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Susivienijimo Lietuvių Rymo-Katalikų Amerikoje

Bus atlaikytas birželio 2, 3 ir 4 dienomis 1914 m
mieste WATERBURY, CONN, lietuvių švento Juozapo parapijos mokyklos saleje

Kaip matome, Waterburyj bus atlaikytas S. L. R. 
K. A. 29-tas metinis Seimas, kurio bėgis kiekvienam 
lietuviui išeiviui rupėte rupi, nes tai vienatinė lietuvių 
katalikų išeivių didelė organizacija.

Tatai pasinaudojant taja proga “Kataliko” redak
cija sveikina Seiman suvažiavusius visus gerb. delega
tus ir velija kuopasekmingiausio darbavimosi organi
zacijos. brolių lietuvių ir tautos labui. Velija visus or
ganizacijos reikalus ramiai ir sutikmėje apsvarstyti ir, 
sugrįžus delegatams namo, su savo kuopų nariais ben
drai pasidžiaugti, kad Susivienijime tarp narių gyvuo
janti meilė ir visi organizacijos reikalai vedami kuoge- 
riausioj tvarkoj.

Todėl dar sykį gerb. delegatams velijame to viso, 
pasitikėdami, kad musų tie širdingi žodžiai įsmegs šir- 
dysna.

Iš savo pusės, kaip tai verčia laikraščio pareiga, 
turime gerb. delegatams suteikti kelis nurodymus ir pa
tarimus.

Kaip žinoma, pastaraisiais laikais musų katalikiš
kas Sus-mas išnaujo pradėjo žymiai augti narių skait- 
liumi. Dauginasi nariai, didinasi ir išdas. Išdui besidi- 
dinant, nekurie nenuoramos tuoj ima galvoti, kaip čia 
tas išdas pakedenus, nes, girdi, esąs jau perdidis, galima 
juo pasinaudoti. Kiti vėl sumano užkrauti ant visų na
rių ekstra mokestį, kuria j a butų galima riebiai apmo
kėti centro /sekretorius ir turėti organas. Dar kiti spė
lioja, kad Šus-mui esą butų geru daiktu įgijus sau nuo
savi organą, sakysime, kad ir nupirkus jau iš išeinančių 
vieną kurį laikraštį. Kiti apsikrovę kitokiomis svajo
nėmis.

Ir kaip iš to viso matome, tie visi sumanytojai 
darbuojasi ne Sus-mo naudai, bet negerovei ir todėl 
tokių apsimetėlių labiaus mums reik saugbties.

Iš to atžvilgio mes gerb. delegatams štai ką pa
tariame:

1. Saugoti užvislabiaus Sus-mo išdą, idant pinigai 
nebūtų perdaug aikvojami.

2. Saugoties nuo specialių mokesčių, kadangi nariai 
jau ir dabar turi užtektinai augštas mokesnis.

3. Jokiuo budu nedidinti centro sekretoriui algos 
ligi $1.200, ar daugiau metams.

4. Saugoties pirkti kokį nors laikraštį.
5. ORGANU PASISKIRTI TA LAIKRAŠTI, KU- 

■ RIS BUS PIGESNIS.
6. Stengties, kad Sus-mas visose valstijose butų 

įregistruotas, ty. legalis.
7. Atkreipti didesnę domą į našles ir našlaičius ir 

šiam reikalui skirti didesnę tautinių centų dalį.
Tuos visus dalykus mes laikome svarbiausiais. Ir 

atkartojame, kad visokie sumanymai, kuriems butų rei
kalingi šimtai ir tūkstančiai dolerių, turi būti atmeta
mi. Tegu Sus-mo išdas auga, tegu jo niekas neaikvoja. 
Kuomet Sus-mas narių skaitliumi padvigubės, kuomet 
išde rasis daugiau pinigų, tuomet bus galima pagalvo
ti ir apie nuosavius namus, ir apie nuosavį organą, ir 
apie brangiau apmokamą centro sekretorių.

Gi šiandie, saugokime Sus-mo išdą, nes nežinome 
rytojaus!-

Kunigo nuomone apie 
“Draugą”.

“Draugas” prieš pat S. 
L. R. K. A. Seimą kur bu
vęs-nebuvęs ėmė prikaišioti 
‘ ‘ Katalikui ’ ’ nekatalikišku- 
mą, kad tuo budu nusikra
čius sau konkurentą ir to- 
lesniai palikus S. L. R. K. 
A. organu. Į tuos paprastus 
“Draugo” aforizmus mes 
nusprendėme tylėti, nes 
kiekvienas labai gerai su
pranta, kokiuo tikslu tas 
veikiama. Bet kadangi 
mums prisiųsta tuo pačiu 
reikalu keli laiškai, tatai 
vienu anų čionai ir pasinau
dojame, idant visuomenė 
aiškiau suprastų, kas yra 
“Draugas” ir kas yra “Ka
talikas”.

Štai atspauzdiname gerb. 
kun. A. Yanušo iš Miners 
Mills, Pa. laišką.

Miners Mills. Pa.
.. Gegužio 21 d., 1914 m. 

Gerbiamoji “Kataliko” Re
dakcija!

Sekančiame “Kataliko” 
numeryj malonėkit patal
pinti šitą mano laiškelį. Ke
lios savaitės atgal rašiau į 
“Kataliko” administraciją, 
prašydamas, kad tuojau 
pradėtų siuntinėti “Katali
ką”, ir į trečią ar ketvirtą 
dieną “Katalikas” jau gu
lėjo ant mano stalo. Toles- 
niai, parašiau “Kataliko” 
administracijai, kad prisiųs
tų man kelias kningutes 
“Gegužės mėnuo”, į trečią 
dieną ir vėl gaunu reikalin
gas kningeles. Paskui vėl 
parašiau prisiųsti 100 egz. 
katekizmo, ir kuogr eičiau- 
šiai gavau atsakymą, kad 
nelaukčiau, nes dabar tokių 
katekizmėlių ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 
neturi ir greit negalės pa
gaminti. Labai gerai! Tik
rai katalikiškai! Kaip kam 
gali, taip patarnauja.

Su panašiais reikalais 
kreipiaus į “Draugo” ad
ministraciją. Bet, ant nelai

mės, “Draugas” pasirodė 
visai nedraugiškas, nes ne 
už keliu dienu, bet tik už 
kelių savaičių pradėjo ma
ne lankyti; ir dar gavau 
(žinoma, rašiau antrą kar
tą) paaiškinimą, kad 
“Draugas” turs perdaug 
korespondeneipP(o gal per
daug ir prenumeratorių), 
kuomi aiškiai parodė, kad 
aš “Draugui” visai nepa
geidaujamas prenumerato
rius.
Stebėtinas dalykas! Nė nuo 

vieno turtuolio negirdėjau, 
kad jis turėtų perdaug pi
nigų, nei joks laikraščio lei
dėjas neaimanuoja, kad jis 
turįs perdaug prenumerato
rių, o “Draugas”, gavęs pir
mą mano laišką, visai nema
nė priimti mane į skaitlių 
prenumeratorių, bet vos tik 
antrą prašymą nenoromis 
išpildė. Jaigu “Draugas” 
taip apsieina su kunigu (ku
rį ir žydas tankiai del “biz
nio” godoja), tai kaip su 
juom gali DRAUGAUTI 
svietiški (privatiški) žmo
nės? Jau trečia savaitė, kaip 
prašiau gerb. “Draugo” ad
ministracijos prisiųsti man 
100 egz. katekizmėlių ir 100 
markių Tautos išdo, bet ką 
tu žmogus su “Draugu” su
sikalbėsi: jokio atsakymo 
negaunu: nes “Draugas” 
perdaug turi prenumerato
rių. ..

Girdėjau, kad “Draugas” 
užmėtinėja kitiems laikraš
čiams NEKATALIKIŠKU- 
MĄ, o pats neturi net pap
rasto DRAUGIŠKUMO, 
Juk aš viešai pasakiau, kad 
vaikučiai už kelių dienų 
gaus katekizmėlius, bet ap
sigavau: ir aš likau mela
gius ir vaikai be katekizmo, 
žinoma, aš neturiu teisės 
reikalauti, kad “Draugas” 
būtinai parūpintų mano pa
rapijos vaikams katekiz
mus, bet visgi jaigu “Dram 
guį” rūpėtų katalikiškumas 
ar draugiškumas, tai butų 
nors atsakęs, ,ir senai jau 
bučiau iš kit gavęs rei-

kalingas man kningutes. bet 
ką-gi daryti, kad “Drau
gas” perdaug turi prenume
ratorių. .. Nekatalikiškas 
(pagal “Draugo” žodžių) 
“Katalikas”" SĄŽINIŠKAI 
ir gerai tarnauja ne tik vi
suomenei, bet ir pavienėms 
ypatoms, o katalikiškas (?) 
“Draugas” tik aimanuoja, 
kad perdaug turi darbo 
(turbut “Draugas” ir tylė
jimą skaito darbu). O gal 
jis rekolekcijas sėdžia?...

Oi “Drauge”, “Drauge”! 
Nereikalingai užmėtinėji ki
tiems nekatalikiškumą, o 
pats katalikiškų priedermių 
nepildai. Jaigu esi katalikiš
kas, tai pirma išmesk iš sa
vo akies rąstą (maž daug 
apsileidimą ir puikybę), o 
paskui krapštinėk iš kitų 
krislus. Aš tavo naštą pa
lengvinsiu: savo parapijo- 
nims patariu prenumeruoti 
“Kataliką”, “Lietuvą” ar
ba kitą gerą laikraštį, nes 
“Draugas” perdaug turi 
prenumeratorių...

Užmeti kitiems laikraš
čiams “biznį”; bet. žinai, 
“Drauge”, aš tau draugiš
kai patariu, pagal šv. Evan
gelijos žodžių: “Mokinkis 
gudrybės nuo šio pasaulio 
sūnų”. Jaigu esi katalikiš
kas, tai neužpyk ant manęs 
už šį laišką, bet sutvarkyk 
savo administraciją (o mes. 
kunigai, tau nors materija- 
liškai pagelbėsim) ir pasa
kyk nors tylėjimu “Mea 
culpa”.

Kun. A. Yanušas.

Prancūzai Chalouse’e ir 
Niceoj užlaiko 6 milžiniškus 
erelius, kurie ateityj turėsią 
naikinti priešininkų aero
planus. Aeroplanus užpulti 
jie taip tuos paukščius mo
ko: Ilgas laikas neduoda 
ereliams ėdesio, gi paskui 
paleidžia oran , aeroplano 
modeli su pririštu mėsapa- 
laikės šmotu. Išalkę ereliai 
visu smarkumu puolasi prie 
mėsos ir aną sugriebę nai
kina aeroplaną.

Respublikos tik vardas paliko

Anglijos sufragisčiy veikimas.
t

PALIKO TIK VARDAS.
Chinijos gyventojai greitai 

apsidžiaugė laisve.
Chinijos respublikai pali

ko tik vardas be kūno. Ne
senai prezidentas Yuan-Shi- 
Kai respubliką, panaikino ir 
visa tai užtrynė, kas turėjo 
su tuo vardu bent kokį ry-

Nuo to laiko, kuomet 
Yuan-Shi-Kai įgavo angš- 
čiausią valdžią Chinijoj, 
pranyko parlamente opozi
cija ir provincijų seimai. 
Konst itucij inis pramanymas 
t’ečiau gyvavo toliau po
draug su konstitucija. An
dai išnyko paskutinis buvu
sios revoliucijos ženklas. 
Chinijoj paskelbta “konsti
tucijos praplėtimas”, pažy
mėtinas tuo, kad Chinijoj 
valdžios galva yra autokra- 
tesnis už patį Rusijos carą.

Dabar Chinijos “respub
likos” prezidentas turįs tei
sę skirties sau patinkamus 
ininisterius, visus civilius ir 
karinius valdininkus ir val
stybės tarybos narius; pre
zidentas pats vienas spren
džia apie karą ir romybę, 
jis yra visos armijos vy
riausias vadas, nuo jo vie
no priguli parlamento su
šaukimas, posėdžių pertrau
kimas, arba paleidimas. Į 
parlamento paklausimus 
jam leidžiama atsakyti, arba 
tylėti. Jis taiso naujus įsta
tymus ir leista jam parla-
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mento nutarimu, kokių ne
nori, nepatvirtinti, nors rū
mai kelis sykius tai praves
tų. Jis prisidengia valstybės 
taryba, kurioje sėdi jo ram
sčiai. Žodžiu, visa adminis
tracijos, įstatymų ir teismo 
valdžia randasi prezidento 
rankose ir jis autokratiškai 
valdo 400 milijonų gyvento
ji-

Butų tai galybė tikrai ne
palyginama su nieku, jei to
kia išteisybės butų. Ir štai 
silpniausias Yuan-Shi-Kai 
aus politikos daiktas. Teo
retiniai jis skaitosi kuone 
pusdieviu, vienok ištikrųjų 
Yuan-Shi-Kai negali sumal
ti plėšiko “Baltojo Vilko” 
gaujos, susidedančios iš ke
lių tūkstančių valkatų. Ar 
tuomi pasibaigs reakcijinis 
judėjimas, kurį Chinija jau 
antri metai toleruoja?

Tie, katrie žino Yuan-Shi- 
Kai, yra persitikrinę, kad 
tasai “prezidentas” mano 
palipėti dar augščiau, nes 
nori, ypač savo namiškių 
naudai, pasiskelbti Chinijos 
ciesoriumi. Jau sugrąžino 
iškilmingiausias ir švenčiau
sias iš ciesorystės laikų tra
dicijas. Jis atlikinėja pa
maldas, kurias Dangaus Sū
nūs žiemos ir vasaros persi
laužimo metu atlaikydavo. 
Ir, be abejonės, jis žengs 
dar toliau, jei bežengdamas 
nepaslys ir nesuklups ant

(Tąsa ant 10-to pusi.).
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Pūslelės
(Panev.l moji kpmisija padarė ant
Qi Vain iVIrmri io cni inu

Severos Mostį

nuo Odinių Ligų
(Severą’s Skin Ointment),

Švilpelis.
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Papilyje, Zarasų ap. Kol 
bus intaisytas pašto sky
rius, pašto reikalus atliks 
Papilio valsčiaus raštinė.

lie- 
ru- 
du

jo-
13

Jeigu reikalaujato vaistų, ei
kite pas aptiekorių ir reikalau
kite Severos vaistu. Jis juos 
turi. Jeigu kartais negalėtu pri
statyt, parsitraukit tiesiog nuo

Del iškabų. Vilniaus 
licmeisteris Deminskis 
sakė policijai sutaisyti

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

Atsisakė bažnyčia staty
ti. Seirijų (Suv. gub. Sei
nų apskr.) parapijiečiai at
sisakė dėti aukų naujai ba
žnyčiai statyti.

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

“Ryto” valdybai Vilniaus 
gubernatorius leido atida
ryti biblioteką-skaityklą 
Švenčionių skyriuje.

Nvo niežėjimo, egzemos, de
dervinių, dilgėlinės, išbėrimų, 
vilko, iššutinto ir abeluai nuo 
visokių išbėrimų, kurie niežti, 
pamėginkit Severos Mosties nuo 
Odinių Ligų.

Kaina 50c kiekvienoj aptiekoj.

IŠ RYGOS.
“B lai v y bes” uždary- 

“Vilties” S3 num. pra-

rius taip-pat minėjo visos 
Rusijos blaivybės šventę ir 
rinko aukas mieste ir apy-

Nuo galvos skaudėjimo imkit

SEVEROS PLOTKELES 
NUO

GALVOS SKAUDĖJIMO 
(Severą’s Wafers for Head- . 
aelie and Neuralgia) sulyg 
paskyrimo. Kaina 25 centai.

Bernotavo kaime viena lie
tuvaitė B—tė nusipirko 
sau naujas stakles. Ji lavi
nosi austi naujomis staklė
mis Alsėdžiuose.

Aužuolas.

W. F. Severą Co:
LČEDAR' RAPIDS / IOWA ;

Gal butu aplipilę

nuo Odiniu Ligų. Po 
ištepimo mostini liga iš-

ONG
TANU 
iPHON

Zinws Lietuvos. |

Gružių dvare ( 
ap.) policija susekusi, kaip 
rašo “Lit. Rus”, “slaptąją 
įietuvių mokyklą”, kurią 
laikiusi valstietė Marijona 
Strielčiunienė. Mokėsis 
je 16 vaikų nuo 8 ligi 
metų.

Leipalingis, Seinų ap. 
Čia nėra nė vienos alinės. 
Ne vienas tai paskaitęs pa
manys, jog Leipalingy nė
ra nė alaus; to betgi aš ne
sakau, čia nėra tik alinės, 
alaus gi yra net penki ur
mo sandėliai, bet jie atlie
ka ir alinių darbą, šinkuo- 
dami alų taip pavieniais, 
taip ir dvigubais buteliais. 
Kasžin kodėl, žydeliai ypač 
mėgsta pardavinėti pasta
raisiais. Žmonės sako, kad 
vienas dvigubas esąs maže
snis už du pavieniu, užmo- 
kesnį gi ima dvigubą,' iš to 
tik ir galima esą, kad 
telis — dvigubas.

Kai-kada atvyksta 
mus tas, kuris alines
žiuri, bet žydeliai jo nebi
jo-

staigų ir privatinių žmonių 
iškabų sąrašą ir pažymė
ti: 1) kurios iškabos yra i- 
šimtinai rusų kalba; 2) ku
rios dviem kalbom — rusų 
ir lenkų, arba rusų ir 
tuvių; 3) kurių iškabų 
su kalba tekstas užima 
trečdaliu vietos.

“Gabija” žada suruošti 
už kelių savaičių paskaitas 
ir koncertą spaudos gavi
mo sukaktuvėms paminėti. 
Laikyti paskaitų pakviesta 
tarp kitų g. g. kun. A. Dam
brauskas ir kun. Grajaus
kas ir jau sutiko atvažiuo
ti. Todėl marijampoliečiai 
neužilgo vėl galės pasiklau
syti indomių paskaitų.

Padubisio parapijoje, 
Šiaulių ap. Paraišių dvaro 
krūmuose rado negyvą žmo
gų. Pasirodė tai esąs Au
gustinas Paulauskas, neži
nia kur žavusis šią žiemą 
Matomai, jis suklydęs — 
sušalo.

KATALIKAS

pieno ją drauge sų jos mi
rusiojo vyro broliu, bet ne
parodė po kiek kam dešim
tinių. Tasai padavė našle 
į teismą norėdamas ją iš
varyti iš tos žemės ir palik
ti jai tik 7 dalį; teismas, 
išpradžios atmetęs jo skun
dą, dabar tečiau pripažino 
tai našlei tik 7-tą dalį že
mės, kurią ji valdė; tai ji 
dabar vaikščioja verkdama 
ir visų klausinėja ar verta 
toliau beieškoti tiesos, ar 
ištiknijų našlėms tiktai 7 
dalis vyro turto tepridera. 
Prašau labai gerb. advoka
tų atsakyti per “Vilties” 
laikraštį, ar gali tokios 
našlės bevaikės gauti dau
giau, kaip 7 dalį vyro pali
kimo, ar ne?

Kaltinėnų valsčiuje, Ras. 
apskr. daugelyje sodžių, 
išsiskirsčius vienasėdžiais, 
kilo daugybės bylų del že
mės, ypač bevaikių našlių; 
jas nori išvaryti kiti įpėdi
niai. Pavyzdžiui, viena na
šlė gyveno su vyru 20 m., 
mirus vyrui — 10 m. 1907 
m. išsiškirščius į vienasė- 
džius valsčiaus kuopa pri
pažino našlei tą žemę, ku
rią ji valdė su vyru ir pas
kui viena; žemės tvarko-

Kazių Rudos (Mųrijamp. 
apskr.) gelžkelio stotyje ra
sta, nežinia keno pamesta, 
mašnelė su 1000 rub. su vir
šum. Mašnele su pinigais 
laikąs pas save Kazlų Ru
dos mokytojas Lankovskis 
ir laukiąs, kad jos savinin
kas atsišauktų. Šią žinelę 
skelbė “S.-Z. T.”

Gaisras. Betygalos mies
telyje (Kauno apskr.) ba
landžio 9 d. sudegė 25 tro
bos, daugiausia krautuvės. 
Nuostoliai dideli. Gaisras 
kilo iš papiroso.

Vagįs. Veveriškių sodž. 
(Šiaulių apskr.) nežinomi 
vagįs įsispraudė pro stogą 
į klėtį ir pavogė 100 rub. 
pinigais ir 139 rub. vekse
liais iš Elžbietos Janutie
nės.

linkės kaimuose. Rinkikų 
buvo 23 poros; surinko 250 
rub. 50 kap. Kaimuose pasi
rodė nedaug dar tėra tokių, 
kurie supranta ir užjaučia 
blaivybę ir nesigaili kapei- 
kos-kitos; daugiausia žmo
nių jokio dar neturi supra
timo kas tai yra blaivybė 
— iš tokių vargšų ką besu
rinksi; kiti gi netik, kad ue- 
aukoja, bet dar išplūsta 
kaip beišmanydami ir varo 
iš savo namų, kad, sako, 
mano kieman blaivininkas 
nė kojos neįkeltų.

Mieste taip-pat, vienur 
labai prijautė ir aukavo, 
kiti gi taip-pat visokių da
lykų rinkėjams prikišdavo. 
Kas ypač pasižymėjo duos- 
niunu 
žvdai, 
tulikų 
jiems
“pirmeivių 
laiko jie save

“Blaivybei” — tai 
nors “Blaivybė” ka- 

draugija juk visai 
svetima. Iš musų gi 

pusės, nors ir 
susipratu

siais ir apsišvietusiais, dang
telio girdėti netik visokių 
prikaišiojimų, bet ir kolio- 
jiuių.

Niežtančios

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

“Severos Mostis nuo Odinių 
Ligų yra puiki. Turėjau niež- 
tančias pūsleles ant sprando, o 
aplink kiekvieną laivo raudo
nas plėtmas sidabrinio doliario 
didumo, — degino ir niežė jo ne
išpasakytai.
visą sprandą, Jeigu ne Severos 
Mostis 
penkto 
nyko ’ ’.

Bell System

Uuomet telefonas neveikia, tai 
pranešk apie tai Pataisymo De
partamentui.

Jei negali gauti žmogaus, su kuriuo
nori kalbėtis, pagal pasakyta numerį, duo
tą “Directoryj”, reikalauk Information O- 
perator.

Norint gauti naujų prenumeratorių, 
rašančių dar “Directoryj” pašauk Infor
mation Operator.

Padarymui telefono kontraktui atsi
šauk į Commercial Depart ament.

Jei patarnavimas nėra užganėdinan
tis neišmėtinėk operatoriaus, pašauk Su
pervisor.

Telefonistės yra išmokintos vartoti 
tik frazę, atsinešaučių prie jų darbo. Kal
bėjimas su jumis trukdytų kitus.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100
Kaimelis, Naumiesčio ap. 

Tarp Gelgaudiškės Ko
maro ir Papiškio kaimo 
gyventojų kilo nesusiprati
mas. Papiškio kaime, neto
li Nemuno kranto, yra se
noviškos kapinės, medžiais 
apaugusios: apie 150 me
džių; kapiilės prieina prie 
Komaro girių. Komaras, 
parduodamas girią, intraukė 
į kontraktą, kaipo pnrduo- 
tus, ir kapinių medžius, 
nes kapinės čia esančios 
ant jo lauko, (žemlapyje, 
nors seniau jos buvo pažy
mėtos, paskesniais laikais 
jų nepažymėta). Papiškio 
kaimo gyventojai, susidėję, 
aptvėrė išnaujo kapines ir 
apreiškė, kad neduosią 
kirst medžių iš tų kapinių, 
nes tos senoviškos kapinės 
esančios ne vieno Komaro, 
bet visuomenės arba kai
mo, kadangi kaimas iš ne
atmenamųjų laikų valdęs 
tas kapines ligi šiai dienai 
ir net paskutiniais metais 
laidojęs jose kai-kada nu
mirėlius. Klausimas, kam 
priklauso medžiai iš minė
tųjų kapinių, bus išrištas 
teismo.

Utena, Ukm. ap. Prieš 
Velykas apleido uteniškius 
vietos vargonininkas St. 
Šantaras. Buvo tai rimtų 
pažiūrų vaikinas ir darbš
tus vargonininkas. Apsigy
venęs Utenoje po “pirmei
vio” vargonininko, p. Š. 
turėjo daug nemalonumų 
ir darbo. Antai atvažiavus 
jam Utenon, buvusis vargo
nininkas ir jo šalininkai 
nutarė nebeleisti chorui 
giedot bažnyčioje ir per di
džiausius Devyntinių atlai
dus tik dvi giesmininki te- 
giedojo rožančių.

Reikėjo tat jam sutaisyti 
antrąjį chorą ir konkuruo
ti su pirmeivių choru, ku
ris buvo susispietęs prie 
Liaudies Namų. Daugiau 
tokių vargonininkų!

Tėvynine Uis.

Konfiskavo lenkų dien
raščio “Gazeta Codz.” pen
ktadienio numerį už straip
snį “10 lenkų įsakymų”, 
šaukiantį neparduoti že
mės svetimiems.

Oniškyj (Zarasų apskr.) 
balandžio 6 d. naktį neži
nomi plėšikai apiplėšė mo
nopolį, pagrobdami 756 rub. 
pinigais ir 11 rubl. 6 kap. 
degtinės. Intariainas tame 
apiplėšime jau suimtas 
vienas žmogus.

Nepaprasta vagystė. Ne
toli Skaudvilės (Raseinių 
apskr.) viensėdijoje nuo se- 
natikio Dzunkovo balan
džio 21 d. naktį išvogė ka- 
ži-kas iš jo sodnelio 13 obe
lėlių. Vagis iškasė mede
lius su šaknimis ir išsive
žė. Medeliai tie Dzunkovui 
buvo valstiečių banko dova
noti 1913 m.

Kupiškis. Apie Kupiškį 
dar tebėra likęs senoviškas 
paplotis rinkti uriadninkui 
ir raštininkui Velykoms 
kiaušinių. Renka ne lik iš 
stambesniu ūkininku, v V ✓
ir iš dešimtininkų.

Bernotavas, Telšių ap. 
Pas šio valsčiaus raštinę 
yra žydo krautuvė, įsteigta 
1912 metais. Čia ne mies
telis, bet sodžius, tai ir žy
das neturėjo teisės įsteigti 
čionai krautuvės. Bet gi 
kaž kokiu bildu jam tai pa
vyko ir jis ligšiol kuora- 
miausiai gyvena.

Aužuolas.

Seirijoj, Seinų apskr. Be- 
ardant Seirijų dvaro mūri
nius tvartus, ištiko nelaimė 
du darbininku: Lukoševi- 
čuną ir J. Semeškevičių, 
pirmam sužeista galva ir 
koja, antram gi nulaužė’ko
ją ir labai suskaldė galvą; 
tik ačiū arti gyvenančiam 
daktarui Švietiinskiui, ku
ris atbėgęs greitai apžiurė
jo sužeistąjį, jisai išliko gy
vas.

Del 
mo. 
nešėme apie Rygos Liet. 
Katal. Blaivybės draugijos 
uždarymą. Dabar “R. G.” 
paaiškina del ko ją uždarė. 
Mat, senatas išaiškinęs, kad 
L. K. B. d-ją tegalįs pat
virtinti vidaus reikalų mi- 
nisteris, o ne gubernijos 
valdybos, kurios ji buvo 
leista L. B. Blaivybes dr-jos 
reikalams likviduoti pas
kirta 2 savaiti laiko. Tam 
tikslui rytoju bal. 23 d. 7 
vai. vak., šaukiamas visuo
tinis d-jos susirinkimas to
limesniam d-jos likimui ap
svarstyti. Jei jis neįvyks, 
kitas bus bal. 27 d. 2 vai. 
po piet. Susirinkimas šau
kiamas bute prie Elžbietos 
g-vės num. 22, kur “Rygos 
Garso” redakcija. ■

Paroda. Balandžio 20 d. 
uždarė čia latvių grafikos 
dailės parodą, kurioje buvo 
išstatytų gana gražių pie
šinių del stiklų pagražini
mų, iliustracijų ir t. t. Pa
sižymėję Plitė’s, Tilberg'o 
Perlė’s, Jaunsdrabinso, Ma- 
dernicko ir kitų piešinėliai.

Rygos zuparo fabrikų 
Miulgrabene nupirkęs, kai]) 
rašo “R. G.” vienas švedų 
bankas iš Stokholmo drau
ge su švedų Zuparo fabri
ku Majure'je. Netrukus at
vyksią Rygon į tą fabriku 
švedų technikai ir inžinie- 

zuparo fabri- 
ligšiol vienin- 
fabriku visoje

Per Atlantiką. Anglas la
kūnas Ilamel sumanęs šią 
vasarą perlėkti Atlantiko 
okeaną iš Anglijos į Ameri
ką. Tam tikslui
dirbamas specialis aeropla
nas, kuris turėsiąs 200 ark
lių jėgą ir busią galima ant 
jo pasiimti 500 galionų 
žolino. Ilamel savo tą 
paprastą kelionę manąs 
likti per 24 valandas.

Didis apkaltinimas. Dide
lę sensaciją pagimdęs įneš
tas Vokietijos parlamentai! 
socialisto atstovo Lieb
knecht skundas prieš nese
nai mirusį kaizerio bičiuolį, 
generolą Lindenau, kuris 
palikęs milžiniškas skolas ir 
pirkliavęs titulais ir orde
riais. Liebknecht tame daly
ke turįs dokumentus.riai. Rygos 

kas skaitėsi 
toliu tokiuo 
Rusijoje.

“Žaislo” draugija (veda
ma “guodotino” L. Jakavi- 
čiaus) gavo leidimą sutai
syti balandžio 26 dieną 
spaudos gavimo sukaktu
vėms paminėti (taip ir a- 
fišose pažymėta) vakarą-te- 
atrą. Vaidįs Gužučio “Po 
nas ir mužikai”. Vakaras 
taisomas rusų visuomenės

Parlamentas vakacijosna. 
Vokietijos parlamentas an
dai skubinai priėmė valdžios 
įneštą biudžetą ir po to pa
leistas vakacijosna. Socia
listai atstovai prieš išeisiant 
iš salės sukėlę dar truksimą, 
pajuokdami kaizerio “kre- 
sę”, atsirandančią parla
mente.

Dvikova. Vengrijos pre- 
mieras Tiša atlikęs dvikovą 
su seimo atstovu Rakovs- 
kiu. Abudu besmegeniu su
sižeidė, bet ir nesusitaikė. 
Dvikovos priežastis — tai 
ginčai Vengrijos seime.

Krizis pasibaigė. Švedijo
je politikinis krizis pasibai
gė, nes paralmento rinki
muose laimėjo konservatis- 
tai, kurio būtinai nori šalį 
daugiau ginkluoti prieš Ru
sijos pasikėsinimus ant Šve
dijos. Ginklavimuisi labai 
buvo priešingi socialistai ir 
kraštutinio j i radikalai, bet 
gyventojai stojo karaliaus 
Gustavo pusėn ir kovą lai
mėjo. Švedija dabar at
kreips didesnę domų į Rusi
jos nerepumą ir ims gink- 
luoties.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
ROCHESTER, N. Y.

Maironio 25 metu literatimo 
darbo sukaktuvių 

paminėjimas.

Gegužio 10 d. š. m. šv. 
Petro ir Povilo dr-ja suren
gė gražų vakarėli viršužvar- 
dytam paminėjimui, kuris 
atsibuvo pobažnytinėje sve
tainėje. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Vakaro pro
gramas susidėjo iš prakal
bų, eilių ir dainų.

Pirmas kalbėjo kun. J. 
Kasakaitis; jis pirmiausia 
nupiešė gerb. jubiliato reik
šmę musų literatūroje, jo il
gų, nenuilstantį darbavimąsi 
ant tautiškos dirvos su vil- 
čia geresnių laikų del savo 
“Numylėtos Tėvynės”. Po 
to kalbėtojas dirstelėjo į lie
tuvių gyvenimą Amerikoje 
ir pastebėjo, kad tas gyve
nimas nelemia mums lai
mingesnę ateitį, bet priešin
gai, pražūtį, o tai delei sto
kos inteligentų, arba vado
vų, kurie vesti] mus tiesiais 
keliais prie laimingesnės a- 
ieities; o ta stoka paeina iš 
stokos augštesnės mokyk
los, kuri galėtų mums iš
duoti tuos šviesius vyrus, 
musų vadus; ilgai ir karštai 
aiškino vertę ir reikalingu
mą tos augštesnės mokyk
los musų ateivių tautiniame 
gyvenime. Ant galo padavė 
užmanymą parinkti aukų, 
ragindamas visus prisidėti 
prie įvykdinimo kuogrei- 
čiausiai to taip svarbaus 
mums dalyko. Aukotojų 

r-rdwai ir jų aukos paduota 
žemiau.

Antras kalbėjo S. Klimai- 
tis, šv. Petro ir Povilo dr- 
jos pirmininkas. Pirmiausiai 
kalbėtojas pasisakė, jog ne- 
kurį laiką jis buvo “susi
pratęs,” ir tas “susiprati
mas” jam kainavo 25c. į 
mėnesį (mat, priklausė prie 
socialistų kuopelės), bet da
bar liko vėl nesusipratėliu 
ir tamsuoliu, ypač kuomet 
pamatė tą “susipratėlių” 
kuopelę, pastojo katalikiš
kos dr-jos pirmininku, o 
kaipo tamsuolis, žinomą, ne
galėdamas nieko “šviesaus” 
nupasakoti, tai pradėjo fak
tais nurodinėti, kaip tie 
“šviesuoliai” “šviečia” 
tamsius žmones; papasako
jo gana gyvai ir juokingai, 
kaip vienas “susipratėlis” 
važinėdamas po lietuvių ko- 
lionijas balsuoja apie Dievo 
esybę; kitas užsilipęs ant 
platformos net susirietęs 
šaukia, kad dūšios nesą, nes 
taip jam kiti pasakoję; tre
čias gi skelbia, kad tai gam
tos surėdymas, jei “susipra
tėlis” pabėga su svetimo vy
ro žmona ir t. t. Galop kal
bėtojas karštai ragino visus 
kovoti su panašiais “švie
suoliais”, kaipo naikintojais 
tikybos, ardytojais tautos.

Trečias kalbėjo J. Kiekis. 
Jis žadino visus, ypač jau
nuosius prie apšvietimo ir 
prakilnių darbų, pavyzdžiais 
nurodė, jog ne vienas ir ne
turėdamas mokslo, bet savo 
sistematiniu lavinimosi bei 
skaitymu gerų kningų ir 
laikraščių, gana pusėtinai 
prasilavino ir pakilo augš- 
tai, kad tą patį gali pada
ryti ir kiekvienas, kuris 
nors dalį praleidžiamo lai
ko sunaudos mokslui.

Prakalbos buvo paįvairin
tos eilėmis, kurias deki eilia
vo sekantieji asmenis: J. 
Čepas—“Geresnių laikų vil
tis”; L. Jančaičiutė — “Vil
nius”; A. Senkus — “Trakų 
pilis”; visos tos eilės Mai
ronio parašytos.

Apart to, šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant vargo
nininkui J. Šekeliui, sudai
navo keliatą gražių daine
lių; visos to choro merginos 
buvo tautiškais rubais pasi
rengę, kas į žiūrėtojus darė 
didžiai malonų įspūdį.

Po to kun. Kasakaitis 
kalbėjo apie Tautos ženkle
lius; aiškino jų vertę ir kar
štai ragino visus, kas jau
čiasi lietuviu, kaip pavie
nius, taip ypač dr-jas parsi
traukti tų ženklelių ir juos 
vartoti ir tokiuo bildu pap
rasti mokėti duoklę savo 
tautos reikalams.

Vakaro programas pasi
baigė giedojimu himno 
“Lietuva tėvynė musų”.

Bet svarbiausioji šio ap- 
vaikščiojimo vertė, tai su
metimas aukų del lietuviš
kos kolegijos Amerikoje. .

Sekantieji asmenys auko
jo:

Kun. J. Kasakaitis 3 dol.
Po 1 dol. aukojo:
S. Kazirskis, E. Gricaitė, 

I). Gricaitė, M. Tamošiuniu- 
tė, J. Bardzilauskas, V. Da- 
nilevičia, T. Malcevičia.

Po 50c. aukojo:
A. Buitvida, J. Roma- 

nauskas, J. Anusevičius, J. 
Cibulskis, J. Levickas, J. 
Cickevičius, D. Jokša, V. 
Butrimavičius, A. Jerašius, 
P. Barkauskas, A. Zimriic- 
kas, J. Skirmonta, J. Kazir
skis, J. Černius, S. Bagdo
nas, P. Butkus, A. Luke, K. 
Kairys, T. Palaikis, V. Pa- 
liukaitė, J. Bisekirskiutė, J. 
Dankas, A. Bernatavičiutė, 
R. Vencevičiutė, J. Palai
kis, J. Jokšas, M. Levickie
nė, V. Stašaitis, A. Senkus,
J. Stančiukas, M. Senkus, 
M. Ventvs, A. Širvinskas,
K. Gaubys, A. Butrimavi
čius, A. Novicka, K. Dubic- 
kiutė, S. Kriaučiūnas, J. Še
kelis, J. Rickis,. P. Širvins
kas, S. Platakis, S. Klynai
tis, P. Šiaučiulis, J. Stašai
tis, J. Saunora, J. Bartuse
vičius, K. Andriuškevičius, 
V. Žvgarevičius, F. Palui- 
kis, A. Sutkus, M. NaVickiu- 
tė, N. N., D. Čėsna, A. Vė- 
žialis, V. Stirna, J. Levic
kas, J. Butrimavičius, S. Ja
navičius, A. Vėžialis, J. Pet
kevičius, A. Jucius, P. Mi- 
levičius, V. Kulbienė.

Smulkesnių aukų 8 dol.
Viso surinkta $50.50.
Visi pinigai išsiųsti kun. 

J. Misiui padėti į lietuviš
kos kolegijos fondą.

Garbė šv. Petro ir Povilo 
dr-jai už surengimą pana
šaus vakarėlio, o visiems 
aukotojams ačių už gražią 
auką taip svarbiam mums 
čia ateiviams reikalui. Lin
kėtina, kad daugiaus pana
šių dalykų atsilieptų, o tą
syk greit mes kultūroje pa
kiltume.

Kun. J. Kasakaitis.

ROCHESTER, N. Y.
Dviejų sukaktuvių pa

minėjimas.
Balandžio 26 d. šio mies

to lietuviai šauniai paminė- 
. * 

jo 10-metines .spaudos atga
vimo sukaktuves.

Paminėjimą surengti su
manė T. M. D. 52 kuopa. 
Jai pritarė karštai kitos dr- 
jos ir kuopos ir taip liko 
surengtas didis, gražus pro
gramas. Visi šio miesto lie
tuviai nekantriai laukė pa
minėjimo dienos ir, tai die
nai atėjus, susirinko di
džiausiame skaičiuje. Ne tik 
kad sėdynių pritruko, bet ir 
stovėti mažai vietos tebuvo. 
Susirinkusieji nekantriai 
laukė programo atidarant. 
Laukiama buvo ko nepap
rasto. Ėjosi, mat, apie daly
ką, kurs visiems buvo arti 
širdies. Vakaro vedėjas pa
aiškino trumpai iškilmių 
tikslą ii' jo svarbą. Salėj už
viešpatavo didelė tyla. Už
dainavo šv. Cecilijos choras. 
Skardžiai skriejo choro bal
sai ir maloniai skambėjo 
gražios tautinės dainos. Ma
lonų įspūdį darė chorisčių 
tautiniai parėdai. Po daina
vimo prakalbo kun. Kasa
kaitis. Iškalbingai ir jaut
riai pasakojo apie lietuvių 
vargus ir kovą už spaudos 
atgavimą. Antru kalbėtoju 
buvo p. K. Vaivada. Jisai 
kalbėjo apie vargus platin
toji] kningų ir laikraščių, 
kuomet spauda buvo užgin
ta. Dar kalbėjo S. Strimai
tis. Pasakojo apie džiaug
smą ir veikimą lietuvių, 
kuomet spauda liko sugrą
žinta. Buvo ir gerų dekle- 
macijų ir taipgi dainų.

Gegužio 10 d. buvo pami
nėjimas antrų sukaktuvių, 
būtent, paminėta 25-meti- 
nės literatinio Maironies 
veikimo sukaktuvės. Paren
gė šv. Petro 5r-Povilo'dr-ja. 
Programas atsibuvo pobaž- 
nytinėj salėj. Labai gražiai 
kalbėjo apie Maironies vei
kalus kun. J. Kasakaitis. 
Dar kalbėjo p. S. Klimaitis 
ir p. J. Rickis. Pastarasai 
kalbėjo apie lavinimąsi ir 
skaitymą. Dailiai padaina
vo keliatą gražių dainų šv. 
Cecilijos choras. Galop bu
vo aiškinta apie reikalingu
mą įsteigti Amerikoj lietu
vių kolegijos. Tam reikalui 
rinkta aukos. Surinkta $50.- 
50.

Vietos socialistai, maty
dami katalikų veikimą, irgi 
ryžosi šį-tą veikti. Štai ge
gužio 12 d. irgi surengė 
prakalbas ir tam partraukę 
buvo garsų “spykierių”.

Antanas Zimnickas.

PERU, ILL.
Šv. Bėdo kolegijos mokslei

viai veikia.
Šis miestelis randasi ant 

dešiniojo Illinois upės kran
to, labai gražioj vietoj. Ja
me gyvena keliatas lietuviu 
šeimynų, bet apie jų veiki
mą neką težinome. Apie po
rą mylių į vakarus randasi 
šv. Bėdo kolegija. Ji šiemet 
bus padidinta; naujam na
mui pamatas jau padėtas. 
Lėšuos apie $50.000.00.

Čia randasi L. R. K. M. 
Sus-mo 3 kuopa, suside
danti iš devynių narių. Nors 
nedidelis būrelis, bet šį bei 
tą veikiame. Yra lietuviškos 
klesos, kurias lankome re- 
guleriai. Mokytoju yra A. 
Linkus. Apie porą mėnesių 
atgal uždėjome kningyną, 
kuris, ačių duosniems žmo
nėms, palengva didėja. Prie 
padidinimo kningyno dau
giausia prisidėjo T. M. D., 
paaukodama visą eilę savo

jA 

išleistų raštų. Taipgi paau
kojo didelį pluoštą kningų 
bei žurnalų, kun. A. Dek- 
snis, lietuviškos parapijos 
klebonas, Spring Valley, Ill.

Nuo “Draugo” išleistu
vės taipgi gavome visas jo 
leidimo kningas. Kningynė- 
lis yra didinamas ir pačių 
moksleivių, ir jau dabar 
randasi daugiau šimto viso
kių kningų. Dar pasižadėjo 
paaukoti po keliatą veikalų 
“Kataliko” ir “Lietuvos” 
išleistuvės, ir nekurie prie
lankesnieji asmenis.

Visiems tiems, kurie au
kojo, šioji kuopa taria šir
dingą “ačių” už jųjų prie- 
jautą.

Taipgi iškalno tariame 
“ačių” tiems, kurie pasiža
dėjo aukoti, nes turime vil
tį, kad neužvils.

V. Stulpinas, kp. pirm.,
J. J. Poška, rast.

ATHOL. MASS.
Musų “Vyčiai”.

Pradėjo organizuoti “Vy
čių” kuopeles kituose mies
teliuose tatai ir musų atho- 
liečiai (tiesą pasakius, tai 
bemaž vienas klebonas) pa
siryžo sutverti čionai “Vy
čių” kuopą. Ypač musų 
klebonas mėgo tą sumany
mą įkūnyti, kad sugriovus 
nesenai čia susitverusį L. J. 
Ratelį. Nežinia delko klebot. 
nui nepatiko Ratelis, gal 
del jo bepartiviškumo ir vi
sokiais budais mėgino mus 
darbus sustabdyti. Stebėti
na! Ratelis yra pasiryžęs 
platinti jaunimo tarpe ap- 
švietą, lavinimąsi, dorą, ro
dosi, prieš tą ir šventasis 
nieko neturėtų, bet neku- 
riems kitaip atrodo.

Taigi ant pėdų Ratelio už
gimė 15 d. gegužio “Vy
čiai”. Bažnyčioje buvo pa
sakytas pamokslas, kame 
pavartota ir nelabai dailių 
žodelių link kitaip manan
čių. Nemažai pykčio parodė 
savo kalboj.

Po pamokslo pobažnyti- 
nėj salėj, susirinkus žmo
nėms, pradėta svarstyti apie 
“Vyčius”. Neturėčiau nie
ko pasakyti prieš pačią kon
stituciją, išimant kelių 
punktų, kuriuose perdaug 
jau sauvaliai jaunimas var
žomas. Prakalbų nelankyk, 
laikraščių neskaityk, išmesk 
tokius, nepasilytėk tokių — 
regis, perdaug.

Pirmininkas, išrinktas 
vesti susirinkimą, labai pra
juokino susirinkusiuosius 
savo netikusiais juokais. 
Prilygino barščius prie kai
tai ikų, lašinius prie bedie
vių. Jaigu skaitysi katali
kiškus laikraščius — su pa
sninku valgysi, jei skaitysi 
bedieviškus — lašinius. Pai
niojo, maišė ant galo nebe- 
ištesėdamas pats iš tų laši
nių išsiinauti, šaukėsi klebo
no pagelbos.

Paskiau pirmininkas su 
pasididžiavimu paskelbė, 
kad dabar imsią ir užkovo
sią visus bedievius. Perdrą- 
siai, rodos, pasakė. Norint 
kovoti, reikia rinkties gink
lus ne iš geležies arba plie
no, bet iš tu mažučiu faktu, 
kurie ir didelius kalnus nu
verčia.

Tvarka susirinkime ne- 
perdaug gera buvo. Prisira
šė naujų narių aplink 25. 
Merginų aplink 19, vaikinų 
vos keli. Tikėtasi daug dau
giau, bet, matyt, vadovų 
vienpusiškumas ir nerimtu-

Rochesteriečiai. 'surengusieji ir išpildžiusieji 10-metini spaudos atgavimo programą. 
I eile: N. N. Juodviršis, A. Bernius, A. Bernatavičiutė, M. Liutkauskiutė, N. N. 
Notukienė, J. Saunaras, A. Struolis. II eilė: M. Vientis. A. Širvinskas, A. Buitvida, 

A. Zimnickas, J. Monkus, M. Sereikis, S. Klimaitis.
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mas sukėlė tarpe čionykš
čio jaunimo neužsitikėjimą.

Taip dabar turime čia 
net dvi jaunimo kuopas. 
Ratelis jau parodė gana 
daug gyvumo ir užsiiuterc- 
savimo jaunimo reikalais; 
pažiūrėsime, ką suteiks mu
sų “Vyčiai”.

Kar-s.

BALTIMORE, MD. 
Žinių pluoštelis.

Šitame miešti* reikalingas 
lietuviams emigracijos na
mas. Jau ne kartą tas klau
simas buvo pakeltas, bet vis 
liekasi nepradėtu darbu. O 
tokia įstaiga čia labai rei
kalinga. Daug čia lietuvių 
atplaukia ir turi visokių 
keblumų, o niekam nėra 
jiems pagelbėti. Štai atva
žiavo viena lietuvaitė. Šau
kėsi prie vieno pažįstamo, 
šaukėsi prie antro ir nei 
vienas neprisipažino. Tur
būt vargše grąžįsj

Šio miesto moteris ir mer
ginos organizuojasi į I. W. 
W. organizaciją. Turi veik
lią valdybą.

“Darbininkų Balsą” ne
manoma sustoti leisti. Vis 
taisoma, ir nebūtų tiek triik- 
dėsių, jei ne bedarbė. Visgi 
prenumeratorių skaičius 
auga.

Rubsiuvių darbai labai 
silpnai teina. Kaikurie savo 
vargą didina eidami į smuk
les ir praleizdami paskuti
nius centus. Skurdas gal pa
mokys būti taupiais ir blai
viais.

Čionykštis socialistų laik
raštis ėmė ir parašė nesenai 
apie nenusisekusį straiką. 
Neva nurodė klaidas ir ne
susipratimą. Bet kur tas ra
šytojas buvo su savo pata
rimais, kuomet ėjo straikas? 
Po laiko visi yra gudrus ir 
daug išmananti. Gyvenimo 
kovoj jų nematyt, o namie 
rašo šaunius pamokinimus, 
kviečia prie susipratimo ir 
persergsti. Po laiko dabar. 
Kam reikalingas samtis po 
pietų ir dar neplautas.

A. Kurilaitis.

WATERBURY, CONN.
Pasibaisėtinos vestuvės.
Gegužio 19 d. atsibuvo 

čia net šešerius lietuvių ves
tuvės Iš daugelio visokių 
randasi. Vieni dar šiaip-taip 
praleidžia vestuves, kiti gi 
pasirodo stovį ant žemiau
sio kultūros laipsnio. Jau, 

rodos, reiktų prisižiūrėti į 
padoresnius, kulturinges- 
iiius žmones ir nestatyti sa
ve ant pajuokos kitatau
čiams. Kelia čia ir kitos 
tautos vestuves, bet tokio 
lermo ir alaso, kaip mūsiš
kių vestuvėse, tai negirdė
ti. Žinoma, ir tarp mūsiškių 
yra susipratusių, kurie mo
ka taikyties prie šalies gy
venimo ir laikosi padorumo 
ribose. Bet didesnė pusė y- 
ra tiesiog puslaukiniai.

Keliant vestuves paima 
salę, suvežą keliatą desėtkii 
statinių alaus ir apsčiai 
degtinės ir sukviečia viso
kius pažįstamus, o kiti ir 
nepažįstami ateina. Tuomet 
prasideda lėbavimai. Kol 
dar gatvėse tebesti bildėsis, 
tai dar nesti taip baisu. Bet 
apie 11 vai. vak. baisu da
rosi. Rodos, kad nuožmiau
si žvėris suvaryti gardai!

Sumanumas 
iškelia

Biznį.

BUKITE SUMANUS

riejasi ir pjaunasi. Taigi 
staugia, šaukia, rėkauja 
mūsiškiai visokiais balsais. 
Svetimtaučiai sustoję klau
sosi ir mąsto kas do “show” 
čia yra. Dar to negana. Visi 
girti “veSelninkai” išeina 
ir kerėplina gatvėmis po du. 
Pašaliečiai žiuri tik ir ste
bisi.

Jš sarmatos žmogus nesi
tveri prieš svetimtaučius 
del tokių pasielgimų.

Šiuo pastaruoju tarpu, 
kuomet pasitaikė kartu še
šios vestuvės, tai visi paša
liai dundėjo nuo lermo ir
ai aso.

Žinių mylėtojas.

HUDSON, N. Y.
Gražus vakaras. Girtuoklė

lis bėdoj. Kūdikis iškri
to per langą. Pa

bėgo pati.
Smagu parašyti apie šv.

('Tąsa ant 6 pusi.).

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

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

Apgarsinimuose sumanus žodis reiš
kia šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios Amerikoje laikrodžių kompani
jos apgarsinimo žodžiai: Išviso jų 
yra anglų kalboj tik septyni (lietu
vių kalboj butų tik penki). Kiekvie
nas šitų žodžių per dešimts metų at
nešė kompanijai ne mažiaus kaip po 
$500.000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kurį visuomet paliudys ta pati kom
panija, apie kurių kalbame. Ne kož- 
nas kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir ne kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytų žodžių biznį pa
daryti. Kų nors daugiaus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdų.
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GEGUŽIS, m., 1914 m.
28. K. August ant. Angį. ap.
29. I’. Marijos Magdalenos.
30. S. Fąlikso, Ferdinando.
31. N. Sekminės. Aurel., Pet.
BIRŽELIS m., 1914 m.

1. P. Birželio. Jokūbo.
2. U. Erazmo vyskupo.
3. S. Klotildos karalienės.

Patčmijimai

$

Marijona Girsiutę.
Vilniuj leidžiamas laik

raštis “Aušra” praskleidžia 
vieną Rytų lietuvių tam
saus gyveninio historijos la
pą, aprašydamas a. a. Mari
jonos Girsititės gyvenimą ir 
laidotuves. Kadangi patsai 
tokios Marijonos Girsiutes 
atsiradimas, tai gyvas musų 
šių dienų kovui ir vargui Lie
tuvos Rytuose vaizdas.

Štai ką rašo apie tai “Au
šros ’ ’ korespondentas:

“A. a. Marijona Girsiutę — 
tai Rodunės (Lydos apskr.) 
parapijietė, tos savo riaušė
mis su lenkais pagarsėjusios 
Rodunės. Marijona Girsiutę 
buvo atsidavusi lietuviu vai
ku mokymui skaityti ir rašyti. 
Bet aplink jos siaučiančios 
tamsybės, kaip tik jos tokio 
veikimo neapkentė. Atsirado 
tamsuoliu, kurie sukurstė tė
vą prieš dukterį. Tėvas liepė 
jai arba visai lietuvybės iš
sižadėti (drauge ir savo vei
kimo), arba iš jo namą išeiti. 
Nors Marijona sirgo ir men
kos visuomet buvo sveikatos, 
bevelijo nuo žemės turtų 
ties, negu nuo veikimo 
brolių naudai.

“Matė kaimynai, kaip 
na, 
tė,

to kalno, pasižadėjo dykai 
vietos gabalą; į paminklą 
nutarta padaryti kelias nuo 
Nemuno ir iš antros puses. 
Reikia paminėti, kad Tilžės 
miesto valdyba buvusi ra
šiusi komiteto pirmininkui, 
dr. Stepiitaičiui, jog ji mie
lu noru pavestų komitetui 
dovanai tinkamą ir gražią 
vietą paminklui ir šiaip 
remtų komiteto 
paminklas butų 
Tilžėje. Tečiau 
nuo tos dovanos 
manydamas,
vieta busianti 
Rambynkalnis 
dainas, matyt, savo jėgomis. 
O tuo tarpu to komiteto 
tam tikslui surinktos lėšos 
labai nekokios: aukų lig to 
susirinkimo buvo surinkta 
tik aplink 230 markių, ir iš 
tų jau 100 markių su viršu
mi išmokėta už spaudos da
lykus.

darbą, jei 
statomas 

komitetas 
atsisakęs

kad geresnė 
vis dėlto 

ir pasitike-

skir-
savo

silp- 
paliegusi jaunutė inergai- 

gailiai verkdama ėjo iš tė
vu numylėto namelio ir ieš
kojo 'prieglaudos pas sveti
mus. Nors didelei vargdama, 
nesiliovė ji ir toliau savo dar
bo variusi ir ta menka šviesa, 
kuri pati buvo Įgijusi su tam
sesniais už save dalinties. 
Rūpestis, širdgėla ir vargas 
netruko pakirsti tą jauną gy
vastį. A. a. Marijona mirė 
nepasiekusi 30 metu.

• “Laidotuvių dieną prisirin
ko Rodunės bažnyčioje daug 
jaunimo, o ypač mergaičių. 
Draugės mergaitės 
labai gražiai katafali 
bą žaliais vainikais.

• sas pamaldas klūpojo
tės aplink grabą su uždegto
mis žvakėmis.. . Miestelio len- 

labiausia moteris, pama-

papuose
ir gra-

mergai-

kai, 
tę gražias ir iškilmingas laido
tuves, subėgo ant kapu pažiū
rėtą. Užgirdą lietuviškai gie
dant, pradėjo bjauriai šven
toje vietoje kolioties. Kai lie
tuviai 
lenkai 
vus ir 
niūkė

suklaupę tyliai meldėsi, 
gi koliojo lietuvius gy- 
numirusius, ypač nabaš- 
a. a. M. Girsiutę.

“Ką apie ją prųdepėjo, mes 
nedrįstumėm ir pasakyti. Pas
kui kukai sustoję kapą var
tuose bjauriai pravardžiavo 
kiekvieną iš eilės lietuvi. Kai- 
kurios lietuvaitės ant kapo 
besimeldžiančios nesuskubo 
greit išeiti, tai lenkai tyčia už
rakino kapu vartus. Mergai
tėms reikėjo lipti per tvorą.” 
Tikrai pasibaisėtinas vai

zdas !

Duonelaičio paminklo 
reikalai.

Bal. 15 d. Tilžėje, kaip 
rašo “Savaitr.”, laikęs savo 
susirinkimą komitetas Duo
nelaičio paminklui statyti. 
Vienu balsu nutarta pamin
klą statyti ant Rambyno 
kalno, kadangi ten ir labai 
prakilni liistorijos vieta ir 
vasaros metu lauko ją ne 
tik Tilžės ir apylinkės lietu
viai, bet visa Prūsų Lietu
va. Dr. Gaigalaitis, kuriam 
ir keli margai priklauso ant

Toliau “V. L.” priduria, 
kad reiktu lietuviams atsi
busti ir pažiūrėti, dėlei ko
kių priežasčių ines likome 
intraukti i negeistiiiiaUsiii’ 
žmonių eilę?

Dar “Dradgo” reikale.
“Draugo” 20 nluner. ra

šoma, kad dabartinis “Dr- 
go” redaktorius, kum Ke
mėšis nemanęs ir neinanąs 
pasitraukti iš savo vietos, 
kad p. Kubilius buvo kvie
čiamas ne į redaktorius, bet 
į redakciją, kad pagal su
tarties su “Jaunosios Lietu
vos” leidėjais, p. Kubilius 
butų apėmęs ir to žurnalo 
redaktoriaus vietą.

“Draugas” tai paaiškinęs 
pasitikįs, kad jau bent sy
kį pasiliausią kartojimai 
paskalų, paleistų su “blo
ga valia” apie “Dr.” redak-

Virto senovės laikai.
Rusijoje virto senovės 

laikai. Nesenai Rusijos val
džia sustabdė leidžiasi savo 
oficiali laikraštį “Rosija”. 
Šis laikraštis buvo leidžia
mas nuo 1904 metų, kuomet 
Rusijoje buvo kilę judėji
mai, kuomet ėmė pusti lais
vas vėjalis. Kaip žinoma, 
tuomet Rusijos gyventojai 
panorėjo būti piliečiais ir 
pareikalavo iš valdžios sau 
pilietybės teisių. Spalių 17 
d. caro manifeste buvo pa
žadėtos gyventojams viso
kios “liuosybės”. Nuo to 
laiko valdžiai prisiėjo ne tik 
savo programą vykinti, bet 
ir motivuoti tą programą, 
ne tik duoti paliepimus, bet 
ir prirodyti tų paliepimų 
naudingumą, ne tik bausti 
prasikaltėlius, bet ir viešai 
teisti juos. Todėl tam tikslui 
ir imta išleidinėti “Rosija”, 
kuri nuolat ginčijosi su ki
tais laikraščiais gindama 
valclžii>s programą.

Gi šiais laikais valdžiai 
jau nesą reikalo aiškinties ir 
ginčyties ir savo veikimą 
motivuoti. Dabar jau vis
kas esą aišku. “Rosija” pa
naikinama. Reiškia, daugiau 
nesą ko kalbėti. “Liuosy
bės” laikai praėję.

Vadinasi, Rusijoje sugrą
žinta senovės laikai. Apie 
laisvę negalima nei užsimin
ti. Romanovas išnaujo krik
štai! j a. Ir valdžios veikimas 
po senovei nepaliečiamas.

Tikrai baisus daiktas Ru
sijos gyventojams!

“ Draugui” tokios 
labai nepatinka.

torių.
Matyt, 

paskalos 
nes iš viso to pranešimo at
siduoda koks tai nepapras
tas rūstumas, tiesiog rustus 
laikraščių pabarimas už jo 
“nepaliečiamybės”... paly
tėjimą.

Na, čia laisva šalis.

rašo,

Lietgalių spaudos su
kaktuvės.

“Rygos Garsas 
kad 10 metu savo spaudos
atgavimo sukaktuves ren
giasi apvaikšti nėti ir lietga- 
liai, kuriems taipgi buvo už
drausta spauda latinų raidė
mis ir kurie 1904 metais ją 
atgavo ir pradėjo leisti sa
vo laikraščius ir kningas. 
Tuo tarpu lietgaliai teturin
ti dar tik 2 savo laikraščiu, 
iš kurių labai išsiplatinęs 
ir senesnis yra “Dryva”.

Lietuvos Rytų reikalai.
“L. Ž.” rašo, kad Lietu 

vos Rytuose ligšiol nesama 
tarp lietuvių jokio tautinio 
susipratimo ir pažangumo, 
kad lenkai endekai po seno
vei ten sau ramiai savo 
“kultūrą” platinanti. Švie
timo dr-ja “Rytas” silpnai 
gyvuojanti, vietomis jos 
kuopos imančios jau net... 
merdėti. Draugija už tai ne
santi kalta, nes jai stoka pi- 

ir atsakančių žmonių, 
tarpu endekai ten tu- 
visako kupinai. Pini- 
surinktais iš Lietuvos

dvarponių, jie varanti, sa
vo pragaištingą darbą.

Todėl “L. Ž.” pataria lie
tuviams inteligentams į Ry
tus kelties ir, ten gyvenant, 
gaivinti lenkinamųjų lietu
vių dvasią. Kitaip endekai 
apgrobsią visą tą Lietuvos 
dalį.

Tuo 
ii n i i

Lietuvos laikraščiai.

Naujas laikraštis.
“Tėvynei” iš Baltimore, 

Md. rašoma, kad šalę gy
vuojančių ten dviejų laik
raščių — “Pirmyn” ir 
“Darbininkų Balsas”, žadąs 
pasirodyti' dar trečias. Tre
čią laikraštį mananti leisti 
tam tikslui susitverianti 
bendrovė; jis vadinsis “At
žala”. Tai busiąs “Vyčių” 
organas. Redaguosiąs p. A. 
Romaška.

Lietuviai Suv. Valstijų 
kariuomenėje.

“Tėvynėj” padėta vieno 
lietuvio kareivio Martyno 
Tamošaičio, iš Galveston, 
Texas, laiškas, kuris taip 
skamba: “Suv. Valstijų ar
mijos 2-ji divizija 24 d. bal. 
iš Galveston išsiųsta į Mek
siką. Toje divizijoje yra 149 
lietuvių kareivių. Išviso 
Suv. Valstijų armijoje yra 
1.020 lietuvių”.

Gausus1 pažade j imas.
Iš “Vilties” sužinome, 

kad lietuvių švietimo drau
gijų fondui ^-pasižadėjusi Į- 
mokėti 2.000 rublių kuni
gaikštiene M. Radvilienė. 
Tie pinigai bus nuskirti 
“Žiburiui”,' jei susidarys 
“100 = 100.000” fondas. ’

Kova su girtybe Ru
sijoje.

Vėliausiai atkeliavusieji 
lietuviai.

tai “Vien.
skaitome:
L.’’ No. 15 rašėme, kad 

vasario mėnesiu Amerikon bu
vo atkeliavusiu lietuvių ma
žiau 92 asm. (buvo atkeliau
ta 407, gi iškeliauta 499). Bet 
vėlesnieji išeivijos biuletinai 
parodo, kad lietuviai vėl pra
deda dauginties. Taip, šiemet 
kovo mėnesiu lietuvių i Suv. 
Valstijas atkeliavo G12, gi iš
keliavo tuo pačiu mėnesiu 
316. Vadinasi, pasidaugino 
tuvių 29G asmenimis. Bet 
tai valdžia, matomai, ant 
tuvių sunkiai užsisėdo, nes
didesnį skaičių pradeda čionai 
neįleisti. Taip jau pereitą sy
kį nusistebėjom, kada perskai- 
tėm, jogei per vasarį neįleis
ta 10 žmonių., gi vienas jau iš
sėdės grąžinta. Žiūrėkit gi da
bar, ką padarė kovo mėnesiu- 
21 lietuvio visai neįleido, gi 
S grąžino jau ant Ellis Island 
išlipusius ir rastus “negeisti
nais”.

Apie Liet.

tik 
lie- 
už- 
lie- 
vis

Pamini sukaktuves.
“Šaltinio” ištisas 18-tas 

numeris pavestas lietuvių 
spaudos Rusijoje 10 metų 
sukaktuvių paminėjimui. 
Tai pamini ir kiti Didžio
sios
Bet “Šaltinis” plačiausiai 
ir vaizdžiausiai. Jame ypač 
plačiai apie spaudos atgavi
mą rašo gerb. kini, pralotas 
Kazimieras Prapuolenis, da
bar gyvenąs Romoj, kuris 
pats daug pasidarbavęs lie
tuvių spaudos atgavime. Jo 
indonių straipsni perspauz- 

šindiliame iš “Šaltinio” 
“Kataliko” numeriu.

Rusija ligšiol buvo skai
toma už šalį, kur girtybė 
labai giliai yra įleidus šak
nis. Rodėsi, kad kovoti su 
girtybe čionai beveik nega
lima, nes tasai apverktinas 
paprotis pas daugumą ru
sų virto antru prigimimu. 
Bet gi dabar pasirodo, kad 
ir didžiausių girtuoklių su
prantama girtybės nelaimė 
ir norima nuo jos nusikra
tyti, tiktai sumenkėjusi ir 
nusilpnėjusį valia nebeį
stengia to noro įvyki!inti. 
Jei kas iš šalies pakursto 
girtuoklį liauties gerus ir 
padeda likti blaivininku, 
tai neretai ir didžiausi gir
tuokliai lieka blaivais ir 
dorais žmonėmis.

Prie blaivybės platinimo 
daug padeda viešoji nuomo
nė arba tiesiog “mada”, jei 
tokia kur gauna prasipla
tinti. Dabar blaivybes “ma
da” ėmė smarkiai platinties 
Rusijoje, daugiausiai jos 
pakraščiuose — Vakarų ir 
Rytų. Lietuvoje ir Lenkijo
je blaivybės judėjimas jau 
nuo seno prasidėjo, dabar 
gi atsiradus gulei uždari
nėti girtybės įstaigas, nuo
lat pareina žinios iš visų 
Lietuvos kraštų apie vals
tiečių nutarimus uždaryti 
monopolius, panaikinti 
smukles, traktierius ir t. t.

mokyklos 
iš- 

butelio. Min- 
Romnų gelž- 
intaisė tam 

kuriame bus 
gir-

va-
broliuku. Tasai

SIS-TAS

Biurokratų “uolumas”.
Šiauliuose “Varpo” dr- 

jai prašant leisti viešai ap
vaikščioti spaudos atgavi
mo 10 metų sukaktuves, iš 
gubernatoriaus gauta atsa
kymas, kad tasai prašymas 
be jokių paaiškinimų atmes
tas.

Ten pat Elena Mickevi- 
čienė buvo prašiusi leidimo 
laikraščiui “Šiaulių Aidui”, 
bet negavo. Tai jau trečias 
Šiaulių vis dar negimusiam 
laikraščiui smūgis. Elena 
Mickevičienė šį kartą suma-j Tiesa, ligšiol apie užtvirti- 
nius paduoti skundą sena- n imą tų nutarimų dar ne- 
tui. 'girdėti, betjčisgi reik tikė-

ties, kad nemažai girtybės 
įstaigų turės išnykti, ėmus 
žmonėms jas boikotuoti.

Dabar panašus girtybės 
boikotas prasidėjo Rusijoje. 
Vartotojų draugijos išmeta 
iš savo tarpo girtuoklius 
narius. Jaunimas miestuo
se ir kaimuose tveria blai
vininkų ratelius. Vienoje 
tik Orenburgo gubernijoje 
padaryta 300 nutarimų už
daryti monopolius ir smu
kles. Orenburge kooperato- 
rių suvažiavimas nutarė 
nebepriimti į kooperacijos 
sąjungą neblaivius narius, 
per ką gavo mesti savo a- 
matą 800 smuklininkų. Ki
tur vyrai nebetenką į vals
čiaus perdėtinius mėgstan
čių išgerti. Ufos gubernijo
je valstiečiai iš geros va
lios užsidėjo ant savęs stro
pus už degtinės gėrimą. Ir
kutsko gubernijoje valstie
čiai nutarė mokėti tam ti
krus mokesnius
naudai nuo kiekvieno 
gerto degtinės 
ske Liepoj aus 
kelio valdyba 
tyčia vagoną,
skaitomos lekcijos apie 
lybės kenksmingumą ir apie 
kovą su ja. Laike 8—9 ba
landžio blaivininkų šventės 
buvo beveik visur uždaryti 
monopoliai ir smuklės, gir
tų beveik nebuvo matyti, 
miestai aprimo, muštynių 
ir įvairių prasižengimų 
skaitlius žymiai sumažėjo. 
Aplink 250 blaivybės drau
gijų dalyvavo blaivininkų 
šventėje, darydamos pas
kaitas, dalindamos priešal- 
koholinio turinio kningeles, 
rengdamos blaivininkų 
spektaklius. Ar tasai blai
vybės judėjimas ir blaivy
bės “mada” tvers ilgai — 
negalima dar užtikrinti. 
Kai kur valstiečiams jau 
pagailo uždarytų monopo
lių, todėl liko kai kur, kaip 
antai Kazaniaus gubernijo
je, paduoti prašymai, kad 
vėl liktų atidarytas mono
polis, nes jį uždarius tuo- 
jaus atsidarė traktieriai, 
kurių degtinės “tikrumui”, 
matyt, tenykščiai žmoneliai 
netaip tiki, kaip valdiška- 
jai.

Indomios priemonės esti 
vartojamos kovai su girty
be Rusijos gilumoje. Pasi
rodo, kad lengviausiai žmo
nės nuo girtybės esti atgra
sinami pamokslais tikėji- 
miškai-doriško turinio, ža
dinančiais žmonėse sarma
tą girtuokliauti ir troškimą 
likti žmonėmis kaip rei
kiant. Vienas rusų laikraš
tis “Rusk. Slovo” aprašo 
veikimą vieno jauno gydy
tojo, tik pernai baigusio 
Maskvos universitetą, ir ap
sigyvenusio Tūlos guberni
jos didžiausiam užkampyje. 
To gydytojo pavardė Lipe- 
rovskis; jisai užsiima vien 
tik alkoholikų gydymu, ku
rių kasdien pas jį ateiną 
15—20 žmonių ; ateina patįs, 
niekieno nevedami. Gydyto
jas priima tik tuos, kurie 
patįs asmeniškai išreiškia 
norą gydyties nuo girtybės. 
Iš kelių šimtų gydomųjų al
koholikų gal tik 2—3 iš šim
to atkrito prie savo senobi
nio papročio, kiti liko blai
vininkais ir didžiausiais 
girtybės priešais. Jie liko 
vartotojų draugijų nariais 
ir visokių visuomenės įstai
gų veikėjas, ir atsižymi ne
paprastu veiklumu ir darb-

Astrachanio mieste, 
arkliais ir, prigulė- 
prie vienos labda- 
draugijos, turėjo

Indomus atradimas.
Rusų moksliškame žurna

le “Viestnik otkritij i izo- 
brietenij” š. m. vasario m. 
numeryje padėta raštas, ku
riame aprašoma labai indo
mus atradimas gamtos mok
slo srityje. Būtent, gamtos 
mokslo profesorius. R. De- 
lefnezoras ir pasaulyj gar
sus matematikas prof. T. 
Grebnijev, patekę netikėtai 
aeroplanu ant vienos salos 
didžiųjų Pinsko pelkių 
(Minsko gub.), užėjo ten 
ligšiol mokslui nežinomą su
tvėrimą — augalą-gvvima, 
kuris, sau maisto ieškoda
mas, kruta po pelkes nuo 
vienos vietos kiton. To su
tvėrimo liemuo didumo ka
tės, l/> pėdos ilgio ir 2 pė
dos augščio. Vietoj kojų tu
ri apačioj keturias paplokš
čias šaknis. Galva panaši į 
voverės galvą, uodega į pa
parčio lapus. Taippat ant 
nugaros išaugę 4 tokie la
pai. Kvėpuoja burna. Mai
tinasi pelkių garais. Kūno 
varsa žalia. Tokių gyvūnų 
augalų ten užeita daug. 
Smulkesnį, aprašymą profe
soriai žada paskelbti vėliau.

Katalikų laikraščiai 
Portugalijoje.

r
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štuniu, lyg, rodos, norėda
mi atlyginti tuos nuosto
lius, kuriuos padarė sau ir 
kitiems begirtuokliaudami.

Didžiausiu akstinu prie 
blaivybės esti noras paties 
girtuoklio palikti blaivu 
žmogum. Juo didesnis no
ras, tuo prasiblaivimas ti
kresnis. Taigi visas sekre
tas girtuoklių gydymo su
vedamas prie to, kad kuo- 
daugiausiai sužadinus blai
vybės troškimą ir jį susti
prinus ir palaikius. Tam 
tikslui laikomos paskaitos 
apie alkoholio kenksmingu
mą kūnui ir sielai. Stipriau
siai veikia į žmones, anot 
gydytojo Liperovskio, išro
dymai doriško girtuoklio 
nupuolimo ir jo prasižen
gimų prieš Dievą. Girtuo
klis — joks krikščionis — 
tasai prirodymas ■greičiau
siai užgėdinąs girtuoklius. 
Žadindamas tikėjimiškai do
riškus jausmus, platina 
blaivybę ir kitas rusų blai
vininkas Jonas Cirikov, 
dinamas
indomus žmogus netaip se
nai dar buvo paprastu p ir
kleliu 
vertės 
damas 
ringus
progą prisižiūrėti, kaip gir
tuokliai begėdiškai išnau
doja labdarių gailestingu
mą. Patsai Cirikov, būda
mas žmogus sumanus, sup
rato, kad girtuoklių atbu
kusius doros jausmus rei
kia kuomi-nors sužadinti ir 
duoti jiems nuolatinį dar
bą. Ėmė tai skelbti “pa
mokslus” apie blaivybę ir 
visus norinčius mesti gir
tybe pradėjo versti prie 
darbo, prie užlaikymo pas
ninkų ir abelnai mokyti su
sivaldymo. Patekęs Peter
burgan Cirikov greitu lai
ku surinko aplink save 
blaivininkų buri, įsteigda
mas jielhs kai]> ir kokį vie
nuolyną, bet stačiatikių vy
resnybės persekiojamas ga
vo išsikelti į Obuchovo fa
brikų miestelį netoli Peter
burgo, iš ten gi liko vėl iš
gintas ir apsigyveno kiek 
tolinus Viricos apylinkėje, 
nusipirkęs nemažą plotą 
niekam netinkamų smėly
nų. Čion ilgai netrukus iš
dygo čielas miesčiukas. A- 
pie 300 buvusių girtuoklių 
šeimynų pasistatė savo na
melius, užvedė ūkį, pradėjo 
darbuoties kaipo amatu i li
kai ir virto žmonėmis kai]) 
reikiant. Visą tą kolioniją 
valdo patsai Cirikov, žmo
gus bemokslis, bet vikrus il
tinis organizatoriaus dova
nų. Prie blaivybės prikalbi
nėjo daugiausiai savo tikė
jimiškai — doriškais pa
mokslais, be galo kelian
čiais ūpą nusiminusių gir
tuoklių. Tiesa, Cirikovo 
mokslas, kurs ^aviškai aiš
kina Raštą Šventą ir kryp
sta dauginus liuterių ra
cionalistų linkui, .skyrius 
nuo stačiatikių ir katalikų 
tikėjimo, bet visgi jo blai
vybės platinimo būdas pa
tvirtina abelnai tikėjimo 
reikšmę žmonėms taisyti. 
Pasirodo, kad ir Cirikovui 
lengviausiai sekas prikal
bint girtuoklius prie blai
vybės, ėmus išrodinėti Šv. 
Rašto žodžiais girtybės pra
gaištį žmogaus dorai ir a- 
belnai jo dvasiai.

tugalijoje vėl pradeda išei
ti. Žinomas katalikų žurna
las “O Dia”, buvęs vyriau
sybės daugiau pusės metų 
pasmaugtas, vėl pasirodė. 
Šis laikraštis yra daug nu
kentėjęs. Dusyk revoliucio- 
nistų gaujos buvo visiškai 
sudaužę visą šio laikraščio 
inventorių ir .išdraskę 
stuvę. Laikraščio vedėjas 
Moreira d’Almeida su sūnu
mi be jokios kaltės buvo į- 
inesti kalėjimam Ačiū ener
gingiems protestams, ypa
tingai Anglijoje, juodu vėl 
buvo paliuosuotu ir, daug 
kentęs laikraščio vedėjas, 
dabar savo įsitikinimų ve
damas, vėl pradeda savo 
darbą tėvynės ir katalikų ti
kybos reikalais.

Priviso plėšikų.
Lenkijos gubernijose tiek 

priviso plėšikų, kad polici
ja negali jiems nieko pada
ryti. Varsa vos liauju gene
ra l-giibernatorius Žilinskis

kus gaudyti policijai padė
tų kariuomenė. Tie plėšikai, 
katrie busią suimti su gink
lais rankose, busią teisiami 
karo teismu ir sušaudomi.

mėlius, kurio policija ju
kino budu negali susekti. 
Danielius daug žmonių išžu
dęs ir apiplėšęs.

Baisi statistika.
Sulyg surinktu žinių, per 

18 metų monopolių gyvavi
mo Rusijos žmonės pragė
rė 10 milijardu rublių. (Ii 
rusų-japonų karas atsiėjo 
tik du. milijardu rublių. Be 
to, be saiko vartojant alko
holi, tuo laiku numirė 84.-

laiku pasmaugė 37.540 žmo
nių!

S. L. A. SEIMAS.

Šį pirmadieni, gegužio 25 
d., Waterbury, Conn., prasi
dėjo S. L. A. seimas, kuris 
prasitęsiąs ištisią savaitę. 
Jam pasibaigus, po nedėliai 
ten-pat atsibus S. L. R. K. 
A. seimas.
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.. _ KATALIKAS

10-ties metu spaudos atgavimo 
sukaktuves.

Apskritai manoma, kad 
lietuvių spaudos uždraudi
mas tai esąs MuraVjovo 
darbas. Tuo tarpu Murav
jovo, nedraudžiant vartoti 
lietuviškų kningų latihų 
raidėmis, tiktai sumanyta 
įvesti rusu rašyba i lietu
vių elementorius ir malda
kninges, kad pašalinus len
ku intaku Lietuvos liaudies 
mokyklose. Po lenkų sukili
mui 1830 m., kuomet kuo
ne visas Vilniaus universi
tetas, Cartoryjski’ui ir Le
leveliu! vadovaujant, atsi
dūrė •Lenkijos maištininkų 
tarpe, Lietuvos lenkai, gy
vu Dievu, skubinosi sulen
kinti ir lietuvių kaimiečius, 
kurie didikų, bajorų ir šlėk
tos galybės laikais, neturė
dami teisės eiti į šlėktai 
paskirtąsias mokyklas, pa
siliko prie savo senovės — 
protėvių kalbos.

Kad tąjį tikslą pasiekus, 
lenkų pradėta skubiai stei
gti prademąsias liaudžiai 
mokyklas, kame nieko lie
tuviškai nesant kuo ne pa- 
sekmingiaUsia lenkinta Lie
tuvos vaikus. Net ir musų 
vyskupas Baronas, išėjęs 
panašią mokyklą, ėmėsi 
lenkiškai eliuoti, parašęs 
padėką savo lenkiškiems 
mokytojams “Hold wdziecz- 
nošci dla zwierzclinosci” ir 
paskui privatiškame gyveni
me visą savo amžių, pasili
kęs ųo lenkų hipnotizmu, 
inched aii kur. i gal; •••ar inte
ligentais viešai lietuviškai 
nekalbėjo.

Lietuvių, kalba, anot vy
skupo Barono, tai liaudies 
kalba. Kaip su žmonėmis 
jisai noriai lietuviškai kal
bėdavosi, taip baisiai pyk
davo kam kitam viešai į jį 
lietuviškai prabilus, kaip 
tai atsitiko vienam kleri- 
kui, išdrįsusiam Seinuose 
viešai lietuviškai atsiliepti į 
vyskupą.

Tokis-pat buvo ir Vil
niaus vyskupas Andzijonis, 
išėjęs, kaip ir Baronas, len
kiškąją liaudies mokyklą. 
Ne kitokia buvo ir Palliu- 
lionis, prie kurio viešai ku
nigų susirinkime aš pirmu
tinis prabilau lietuviškai 
1902 m., atvežęs iš Peter
burgo į Kauną pašventintų 
aliejų. j • .j

Tokių dar esama ir šian
die senesniųjų Seinų ir Že
maičių vyskupijos pralotų 
eilėse, kurie jaunystėje pri
sitraukę lenkų dvasios, di
džiausią ereziją mato ta
me, kad “Jaunoji Lietuva’’ 
liovėsi vartojusi lenkų ra
šybos, išmetusi jų “i, cz ir 
sz”.

Kad prašalinus giliai 
Lietuvoje liaudies mokyklo
se įsivyravusią lenkystę, 
lenkmečiui nurimus, Mu
ravjovo pradėta, vietoj len
kiškų, steigti rusų moky
klas ir sumanyta įvesti į 
jas šalę rusų dar lietuvių 
kalbą, taipogi vietoj len
kiškai — įsakyta mokyti 
t i kyl )os lietu i'iškai.

Nesant tam-tikrų kate
kizmų ir elementorių, Mu- 

* ravjovo kreiptasi į lietuvių 
kalbos žinovą,- Varšuvos u- 
niversiteto docentą Mikuc- 
kį.

Pakviestas Vilniun jisai 
išrodė Muravjovtii, kad, 
girdi, labai sunku ir nega
lima esą išreikšti lietuvių 
tarmės latinų raidėmis, bet 
daug lengviau prieiti prie 
to rusų “graždanka”. Šis 
metodas palengvįsiąs mo
kiniams darbą, kadangi vie
toj dvigubos “abėcėlės” vai
kams reikės išmokti tik 
viena. Mikuckio nuomone 
patvirtino tūlas sulenkėjęs 
kun. Petkevičius ir mokslo 
vyras Gilferdingas.

Gerai suprazdamas, kad 
suaugusieji lietuviai nega
lėtų staiga naudotis “graž
danka” atspauzdintomis 
kningomis, Muravjovas, 
nevaržydamas prekybos 
tuometinėmis lietuvių knin
gomis latinų raidėmis, vien 
tik žodžiu įsakė Vilniaus 
cenzūros komitetui spauz
dinti lietuviškas kninga's 
rusu raidėmis, išleidžiant 
lietuviams naują abėcėlę, e- 
lementorių ir žodyną, ir tik 
Muravjovo inpėdinis, Vil
niaus generalgubernatorius 
Kaufman nuėjo tolyn, ir (i 
rugsėjo d. 18(15 m. išleido 
aplinkraštį, valdiškai už- 
drauzdainas spauzdinti ir 
pardavinėti lietuvių knin- 
gas latinų-lenkų raidėmis. 
Jo įsakymą patvirtino vi
daus dalykų ministeris, 23 
rugsėjo d. 18G5 m., išgavęs 
paskui 30 sausio mėli. d. 18- 
GG m. augščiausiąjį caro A- 
leksandro II šitų įstatų pa
tvirtinimą, pragyvavusį iki 
21 balandžio d. 1901 m.

Pirmutinės lietuviškos 
kningos rusų raidėmis išė
jo svietan paliepus Murav
jovui. Tolyn per visus 10 
drausmės metų viso išleis
ta Rusijoje 1G5 tukst. eg
zempliorių visokios rūšies 
dvasiškų kningų. Keikia pa
stebėti, kad nuo 18G5 m. i- 
ki 1881-83 m., nesant dar 
lietuvių inteligentijos, lietu
vių spaudos uždraudimas 
nebuvo jaučiamas, kolei, a- 
čių baudžiavos prašalini- 
mui, neišėjo iš liaudies lie
tuvių inteligentų. Kitaip ir 
būti negalėjo. Tais pat lai
kais augusiam ir besimoki
nusiam, man gerai žinoma, 
kad Suvalkijoje, pavyz
džiui, kur aš augau, nuo 
18G5 maž daug iki 1877 m. 
visas lietuvių dvasiškasis 
turtas buvo “Aukso Alto
rius'’, “Juozupinės”, išleis
toji Tilžėje gotų raidėmis 
maldakningė — “Taip tu
rite melstis”, “Kanticzkos”, 
na ir šiokie-tokie užrašai, 
tarpe gerai man žinomos 
mano persirašytosios “Gre
dija — O rali j a” ir “Gyve
nimas Tundaliaus Žalnie
riaus”.

Toji “Gredija” buvo tai 
išlydint iš namų mirusio 
atsisveikinimas su pasau
liu ir visu-kuo,* ką žmogus 
mylėjo ir gerbė ir kas jį ri
šo prie šilojo svieto. Žmo
nių labai mylėta ta “Gre
dija”, o jau bobelkos tai pa- 
sikuknodamos verkdavo at
siklaupusios.

Musų apylinkėse, kur be
galo didelės parapijos, lai
dodavo be kunigo, todėl ne
sant kitokių prie lavono 
bažnyčios apeigų, kad šį- 

tą padarius, bttvo skaitoma 
toji “Gredija”. Senesnie- 
siems skaityti nemokant, 
“Gredija” skaitydavo jau
nesniosios merginos ar vai
kinai, kurie išrodė man ko
kiais tai nepaprastais žmo
nėmis. Man labai norėjos, 
kuomet-nors perskaiyti prie 
lavono tą “Gredija”.

Prisigerinus tūlam 
“kriaučiui” Antanui, man 
pasisekė išgauti persirašy
ti tą mano pageidaujamąją 
“Gredija”. Tai atlikęs, aš 
tik laukiau, kad kas nors 
numirtų ir kad aš galėčiau 
viešai paskaityti.

Atsitikus progai ir ma
mai sutikus leisti man skai
tyti, lyg tyčia mano sulen- 
kėjusis tėvas stačiai už
draudė man “bawic się w 
jakieŠ tam glupie czytanie 
u parobkow” (užsiimdinėti 
kokiais-tai kvailais skaity
mais pas bernus) ir, atė
męs iš manęs tąją “Gredi
ja”, įsakė man geriau iš
mokti katekizmo, kurio, ma
inai nemokant lenkiškai, 
patsai mane mokino iš tū
lo Putiatickio. — Oi tas 
Putiatickis, kiek jisai mane 
įvargino, kad dar šiandie, 
jau apsenęs, žodis į žodį 
galiu atsakyti į pirmąjį 
tosios kningutės klausimą 
“Na ezem zale&y szczęšeie 
czloiviekd” (Kaine yra žmo
gaus laimė).

Minėtoji “Gredijd-Orati- 
ja” tapo regis įvesta, kad 
prašalinus senovės “rau
das”, kurių keletą beau
gant man prisiėjo dar gir
dėti.

Kaip Suvalkijoje, taip ir 
Kauno gubernijoje, kame 
vaikus liaudies mokyklose 
vien tik lenkiškai mokyta, 
žmonių išpradžių ir nežino
ta, kad mums neleista Ru
sijoje spauzdinti lietuviš
kų kningų latinų raidėmis. 
Ašen pirmą kartą sužino
jau vos Sudargu klebonui 
kun. Sidaravičiui pradėjus 
pas mus Suvalkijoje “per 
ubagėlius”, laidžioti po 
žmones Prusnose spauzdin- 

. tąsias lietuvių kningas.
Marijampolės gimnazijo

je pirmoje klesoje teko man 
pamatyti pirmą kartą sa
vo anlžyje lietuviškai-lati- 
nų raidėmis spauzdintąją 
“neinaldakiiingę”. Buvo tai 
viena pasakų kningelė. Mu
sų gimnazijoje lietuvių kal
bos mokytojas Rutkovskis, 
vieną kartą per savaitę mo
kino mus lietuviškai. Mok
slas buvo tame, kad išver
tus pasakėlę iš lietuvių į 
rusų kalbą.

Kadangi lietuvių kalbos 
lekcijos buvo kitoms gim
nazijoje pasibaigus, todėl 
nuilsusieji, išalkę vaikai 
nenorėdavo eiti dar klausy
ti 5-sios paeiliui lekcijos, 
tuo labiau, kad lenkų ir lie
tuvių kalbos mokyta “no
rinčius”. Skirtumas tame, 
kad lenkams paskirta 2 va- 
landi per savaitę paprastų
jų 5 dienos lekcijų eilėje, o 
lietuviams viena ir tai šeš
toji.

Atsilankęs kelissyk, aš lio
viausi vaikščiojęs į lietuvių 
kalbos lekcijas. Gimnazijo
je nebuvo kam manės pa
žadinti, o namieje ir žmo
nėse aš tik girdėdavau — 
kam, girdi, mums lietuviš
kai mokėti. Kur nueisi su 
musų prasta lietuviška kal
ba — sakydavo senesnieji, 

— toliau kaip savo parapi
joje ir nesusikalbėsi. Kas 
kita lenkiškai, vokiškai ar 
prancūziškai. Su tomis ir 
Ameriką pasieksi, ką vie
šai patvirtino vienas sugrį- 
žusis pas mus iš Amerikos 
kumetis. Tuomet (1870 m.) 
jau pradėta mūsiškių Ame
rikon dumti, ir kiekvienas 
tenai nukeliavusis būtinai 
save lenku teskaitė, ką ge
riausiai patvirtino vienas 
mano giminaitis, kuris, at
sidūręs už vandenyno, neži
nia kam pakeitė savo pa
vardę pasivadinęs “John 
Poland”.

Kad ir žmonių nesiprie
šinta įvestiesiems Suvalki
jos liaudies mokyklose Ži
linsko sustatytiems lietu
viškiems elementoriams ru
sų raidėmis, tečiau pana
šios rūšies lietuviškos mal
dakninges rusų raidėmis 
jokio žmonėse pasisekimo 
neturėjo. Pavadinta jas ne
katalikiškomis, jų vengta 
ir tiesiog naikinta.

Kaipo pavyzdį privedu 
mano mainos pasielgimą. 
Gavę su broliu Jurgiu po 
lietuvišką maldakningė ru
sų raidėmis iš atsilankiusio 
Žaliosios mokykloje Suval
kijos liaudies mokyklų di
rektoriaus Soltanovo, kuo
met sugrįžę namon mudu 
parodėva tą dovaną ma
mai, jinai pasakius, kad 
tai “nekatalikiškos”, stai
ga ištraukė jas iš musų 
rankų, ir gystelėjus pečiun, 
dar kačiarga pamaišė, kad 
geriau degtų.

Žmonių, pasirodo, tik 
maldakningių bijota, kad 
neprastojus tikybos. Kas 
link elementorių ir kitokių 
kunigėlių rusų raidėmis, 
tai nei mano mama, nei ki
tos, kiek žinau, • mainos ir 
nemanė jų naikinti, ir mes 
ramių-ramiausiai mokino
mės lietuviškai ir rusiškai iš 
tų Varšuvoje išleistų Ži
linsko elementorių. Dar 
šiandie mano akyse stovė
to stovi tų elementorių 
skaitymėliai.

Kaip šito dalyko Kauno 
gub. butą — aš nežinau. 
Vyskupas Motiejus Valan
čius, iš-pat pradžių nesant 
valdiškos drausmės vartoti 
maldakninkes latinų raidė
mis, principaliai nebuvo 
priešingas išleidimui 5-ių 
valdžios sumanytų kninge
lių, kurios dar rankraščiuo
se buvo ’jam peržiūrėti sių
stos generalgubernatoriau s 
Kauijmano. Tečiau 18G8 m. 
vyskupo butą kitokios nuo
monės. . Jisai jau nesutiko 
duoti “aprobatos” lietuviš
kam vertimui Bialobrzes- 
ki’o pamokslų, pasakęs, kad 
rusų raidės tiesiog netinka 
lietuvių kalbai.

Taip atsitiko dėlto, kad 
rusų cenzūra pirm negu iš- 
spauzdinti visą penketą 
rankraščių, vyskupo Motie
jaus leistųjų, davė juos per
žiūrėti tūlam “bu rūsiam” 
katalikų kunigui, kuris 
kaip tik iškreipė katalikų 
§§ 4 ir G, 18G5 m. išleistojo 
katekizmo. Šisai laktas 
buvo viena iš didžiausių 
priežasčių nepąsisekimd 
Kauno gubernijoje lietuviš
kų kningų rusų raidėmis;

Neilgai trukus, 18GG m. 
drausmė užtraukta ir Pe- 
terbtirgo Mokslo Akademi
jai, kuri taisiais laikais btt
vo išleidusi Duohelaičio ra

štus latinų raidėmis. Aka
demija paliuosuota nuo 
drausmės tik 1880 m., ačiū 
akademikui Grotui, prašiu
siam leisti spauzdinti lie
tuviškus mokslo dalykus 
latinų raidėmis Šleicherio 
rašyba, dėlto, kad, anot jo, 
išspauzdintieji rusų raidė
mis panašios rūšies daly
kai nebūtų prieinami Eu
ropos mokslo vyrams, ka
me, ypatingai Vokietijoj, 
labai užsiimta lietuvių kal
ba.

Tuometinis švietimo mi
nisteris grafas Tolstojus 22 
balandžio 1880 m. išgavo 
atsakantį leidimą Mokslo 
Akademijos naudai, su są
lyga, kad jos lietuviški lei
diniai nebūtų platinami nei 
Lietuvoje, nei Lenkijoje.

II.
Nepasisekus rusų raidė

mis išspauzdintoms lietu
viškoms dvasiško turinio 
kningoms nei Suvalkijoje, 
nei Kauno gubernijoje, ir 
išėmus maldakninges su e- 
lementoriais, kitokio turi
nio kningų nesant, tolimes
niame laiko bėgyje, bau-I 
džiavai, pasibaigus savai- 
mi kilo aikštėn lietuviškų 
kningų reikalas, privedusis 
prie to, kad išėjusieji iš 
liaudies lietuvių inteligen
tai pradėjo klabinti valsti
ją leisti ir vėl spauzdinti 
lietuvių kniligas latinų rai
dėmis.

Pradžią padarė inžinie
rius Petras Vileišis. Jisai, 
1877 m. gavęs atsakantį 
leidimą išleido latinų raidė
mis kningutės “Jurgis Ste- 
fensonas” ir komedijėlę 
(jaigu neklystu) “Pas mus 
ir kitur”. Inžinieriui Pe
trui Murzai 1878 m. leista 
išspauzdinti kalendorių la
tinų raidėmis. Buvo tai tik 
privatinės pastangos. Pir
mutinis valdiškai pranešu- 
sis Rusijai apie galutinį 
nepasisekimą lietuviškų 
kningų rusų raidėmis buvo 
Žemaičių vyskupijos admi
nistratorius vyskupas Beres
nevičius. Jisai sausio mė
nesyje 1881 m., viešėdamas 
Peterburge, kreipėsi į vi
daus dalykų ministeriją, 
prašydamas prašalinti 18- 
GG m. drausmę.

Kad ir tuometinis Vil
niaus gen. gubernatorius 
grafas Totlebenas prilaikė 
vyskupo nuomonę, tečiau, 
nesutikus švietimo ministe- 
riui, vyskupo Beresnevi
čiaus klabinimas pasiliko 
bergždžias. Ministerio leis
ta tik išparduoti 13,000 eg
zempliorių latinų raidėmis 
“Seno” ir “Naujo Alto
riaus”, išspauzdinto 1879 
m. pas Zavadzkį, Vilniuje.

Antru kartu šitą klausi
mą valdiškai pakėlė irgi 
lietuvis Mogiliavo arcivys- 
kupijos administratorius 
pralotas Daugėla, pasinau
dodamas proga delei atsių
stojo jam iš ministerijos, 
Prusnose išspauzdinto, ne
pamenu, “Šaltinįo” ar 
“Aukso Altoriaus”, kurie, 
turėdami Daugėlos ir arci- 
vyskupo Fijalkovskio apro- 
batą, neleidus Rusijoje, bu
vo išleisti Tilžėje. Ministe
rio paklaustas, ar ištikrųjų 
jisai pasirašęs kaipo cenzo
rius, Daugėla paaiškino 
kame dalykas ir, nurodęs 
negeistiną Lietuvoje draus
mės pasekmę, prašė grąžinti 
lietuviams spaudą. Metų, 
kuriais tai butą, tikrai ne

pamenu, žinau vos tiek, kad 
tai atsitiko 1889 — 1892 
m., kuomet pr. Daugėla val
dė Mogilevo arei vyskupiją, 
o aš, kaipo jo sekretorius, 
sustačiau minėtąjį atsaky
mą.

Toliau einant, sutinkame 
Žiežmarių parapijiečius 
(Vilu. gub.), kurie pirmuti
niai iš lietuvių kaimiečių 
1883 m., kad ir be pasek
mės, kreipėsi į Jos Dideny
be ciesorienę- Mariją Teodo- 
raitę, prašydami gražinti 
lietuviams spaudą, delei ga
lutinės stokos lietuvių mal
dakningių.

Kad užkirtus gebenimą 
užsieniuose leidžiamų lie
tuviškų kalendorių, tūlas 
Lavgminas 189G m. prašė 
ministerio leisti jam išleisti 
50,000 egz. kalendorių. 
Prašymas palikta be pa
sekmių. Tais pačiais metais 
inžinierius Petras Vileišis 
klabino leisti jam išspauz
dinti latinų raidėmis kniii- 
gėlę apie “Žemę ir orą”, 
prisižadėdamas pakeisti 
lenkų rašybą lietuviškomis 
“š, č, ai, ei, oi, ui,” vietoj 
lenkiškųjų “sz, cz, aj, ej, oj, 
uj”. Prašymas palikta be 
pasekmių.

Vilniaus kalvinų sinodo 
superintendentas Andrius 
Kaderis tuo-pat laiku pra
šė ministerio leisti išspau- 
dinti latinų ar gotų raidė
mis reformatų lietuvišką 
maldakningę, nurodęs, kad 
tarp lietuvių ėmę labai pla
tintis užsieniniai socialis
tų leidiniai. Panašiai ir Pe
terburgo pramonininkas 
Antanas Smilga, sostinėje 
turintis savo poligrafijos 
laboratoriją, kreipėsi į mi
nister! prašydamas leisti 
jam spauzdinti kas metai 
“Kalendorių ūkininkams” 
“latiniškai-čekiškaja” rašy
ba, kurią vartoja Akademi
ja savo leidiniuose.

1898 m. Vadoklių (Kau
no gub.) klebonas veltui 
stengėsi gauti leidimą 
spauzdinti latinų raidėmis 
lietuviškus elementorius, 
maldakninges, kalendorius 
ir leisti lietuvių laikraštį.

Negalint vienam žmogui 
ant greitosios surinkti į- 
vairių asmenų klabinimus 
grąžinti lietuviams spaudą 
latinų raidėmis, išteks pa
sakius, kad vien tik 1895 
metais lietuvių kaimiečių 
paduoda 4 prašymai Jo 
Didenybei carui, 5 Jos Di
denybei carienei Marijai 
Teodoraitei, 10 prašymų vi
daus dalykų ministerial. 
Butą tai gyventojų Panevė
žio, Kauno, Ukmergės, Ra
seinių, Telšių ir Ežerėlių 
apskričių, Kauno gub., ir 
Vilkaviškio apskričio. Su
valkų gub. Prie daugybės 
kitokių priežasčių grąžinti 
latinų raidėmis suvalkie
čiai pridūrė, kad drausmė 
spauzdinti lietuvių kningas 
latinų raidėmis, kaipo prie
žastis atlenkinti lietuvius, 
yra jau pasiekusi savo tik
slą, dėlto kad nuo 18G5 m. 
per pastaruosius 30 melų 
gerokai pakilo lietuvių tau
tiškas susipratimas.

Kaip minėjau, drausmė 
spauzdinti lietuvių kningas 
latinų raidėmis pirmaisiais 
20 metų nebuvo dar taip 
sunki lietuviams, kadangi 
ir maldakningių butą žmo
nėse ištenkamai, ir nebuvo 
dar lietuvių inteligentijos. 
Vieninteliai tuometiniai 

Lietuvos inteligentai — ku
nigai, kuo ne alei vieną visi 
buvo ir jautėsi lenkais. 
Man beklerikaujant, ir mes 
klerikai kaip tarp savęs, 
taip ir su kunigais kalbėjo
mės lenkiškai. Kiekviena 
klebonija, išimant tas, ku
rioms suskaityti nereiktų 
nė dešimties abiejų rankų 
pirštų, buvo stipriausias 
pas mus lenkinimo lizdas. 
Tai dar šiandie nurodo ne
tik tebegyvuojantieji musų 
lenkomani jos pa s k u t in iej i 
“mogikanai”, bet ir prieš 
10 — 15 metų keistas Kau
no, Vilniaus ir Seinų vys
kupijos valdovų persekioji
mas jaunesniųjų kunigų, 
kurie pasijuto lietuviais ir 
pradėjo darbuotis, kad iš
traukus savo žmones iš pra
gaištingų jiems lenkystės 
pančių.

Visi tieji lietuvių į Rusi
jos valdininkus klabinimai, 
kad atgavus spaudą, nega
lėjo likti be intakos, juo la
biau, kad “cicilikai” nes
naudė, platindami pas mus 
visokias savo šiukšles ir 
prieš Bažnyčią, ir prieš 
Rusijos valdžią.

Antroje — 40 metinės 
drausmės pusėje sujudus 
lietuviams, kad atgavus 
spaudą, savaimi turėjo su
krutėti ir Rusijos valdinin
kai, kaip iš to viso išėjus. 
Valdininkų nuomonė, kaip 
visame pasaulyje, negalėjo 
būti vienoda. Vieni sakė, 
kad prašalinti drausmę, ki
ti kad ją šiek-tiek sušvelni
nus užlaikyti, treti (tij ma
žuma), kad, nenusileidžia nt 
niekame, toliau visame- 
kame užlaikyti 18GG m. 
drausmę.

Reikia pažymėti, kad jai
gu nedidžlatisiais, tai dide
liais lietuvių spaudos leidi
mo priešais buVo švietimo 
ministerija ir mokslo ap
skričių globėjai. Kuomet 
Vilniaus ir Varšuvos gene- 
ral-gubern. ar Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų gubellia- 
torių butą už drausmės pa
šalinimą, visuomet tam 
priešingų butą švietimo 
ministerių.

Vilniaus gelieral-guberna- 
torius Trockis kaltino 
Kaufmaną už jo klaidą, 
kad, įvezdamas rtisų šriftą, 
jisai uždraudė pardavinėti 
lietuviškas kningas latihų 
raidėmis, kas buvo prieža
stimi blogos intakos žmonė
se, kurie iki 18G5 m. liuosai 
naudojasi lietuviškomis 
kningomis, ir tik lenkme
čiui pasibaigus nežinia del 
ko jiems neleista vartoti 
savųjų kningų, kad tokis 
valdžios pasielgimas davė 
progą visokiems plepalams 
Rusijos nenaudai. General
gubernatorius Kochanovas 
matė klaidą tame, kad i- 
šėųius dvasiško turinio 
kningas, jokių kitų nebuvo 
į žmones išleista. Kauko 
gubernatoriai RogavičiUs 
189G m. ir Suvalkijos Va- 
taci 189G m. buvo už spau
dos leidimą, kad perkirtus 
socialistų raštus, kurių ga
na daug gabenta iš I’rtisų.

Kunigaikštis Imeretins- 
kis, Varšašos geiieral-gu- 
bernatorius, 1899 m., tie
siog sakė, kad laikas pra 
šalinti niekam nereikalin
gą drausmę, o 1902 m. Su
valkų gubernatoriaus Arci- 
mavičiaus butą nuomonės, 
kad grąžinti lietuviams

(Tąsa ant-7 pusk).
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJ,

Ar.mokate Anglišką kalbą?

Hallons.

Mažarusiai

D. J. Matas.
M.

ka-

3249 S. Morgan St.

A. B.

ko

nebuvo.
A. I).

keliatą

Hamburg

ir

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

Katalikas.

$1.25
$1.50

ANTRASIS “VYČIŲ’ 
KONGRESAS.

čių” 
mas

ukrainie- 
judėjimas 
1820 m.,

nu
yra 
pa- 
Jie 
ne-

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

plaukinėjimai tarp 
ir 
ir

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

Antrasis , Lietuvos “Vy- 
kongrlsas bus laiko- 

Brocktone, I

baro
geriausia
Žmonės supran-..
tanti vertę geros

Kliubuose, Koteliuo

Reikalauk S-O-L-
STRAUS BROS CO. Distillers -Chicago,

balto

(Tąsa nuo 3 pusi.).
Antano dr-jos pasilinksmi
nimo vakarą, kurs atsibuvo 
gegužio 2 d. Buvo daili pra
mogėlė be svaigalų. Daug 
gražaus jaunimo buvo pri
sirinkę. Nemažai jaunimo 
buvo iš aplinkinių mieste
lių. Viskas sekėsi gerai. Bu
vo skrajojanti krasa. Dova
noms buvo pažadėta išrašy
ti laikraštį. Laimėjo p-lė 
Aleksandra Šimaitikė ir aš. 
Pasiiinkova “Vienybę L.” 
Vakaran atsilankė vienas 
žmogelis su buteliu kišenyj. 
Lyg tyčia pakampiais teršė 
blaivų vakarą. Bet jam išė
jus laukan, pateko į dėdės 
nagus ir tas jam davė nak
vynę. Ant rytojaus buvo 
nedėlia. Nedėliomis gi ne
paleidžia iš nakvynės. Tu
rėjo laukti panedėlio. Išei
damas užsimokėjo $3.

Viena motina trusėsi vir
tuvėj, o jos 16 mėnesių su
ims iškrito per langą nuo 
antrų lubų. Pagysiąs.

Viena šeimyna gyveno ne
kokiame sutikime. Vieną 
kartą vyras, sugrįžęs namo, 
nerado savo žmonos. Sep
tynių metų vaikas tebesąs. 
Pinigai buvo indėti bankai! 
ant abiejų vardų ir banke 
jų nebesą. Moteris išvažia
vus į Lietuvą.

Darbai eina silpnai. Kai- 
kuriose dirbtuvėse tedirba
ma tik keturios dienos. 
Taipgi bedarbių yra nema
žai.

E. VANDERGRIFT, PA. 
Įsigėrę ir susipešė.

—^“ffcrgužio 10 d.'atėjo būrys 
vaikinų iš Vandergrift 
Heights. Ištuštino keliatą 
statinių alaus. Paskui kilo 
vaidai ir vienas gavo su 
degtinės bonka per makau
lę. Keturi pateko belangėm 
Turėjo užstatyti po $20; 
reikia pridurti, kad ir tasai, 
kurio galva liko prarakta, 
taipgi pateko kalėjimai!.

Buvo kalbama, kad bus 
čia surengtos prakalbos, bet 
viskas nuėjo kalbomis.

“Kataliko” mylėtojas.

ST. PAUL, MINN.
Gražus pasilinksminimo 

vakaras.
Gegužio 9 d. šv. Povilo 

dr-ja buvo surengus vakarą 
su lošimu, deklemacijoinis 
ir šokiais. Jokių svaiginamų 
gėrimų nebuvo pardavinė
jama. Žmonių nebuvo labai 
daug, nes čia nėra daug lie
tuvių. Lošimas ir deklema- 
cijos puikiai išėjo. Dekle- 
mavo p-lės M. Macejauskiu- 
tė, P. Paliuliųtė ir K. Sta- 
žiutė. Tvarka buvo galima 
pasigėrėti. Vakaran buvo a- 
tėję keli svetimtaučiai. Jie 
gėrėjosi gera tvarka. Pa
girtini jam; kaičiai už jų 
darbštumą. Pagirtina šv. 
Povilo dr-ja už jos pasidar
bavimus.

Dr-jos prietelius.

JERSEY CITY. N. J.
Vakaras kningyno naudai 

nepasisekė.
Gegužio 12 d. S. L. R. K. 

A. kuopa buvo surehgus pa- 
si 1 inksin i irimo va karei į
kningyno naudai. Kningy- 
nėlis yra mažas ir silpnai 
stovi. Buvo tikėtasi, kad 
kelintas doleriukų klius nuo 
vakaro kn ingy n iri. Bet bu
vo kitaip. Nors oras buvo

geras, bet žmonių nedaug 
tebuvo ir kuopa turėjo arti 
$10 prikišti. Buvo leidžia
mas išlaimėjimui auksinis 
laikrodėlis ir jį laimėjo p. 
J. J. Jasaitis. Buvo rengia
masi ir sudainuoti; p. J. Zu- 
jus lavino jaunimo būrelį. 
Bet del tiek publikos ne
dainuota. Žmonių nebuvimą 
iš dalies išaiškinama žmo
nių nesusipratimu ir iš da
lies cicilikelių agitacija.

J. B. Paserpskis.

STRUTHERS, OHIO.
Lietuviai nesidarbuoja. 

Darbų mažai.
Šis miestukas yra mažas 

ir guli netoli Youngstown. 
Nors čia blaivybė viešpatau
ja, bet netoliese yra tiek ir 
tiek smuklių. Kaikųrie lie
tuviai, kai išeina girtuok
liauti, tai grįsta į antrą ar 
trečią dieną. Užmiršta tuo
met vaikus, žmonas, namus 
ir viską. Parėję, tai sarma- 
tijasi ir žmogui į akis pa
žvelgti. Pats žino, kad nie
kur netinka, kaip tik į ka
napes. Kiti vėl įsitižę kazi- 
riuoja. Dar yra rūšis žmo
nių, kurie vadina save mo
kintais, susipratusiais. Tą 
mokslą ir susipratimą se
mia, žinoma, iš cicilikų laik
raščių. Taigi musų lietuviai 
yra čia dvasiškai labai 
skurę. Susipratusioj i 
ant tiek susipratę, kad 
metę tikybą ir dorą, 
plėšikiškai niikaziruoja 
patyrusius, nesenai iš Lie
tuvos pribuvusius, vaiki
nus.

Du lietuviu turi savo na
mus ir vienas yra siuvėjas. 
Dr-jų čia nėra. Kaikųrie 
priguli prie Youngstowno 
dr-jų. Bažnyčios čia nėra. 
Kunigas, lietuvių užlaiko
mas, yra Vilkaitis. Lietuvių 
išviso yra čia 9 šeimynos ir 
trissyk tiek pavienių.

Darbai labai sumažėjo. 
Nuo žiemos darbai čia eina 
silpnai. Tikėjomės, kad pa
vasariui atėjus ims geriau 
eiti, bet apsivylėme. Taigi 
kitų miestų lietuviams nėra 

danginties šin miestą g.
Pagirinis.

MILWAUKEE, WIS.
Nusisekęs vakaras. Choras 

gerai išlavintas.
Gegužio 9 d. šv. Jurgio 

parapijos giedoriai buvo su
rengę Sakalavičiaus salėj 
pasilinksminimo vakarą. 
Giedorių choras yra lavina
mas ir vedamas vargoninin
ko p. L. Vasausko. Choras 
dalyvavo minėtame vakare. 
Gražiai sudainavo 
gražių dainų. Buvo ir dek- 
leniacijų. Žmonių buvo pil
na salė. Visi buvo patenkin
ti. Choras taipgi bažnyčioj 
puikiai gieda. Susideda jis 
iš 25 asmenų. Vargoninin
kas, matyt, rūpinasi gerai 
pramokinti, pralavinti gie
dojime ir dainavime.

Parapijonas.

MONTELLO, MASS. 
Cicilikų nerimavimai. 

Lošimas.
Gegužio 3 d. vietos cicili- 

kai buvo suėję neva padis
kutuoti, bet vietoj diskusi
jų buvo vien tuščiažodžiavi
mai, plūdimai, juodašimčia- 
vimai ir pylėsi kitokie cici- 
likiški perlai. Po visako nu
ėjo į slaptų smuklę ir ėmė 
vilginti savo išdžiuvusias 
gerkles. Čia priėjo prie to, 
kad susipešė.

Gruodžio 10 d. L. T. R. 
“Viesulą” buvo parengęs 
lošimą. Lošta dviejų aktų 
komedija “Apsiriko”. Ne
kaip sulošta. Žmonių buvo 
gan daug.

TROY. N. Y.
Socialistų kalba ir gyveni

mas skiriasi.
Gegužio 8 d. vietos socia

listai buvo parsitraukę 
“garsų” kalbėtoją Perkū
ną. Šisai aiškino, iš kur 
vargas ir bedarbė kįla. Nu
rodė. kaip kapitalistai žmo
nes skriaudžia ir kaip so
cialistai užstoja už žmones. 
Sakė, kad jie pirmi esą ga
tavi aukoti kraują ir gyvy
bę kovoj su kapitalistais. 
Jų pasigyrimams nėra ga
lo. Kalboj jie geri, dori, ap
šviesti. Bet kaip jų gyveni
mas atrodo? Štai užklupo 
bedarbė. Susipratėliai, ap
šviestieji pirmi pajuto blo
gą laikų smūgi. Štai kaiku- 
rie susipratėliai jau kelin
tas mėnuo nesiteisia šeimi
ninkėms. Turbūt tai vyki
na jau socializmą, nes prie 
socialistiško surėdymo ne
busią pinigų ir niekam už 
nieką nereikėsią mokėti. 
Turbūt todėl tai socialistai 
praleidžia pinigus smuklė
se ir kitokiuose nedorumo 
namuose, kad tikisi socializ
mo įvykinimo, kuomet vis
kas uždyką bus duodama. 
Štai-gi paprasti darbininkė
liai, nors ir bedarbė, bet tu
ri susitaupę ir teisiasi su.sa
viškiais.

CREIGHTON, PA. 
Žuvo lietuvis.

Gegužio 8 d. anglių 
sykio j žuvo lietuvis B. B.
Vienolis. Buvo draiveris ir 
nukrito po vagonų tekiniais. 
Buvo sulaužytos rankos, ko
jos, krūtinė. Buvo nevedęs. 
Neprigulėjo prie jokios dr- 
jos.

VANDERGRIFT, PA.
Viesulą pridarė daug 

j eibių.
Gegužio 11 ir 12 d. čia 

siautė gan smarki viesulą. 
Pridarė žmonėms daug nuo
stolių. Daug medžių išvar
tyta, daug telegrafų ir tele
fonų stulpų išlaužyta, daug 
langų išpyškinta. Sužeidi
mų

KENOSHA, WIS.
Sugriuvo dirbtuvė.

Gegužio 12 d. čia nugriu
vo vienos dirbtuvės siena. 
Dirbtuvė buvo dviejų lubų. 
Ir ligšiol čia mažai buvo 
darbų, o dabar, dirbtuvei su
griuvus, dar labiau pasidi- 
dįs bedarbių skaičius.

‘ ‘ Kata] iko ’ ’ skaityti > j as.

DOGTOWN, PA.
Darbų nėra.

Šis miestelis stovi už še
šių mylių nuo Byesville 
miesto. Darbai čia apsisto
jo nuo balandžio 1 d. Neži
nia, kada prasidės. Lietuvių 
yra 7 šeimynos ir keli pa
vieniai. Yra S. L. Ameriko
je dr-ja (gal S. L. A. kuo
pa?). Visi gyvena sutikime. 
Pareina gerokai laikraščių 
— “Kataliko” 2, “Saulės” 
2, “Vienybės L.” Į, “Lietu
vos” L

WINNIPEG, ONT., CA
NADA.

Lietuviai gerai vedasi.
Šis miestas nėra labai di

delis, bet dailus. Per vidu
rį tęka upė. Lietuvių ne
daug tėra. Esantieji gi gerai 
gyvena ir padoriai vedasi. 
Priguli prie S. L. A. ir prie
L. D. K. Vytauto. Buvo ki
lęs koks ten nesusiprati
mas, kad kuopos pinigai ne
buvo pasiųsti i centrą. Šiaip 
gi čia lietuviai gerai gyve
na. 10 lietuviu yra namų 
savininkų. Darbai tai nela
bai eina gerai. Nėra daug 
dirbtuvių ir nėra uždarbių.

Draugas.

Mažarusiu bei 
čių tautiškasis 
prasidėjo aplink 
pradėjus išrodinėt, kad di
džiarusiai bei maskviečiai 
rusai nesą slavių kilmės, 
bet tūla šaka Azijos toto
rių ir kad tarp didžiarusių 
ir mažarusiu nesą nieko 
bendro; anaiptol inažaru- 
siai ir lenkai esą tikrais 
slaviais. Vieni nurodo, kad 
lęnkai buvę pirmieji, kurie 
pradėję skirti mažarusius 
nuo didžiarusių, prižadėda
mi jiems pilną ir plačiau
sią autonomiją po Lenkij< s 
karaliaus viršenybe (jaigu 
jie patįs kada nors prie to 
prieitų), o kiti išrodinėja, 
kad pradžią mažarusiu ju
dėjimui davęs didžiasis Vo
kietijos kanclerius Bismar
kas, pageidaudamas suma
žinti Rusijos busimąją ga
lybe. BuvttX išleista ir tam 
tikrai Hartmano kningutė, 
kurioje buvo išrodoma apie 
reikalingumą atnaujinti 
mažarusiu hetmano valsti 
jos su sostine Kieve. Į het- 
manus buvo peršamas tū
las Austrijos karališku 
Habsburgo namų giminai 
tis.

Kaip ten ir neimtu, vie
nok mažarusiu judėjimas 
yra jau gana išsiskleidęs 
ir ypač tarp mažarusiu, gy
venančiu Austrijos dalyje, 
vadinamoj Galicija. Maža
rusiai leidžia savo kalboje 
netik Austrijoje, bet ir Ru
sijoje laikraščius, kunigas 
ir turi savo draugijas.

Praeitais 1913 m. Lvovo 
(Austr.) universiteto ma
žinusiai bei ukrainiečiai 
studentai savo seiftie pada
rė nutarimą, kuriame išrei
škė pageidavimą kovoti del 
Mažarusijos susivienijimo 
ir neprigulmybės.

Vienok mažarusiu judėji
mo srove yra ligšiol pasie
kus tik inteligentijos ir 
pažangiosios visuomenės 
sluogsnius, plačiosios gi 
liaudies minios pasilieka 
da nepaliestos ir tąją liau
dį prie didžiarusių tvirtai 
tebjungia stačiatikių tikėji
mas.

Kaslink lenkų, tai reikia 
pasakyt, kad ukrainiečių 
santikiai su jais yra pablo
gėję, nes lenkai, kur tik ga
li, trukdo ukrainiečių pas
tangas prie tautiškos ne- 
prigulmybes.

Mass., 7 ir 8 dienose liepos 
mėnesio.

Nauji Rateliai meldžiam] 
yra pasiskubinti su bertai- 
nine duokle į centro kasą, 
kad galėtų su pilim balsu 
dalyvauti kongrese ir ben
drai svarstyti “Vyčių’’ or
ganizacijos visus reikalus.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai: 

Pirmininkas — M. A.
Norkūnas, 166 Melrose St., 
Montello, Mass.

Pagelbiuinkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

Raštininkas — S. Bugno- 
vičia, Box 25, Lewiston, Me.

Kasininkas — Kar. Ur
bonas, 261 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Kasos globėjai — Agota 
Simanainiutė ir S. Mačiul- 
skis, Lawrence, Mass.

: Vienatis Save Rūšies Lietuviskal-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. *1 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. 'Poliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Augliškas sii Fonetiškų Ištarimu. <] Otonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdienineje.kalboje. <J Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons iu Reading, dėlei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje, <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais. <] Kiekvienas lietuvis atvy
kęs j šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

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

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

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti ‘ ‘ Katalikas ’ ’ ‘ 

kas savaitė ir užsi
mokėti prenu

meratą:
Juozas Drazdauskas, 

10806 Wabash avė.,
Dominikas Galininas, 

6004 So. State st.,
J. Ilgaudas,

1841 S. Halsted st.,
M. P. Kaiti s,

1607 N. Ashland avė.,
P. Kenutis,

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

8707 Commercial avė.
K. L. Piasecki,

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

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

439 Kensington avė., 
M. Wabol,

1700 N. Ashland avė.
A. J. Kasparas 

3416 Auburn Ave.

padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta

“Ant
ąžuolo bačkose pirm
suteikimo publikai.

miniai švelnios
< prieprovos daro

K deStin?
geru vaistu

šeimynų
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

216 W. Madison st A. Chaposie ir T. Podlasliis, Lietuv. Agentai.

J. W. ZACHAREWICZ 
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o Visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Tel. Yards 5423

“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 judėjimą ir 

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

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

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

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

RĖJIMUI DYKAI)

DU-KAKT NEDELINIS LAI^iSTIS

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir pelnysią.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai 
New York 
Philadelphia 
Boston 
Baltimore 
Halifax

Pigiausios kainos iš ir į senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama t lietuvių 
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Del smulkmenų rąžyk

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

St. I>ouis, Minneapolis, New Orleans, 
San Francisco.

Arba pas vl'tinius Agentus.

----------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ fmetams $2.50
(pusei matų $1.25

P.TTPnPnT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-UUUVrUJ Joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Go 
S20-522 W. South Ali Mahanoy City, Pa

6
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KATALIKAS
PIRMUTINES 10-TIES 

METŲ SPAUDOS ATGA
VIMO SUKAKTUVES.

(Pabaiga nuo 5-to pusi.).

spaudą; taip .dalyko butą 
iki 1895 m.

Didžiausiu lietuviu prie
šu buvo Sipiaginas, virši
ninkas kanceliarijos pra
šymams, paduodamiems Jo 
Didenybės vardu. Nežinia 
kokiu bildu, jisai suteikė 
žinią vidaus dalyku mini 
steriui, buk Jo Didenybė 
1898 m. paliepęs užlaikyti 
įsakymą spauzdinti lietu
vių kningas rusų raidėmis, 
ko, kaip paaiškėjo, visai ne
būta.

Keliolikai metų praėjus, 
buvo ne paslaptis, kad Si- 
piagino lai]) pasielgta ačiū 
vien lenkų intakai, kurių 
baisiai nenorėta, kad lietu
viai atgautų spaudą.

Velionio Sipiagino butą 
labai geru su mano pažįs
tamu generolu Novickiu 
(jau miręs), lenku. Vieną 
kartą per savaitę pas No
vickį būdavo pietus, kanu“ 
visuomet dalyvaudavo Si- 
piaginas ir keletas lenkų. 
Aš, nieko nežinodamas, ne
kartą kreipiausi i tą-patį 
Novickį, prašydamas pri
laikyti pas Sipiaginą lietu
vių prašymus į minėtąją 
kanceliariją paduotuosius. 
Novickis akyse žadėdavusi 
padaryti ko prašydavau, 
tik vieną kartą, Sipiaginui 
jau ministeriu esant, keis
tai atsisakė užsiimdinėti 
mano prašymais dėlto, buk 

Juodu susipykę su Sipiagi- 
mcMtivk fRTtie Imta ticwoK 
delko, — ir šiandie tikrai 
negaliu spręsti, tečiau ne- 
perlabai suklysiu pasakęs, 
kad čionai mums išsipil
dė Bismarko patarmė 
“chercher les polonais” 
(ieškokite lenkų).

Geriausia į musų spau
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Rengimais! prie iškilmių ant kapinyno ties Arlington Decoration dienoj.

dos atgavimo klausimą žiū
rėta tuometinio Vilniaus 
general gubernatoriaus ku
nigaikščio Svetopolk-Mir- 
skio. Jisai tiesiog pasakė, 
kad rusų šriftas (raidės), 
palyginus su priprasta lie
tuviams latinų rašyba, bent 
300 metų pasivėlinęs dėlto, 
kad lietuvių turima jau 
šiokios-tokios literatūros 
latinų raidėmis.

Kadangi, anot kunigaik
ščio nuomonės, niekur pa
saulyje valstija netvėrė li
teratūros, tai ir 1866 metų 
drausmė, išgujusi lietuvių 
kningas iš senovės centrų: 
Vilniaus, Kėdainių, Dvins- 
ko ir Suvalkų, neišdildmo 
jos, tik perkėlė ją Prusuos- 
na ir Amerikon.

Prie tiek stačiai viena 
kitai priešingų įvairiausių 
nuomonių, kad tąjį dalyką 
galutinai šiaip ar taip pa
baigus, augščiausiuoju Jo 
Didenybės įsakymu visas 
klausimas perduota minis
teriu komitetui.

III
Prasidėjus darbui, virši

ninkų tarpe atsirado dvi 
srovi: Varsa vos ir Vil
niaus. generalgubernatorių 
butą nuomonės grąžinti lie
tuviams spaudii latinų rai
dėmis. Varšavinis Čertkc- 
vas — 1901 m. rašė į vi
daus dalykų minister į, kad 
ir keista esą prisipažinti 
padarius klaidą šešiasde
šimtais metais, tečiau vie
nintelis iš to išėjimas, pra
šalinus drausmę, grąžinti 
lietuviams spaudą. Visuo
met buvusis už spaudos 
leiiįįiną Vilniškis — Sveto- 
polk^ilirskis, šiito*' ‘kartu 
dar pridėjo, kad gyvuojan
čią nūnai drausme reikėtų 
visiškai, prašalinti, kad ir 
dėlto, jog lenkai-tautininkai 
(šiandieniniai endekai) ma
to sau pavojų lietuviškai- 
latiniškose raidėse, bijoda
mi, kad, ją įvedus, lietuviai 

sutversią savąją literatūrą. 
Užlaikant gi drausme Ru
sija, sukeldama lietuvius. 
prieš save, palengvintų jų 
susiliejimą su lenkais.

Griežtai priešingos nuo
monės buvo lenkų sėbras 
švietimo ministeris Zenge
ris. Jisai 1902 m. nuspren
dė, jog būtinai reikia pa
likti senovės drausmę, ir 
tik reikalui atsitikus, leis
ti Suvalkijoje spauzdinti 
.valdžios įsakymus rusų rai
dėmis. Toliau, kad paro
džius, jog Rusijos kovoja
ma tik prieš lietuviu lenki
nimą, o ne prieš katal. Baž
nyčią, leisti dar latinų rai
dėmis spauzdinti nialda- 
kningcs ir Šv. Raštą. Galu
tinai, kad suteikus žmo
nėms reikalingų ir naudin
gų jiems žinių ir sustabdyti 
gabenimą Lietuvon priešin
gų Rusijos valdžiai prozai- 
škų raštų — leisti Rusijoje 
spauzdinti latinų raidėmis 
kalendorius ir šiapjau 
mokslininkams reikalingų 
veikalų. Prietam, kad neer
zinus lietuvių ir nekėlus 
jų prieš valdžią leidžiant 
Lietuvon gabenti užsieniuo
se išspaustąsias vokiečiu 
ir lenkų kningas, Zengeris 
sakėsi sutinkąs * įleisti ir 
lietuvių kningas, by tik Ru
sijos cenzūros peržiūrėtas.

Vilniaus general-guberna- 
tor ius Svetopolk-M irsk is 
tinkamai suskaidė Zenge
rio nuomonę, išrodęs, kad 

■ 1866 m. drausmė, nedavus, 
jokių pozitiviškų rezultatų, 
vien tik sukėlė žmones 
prieš valdžią, nesą apskri
tai leidžiant Rusijos kita
taučiams spauzdinti savaip 
kningas, nežinia’ llėlko nus
kriausta lietuvius, kurie nė
ra to užsitarnavę.

Šitąją nuomonę įnešta 
Peterburgo mokslo akade
mijom Jos pirmsėdis, didy
sis kunigaikštis Konstan
tas, davęs nuomonę, kad 
būtinai reikią grąžinti lie- 

tuviams spaudą latinų rai
dėmis ir įsakė nusiųsti a- 
kademijos nuomonę kuni
gaikščiui Svetopolk-Mirs- 
kiui, gal jis turėsiąs dar ką 
pridėti. Taip tat akademi
jos ir Varšaviuio bei Vil
niškio generalgubernatorių 
nuomonėms prasveriant 
Zengerio reikalavimus, tuo
metinis vidaus dalykų mi- 
nisteris Plėvė, pritariantis 
lietuviams, visą šitąjį daly
ką 1903 m. įnešė į ministe- 
rių komitetą, toje prasmė
je, kad prašalinus senovės 
drausmę ir leisti Rusijoje 
spauzdinti latinų raidėmis 
ir lyginai gabenti iš užsie
nių lietuviškas kningas ir 
laikraščius, kuriuos praleis 
Rusijos cenzūra. Kad ne- 
pažeidus Zengerio, ministe- 
rio Plėvės nusprendimas 
buvo dar kartą jam siųs
tas.

•Zengeris tečiau pasirodė 
priešingas visam sumany
mui, pasiremdamas tuo, 
kad lietuviai, atgavę spau
dą, atgausią savąją litera
tūrą ir vienodą kalbą, kad 
jų inteligentai, paėmę da
lyką į savo raukau, pakel
siu žmonėse susipratimą ir 
grasinantį Rusijai separa
tizmą. Buvo tai tiesiog lį
sk lepinta Zengeriiii slaptų 
dar tuomet Rusijoje lenkų 
endekų nuomonė, ,kad už
kirtus kelią lietuviams, su
laikyti juos senovės globoje. 
Tai geriausiai patvirtina 
kad ir tuometiniai Peter
burgo lenkai, kurie, išreik
šdami savo nepapįąjstą pa
garbą Zengeriiii, iškabino 
jo portretą viešai susirinki
mų salėje, prie šy. Kotri- 
lujjĮS bažnyčios, "Mergaičių 
mokyklos.

Susipažinusioms su anų 
laikų Peterburgo lenkais 
gerai žinoma, kaip Peter
burgo lenkų nenorėta lietu
vių spaudos grąžinimo. Len
kai jauste juto, jog išgavę 
spaudą, , lietuviai liausis 
jau darbavosi Lenkijos 
naudai ir garbei. Nenorė
damas vardyti asmenų, pa
sakysiu tiek, kad ir dvasiš
kiai, taip lyginai ir pasau
liniai visokio luomo Peter
burgo lenkai, susitikę lietu
vį, ką kalbėję-nekalbėję, vi
suomet baisiai neryuodavo- 
si lietuvių buk tai lenkams 
nedėkingumu pradedant 
nuo Lietuvos krikšto, pri
kaišiodavo mums lenkai ir 
tariamas amžiais Lietuvai 
suteiktąsias gera d a ry 1 ies.

Bet kaip tyčiomis ir jų 
sėbras Zengeris nieko tame 
jų sušelpti negalėjo. Neno
rėdamas perdaug įsišokti 
ministeriui Plėvei ir ki
tiems, jisai kad ir principi- 
aliai likosi prie savo nuo
monės, tečiau, šiek-tiek nu- 
sileizdamas, stengėsi pri
vesti dalykus bent prie to, 
kad jo nuomonė butų pri
imta nors trejiems bandy
mo metams.

Nieko tečiau iš to neišė
jo, kadangi buvo priežas
čių, delei kurių visai neti
kėtai jisai liko staiga pa- 
liuosuotas nuo švietimo mi- 
nisterio priedermių, ir to
kiu budu lenkai nustojo di
džiausio savo sėbro kliūčių 
statyme lietuviams kas 
link spaudos gražiu,imo. Ši
sai klausimas nuėjo savo 
keliais pagal minėtųjų val
dininkų nuomonės ir vasa
rio mėnesyje 1901 m. mini
steriu komiteto nutarta lei
sti Rusijoje lietuviams 

spaudą latinų raidėmis, o 
24 balandžio senojo stiliaus 
tais pačiais metais augš
čiausiuoju Jo Didenybės į- 
sakymu prašalinta 1866 me
tų drausmė spauzdinti Ru
sijoje lietuviškas kningas 
latinų raidėmis. Lietuviai 
atgavo spaudą! Kaipo pa
sveikinimą su sulauktąja 
linksma man naujiena, ga
vęs tą-pat dieną iš vieno 
pažįstamo man tuomet val
dininko telegramą iš Cars- 
koje Sielo, ašen, tarsi vai
kas, graudžiai verkti pra
dėjau. ..

Kun. K. Prapuolėnis.

KAS SVARBIAUSIA
— “ Su. ■■■.■■ —r--------------- ==■„, ■ --------'--------------- ^F=iŽMOGAUS GYVENIME?

Be abejo kiekvienas atsakys, 
jog SVEIKATA.

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

išleidome kningą vardu:

Nauji Raštai.
Jonas Jonila. Veikalai, 

veikalėliai ir vertimai eilė
mis. Tris tomai. Išleista kaš
tais “Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos”, U. S. A. Spau
da “Lituania”, Tilžėje.

SVEIKATA

Žemaitės Raštai, kningelc 
4 ir 5, J. ir P. Leonų leidi
mas, Vilniuje, 1914 m. 4-toj 
kuingelėj telpa: Velnio ves
tuvės, velnio ir laidotuvės 
ir Bičiuliai. 5-toj — Kurme
lis. Abidvi kningeli kainuo
ja 35 kap.

Pijus Mičiulis. Sugriuvęs 
gyvenimas. Trijų veiksmų 
drama. Pirmojo Dramati
niu Veikalu “Blaivybės” 
konkurso premijuota. Vil
nius, 1913 m. Pp. 70. Kaina 
50 kap.

ARBA
I

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į) 
SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, HZ1JOLOG1JOS 
IR IIYGIJENOS.

Kl. Vaisgamtis. Piktžolės 
ir jų naikinimas. Kaunas, 
1913 m. Pp. 16. Kaina 5 k.

9

RANKVED1S PRADINĖMS MOKYKLOMS IR 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

AL. Yčas. Evangelikų-re- 
formatų parapijų tvarka 
Lietuvoje. (Iš “Lietuvių 
Tautos”). Vilnius, 1913 m. 
P]). 9. (didelio formato). 
Kaina 10 kap.

i Krist. Duonelaičio Raš
tai. Pagal Rėžos, Šleicherio 
ir Nesselmano sutaisė J. 
Šlapelis. 1714 — 1914. 200 
metų sukaktuvėms nuo au
toriaus gimimo paminėti. 
Penktas išleidimas. M. Pia- 
seckaitės-Šlapelienės kiiin- 
gyno leidinys. Vilnius, 1914. 
Pp. 88. Kaina 75 kap.

“Jaunoji Lietuva” —ilius
truotas literatūros, mokslo, 
visuomenės mėnesinis laik
raštis. Alėtai L balandis, No. 
2. Chicago, III.

Raštų turinys:
L Planeta Jupiteris. Že

mė ateityje.
2. Apie ateivybę Ameri

kon.
3. Žvilgsnis į musų gyve

nimą.
4. Naujainanyba.
5. Indų šventkelionin ro

mantiškumas.
6. Gėlės ir vaisiai.
7. Hamletas.
8. Giria ir pušynas.
9. Girdėjau išpažinti.
10. Svarbiausias dalykas.
11. Marko Wilkinsp pako- 

! rimas.
12. į skaitytojus.

Į Šis numeris papuoštas ke
liais paveikslėliais.

Ši kningą sutaisyta pagal plačiai žinomų Amerikos 
ir Europos visuomenėj profesorių veikalus, kai]) tai: 
prof. Dr. Palmer; prof. C. Haga/, prof. II. Connir ki
tus. Joj plačiai aiškinama ligos, jų priežastis ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Kas nori susipažinti su Anatomija, 
lizioliogija ir higiena, ta įgyjes šią kningą, lengvai su
sipažins su to mokslo šakomis. KNINGĄ PUOŠIA 
DAUGYBE PUIKIŲ PAVEIKSLŲ 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 kningą rastųsi kiekvieno 
lietuvio namuose, ypač jaunimas turi ją perskaityti, 
kad susipažinus su savo kūno sudėjimu ir išvengus li
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” Kningynas
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSK1S, Sav.

Franklin 3972 116-118 h!.’LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PlilESZAI MIESTO SALE

Kada husi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai,

“Veidrodis” — mėnesi
nis, iliustruotas žurnalas, 
pašvęstas teatro ir scenos 

Į reikalams. Metas 1-inas, No. 
4. Chicago, Ill. Balandis, 

Imcmniv.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

■
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Ati

darant gaudavo

O gi

Argi

KIEKVIENAS GALI BŪTI FARMERIU.
pasa-

pa-

glėbiu jį apka- 
širdingai spauz-

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

me-
Susi-

ru-
bu-

KATALIKAS

— Na, 
biletą. 
kur gi?
— Kaip

no tris savaites.
Kad jis butų vien tik ap-

bet kad jo
dra ugiškuinu i” nebuvo

Humoras = Juokai.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

' , e' F. SC ■ . • ‘ V

*■

Sykį atsikėliau anksti, 
turiu eiti į repeticijas. Lau
kt* lįja, kaip iš kibiro pila, 

išėjo dar 
mano

Nauja Lietuviška Aptiekę.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

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

į ' WWW®

Jie žino, kad nieko nėra geresnio susti

5101

Išdininkas: — Kur 
gyvena ?

Keliauninkas 5: — Koks 
tamsta žingeidus aplink sve
timas žmonas; gyvena ant 
antrojo augšt«> priešakyj.

Išdininkas: — Bot kokia
me mieste?

Keliauninkas 5 
niuje, geradėjau.

Išdininkas: — Dabar 
traukinis išeina į Liepoją, 
bet ne į Vilnių.

Keliauninkas 5: — Na, 
galite ir mane ten paimti, 
nėra man skubus reikalas...

Išdininkas: — Tai bus ke
turi biletai.

Keliauninkas 2:—Bet juk 
tamsta, vyras ir žmona, tai 
vienas kūnas, gi mano duk
teris dar nepilnametės, tu
riu su savimi jų metrikus. 
Pirmoji jų gimus Velykų 
dieną...

Keliauninkas 2: —• Alel- 
džiii bileto.

Išdininkas: — Kokios Uo
sos?

Keliauninkas 2: — Tos 
pačios, kai ir visuomet, juk 
man nepirmiena keliauti. 
Malonėk duoti antrosios 
klesos į Vilkiškius.

Išdininkas: — Tokios sto
ties nėra.

Keliauninkas2: — Bet juk 
tas netoli Seinų.

Keliauninkas 3: — Ponas 
išdininke, kaip greitai trau
kinis eina?

Išdininkas: — Greitai, 
greitai, daugiau 45 mylių 
valandoje...

Keliauninkas 3: — O kai]) 
reik išlipi i, tai sustoja?

Išdininkas: — 
sustoja.

Keliauninkas 3: 
tai malonėk duoti

Išdininkas: — Į 
Keliauninkas 3:

tai į kur? Į traukinį.
Išdininkas: — Bet į kur 

tamsta nori keliauti?
Keliauninkas 3: — O tam

stai kas darbo? Tai mano 
dalykas!

Keliauninkas 4: — Pons 
išdininke, ar kartais nepir
ko čia bileto mano duktė?

Išdininkas: Neturiu lai
mės ją pažinti.. .

Keliauninkas 4: —- Toikią 
ra u d < • 11 a,**?! 11 gšta, d id gal ėė 
mergina. Gi ponas išdinin
kas, matyt, merginas myli, 
tatai mano dukterį galėjai 
matyt. 1

Keliauninkas 5: — Ponas 
išdininke, aš norėčiau gauti 
vietą traukinyj ir tamsta 
duok man gerą, tai duosiu 
kelis skatikus ant alaus, nes 
senatvė, tai ne džiaugsmas.

Išdininkas: — T kur gi 
tamsta keliauji?

Keliauninkas 5 
pas žmoną.

Sugrįžau atgal ir tuojaus 
susitikau ką? — “Draugą”! 
O, VieŠpate, įsirėdęs, net 
jaisu. Skrybėlė nauja, visi 
drabužiai nauji ir net su 
naujomis... pirštinaitėmis.

-— Sveikas-gyvas! — pra
tilo jis į mane lyg nenorė
damas.

— O kaip tau einasi? — 
Gausiu. — Ar vis dar ant 
vietos gyveni? Ar tavęs šei
mininkas dar neišvarė?

— Aš teatrą jau aplei
dau. ..

— Eik, eik! Ką gi dabar 
veiksi? Kur gavai tuos nau
jus drabužius?

Gi jis dar išsitraukė iš 
kišeniaus laikrodėlį, kad aš 
tai pamatęs dar daugiau ga
lėčiau jo turtingumu stebė
ti es.

— Imuosi pramonės.
— Tu?... Kokios?
— Dirbsiu ir pardavinė- 

siu paveikslus.
— Argi tą darbą moki?
— Alotina tuomi rūpin

sis.
— Tavo motina? Ar ji čia 

atvažiavo?
— Ne, bet mano žmonos 

motina.
Šiurpuliai per mane per

bėgo.
— Kvailieji, ar kas tokio? 

Kokios žmonos motina?
— Nagi Lyzės...
— Tu vedei Lyzę?! 

aš?...
— Koks nelabasis!

ji galėjo laukti pusantrų 
metų, kol tu pabaigsi gedė
jęs savo mirusio tėvo?... O 
kad kartais tau neužeitų no
ras išsivežti Pautienės vien
turtę kur į tolimą šalį, aš 
pamąstęs ėmiau su ja ir ap
sivedžiau.. . Perkalbėjau 
jai ir... žinai tarp... drau
gų... Likk sveikas!

Kilstelėjo skrybėlę ir nu
ėjo. Ilgai dar stuksėjau ant 
tos vietos, kur su “draugu” 
susitikau... Jis man 
kojo tikrą teisybę...

Praėjus astuoniems 
tams vėl jį sutikau...
traukęs, sudžiūvęs, kai]) 
kyta silkė — baisu į jį 
vo net pažiūrėti.

— Kas tau yra? — 
klausiau.

— Kas? džiova, brolau! 
— atsakė kuone verkda
mas. .. — Kad žinotum, ne
norėjau perdaug užsileisti, 
tai sykį mano žnionos moti
na turkšt! man per nugarą 
lazda... gi aš jai tuojaus 
spraudau... Už tai sukalė 
mane-kaip lauko obuoliuką 
ir... turbūt ką sugadino vi
duriuose.. .

— Jėzau, Jėzau! — sušu
kau.— O žmona? Kur tavo

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

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

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

J. MAYZEL, Aptiekorius.
2424 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.
lleikalaudami pasiusti vaistu, visados ir pinigus prisiuskite.

| — O užklodalų ar turi? 
Go! kam čia man daug ru- 

I pinties? Juk jei nebus kuo 
galėsiu švarku nž-

: siniesti...
; — Taip?... Nagi o švarką 
ar turi?

— Aš neturiu, bet tu 
i turi!

Ką darysi, apsigyveno, 
tari) draugu” tai 

drangų kaip su broliu ir tai paprastas daiktas. Ir gyve- 
viskuom: — protu ir netur-p10 savaites. 
tu.

Jo priežodį “tarp drau- sigyvenęs, tai butų buvu; 
gų” daugumas šiandie var-; menka bėda, 1'"z1 y 
loja kai]) savo priežodį. Jis 
buvo taip mandagus, kad 
būdavo pasitikęs tą, kuris; 
jam paskolindavo švarką 
eiti ant scenos, arba tą, ku
ris jį ne sykį asilu pavadin
davo, visu 
bindavo ir 
davo jam ranką. Gi jaigu 
taip jam 
žandai), apsisukęs pridurda
vo:

— Tarpe draugų, tamsta, 
matai...

Turiu pasakyti, kad di
džiausia jo silpnybė, tai bu
vo sufraneuzėjimas... Nors 
franeuziškai jis mokėjo tik 
kelias frazas, bet, reikalui 
atėjus, mokėjo anomis pa
sekmingai naudoties. Pats 
esu liudininku, kaip sykį 
jis išsisuko neūžmokėjęs 
valgykloje už vakarienę tik 
pasidėkojant fra neuzi škotus 
fiazoms. Sykį, kuomet vie
nam valgyklos savininkui 
jau įgrįso klausyti jo prašy
mų kredito prailginimui, 
“draugas”, apsisukęs ant 
vienos kojos, priėjo prie po
no savininko ir, apsidairęs, 
idant visi girdėtų ir maty
tų, taip garsiai išrėžė į val
gyklos savininką pustuzini 
franeuziškų frazų, kurias 
vargiai pats suprato, kad 
ponas savininkas visai ap
kurto ir nenoromis sumur
mėjo:

— Na, gerai, bet rytoj, 
tamsta, užmokėsi man už 
penkis pusryčius ir tris pie
tus ir tai būtinai!

Paskui “draugas” man
dagiai jau lankė kitą val
gyklą.

Gyvenau su juo drauge 
metus laiko pas poną Petrą, 
bet, netekęs kantrybės, per- 
sikrausčiau pas poną Pau
lių; “draugas” paliko seno
je vietoje. Po porai dienų, 
o buvo jau vėlokas vakaras, 
klausau, barškina kas toksai 
mano kambario duris; ati
darau — “draugas”!

— Kolega esi šeškas! — 
atsiliepė spauzdamas mane 
prie savęs.

— Antanai! kokių velnių 
tu čia dabar atsibeklei? — 
klausiu.

— Šiaip sau! Atvažiavau.
— Tave Petras išvarė?

DRAUGAS.
(Aktoriaus atsiminimai).

Jus tankiai kalbate apie . ■> , , • 
mandagumą. Teisybe, pasi-. 
taiko visokių mandagumų. 
Aš, pav., turėjau draugą, jis■ 
jau miręs; jis buvo idealiai: 
mandagus... Jis niekam no-; 
pripažindavo jokios iiuosa-; 
vybės, nepripažindavo jos į 
nei sau, besidalindamas su lles

Syki rymetį išbudęs žiū
riu — mano “draugas” jau 
atsikėlęs ir, stovėdamas 
prieš veidrodi, dedasi mano 
baltą, švarią apykaklę...

— Ei, kolega, pasiėmei 
mano apykaklę! — tariau.

— Koks gi velnias?! Juk 
negaliu dėvėt neskalbtos a- 
pykaklės, kuri sujuodus lyg 
kamino kamštis.

Taip sakydamas metė 
man savo neskalbtą, sujuo
dusią lyg bato aulas apy
kaklę. Pažiurėjau — jo tei
sybė; kas gi gali nešioti to
kią sujuodusią?

— Bet sugrįžęs atiduok!
— tariau jam.

— Žinoma, juk neprary
siu, nesuvalgysiu...

Kitą sykį surūkė mano vi-

— Kaip gi ne? Ko gi at
važiavai?

Atsakė piktai:
— Kas čia tau dabar da

rosi?! Ar tu esi koks poli- 
cistas, jei pas mane to visko 
teiraujies?...

— Ne, bet kaipgi... kur 
gyveni ir kur manai gyven
ti?

— Kur manau gyventi? 
Niekur. O kiek tame bėdos, 
argi tu neturi lovos ir dvie
jų pagalvių?...

— Taip, turiu, bet...

— Kas gi čia dabar? Ko
lega, surūkei mano tabaką!

— Koks galas? Juk nega
lėjau rūkyti iš tuščio pyp
kių !

Teisybę jis turi! Negalė
jo-

Mano “draugas 
man miegant... . su 
skėčiu ir kaliošais.

Laukiu lig vakarui, lig 
penkių, parėjo.

— Bijok, tu, Dievo! — 
sakau. — Negalėjau eiti i 
repeticijas, turėsiu bausmės 
užmokėti... Išsinešei mano 
skėtį ir kaliošus.

— Koks velnias! Juk taip 
lįjant negalėjau eiti be skė
čio ir be kaliošų. Ar nema
tai, kai]) lįja?

Nenoromis nusisukau ir 
dirstelėjau per langą. Tie
sa — jo teisybė, lįja net 
baisu; negalėjo eiti be skė
čio ir be kaliošų! Todėl tik 
pasakiau:

’— Atiduok!
Tai]) visados. Pagaliau 

dar vieną šposą jis man iš
taisė! Jis patėmijo, kad aš 
jaukinuos prie Lyzės, savo 
šeimininko dukters. Teisy
bė, nebuvo sunku nužiūrėti, 
kadangi aš to perdaug ne
slėpiau, turėdamas atvirą 
širdį link mergaitės. O bu
vo už ką ir kariauti, nes jos 
tėvas po langais turėjo dar
želį, pašiurį su anglimis, 
priemenėj suolelį, gryno 
turto... dvi ineškeri... Gi 
duktė — vienturtė, o kas 
labinus, kad ir ji mane pa
milo.

Lyg tyčiomis susirgo ma
no tėvas ir todėl turėjau ke
liauti į tėviškę. Tėvas, ketu
rias savaites pasirgęs, mirė. 
Šermenįs, palaikų reikalai 
ir kitokie dalykai, žodžiu 
sakant, prabėgo net ketu
rios savaitės.

Klebonijoje.
Pastorius: — Alau rodosi, 

mano choro nariai nori sau 
algų pakėlimo.

— Kodėl taip manai?
— Nes per pastaruoju du 

sekmadieniu... jie klausėsi 
pamokslo.

Ant gatvės.
— Tasai Paulius turi la

bai dorą žmoną. Kiek sykių 
jis grįsta po pusiaunakčiui 
namo, tai visuomet atranda 
namuose šviesą...

— Tai]) tyčia daro, nes 
syki patamsyj metė į jį stik
lu ir... sudaužė veidrodį.

Kad mes laikome puikiausių ir geriausiij gvarantMotų tik
ro aukso laikrodžių, žiedų, jubilicrijos ir muzikos prekių.

Parduodame tavorus daug pigiaus, kaip jus mokate kur kitur už pra
stesnius. Kad pirksite jas mus vieną syk, pirksi te visuomet.

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

— .Et, žmona... Davė 
man du franku kelionei, gi 
pati sėdi namie ir pramonę 
daboja. Alau daktaras tikri
na, kad dar mėnesį busiu 
gyvas. Grįšiu rytoj atgal, 
tegu ta Paulienė, ta nedorė
lė nors palaidos mane! Ga
las gyvenimui! Kaip “tarp 
draugų” ar žindi ką, ar 
neturi užsirūkyti?

Parukėva abudu.
Praėjus mėnesiui mano 

“draugas” mirė..
Jis turėjo tiesą...

Ant geležinkelio stoties.
Keliauninkas 1: — Ger

biamasis iždininke, malonėk 
man duoti tris biletus: man, 
mano žmonai ir dviem duk
terim.

Gražiai atsakė.
Jis: — Manau, kuomet 

mes apsivcsime, tai ponia 
nevedžiosi daugiau to šu
niuko ant šniūro.

Ji: Suprantamas dalykas, 
kad ne, nes tuomet turė
siu... tamstą.

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

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

dais ir budinkais su prastais ir labai gerais budinkais turiu mažu ir di
deliu farmu ant pardavimo žemės ligios su moliu su jodzemė ir su smielie 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kel- 
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be valimo jų 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkeliu di
džiausioj Lietuvių kolonijo Michigan Valstijo kur yra 215 Lietuvių far- 
meriu tarpie tu lietuvišku farmu ir tos žemės randase prekės žemiu nog 
5900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažiokit 
toj ir kaipos priebusi j Peacock toj Tilifonuok manie į fanną. 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
PEAgOCK, LAKE COUNTY, : MICHIGAN

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT”^

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

Carr Bros. Wrecking 1 
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Šiaurinėje Lousianoje, vietoje, kurią, gamta frtingai ap
dovanojo, atsidaro nauja lietuviška kolionija. Vaisinga že
mė yra prie geležinkelio ir prie miestų. Vieta labai puiki. 
Klimatas sveikas ir malonus. Prekės labai mažos ir išlygos 
mokėjime prieinamos ir biedniausiam žmogui. Nepraleisk 
progos tapti neprigulmingu ir tuojaus kreipkis artimesnėms 
žinioms pas:

A. VISBARAS & CO.
DEPT. K.

3112 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE YARDS 31S9

vienus charakteringiausių atributą didžių Vokietijos univer itetų.
į’inimni ir pratępimui draugiškų upių, kaip ragavimas po truputį gero ir sveiko alaus, (odei nėra retenybė ma 
tyli juos būreliais karčemuose ir kavinėse savo gimtino krašto su stiklu jų mė;

ALMA MATER
I

Skanumas ir stiprumas to gardaus alaus yra rezultatas nevien vartojimo geriausių selyklų ir apynių, kokius ga
lima gauti ir pusės šimtmečio praktiško “Beer Knowledgi 
mokslas gali parodyti. Yra geras del pavaišinimo alaus mėgėjo. Telefonuok Calumet

bet 1ai|Kgi įsreiigimo taip pilno, koki vadermiškas

-iandie dėžę alaus. Pritouoms po kūdikio, Rusenusio, silpstantiems arba pasveikstentiems yra nepaprastai geras 
r stiprinantis .McAvoy's .Malt .Marrow. Gauk nuo savo aptiekininko.

McAVOY BREWING CO., CHICAGO
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CHICAGOS ŽINIOS.
Chicagiečių veikimas.

Reikia pripažinti, kad 
Chicagos lietuviai pusėtinai 
darbuojasi, žengia pirmyn. 
Pasižvelgę i pereitą, sezoną, 
pamatysim, kad nebuvo to 
subatvakario, nebuvo to ne- 
dėlvakario, kad kur kokioj 
lietuviu salėj neimtu buvę 
lošimo ar šiaip kokios pra
mogos. Vis tai draugijos, 
rateliai rengė vaidinimus, 
balius ir tt. Taigi chicagie
čių veiklumas buvo nema
žas. Dabartės, vasarai atė
jus, prasideda išvažiavimai, 
pikniiikai. Ir, žinoma, ją 
surengs gal dar ne po vieną 
kiekviena dr-ja.

Kuomet pažvelgsime, vie
nok, kaip tie visi lošimai, 
baliai, šokiai ir kitos pramo
gos atsibuna, tai turėsim 
pripažinti, kad viskas čia 
ne visai pagirtinai.

Lošėjai išeidavo ant. sce
nos su menku prisirengimu. 
Matydavosi, kad rūpintasi 
atlikti tik bile kaip. Blogi 
lošėjai atstumia žmones 
nuo lankymo lošimu. To
liau reikia pažymėti, kad 
musu šokiai atsibuna labai 
blogai. Mažai tesirūpinama 
dailiai, vikriai šokti. Kar- 

"’Wis Į šokėjus būdavo peik
iu ir pažiūrėti — kraiposi, 
vartosi, sukinėjasi be jokio 
takto, be ritmo. Tai tik bez- 
džioniavimas tebūdavo. O 
tokiu suraužikėjusin nešvan
kėliu matydavosi mus šo
kiuose nemažai. Baliuose ir, 
apskritai, pramogose maty
davosi stoka gražaus apsiė
jimo, mandagumo.

Bet kas labiausia teršia 
mus pramogas, balius, ves
tuves, krikštynas, vaišes yra 
tai svaigalai. Pasibaisėtinai 
Įsivyravęs yra paprotys 
tarp mūsiškių. Reta dr-ja 
rengia balių ar pasilinksmi
nimo vakarėli be svaigalų. 
Visgi dėlto nemaža jau yra 
dr-jų, kurios rengia blai
vias pramogas. Tuomi pir
miausia pažymėtina pilnų
jų blaivininkų rengiamieji 
vakarai ir pasilinksminimo 
pramogos. Taipgi pasižymi 
savo blaiviais, dailiais šei- 
mininiais vakarėliais “Bi
rutės” dr-ja, moterių “Ap- 
švietos” dr-ja, T. M. D. 
kuopos, moksleivių vakarė
liai ir tai bene tik visos dr- 
jos grynai blaiviais šeimini- 
niais vakarėliais. Vasaros- 
gi metu ir jų pikninkai pa
sižymi dailumu ir padoru
mu. Kur kas didesnė dr-jų 
dauguma rengia balius ir iš
važiavimus su svaigalais. O 
tą paprotį reikėtų kuoru- 
pėstingiausia naikinti. Blai
vinimo veikimui pradžia jau 
padaryta, visgi ir reikia tik 
jį tolyn varyti. O labai pri
sidėtų prie to dr-jos, jei jos 
imtų rengti blaivius balius, 
šeimininius vakarus ir kito
kias pramogas. Ypač dabar
tės pikninkus labai tiktų 
lankyti blaivius.

Jaunas lietuvis.

L. Jaunimo Ratelis gražiai 
atloše “Du broliu”.

Pereitą nedėlią šv. Jurgio 
salėj L. Ji, R. statė scenoj 
originali veikalą “Du bro
liu”. Veikalas vaizdiną du 
broliu, atvykusiu Amerikon. 
Vienas jų pasirenka dorą, 
blaivų gyvenimą, antras gir
tuokliauja, ištvirksta. Tuo 
pat laiku labai vaizdžiai A- 
inerikos lietuvių gyvenimas 
su visu jo apskurimu, gir
tuokliavimu ir kitokiomis 
tamsiomis pusėmis buvo 
perstatyta. Ratelis, kaip 
paprastai, buvo gerai pasi
rengęs- prie vaidinimo ir 
gražiai ištaisė sceną. Vai
dintojai gerai žinojo savo 
roles ir gerai nudavė tipus.

Vakaran atsilankė,pusėti
nai žmonių. Nors vakaras 
buvo šiltas ir vaidinimas il
gas, bet kadangi salėj buvo 
gan vėsu, tai lošimas visai 
nei i u va rgino susirink usi ų jų.

' Jonas.

Susitverė S. L. A. kuopa.
Pereitą nedėlią, gegužio 

24 d., Brighton parke liko 
sutverta nauja S. L. A. kuo
pa. Susirinkimas buvo su
šauktas Mažeikio salėj. 
Priegtam buvo prakalbos a- 
pie Sus-mą ir reikalinguniS* 
prie jo prigulėti. Pirmiau
sia kalbėjo d-ras A. Zimon- 
tas, žinomas geras tėviuai- 
nis ir uolus Sus-mo narys. 
Kalbėjo apskritai apie di
džią organizaciją, jos tvar
ką, ir didžią naudą iš prigu
lėjimo. Antru kalbėtoju bu
vo advokatas Bračiulis. Iš- 
rodinėjo, kaip tai negerai 
daro ir klysta tie, kurie ne- 
sirašo į Sus-mą ir apskrithi 
nepriguli prie dr-jų. Tokius 
advokatas prilygino prie 
valkatų ir sakė, kad tokie 
gyvena be tikslo, be min
ties apie rytojų, it miško gy
vūnai. Galop kalbėjo p. S. 
P. Tananevičia. Sakė, kad 
pirmu lietuvio dalyku Ame
rikoje turi būti apsidraudi
mas savęs Sus-me. Sakė, 
kad lietuvis, kaip atvyksta 
Amerikon ir teprisirašo prie 
Sus-mo. Priminė apie var
gus ir bėdas tų, kurie ne
priguli prie Sus-mo, nelai
mei ištikus.

Po prakalbų sumanyto
jai sutverti kuopą išreiškė 
padėkonę kalbėtojams ir po 
to pradėjo prisirašymas 
prie kuopos ir rinkimai val
dybos. Kuopos pirmininku 
liko B. Andrešiunas, vice
pirmininku J. Minkevičia, 
prot. rast. J. Povilaitis, išd. 
M. Dūda, išd. raštininku 
Ig. Šagamogas, išdo globė
jai p. Norkevičia ir J. Bub- 
liauskas, daktaru kvotėju 
Dr. A. Rutkauskas. Susirin
kimai nutarta laikyti pet- 
nyčios vakarais.

Narių įsirašė 15, septyni 
ant $1.000, tris ant $600, 
vienas ant $300, penki ant 
$150. Geros kloties naujai 
kuopai.

Kuopos sutvėrime labiau
siai pasidarbavo pp. Jurgis

. ‘ . V V g-d- /-.'U . g.; .. ■ 

Povilaitis ir Ben. Andrešiu
nas.

Senas narys.

Ciceriečiai paminėjo spau
dos atgavimo sukaktuves.
Pereitą subatą Jukniaus 

salėj, Cicero, Ilk, atsibuvo 
programas paminėjimui 10- 
metinės spaudos gavimo su
kaktuvės. Programą suren
gė T. M. D. 94 kuopa ir S. 
L. A. 118 kuopa. Buvo pra
kalbos ir deklemacijos. Pir
mas kalbėjo Pr. Gudas. Kal
bėjo apie spaudos uždraudi
mą, kovą už atgavimą ir iš- 
rodinėjo, kaip reikia naudo
tiem kningomis ir laikraš
čiais įgijimui apšvietus, 
mokslo ir doros. Po jo dek- 
lemavo Jovaro eiles mažas 
vaikutis A. Šarkutis. Ga
bus vaikutis gražiai padek- 
lemavo “Kad bučiau poe
tą”. Po to kalbėjo dr. A. 
K. Rutkauskas. Kalbėjo il
gai, jautriai ir indoiniai. Pri
minė, kaip sunkiai senovėj 
mokslas buvo įgijamas, kuo
met mokytieji slėpė savo 
mokslą ir laikė už paprastą 
nuosavybę. Paskui kalbėjo 
apie svarbą spaudos. Išrodi- 
nėjo gražiai, kaip netikusi 
yra nuomonė, kad reikią 
skaityti viską. Sulygino pro
to peną su kūno penu ir sa
kė, kad kaip netikęs kūno 
maistas kenkia kunui, taip 
netikęs proto maistas ken
kia protui. O visokie neti
kę raštpalaikiai, sakė, yra 
nuodai ir jų nereikią skai
tyti. D-ro prakalba pasibai
gė programas.

Žmonių nedaug tebuvo — 
100 su viršum. Galima buvo 
tikėties daugiau.

Blaivininkas.

Lietuviu R.-Kat. Moksleivių 
vakaro atskaita.

Turime už garbę pranešti 
gerb. visuomenei, kad lai
ke vakaro, atsibuvusio 17 
d. gegužio, šv. Jurgio salėj 
Chicago, Ill., buvo sekanti 
įplaukimai ir išplaukimai.

Išviso ineigų buvo $106.- 
73.

Visokių išlaidų $59.63.
Gryno pelno $47.08.
Pelnas paskirtas sekan

čiai: Lietuvių Kolegijos fon
dui $17.08, “Moksleivio” 
fondui $30.00.

Prie progos išreiškiame 
gilią padėką visiems prisi- 
dėjusiems prie šio vakaro' 
įvykinimo, o ypač ponams 
M. ir B. Janušauskiams, p- 
lei E. Butrimavičiutei ir ki
tiems, dalyvavusiems prog
ram e.

Katalikų Mok. vardu 
J. B. Kaupas.

• Karščiai prasidėjo.
Šios savaitės pradžioj pra

sidėjo karščiai. Ypač labai 
buvo karšta panedėlį. Tą 
dieną trečią valandą po pie
tų buvo temperatūra pa
siekus 91 lapsnį. Priegtam 
putė smarkus vėjas, kurs 
vienuoliktą valandą prieš 
pietus ėjo 36 mylias valan-

Amerikos kareivių stovykla Vera Cruz apylinkėse ir kareiviai, saugojanti tiltą.
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doj. Du nuo šilumos buvo 
apalpę it bnw nugabenti 
vienas į Union ligoninę, an
tras Iroquois Memorial li
goninę.

Kituose miestuose taip
gi vieši karščiai. Antai 
Grand Rapids,' Mich, du as
meniu buvo aukomis karš
čių.

Chicagoj utarninke ter
mometras po pietų rodė 92 
laipsniu. Tą dieną buvo trįs 
apalpę ir reikėjo pašalinės 
pagelbos.

Karščiuose paprastai 
dūksta šunes ir aprieja žmo
nes. Per dvi dieni buvo 40 
su viršum aprietų žmonių. 
Reikalaujama, kad šunes 
turėtų apynasrius. Jei ne, 
tai jie gaudoma. Pastaruoju 
laiku sugauta 1.252 šuniu.

“Vyčių” vakaras.
“Vyčiai” prie Apveizdos 

Dievo parapijos gan uoliai 
veikia. Kas ketvergas turi 
susirinkimus, kur Dr. A. K. 
Rutkauskas pasakoja apie 
jaunimo reikalus, apie blai
vybę, apie tautos reikalus 
ir tt.

Pereitą nedėlią “Vyčiai” 
buvo surengę vakarą su. lo
šimu. Lošta “Viso ko pra
džia — kiaušinis”. Lošta 
buvo gan gerai. Be to buvo 
gražių deklemacijų.

Plytų dirbėjų straikas.
Jau šešios savaitės su vir

šum, kaip straikuoja plytų 
dirbėjai. Pastaruoju laiku 
buvo besusitaiką ir bhvo pa
darytas Jkompromisas, bet 
unijos taryba atmetė kom
promisą ir todėl straikas 
tęsėsi toliau. Abi pusi ne
nori nusileisti. Darbdaviai 
šneka apšaukti unionistams 
“look out” ir samdyti ne- 
unionistus, tai tyra Įgabenti 

straiklaužius. Straikas neša 
didelius nuostolius. Rokuo- 
jama, kad diena atsieinanti 
$1.000.000.

Ypač darbdaviai stovi ant 
to, kad jiems valia butų pri
imti ir atstatyti darbinin
kus be jokio unijos įsikiši
mo. Taipgi nesutinkama del 
algos.

Kūdikių paroda.
Chicagoj rengiama kūdi

kių paroda. Paroda prasi
dės birželio 1 d. La Salle ko
tely j. Paroda tęsis tris die
nas. 400 su viršum kūdikių 
jau užregistruota del paro
dos. Tikimasi, kad dar už
registruos arti 600 kūdikių. 
Kūdikius peržiurinės ir do
vanas skirs komisija iš 14 
asmenų; komisijos pirminin
ku yra Dr. A. Wynekoop. 
Kūdikiai parodoj bus iki 
dviejų metų amžiaus.

Didelis lietuvių pikninkas.
Lietuvių šv. Kryžiaus pa

rapija ant Town of Lake 
laikys pikninką Leafy Gro
ve parke, Willow Springs, 
Ill. panedėlyje, 7 d. rugsė
jo š. m., Darbininkų dieno
je (Labor Day).

Taigi geistina, kad lietu
viškos parapijos ir visos dr- 
jos tą dieną nedarytų pik- 
ninkų, bet visi atsilankytų 
į viršminėtą pikninką. Pel
nas nuo pikninko bus pa
vestas naujai statomos baž
nyčios naudai. Tegu lietu
viai įsidomėja minėtą vietą 
ir dieną. Kiekvienam ten 
bus pavėsis po dideliais la
potais medžiais.

Motorciklius smogė į 
vežimą.

Seredoj, gegužio 27 d., 
3:00 vai. iš ryto 56 g. ir 
Grand avė. motorciklius 

smogė į vežimą. Ant mo- 
torciklio buvo jauna 17 me
tų mergina ir jaunas vyras. 
Ištiko baisi nelaimė. Atbė
gusi policija rado tris žmo
nes, kurie nerodė gyvybės 
ženklų. Po apžiūrėjimo vie
nas vyras ir mergina buvo 
dar gyvi. Abu buvo nuga
bentu į šv. Onos ligoninę. 
Bet prie ligoninės buvo at
rasta, kad mergina jau ne
gyva. Vyras, vežėjas, tru
putį gyvas, bet vargu bau 
pasveiks.

Sugrįžusi policija į nelai
mės vietą rado vieną negy
vą žmogų, motorciklistą. 
Arklys besąs sužeistas. Mo
torciklius buvo nulėkęs 50 
pėdų nuo susikulimo vie
tos. Matyt, kuosmarkiausia 
lėkė.

Delegatai išvažiuoja.
Ateinančią pėtnyčią, ge

gužio 29 d., iš ryto išvažiuo
ja iš Chicagos į S. L. R. K. 
A. seimą delegatai, pp. Ši
mas Piliackas ir Martynas 
Kadzievskis. P-nas M. Ka
dzievskis yra delegatas nuo 
15 kuopos ir p. Š. Piliackas 
nuo 101 kuopos. Linkima 
gerk, delegatam laimingos 
kelionės.

P. ir M. dr-jos šv. P. Ma
rijos Rož. vakaras.

Ateinančią nedėlią šv. 
Jurgio salėj minėta dr-ja 
rengia vakarą su lošimu. 
Vaidys L. Jaunimo Ratelio 
geriausieji lošėjai komedi
ją “Žilė galvon velnias 
uodegon”. Taigi, matyt, va
karas bus puikus. Jei die
na pasitaikys šilta, tai ne
reikia atboti, nes visvien-šv. 
Jurgio salėj bus vėsu, vė
siau, negu kur pavėsyj. To
dėl * kiekvienam verta atei
ti tan vakaran.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

— Miesto majoras Harri
son išleido proklemaciją, 
nuskirdamas birželio 30 d. 
“vaikų diena”.

— Sanitarinis miesto de
partamentas nutarė nupirk
ti 2.000 geriausių lempų, ku
riomis norima apšviesti gat
ves, kur gyvena svetimže- 
miai.

-r- Viešosios bibliotekos 
buste andai nusižudė nc- 
koksai Rob. Pennsiugton, 
neturėjęs darbo kelneris. 
Jis krito nuo 3-čiojo augšto 
ant aslos.

— Mieste pradėjo platin- 
ties duonkepių straikas.

— Pereitą panedėlį trįs 
malioriai nukrito nuo bustų 
ir užsimušė. Du atsitikimu 
buvo prie naujosios apskri
čio ligoninės ir vienas prie 
Continental and Commer
cial banko.

Chicago  j vieši garsus 
danų kritikas Dr. Jurgis 
Brandes. Lanko įvairias 
Chicagos dalis ir vietas, 
lankėsi ir skerdyklose.

— Ties Van Buren ir Jef
ferson gatvėmis vagiliai die
nos laiku atėmė iš merginos 
$500. Pinigai buvo tik ką 
paimti iš banko apmokėji
mui L. Newton Paper Box 
kompanijos darbininkams. 
Plėšikai gerokai apdaužė 
merginą. Du pabėgo, tre
cias, intariamas, sugautas.

— Du vaikiuku bežaizda- 
mu paežeryj rado didelę 
lentą ir užsilipę ant jos pa
sileido nuo krašto. Vanduo 
ėmė banguoti ir vaikiukai, 
pamatę pavojų, suriko pa- 
gelbos. Vienas jų buvo iš
gelbėtas, antras nuskendo.

— Kūdikių Gerovės dr- 
jai ligšiol jau surinkta $52.- 
000. Rinkliava dar tebesitę
sia. Norima surinkti $100.- 
000.

Navatnas pailsimas.
Be jokio persergėjimo ir 

be jokių pirmlaikinių simp
tomų kitą kartą mes jau
čiame navatną, staigų pail
simą, kurio priežasties ne
galime sau išaiškinti. Daž
niausiai pasitaikanti prie
žastis yra taip vadinamas 
auto-pasigėrimas, arba vi
durių užkietėjimas, laike 
kurio tūlos maisto dalĮs lie
ka kūne, ten fermentuoja ir 
pųva. Tokiuose atsitikimuo
se reikalinga greita pagel- 
ba. Mes norėtume jums re
komenduoti Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine, 
kuris išvys iš kimo visus 
nesuvirškintus nevalumus. 
Jūsų nusilpnėjimas užleis 
vietą energijai. Daugelyje 
vidurių, pilvo ir jaknų ne
sveikumuose reikalingas 
nuodugnus išvalymas, o ši
tas vaistas kaip sykis su
teikia greitą palengvinimą- 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturer, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill. Ne
laiminguose atsitikimuose 
privalote turėti Trinerio Li- 
nimentą po ranka. Jis reko
menduojama ištinimuose, 
išsinarinimuose, sąnarių su
kietėjime ir tt.

(Advt).
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POLITIKA. daug jų sužeista. Nigeriai

(Pabaiga nuo 1-mo p.), 

bombos, durklo arba revol
verio kulipkos, ko šiame 
amžiuje netrūksta.

REVOLIUCIJA ALBANI
JOJE.

Essad-paša ištremtas iš 
Albanijos.

Tomis dienomis iš Albani
jos pranešta, kad tenai gi
mus revoliucija. Albanijos 
sosto pretendentas Essad- 
paša su 6.000 revoliucionistu 
įsiveržė sostinei! Durazzo ir 
nusprendė paimti princo 
Wied rumus ir jį patį su vi
sa šeimyna. Reikia žinoti, 
kad Essad-paša lig paskuti
niai dienai skaitėsi Albani
jos karo ministeriu ir prieš 
pat tą savo sukilimą prieš 
princą pasitraukė iš užima
mos vietos. Pasitraukęs 
tuo jaus sukėlė revoliuciją. 
Jo vedami kareiviai apsiau
tė princo rumus ir ėmė šau
tuvais šaudyti. Tuomet prin
cas Wied per telefoną krei
pėsi į Austrijos ir Italijos 
karo laivus, stovinčius uos
te, maldaudamas pagelbos. 
Akimirkoj nuo laivų paleis
ta jurininkai ir šie sukilė
lius išvaikė. Paskui suėmė 
Essad-pašą ir nugabeno ant 
vieno karo laivų.

Antrą dieną princas Wied 
su Austrijos ir Italijos re
prezentantais atlaikė kon
ferenciją ir nusprendė bu
vusį ministerį Essad-pašą 
ištremti iš Albanijos. Prieš 
iškeliavimą Essad-paša pir
miau turėjo pasirašyti ant 
dekleracijos, kad jis* dau- 

■giltu riugrįšįą's į Albaniją. 
Princas Wied su savo pa
tarėjais mano, kad tuo ke
liu visokiems suokalbiams 
ir judėjimams bus užkirstas 
kelias. Tik nežinia, ar tu
kino manymu jie kartais 
ifeapsigaus, nes puslauki
niai albanai visai priešingai 
mąsto.

dirbo “United Fruit Com
pany”.

Kovos priežastis — tai 
paprastas nigerių gašlumas 
link patogesnių merginų ir 
moterių.

Nigeris Clarence Willi
ams pagriebė vieno indioiio 
jauną patogią dukterį Na- 
zadą, kurią prievarta nusi
gabeno savo šėtrom Indio- 
nai, tai nugirdę, visi išvien 
apsiginklavo ir sukilo prieš 
nigerius. Nigeriai tečiau pa
sipriešino. Gimė susirėmi
mai, kurie pasibaigė tik pri
buvus tūkstančiui kariuo
menės.

Bet pirm to mergina indi- 
onė buvo atimta ir nigeris 
Williams plikas pririštas 
prie medžio. Kareiviai Wil- 
liąmsą paleido, bet tasai se
kančią dieną nusižudė. Tur
būt tai padarė iš gėdos.

Keista, kad nigeriai vis 
dar laikosi tų savo žvėriškų 
papročių užpuldinėti mote
ris.

Albanijos ir arba turėti no 
prigulmingą valstybę, arba 
prisiglausti po Graikijos 
sparnu.

Berlyne iš Atėnų apturė
ta žinia, kad Graikija gink
luojasi ir trumpu laiku yra 
galimas karas jos su Turki
ja.

Turkija pranešus kitų 
valstybių ambasadoriams, 
kad Makedonijoje krikščio
nis persekiojanti mahoine- 
tanus, bet toji pati Turki
jos valdžia užtyli apie grai
kų persekiojimą visoj Tur
kijoj.

Turkija Francijos firmo
se užsakius padirbdinti jai 
kelis karo laivus.

Jurgio rumus ir paduoti jam 
savo peticiją moterių lygia
teisės reikale. Tą sufragie- 
čių sumanymą policija iš- 
anksto žinojo, todėl laiku 
apstojo visas gatves, einan
čias į Buckingham rumus.

Kuomet keli šimtai su- 
fragiečių pasiekė Constitu-

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

KAIZERIO KRESĖ . 
ĮŽEISTA.

Trukšmas Vokietijos 
parlamente.

Andai Vokietijos parla
mente buvo gimęs nepap
rastas trukšmas. Pasibaigus 
posėdžiui socialdemokratai 
atstovai, užuot apleisti salę, 
jie susirinko ties krese, ku- 
riaja visuomet naudojasi 
kaizeris parlamentą atida
rant ir pradėjo šokauti.

Buto pirmininkas Kacmpf 
pranešė socialistams atsto
vams, idant jie imperato
riaus kresės nepajuoktų, bet 
tasai pirmininko apreiški
mas sutikta juokais ir paga
liau socialistai atstovai ėmė 
vartyti aplinkui stovinčias 
kitas kreses. Kilo trukšmas, 
šauksmas.

Kitos partijos labai pasi
piktinusios tuo socialistų 
pasielgimu, kad šie įžeidę 
kaizerio kresę, ir todėl nu- 
sprenddžiųsios kaizeriui į 
salą Korfu pasiųsti są j auš
ino žodžius...

RASIŲ KOVA.
Nigcrįųfj indionai tečiau 

pamokino.
Respublikos Guatemala 

apskrity] Juerigua andai at
sibuvęs kruvinas susirėmi
mas vietos indionų su Suv. 
Valstijų nigeriais. Kruvinas 
susirėmimas tęsėsi tris die
nas. 64 nigeriai užmušta ir

MANEBRAI AUSTRI
JOJE.

Šiemet jie atsibusią 
Bosnijoj.

Austrijos karo ministeri
ja oficialiai paskelbė, kad 
šiuometiniai ciesoriniai ma- 
nebrai atsibusią Bosnijoj. 
Juose dalyvausianti taip va
dinamoji Balkanų armija, 
susidedanti iš dviejų korpu
sų ir visas laikas atsiran
danti karo stovy j. Manebrų 
metu korpusai kareivių 
skaitliumi busią padidinti.

ŠNIPINĖJIMAI VOKIE
TIJOJE.

Viena mergina pardavus 
karo laivo pienus.

Šnipinėjimai Vokietijoje 
Francijos ir Rusijos naudai 
platinasi ir valdžiai yra sun
ku tas išnaikinti.

Antai Hamburge baudžia
mieji teismo rūmai teisė 18 
metų mergelę Rosą Laug- 
stein, kontoros darbininkę, 
kuri paeinanti iš turtingų 
tėvų namų. Rosa buvo kal
tinama už pardavimą Fran- 
cijai vieno Vokietijos dide
lio karo laivo pienų. Kadan
gi mergelė negalėjo iš to iš
siteisinti, rūmai ją pasmer
kė dviem ir pusei metų sun
kiu kalėjimu.

REVOLIUCIJA SAN DO
MINGO.

Sukilimai vis labiau 
platinasi.

Tomis dienomis New Yor- 
ko uostau atplaukė garlai
vis “Seminole” ir šis par
gabeno platesnes žinias a- 
pie besiplatinančią revoliu
ciją San Domingo respubli
koj.

Šiomis dienomis revoliu- 
cionistai nuo kanonierės 
“Independent” bombar
duojanti Puerto Plata. “Se
minole” norėjęs minėtan 
uostau įplaukti, bet revoliu- 
cionistai neleidę.

Amerikoninėse respubli
kose pekuomet nebuvo ir 
gal nebus ramybės.

IŠ BALKANŲ. 
Mahometam? persekiojimas 

Makedonijoj.
Sulyg paskutinių žinių 

Albanijos provincijoj Epįre 
neįvyko jokios atmainos. E- 
pirotai su albanais nuolat 
kaunasi ir žudosi. Epirbtai 
nusprendę atsidalinti nuo

TAFT APIE MEKSIKO 
STOVĮ.

Jis pramato, kad Suv. Val
stijoms bus sunku Mek

siką nuraminti.
Buvęs Suv. Valstijų pre

zidentas, William Howard 
Taft, nesenai viename susi
rinkime New Yorke laikęs 
kalbą ir plačiai pasakojęs 
apie Meksiko stovį politi
kos žvilgsniu..

Tafto nuomone, Suv. Val
stijų valdžia blogai padarius 
betarpiai remdama Meksiko 
revoliucionistus. Jei Suv. 
Valstijų valdžia nebūtų pa
rėmusi Carranzos, tai Suv. 
Valstijoms šiandie nebūtų 
reikėję maišyties į Meksiko 
reikalus.

Pietinių respublikų mędi- 
aciją Taft pagyręs, bet ma
nąs, kad iš tų derybų išei
siąs tikras niekas. Mediaci- 
ja tuo žvilgsniu gera, kad į 
Amerikos reikalus. nelei
džiama maišyties Europai. 
Amerikos valstybės pačios 
vienos galinčios kaip susi
pešti, tai]) ir susitaikinti.

Kaip ten nebūtų — sakė 
Taft — bet dabartines de
rybas reikią remti ir reikią 
pasistengti, kad tie Suv. 
Valstijų su Meksiku nesuti- 
tikimai pasibaigtų gražumu. 
Nes jei nepasiseksią susi
taikinti, tai Suv. Valstijoms 
prisieis Meksike kariauti ne 
su organizuota regulere ka
riuomene, bet su plėšikų 
gaujomis. Ir klausimas, ar 
amerikonai iš ten išeitą 
kuomet nors pergalėtojais. 
Suv. Valstijos neturi pakak
tinai kariuomenės, gi mek- 
sikonai jau įpratę po kalnus 
ir griovius landžioti. Jie iš
sisklaidytų po visą savo ša
lį mažais būriais ir Suv. 
Valstijų kariuomenei pada
rytų daug nuostolių.

Taip kalba Taft, buvęs 
kuris 

priskaitomas prie eilės žy
miausių diplomatų, supran
tančių Meksiko stovį.

Kalbos gale Taft pažymė
jo, kad karau su Meksiku 
Suv. Valstijas stumianti vi
sokie politikieriai ir turčiai, 
kuriems rupi asmeninis rei
kalas, kad tuo tarpu visa 
tauta į tai gana šaltai atsi- 
nešanti.

Taigi Taft pataria visiems 
amerikonams palaikyti pre
zidento Wilsono pusę ir jam 
kiek galima gelbėti, bi tik 
šalies neintraukus nelaimin
gai! karau.

tion Hill, joms kelią užsto
jo policija. Prasidėjus kova. 
Žinoma, policija gavo vir
šų ir po viskam areštavo 40 
moterių, tarp kurių ir “ge- 
nerolę” Emeliną Paiikliurst. 
Karalius tuo tarpu šaltai 
rūmuose per langą žiūrėjęs 
į tą nepaprastą moterių ko
vą su policija.

Teisme paskiri irgi pakel
ta baisus trukšmas, kuomet 
imta kaltinti sufragietės už 
betvarkės kėlimą. Į teisėją 
paleista keli če very kai ir 
jis iškoneveikta.

Gi ant rytojaus vakare 
sufragietės sukėlusios ne
mažą trukšmą rojaliame te
atre, kur buvo ir karalius 
su šeimyna. Perstatymo me
tu imta į karalių šaukti: 
“Tu aršesnis už Rusijos ca
rą!” Policija ir čia turėjus 
daug darbo, kol jas išvedus 
iš teatro laukan. Gi lauke 
sukelta baisi demonstracija.

Taip tai moterįs kovoja 
ųž savo teises. Manoma, kad 
pagaliau valdžia bus pri
versta moterims nusileisti ir 
išpildyti jų reikalavimus, 
nes kitaip joms sunaikinti, 
pav., koks miestas yra vieni 
juokai.

KĄ SAKO ESSAD PAŠA? 
Albanijoje riaušių priežastis

— tai mįji.taris parė
dymas.

Neapoliu atkeliavęs Es
sad-paša, buvęs Albanijos 
karo ministeris, nuteistas 
ištrėmimam Jis aiškina, jo- 
gei jį persekiojanti Austri
ja ir kad Austrija pati yra 
sugalvojus ten kokį suokal
bį prieš princą, Wied. Essad- 
paša nerengęs jokio suokal
bio, tik norėjęs parėdyti, i- 
dant Albanija butų nepri
klausoma, savistovė valsty
bė ir kad Austrija ton val
stybei! savo nosies nekištų. 
Italija, pav. toli gražu pa
našiai Austrijai nepasiel
gianti ir jai nėra kas užmes
ti

Kad Albanijos kalnų gy
ventojai pradėjo judėti, Es- 
sad-pašo nuomone, jie tai 
darą todėl, kad jiems nu
skirta instruktoriais svetim- 
žemiai oficieriai, kurie su
manę juos pralavinti euro
pinio militarizmo. Gi kalnė
nai tuo nepasiganėdinę.

SUFRAGIEČIŲ KARAS. 
Londono policija 40 jų 

areštavo.
Londono sufragietės per

eitą pėtnyčią sumanė prie
varta įsiveržti į karaliaus

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 užveizėtąją.

EUSIbKAI EUROPIŠKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

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

ir Vaikų.

Ofisas 971 W. 18th St kamp Morgan St 
Canal 3110, Gyv. 3112 S. Halsted St.
Valandos: 10 iki 12 ryte 7 iki 8:30 

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

4 po pietų įr po 9 vakare.

Visas stores bus atidarytas ateinančios petnyčios 
vakarą, gegužio 29 d. iki 9 vai. Atidarytas subatos 
rytą gegužio 30 d. iki Imai vai.

Uždaryta subatoj po pietų ir vakare.
Decoration Diena, gegužio 3Od.,

iki

Lietuviškas 
storas, bile 
kuris iš 25 
lietuviui kler
kiu jums ma
loniai patar
naus.

KLIĮNBROC11 HALSTED. 2OIS ST S B 
M B. CANALPORT AVE h^

Del MOTERŲ

ofisas

8

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

’alandos: nuo 3 iki 
kare. Neileldicnį nuo 10 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta:
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS

Dr. SIEMINOWICZ
kur gydo speci

aliai moterių 
ligas be o- 

pcracijų.
Taippat pri- 

nius atva 
žiavusius 

iš ki
tur.

Parduoda už labai že
mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far
inas, kurių turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničius geriausiose kom
panijose. _ Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
pampina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose Chicagos 
miesto dalyse nuog $5- 
OO ir aukščiaus. Taip- 

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

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

1

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

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

irtįs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

908-10 W. 14th St.. Chicago,!!!
2 litukai nuo Hahted St. KSSė

D-RAS RENFER SPA B IE J USL YC Z !?
Gydau vyrų ir motery ligas. Užsisenėjusias ligas vyrų 

ir moterų greitai ir visiškai gerai išgydau.
PATARIMAS DOVANAI. Ligos tulžies, inkstų, pil- Į 

vo, kraujo, nervų ir kitas greitai išgydau.
Aš esu specialistas užsisenėjusių ligų. Perilgą savo 

praktiką esu daug išgydęs ir pilnai užganėdinęs savo 
lankytojus.

. Visiems viena kaina. Man atlyginimas nedidelis. 
Nesivelinkite, tuoj šendten telefonuokite. Kalbu lenkiš
kai, Čekiškai, slaviškai ir vokiškai.

Valandos priėmimo: nuo 8 ryto lig 8:30 vakare. 
Nedėliotais ir šventomis dienomis nuo 9 ryto lig 12 v. 
dienų.

1827 Blue Island Avenue
Viršui banko-3, Kambarys 5—8, Netoli 18 gatvės. )l

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Severykų ir 
batą, džl BLoteni, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS “

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

Musų siuvėjų departamentas jau atidarytas
o oa *
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Mus vyru siuvėju departamentas tik ką įtaisytas, yra 
gabiu siuvėjų, kurie žino, kaip sinti siutus pagal vėliausios ma
dos ir gražiau stovinčius ant žmogaus. Galėsit pasirinkti iš im
portuotų gellumbių puikiausia siutą, (hOA d* Q C* 
kuris tikrai pritiks. Kainuos tik nuo IKI <]) O t)

vedamas

Šaldytuvai po $4.98
fiystas maistas reiškia gerų svei

katų. Vienintelis būdas 
šiltame laike

užlaikyti 
valgius vystai yra 

šaklytuva, ir štai y- 
ra progų ingyti šal
dytuvų už labai 
menkų kainų. Jis y- 
ra padarytas iš kie
to medžio, su gerais 
ąžuoliniais aptaisy- 
mais, vėliausio mo
delio. s k

Kaurai po $11.75
šitai tai,tikrai puikus Bruselio 

kauras. Nors kaina žema, bet jis 
yra gero išdary- 
nio ir papuoš vi
sokį kambarį. Di
dumas jo 9.X 12 ir 
neturi siūlių. Pa
sirinkimui yra vi
sokių spalvų. ■>

Lengvus išmokės
.čiai.

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

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

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

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

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

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

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

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

BIURO VALANDOS:
• Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 6 i- 

ki 9 vakarais. Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais.
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Naujaiiybes.__
Naudingi pramanymai, įvairiausią.Visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovai ir taip toliaus.

Judamųjų paveikslų teat
ras be stogo.

Buenos Aires mieste liko 
pastatytas ypatingas juda
mųjų paveikslų teatras. Til
domus tuoini, kad neturi 
stogo. Viršuj vietoj lubų y- 
ra pailga didžiulė skylė, 
pro kurią matosi debesiai, 
dangus, žvaigždės, mėnulis. 
Taigi tame teatre yra kuo- 
geriausias vėdinimas. Jame 
yra tyras oras, kuomet kito
se pasilinksminimo vietose 
vasarą esti trošku ir’nei va
landėlės nesinori juose bū
ti. Vasarą, kuomet del oro 
troškumo visos pasilinksmi
nimo vietos ištuštėja, šita
me teatre apsčiai publikos 
esti. Be to kitais atžvilgiais 
šis teatras yra gražiai ištai
sytas. Ištikus gi lietui, sky
lė uždengiama nepermerka- 
mui audeklu.

Mokykla kaliniams.
Du metu atgal prie Mary

land valstijinio kalėjimo 
buvo Įsteigta mokykla kali
niams. Jos gausus vaisiai 
jau matomi. Ypač pažymė
tina kad toj mokykloj mo
kytojauja mokintesnieji ka
liniai. Nes jie gerai žino bu
dus ir papročius kalinių ir 
todėl geriau gali juos suval
dyti, pamokinti.

Iš pradžios buvo labai 
sunku įkalbinti beraščiu® 
kžrluNns mokinties. Visi sa
kydavo, kad jiems “mokin
ties jau pervėlu”. Kiti gi 
drovėjosi pasirodyti beraš
čiais esą ir slėpė savo ne
moksią. Vienas buvo iška
bų rašytojas ir įvairiais bu
dais galėjo dailiai nupiešti 
raides ant iškabų ir langų. 
Bet jų perskaityti negalėjo. 
Galėjo, vienok, pasirašyti 
savo vardą, pavardę. Ilgą 
laiką jis slėpė savo nemok
sią ir, nors nemokėdamas 
skaityti, imdavo laikraščius 
ir “skaitydavo”. Bet galų 
gale pasirodė, kad jis beraš
tis, ir buvo prikalbintas lan

kyti mokyklą. Be abejonės, 
apleidęs kalėjimą, jis bus 
geresniu iškabų rašytoju ir 
doresnių žmogumi.

Antras buvo ypatingas at
sitikimas.

Kalėjo beraštis italas. 
Jam buvo patarta lankyti 
mokyklą. Iš pradžios jis at
sisakinėjo ir sakė, kad ne
mokant skaityti gimtoj, bu
tų tuščias darbas bandyti 
mokinties svetimoj kalboj. 
Bet po ilgų Įkalbinėjimų su
tiko. Truputį pasimokinęs 
jis pamatė, kad pradedant 
skaityti anglų raštą, šiaip- 
taip galėjo skaityti ir raštus 
savo gimtoj kalboj. Laitai 
jam tiko, kuomet sugebėjo 
perskaityti laiškus savo šei
mynos ir jai atsakyti. Jis 
stojo stropiausiu mokiniu. 
Pasirodė, kad galėjimas pa
rašyti laiškus ir patiems 
persiskaityti gautus laiškus 
buvo dideliu paakstinimu 
prie inokinimosi.

Stengiamasi padalyti, 
kad mokiniai jaustųsi ne 
kalėjime,'bet mokykloj. To
dėl kuolabiausiai stengiama 
si palaikyti mokyklos at
mosferą. Mokyklos kamba
ryj tik vienas teesti kalėji
mo sargas. Bet ligšiol dar 
nebuvo kilę jokio trukšmo 
mokykloj ir sargui nei kar
to nereikėjo įsikišti.

Tokios mokyklos be abe
jonės švelnina ir gerina ka
linių būdą ir, reikia many
ti, kituose kalėjimuose bus 
įsteigtos tokios mokyklos.

blogai ant tos mačiuos dir
bti. Taigi be abiejų rankų 
mergina, kuri, regis, nieko 
negali daryti, ištikiu pelni- 
ja sau duoną.

500 rūšių pasagų.
Kelių pagerinimo dr-ja 

Anglijoj pasiūlė dovanoms 
$500 už išvardinimą visais 
žvilgsniais geros rūšies pa
sagas. Sugabenta 800 Įvai
rių rūšių. Išrinkimas yra 
nelengvas. Juk, regis, sun
kenybes vežančiam arkliui 
vienokios tiks pasagos, o 
kavalerijos arkliams kito
kios.

Kaip kiaulės gabenama 
Chinijoj.

Chinijoj nėra mados tver
ti tvoras. Ryžių laukai yra 
apsupti krūmais. Todėl, jei 
ginti kiaules nuo vieno ūki
ninko prie antro, arba gin
ti jas miestan parduoti, tai 
butų nepatogu, nes jos ga
lėtų pasklysti po laukus, ga
lėtų pridirbti jos daug gei
bių. Tad reikėjo išgalvoti 
kitą transportacijos būdą. 
Jau nuo senai ten prakti
kuojama šis būdas. Apriša 
kiaulę šniūrais, prideda 
šiaudų,’ žolių po papilve,

kad šniūrai netrintų kiaulės 
kūno, perkiša' kraitį per 
šniūrus, ir vienas chinietis 
vieną karties galą, antras 
antrą užsideda ant pečių ir 
taip gabena. Taip gabena 
net ir Į miestus už dešimts 
mylių.

Kaip reikia miegoti.
Viršminėtu antgalviu pa- 

tėmijau straipsnelį pereita
me “Kataliko” numery j 
‘ ‘ Nau j any bių ’ ’ skyriuj.
Daugumos yra manoma, kad 
geriau yra gulėti ant tie
siojo šono, Mažiau tuomet 
galį atsitikti slogučių, skil
vio ir širdies tru[<dėsių. Vie
nok, Dr. W. A. Evans, didis 
autoritetas sveikatingumo 
klausimuose, sako, kad gu
lėjimas ant vieno ar kito šo
no nedaro skirtumo. Sako, 
teguli kiekvienas ant to šo
no, ant kurio pats jaučia
si geriau. (Aname straips- 
nyj parašyta: “blogiau yra 
gulėti ant tiesiojo šono”. 
Ištikro autoriaus turėta o- 
menyj parašyti: “blogiau 
yra gulėti ant kairiojo šo
no. Red.)

Studentas medikas.
-SMf

Susivienijimo Lietuviti Rymo-Katalikij Amerikoje
29-tas SEIMAS
Birželio 2, 3 ir 4 dieną 1914 m.

WATERBURY, CONN.
Seimas prasidės Utaminko rytą 9-tą valandą iškilmingomis Šv. Mišiomis 

ŠVENTO JUOZAPO BAŽNYČIOJE

Posėdžiai bus laikoma senoje Šv. Juozapo svetainėje 21 John gatvė.
1. Birželio 1 d. bus prakalbos apie Susivienijimą Lietuvių Rymo-Katalikų Ameri
koje, kalbės prez. V. LAPINSKAS, Centro Sekr. J. S. VASILIAUSKAS ir kiti žymus 

nariai S. L. R.-K. A.
’“J Pertraukose sudainuos jaunų mergaičių choras tautiškas daineles 

SVETAINĖJE 49 CONGRESS AVE. Įžanga 15c kiekvienam.

WoilUman i SldiM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 JJo. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Be rankų, o dirba ant ra
šomosios mašinos.

Viena mergina, gabiai 
dirbusi ant rašomosios ma
šinos, neteko abiejų rankų 
žemiau alkūnių. Pagijus, ji 
panorėjo, kad jai butų pa
dirbdinta tam tikra rašomo
ji mašina, ant kurios ji ga
lėtų dirbti. Buvo išgalvota 
ypatingi pritaisymai ir ta 
mergina po ilgo ir kantraus 
praktikavimo sugebėjo ne-

Photo copyright, 1914, by American Press Association.
Suv. Valstijų kareiviai saugoja geležinkelio tiltą ties 
Vera Cruz. Už 27 mylių nuo Vera Cruz huertistai jau 
išgriovė vieną didžiulį geležinkelio tiltą.

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 Sauerveinas. Yra tai 
vieni svarbesniųjų vyrų 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 į tą pana- Kišeninė antspauda, puikiai pa- 
šios antspaudos reikalingos ir la- , ... . , ,dirbta is aluminimo metalo, leng- 
bai tinkamos draugijoms, korpo
racijoms ir kitokioms įvairioms vu^ *r geriausia iš visų.
įstaigoms. Kaina .......................... $4.50

Kaina ..........................  $4.00
Su visokiais reikalais kreipkitės: 1

“KATALIKO” Kningynas.
3249 SO. MORGAN ST.; ____ CHICAGO,’ ILLINOIS.

PALANGOS SENIŪNO TALKININKAI.

2. Birželio 2 d. bus lošta Istoriškas vaizdelis

Operete “PALANGOS MERGELE”
Po vadovyste p. J. V. KOVO

Svetainėje 48 Green st. Pradžia 8:30 v.v.
Įžanga sulyg skyrių 75, 50 ir 25c.

3. Birželio 3. d. bus didelis dainų koncertas, dainuos Šv. Juozapo Lietuvių para
pijos Bažnytinis choras po vadovyste p. J. V. Kovo, taip pat dainuos pp. Vargoni
ninkų choras, Svetainėje 49 Congress Ave.

Pradžia 8-tą valandą vakare. Įžanga 25c. kožuam.
4. Birželio 4. bus didelis Balius, kurį rengia S. L. R.-K. A. 4-ta kuopa

Svetainėje 48 Green gatvė. Įžanga 15c. kožnam.
Širdingai kviečia S. L. R.-K. A. Susivienijusių kuopų komitetas.

eiephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net iš pat Kauno. Sale veseli- 
joms, susirinkimams. čia panedS- 
iais, utarninkais Ir ketvergais mo- 
oma šokti, šokiai prasideda 8:00

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

Ar matei kada=nors laikraštį

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

lietuvių reikalus.
••DRAUGAS” atsieina midams $2, puss! m. S1 
Užsieniuase metams $3, pusei mėty $:.5O 

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

i!_ —..................... ... ..

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai privalo 
turėti šią nesenai išleista kningelę

L. VAILIONIS.

Materijos Keitimosi 
Organizmuose.

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

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

| MOTERIŲ SKYRIUS.|
«»»»»»»»$*»*«¥***»*»»**•*»$
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ETIŠKAS MOTERIES 
STOVIS.

Prigimtuoju moteries nu
skylamu. yra suteikti gy
vastį busimoms kartoms ir 
jas penėti, kolei jos pačios 
savarankiai negalės pra
misti ir gyventi. Negalima 
visai abejoti apie tai, kad 
tasai gamtos nuskyrimas 
veikia į visą moteries orga
nizmą. Iš to taigi atžvilgio 
jai gali pritrukti energijos 
pildyti kitokias pareigas, 
kurioms vyriškis gali pil
nai pasišvęsti ir to delei 
sakoma, kad moteris yra 
silpnesne lytimi, bet po
draug jos prigimtis yra ty
resnė ir geresnė už vyriš
kio prigimtį.

Moterims teisių pripaži
nimas prasidėjo be abejo
nės nuo to laiko, kuomet 
suprasta jos svarbi reikš
mė gyvenime. Ir nors mo
terims šiandie gyvenimas 
šiek-tiek ir palengvintas, 
norints dalis sunkenybių 
nuo jų atimta, tečiau dar 
daug toli ji nėra paliuosuo- 
ta nuo vyriškių verguvės. 
Vargdienės moteris po s*e- 
novei priverstos sunkius 
darbus dirbti, taip kad 
joms nėra laiko rupinties 
apie motinos pereigas ir 
nuo to labai daug nuken 
čia visuomenė. Gi turėtą 
būti kaip tik priešingai. 
Kiekviena moteris turėtą 

„išimtinai pasišvęsti nami
niam židiniui ir savo vai
kų auklėjimui.

Pripažinimas moterei di
delės reikšmės naminiame 
gyvenime, tai svarbus žing
snis, kurio jokiuo budu ne
galima ignoruoti. Šeimyno
je moteries vietos niekas 
kitas negali užimti. Šeimi- 
ninio gyvenimo didelė reik
šmė del visuotinojo išsivy
stymo priguli visupirmu 
nuo moteries stovio, kokį 
šeimynoje užima moteris, 
kaipo motina, žmona, arba 
sesuo. Yra tai jėga, be ku
rios apsieiti negalima.

Kad moteris galėtų ge
riau pildyti savo pareigas 
kaipo žmona ir motina, pri
dera visapusiai išvystyti 
moterių gabumą. Jaigu ji

motina, tatai reikia pripa
žinti, kad gamta negerai 
pasielgė, net peržiauriai, 
kadangi nekurtose šalyse 
suaugusių moterių kiekybe 
yra didesnė už vyriškų kie
kybe. Vokietijoje, pav., mo
terių kiekybė persistato 
800.000 galvų daugiau už 
vyriškių kiekybę. Valstijoj 
Massachusetts 1880 metais 
moterių buvo daugiau 66.- 
000. Galima podraug su 
vienu vokiečiu statistikų tą 
santikį pavadinti “draugi
jine nelaime”, bet tas vis- 
vien pikto neprašalina ir 
nesuteikia teisės tą moterių 
perviršijimą pavadinti ne
reikalingu, negalima tų vie
natį! pasmerkti. Taigi apei
na tas, idant tą visuomenę 
nelaimę pakeičiąs visuome
nės turtu, būtent, išmintin
gai sunaudojant tas nuduo
tai nereikalingas vienatas.

Seniau manyta, kad mo
teries kūno ir proto pri
gimtis neturinti sąlygų to
kiam apsišvietimui ir išsi
vystymui, kokias turinti vy
riškiai.

Fizikiniu žvilgsniu mote
ris tikrai yra šiek-tiek silp
nesnė už vyriškį. Moteries 
historija tečiau liudija, kad 
jos spėkos yra daug dides
nės, negu abelnai buvo ma
noma. Vienpusis civilizuo
tas gyvenimas vienpusiai 
moterį ir auklėjo. Tatai li
ne dyvai, kad šiandie mote
ris yra laikoma perdaug 
silpnąją lytimi. Tečiau svei
kas ir naturalis moteries 
auklėjimas ir lavinimas vi
są dalyką perstoto visai ki
tokioj šviesoj. Ypatingai 
reikia patėmyti tas, kad 
šiandieniniai auklėjimo ir 
lavinimo pienai, kokie ski
riama vyriškiams, pilnai 
gali tikti ir moterims. Kaip 
vyriškiai lavinasi, norėda
mi palikti raumeningais, 
taip gali daryti ir moteris 
ir ne tik joms tas bus nau
dinga, bet ir visuomenei. 
Tegu moteris ir paliks fi
zikiniu žvilgsniu šiek-tiek 
ir silpnesnė už vyriškį, bet 
ji tuomet mažai kuo skirsis 
nuo kitą silpnesnių vyriš
kių. Juk ir vyriškiai ne vi
si yra drutuoliais.

Ligšiol , buvo kalbama 
vientik apie tai, ar moteris 
gali ir turi teisę prie sa
varankio pastovumo ir vei
klumo. Pridera tečiau kal
bėti ne tik apie teise, bet 
verčiau apie pareigą. Kiek
vieno individuumo užduotis 
yra suteikti kuodaugiausiai 
našumo iš saves, kad kuoge-V Z CJ

riausia išpildžius savo už
duotį. Norinti gauti lygiatei
sę moteris trokšta vientik at
likti savo pareigas žmonijos 
žvilgsniu, nori prisidėti 
prie abelno darbo. Toji 
klausimo pusė labai aiškiai 
ir gražiai apsireiškia šiau
rinės Amerikos moterių ju
dėjime. Amerikietė parei
kalavo sau teisių tik tuo
met, kuomet pasirodė būti
numas, kad jai reikia at
likti savo pareigas. Email- 
cipacijinis amerikiečių įno
rių judėjimas kadangi pra
sidėjo tuo metu, kuomet im
ta galvoti apie nigerių iš 
vergijos paliuosavimą. 18- 
40 metais tuo tikslu Londo
ne atlaikyta tarptautinis 
kongresas, kuriame nepri
leista delegatės iš Ameri
kos, nes tas esą priešinosi 
“šalies papročiams ir Die
vo parėdymui”. Nuo to lai
ko moteris susiprato ir ė- 
mė karštai agituoti už savo 
lygiateisę, kadangi ligtoįr 
moterįs tokią pat vergiją 
vilko, kai kad ir juodukai.

Gangreit moterei pridera 
pripažinti galėjimą, teisę ir 
pareigą abelname darbe 
del žmonijos labo, tatai nė
ra reikalo jai atsakyti ir 
balso politikoje. Kas tiesa, 
jai stoka tame dalyke išsi- 
1 avinimo, prasimiklinimo, 
prityrimo, bet tas viskas 
atsiekiama tik praktikos 
keliu. Šiais laikais moteris 
turi didelę intekmę politi
koje. Tose šalyse, kur mote
rįs apturėjo politikoje tei
ses, jų intekmė į viešąjį gy
venimą pasirodė labai iš
ganinga ir neatvilko ne
geistinų pasekmių, kurių 
taip labai bijotasi.

Aa.

PONIA IBSEN.

l’onia Ibsen, našlė po 
garsiam norvegui poetui ir 
dramaturgui, kuri nesenai 
mirė, buvo nepaprastai nar- 
,si ir energinga moteris. Ib
sen apie ją kituomet rašy
damas pasakė: “Yra tai ti
pas, kokio reikalauju. Yra

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šį Banką.

ŽMOGĖDROS NAGUOSE.

Šita Banka yra jau 16 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 $ c Rublių $ C

1 ..................... ............. 52 125 ... ............. 64.85
2 ..................... .... 1.04 150 ... ............... 77.85
3 ..................... .... 1.56 200 ... ............... 103.80
4 ..................... .... 2.08 300 ... ............... 155.75
5 ..................... .... 2.60 400 ... ............... 207.60
6 ..................... .... 3.12 500 ... ............... 259.50
7 ..................... .... 3.64 600 ... ............... 311.40
8 ..................... .... 4.16 700 ... .. . ........... 363.30
9 ................... ... 4.68 800 ... ............... 415.20

10 ..................... .... 5.20 900 ... ............... 467.10
20 ..................... .... 10.40 1000 ... ............... 518.50
30 ..................... .... 15.60 2000 ... ............... 1036.00
40 ..................... .... 20.80 3000 ... ............... 1557.00
50 ..................... .... 26.00 4000 ... ............... 2076.00
60 ..................... .... 31.20 5000 ... ............... 2092.50
70 ..................... .... 36.4010000 ... ............... 5185.00
80 .....................
90

100
46.80pridėkite 20 centu ant pač- 
51.90to kaštu.

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvo
mis išlygomis.

Perkame ir parduodame namus ir
Chicago ir aplinkinėj.
Parduodame šifkortes ir siunčiame 

sas siher^- dalis. ■ --v
Išdirbame doviernastis ir visokias

. fališkas ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus.

lotus mieste

pinigus į vi-

kitas Rejeu-

TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su- 
batomis 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!

Raišupio sodžiuje gyve
no grintelninkas Kumpys. 
Turėjo jisai du sunu: Pe
trą ir Motiejų. Petras buvo 
pabaigęs vienuolika metų, 
o Motiejus dar tik dešim
tus tebėjo. Berniuku augo, 
perdaug tėvų paikinamu: 
jaigu kam bloga ką pada
rydavo, kaip tai: su kaimy
nų vaikas susipešdavo, viš
tas išgaudydavo, langą 
kam išgruzdavo, tai tėvai 
visados išteisindavo, su- 
verzdaini bėdą ant ko kito. 
Darbo vaikiukams tėvai jo
kio, anaiptol, neduodavo; 
sakydavo, kad dar esą per- 
jauni, prisidirbsią, kai už
augsią. Tokiu budu augi
namu vaiku ištvirko, kaip 
labiaus negalima. Blogiau
sia jųdviejų yda buvo tai, 
Kad juodu įprato pasislė
pusiu klausyti, kada kur 
kas ką šnekėdavo. Išgirdu
siu, pasakodavo draugams 
ir dažnai negeistinos žinios 
pasklizdavo sodžiuje.

Netoli nuo Kumpių grin- 
telės augo didelis miškas 
Prasidėjus rudeniui Kum- 
puku ėmė vaikščioti miš
kan tai grybautų, tai vuo- 
gautų, tai riešutautų. Vie
ną ūkanotą dieną, juodu 
pavalgiusiu pietų, išbėgo į 
mišką pasivuogautų. Be
rankiodama mėlynes, span
guoles, avietes, besisukin- 
damu apie krūmas ėmė ir 
paklydo. Ką juodu nedarė, 
kaip neieškojo, niekaip ne
galėjo rasti pažįstamo ta
kelio. Beklaidžiojant ėmė 
temti ir jau vaikai buvo be
maną miške nakvoti. Stai
ga išgirdo nepertoli kiau
lių žviegimą. Juodu ėmė 
eiti į balso pusę ir išėjo į 
nepažistamą palaukę. Prie
šais savęs pamatė mažą 
grinčiutę su kiemeliu, ap
tvertu augšta tvora. Dure
lės į kiemelį buvo atdaros. 
Vaikai, nieko nelaukdami, 
užėjo į grintelę ieškoti prie
glaudos. Grintelės savinin
kas, augštas ir stiprus vy
ras, paklausė vaikų, kas 
jie per vieni, iš kur, ko ir 
kaip atėjo; vaikai papasa
kojo, kas su jais atsitiko ir 
prašė pernakvoti. Grinte-

ir didžiausioje baimėje pra
leido naktį įlindusiu į šiau
dus, manydami! prašvitus, 
kaip nors ištrukti. Naktis 
jiedviem buvo baisiai ilga
— betgi pasibaigė. Prašvi
tus atėjo grintelninkas į 
tvartelį su peiliu rankoje 
ir prabilo:

— Na, kampukai, kelki
tės, jau išsimiegojote gana. 
Paskutinė judviem išaušo 
aušrai., lįskit iš migio... 
šiatet, papjaut judu tu
riu. ..

Kai vaiku išgirdo taip 
kalbant priglaudėją, judvie
jų viskas pastiro. Jiedviem 
pasirodė, kad grintelninkas 
juodu ir šiauduose mato. 
Išlindo viens paskui kitą 
iš migio, atsiklaupė prieš 
grintelniuką ir ne savu 
balsu rėkdamu ėmė prašy
ti, kad dovanotų jiedviem 
gyvastį. Grintelninkas di
deliai nustebo pamatęs sve
čius prieš save ir nutildęs 
juodu, paklausė, delko jį už 
žmogėdrą palaikė ir delko 
ne ant augštelio miegojo, 
bet pas paršus nulindo. 
Vaikai papasakojo, kaip 
buvo.

— Kvailiai, — atsakė 
grintelninkas, — aš paršiu
kus esu praminęs “Kumpu- 
kais” ir juodu ketinau pjau
ti, o apie tai, kad judu 
Kampukais vadinatės, man 
nė į galvą neatėjo. Ir kaip 
gi aš galėčiau žmogų pjau
ti!? , 4

— O tai judviem jausliu? 
buvo už tai, kad išpasalų 
klausote, kur kas ką šneka,
— tarė grintelniuko pati, 
atėjusi riksmam — Judu 
gal visada klausote taip iš- 
pasalų. Liaukitės, nes kitą 
sykį galite dar bjauriau 
papulti.

Vaikai, dideliai sugėdinti 
tokiu atsitikimu, prisižadė
jo dauginus nekados užsi
slėpusiu neklausyti kitų 
šnekos.

Jonas.

SAULĖ IR VĖJAS.

Vieną kartą saulė ir vė
jas ėmė tarp savęs ginčy- 
ties, katras juodviejų ga
lingesnis. Ilgai jie ginčijo
si ir negalėjo vienas kito

net ir negalėtų imti daly- 
vumo įvairiuose darbuose, 
tai vienok jai reikalinga tu
rėti gabumas prie namų 
ruošos. Gi kad ji galėtų su
prasti ir atjausti vyro vei
kimą ir būti jam patarėja, 
taippat kad galėtų pasek
mingai auklėti vaikus, turi 
įgyti apsukrumą ir orien
taciją proto ir visuomenės 
dalykuose. Del didelės in- 
tekmės, kokią moteris turi 
šeimynoje, o per tai etiki- 
niame, visuomeniniame, re- 
ligijiniame ir politikiniame 
vystimosi, pridera būtinai 
tobulinti jos gabumus.

Be to, naminiai užsiėmi
mai neišskiria gaminamojo 
darbo. Išdirbime moteries 
jėgos taippat galimos nau
doti ir jos naudojamos be 
jokių nuostolių, jei tik jos 
darbas neperžengia šeimy
nos ribų.

Jei moterių lygiateisės 
priešininkai turi tiesą tvir
tindami, kad gamta mote
rį paskyrė būti žmona ir

Kas mano, kad moteries 
svarbiausiąja ypatybe yra 
jausmas ir kad todėl ji yra 
nevykus augštesniam ir sa
varankiam intelektual i a m 
išsivystymui, tasai papildo 
pscychologinę klaidą.

Gyvenimo praktika -sutei
kė prielankų moterei paliu
dijimą, kadangi visose vei
kimo srityse, iš kurių se
niau ji buvo prašalinama, 
sutinkame dabar moteris. 
Ir niekas negali užginti, 
kad jos savo pareigas pri
derančiai atlieka; bet ne
žiūrint to, taukiai mote
rims užmetama, kad ligšiol 
jos nieko gero nenuveiku
sios ir tame savo /veiklume 
neišsitobulinusios, tatai ir 
savarankiam darbui nesą 
tinkamos. Tokie užmetinė- 
jimai, žinoma, yra ne tik 
neteisingi, bet dar pikti. 
Argi šiandie pasaulis nesi- 
didžiuoja tokiais talentais, 
kaip Sophie Germani, Geor
ge Sand, George Eliot arba 
Marija Curie?

be logikos, bet tvirta ir be
veik smarki neapykantoj 
prieš viską, kas tik jai gali 
pasipriešinti”.

Kas svečiavosi pas Ib
sen, iš jų namų išsinešdavo 
įspūdį, kad tarp poeto ir 
jo žmonos nebuvo jokio su
tikimo ir kad juodu ant 
kiekvieno žingsnio kits ki
tam buvo priešingu.

Viena vakaru Ibseno na
muose viešėjo nekuri jau
na danietė ir klausėsi gin
čų poeto su savo žmona 
kas link vienos naujai iš 
spaudos išėjusios knin- 
gos. Ibsen buvo nuomonės, 
kad kningą buvo gera, tuo 
tarpu ponia Ibsen tvirtino 
kaip tik priešingai. Aut ga
lo poetas užsirūstinęs pa
naudojo įvairius motivus ir 
išvadą žmogaus, kuris norė
tų parodyti, jogei savo pro
tu ir energija stovįs augš- 
čiau už kitus asmenis. Žmo
na tečiau jam kuoramiaii 
šiai apreiškus: “Moteries 
instinktas gali moterei dau-

/

giau pasakyti, negu kad 
turėtų pasakyti vyriškiui 
.jo protas ir inteligentija”.

Danietė buvo persitikri
nus, kad tuojaus poroje už 
tai gimsiąs baisiausias ne
supratimas, barnis, tečiau 
netrukus persitikrino, kad 
tie už kningą ginčai kuo- 
gražiausia pasibaigė.

Ponia Ibsen mokėjo su
prasti savo vyro silpnybes 
ir todėl jam 
sipriešino.

Ibsen pav. 
kad niekas 
drūčiai 
tri

Pigios Šipkortes.
Daug pigesnios negu pirm buvo; nau- 
dokyties iš progos ir rašykite ar atei
kite.

Padarome
PAŠPORTUS IR DOVIERNASTAS.

su Generališko Konsulio parašu, Siun
čiame ir išmainome pinigus.

Amerika-Eeropa Travelers Go.
287 Broadway New York, N. Y.

nekuomet ne-

sau įkalbėjo, 
negalįs taip 

įsiūti nutrukusių 
uzikų, kaip jis pats. Jis ta

tai guzikus sau ir prisiuvi- 
nėdavo ir jie tikrai ilgai lai
kydavo, nes jo žmona, jam 
nematant tuos guzikus 
suomet persiūdavo. Ir 
sen to nežinodavo.

AR SKAITEI 
“Negyvėles Meilė”? 
Tai yra gražiausia ir indomiausia 

apysaka, koki kada nors buvo at
spausdinta lietuvių kalboje.

Nieko nelaukęs prisiųsk. 15c, o ap
turėsi tą gražią kningą. Adresuok:

M. G. VALASKAS
349 Kensington Ave., Chicago, III.

vi-
Ib-

Nori rezignuoti. Francijos 
premieras Dumerque trum
poj ateityj manąs rezignuo- 
'ti del nesveikatos.

i

Aušros Mokyklos Dienine ir Va
karine 3149 S. Halsted St., Gyvuo
jančios jau 5-tus metus. Vasarinis Se
zonas prasidės Gegužio — (May) 18, 
1914 Bus šie skyriai: 1. Augių kalbos 
2. Rokundų (aritmetikos) o dieninėje 
mokykloje apart viršminčtų dar bus; 
knygvedyste, stenografija, augštesnio- 
ji matematika, ir braižymas. Mokini
mas tęsis 3 mėnesius; prekė prieina
ma. . Mokytojai atsakanti. Vieta la
bai vėsi.

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

jAušros Apšvietos Komiaijk.

lės savininkas liepė pačiai 
duoti vaikams vakarienės 
ir paguldyti ant augštelio. 
Petras su Motiejumi, nors 
buvo nuvargusiu beklai
džiodami!, paguldytu te- 
čiaus nesiskubino užmigti, 
bet, kaip buvo įpratusiu, 
užsigeidė paklausyti, ką 
jųdviejų priglaudėjai kal
bės. Klauso, — šeiminin
kas gelanda peilį ir kalba 
į savo žmoną:

— Motyn, rytoj kelkis 
ankščiau, kaip paprąstai: 
aš paryčiu papjausiu tuodu 
kumpuku, tai tu išdarinė- 
si.

Vaiku išgirdusiu, kad 
priglaudėjas ketina juodu 
pjauti, baisiai persigando 
ir pasiryžo bėgti, jei pasi
seks. Grintelninkui atsigu
lus, išlindo juodu pro palė
pe ir nusileido į 
bet kiemelis buvo 
tas augšta tvora, 
užrakintos — ir
buvo negalima. Vaiku įlin
do į tvartelį pas paršiukus

tarė vėjas,

perginčyti. Tuo tarpu žiu
ri: joja žmogus, ir nutarė 
ant jo parodyti savo galy
bę.

— Žiūrėt
— kaip aš jį užpulsią, tuoj 
nupusiu jo rubus.

Ir ėmė pusti, kiek tik 
vieko. Juo labiau vėjas im
te, juo geriau žmogus sag
stėsi ir laikė savo švarką, 
rtigojo ant vėjo ir jojo vis 
toliau. Vėjas pyko, užpylė 
žmogų lietum, bet žmogus 
dar geriau susiglaudė ru
bus ir apsijuosė juosta. Čia 
vėjas jau aiškiai 
kad žmogaus rūbų 
nuplėšti.

Saulė nusijuokė
gė iš debesų, viską apdžio
vino, sušildė žemę ir žmo
gų. Nudžiugo žmogus, nusi
ėmė švarką ir pasidėjo po 
savim.

— Matai, — tarė tuomet
— Matai, — tarė tuomet 

ge
ru daugiau padarysi, negu 
blogu. J

pamatė, 
jam ne-

pažvel-

kiemelį, 
aptver- 
durelės 

ištrukti saulė rūsčiam vėjui
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Panamos kanalas pavojuj
Surado dingusį pastorių

Iš nuliudimo susidegino
Ritinosi dvi myli.

Baltimore, Md. J aunas, 
žymus šio miesto atletas G. 
H. Parr pasakė, kad jis ga
li ristis per dvi myli. Kiti 
netikėdami ėmė siūlyti lai
žytas. Keliatas asmenų pa
darė laižvbas. Iš viso už nu- 
siritimų jam turėjo būti 
$5.000. Atletas padarė lai- 
žybas. Gegužio 18 d., 8-tų 
valandų vakare, jis blinkte
lėjo paskirtoj vietoj ir nu 
ritintis linkui antros paskir
tos vietos, kuri buvo už 
dviejų mylių. Protarpiais il
sėjosi, bet nesikėlė. Keturis 
sykius persiverzdavo ir va
landėlę ilsėdavosi. Ant ry
tojaus, lygiai 11:18 vai. iš 
ryto jau gulėjo ant nuga
ros išsitiesęs paskirtoj vie
toj. Ten jau jo laukė jo 
žmona, motina, brolis ir 
daug liudininkų. Jis apsiri- 
tęs 3.960 kartų.

13KATALIKAS
jti. Becker buvo policijos 
leitenantas ir dabartės aiš
ku, kad policijoj esama pik
tadarių.

Susidegino ant laužo.
Davenport, Iowa. Magda

lena Proutcr, 65 metai naš
lė, susidegino save. Iš ryto, 
kuomet viši išėjo iš namų, 
ji nuėjo į rusi ir susikrovė 
laužų, visa krūvelę poperos 
ir pagaliukų apliejo kerosi
mi, apliejo juomi taipgi sa
vo drabužius ir užsilipus 
ant nedidelio laužo, padegė. 
Po penkiolikos minutų 
lėkė policija, bet senelė 
buvo sugriuzėjus.

Ji be jokio sustojimo
dėjo ir liūdėjo jos vyrui mi
rus. Manoma, ji truputį bu
vo pamišus.

at- 
jau

liu-

Ateiviai grįžta atgal.
Pittsburg. Geležinkelių 

viršininkai sako, kad per 
pastaruosius kelis mėnesius 
arti 30.000 ateivių sugrįžo į 
Europą. Išvarė juos, žino
ma, bedarbė.

Lūžo lieptas, septyni įkrito 
vandenin, trįs prigėrė.

New York. Garlaivis 
“Frcderik VIII” jau buvo 
gatavas išplaukti, švilpukai 
jau buvo sušvilpę ir varpai 
sugaudę. Palydėtoj ai nuo 
srauto atsisveikindami mo
savo skepetėlėmis. Ant liep
to gi buvo susigrūdę daug 
vyrų, moterių ir vaikų. Ne
tikėtai lieptas lūžo ir spe- 
tyni atsidūrė vandenyj. Ki
lo baisus sumišimas ir šauk
smas. Keli vyrai šoko van
denin gelbėti nemokančius 
plaukti. Vienas vyras norė
jo išgelbėti vienų motinų ir 
jos mažų dukterį, bet tas 
jam nepasisekė. Del nepasi
sekimo taip nulindo, kad 
pamišo ir buvo nugabentas 
ligoninėn. Sako, mirsiąs. 
Kuomet jis buvo nutvėręs 
moterį ir laikė ant vandens 
paviršio, tai ta griebė jam 
į veidą ir išdūrė akis. Tuo
met jis paleido moterį ir ta 
nuskendo. Lovoj gulėdamas 
jis šaukia: “Gelbėkit kudi-

Herrin, Ill, Traukinys 
smogė į automobilių, kuria
me buvo šeši asmenįs. Vie
nas užmušta, penki sužeista.

Excelsion Springs, Mo. 
Automobilius smogė į trau
kinį ir du žmogų žuvo.

Bloomington, Ill. Automo
biliui! smogė traukinys ir 
dvi inoterįs užmušta.

ne-Krikščioniški socialistai 
teko sakyklos.

New York. Šv. Morkaus 
protestoniška bažnyčia bu
vo naudojama krikščioniškų 
socialistų. Ten buvo įleista 
sakyti pamokslus krikščio
niškų socialistų pastoriams. 
Pirmiau sakydavo pamoks
lus pastorius Irwin Tucker, 
paskui William Gamble. Bet 
dabartės jie iš ten pavaryta. 
Priežastis ta, kad susirinku
sieji neindoinauja bažnyčioj 
klausvti Markso evangeli- 
jos.

REGULERIS 10 DIENO
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dūbeltavij Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas

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

37 Broadway, New York, N. Y.

Dr. Charles Segal

** *
£* *

* * S *
* * *

Tel. Canal 2118

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 
Kampas 18-osgtv. 

#******************»*****£

Dr. Charles Sega], kurs yra su
rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose 
džiova.

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

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

ir

Ofisas

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

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Intaria plieno kompaniją.
Pittsburgh, Pa. Panamos 

kanalui plieną teikė Carbon 
Steel kompanija. Krito nu
žiūrėjimas, kad penki žy
miausieji kompanijos sam
dininkai susitarė ir teikė 
Panamos kanalui labai blo
gos rūšies plieną. Sako, kad 
•p.nMniški kanalo vartai ga
li bile kada sutrukti ir pa
daryti neapsakomų nuosto
lių ir nelaimių. Jei vartai 
truktų, tai baisiausiu smar
kumu ūžtelėtų iš . kanalo 
vanduo į jurę ir neštų su 
savim ten esančius garlai
vius. Tuomet garlaiviai bu- kasieriumi neteisingais re
tų didžiame pavojuj. Kaip 
žinoma, Panamos kanalas 
yra kur kas augščiau jūrės 
lygmalos. Todėl jei vartai 
truktų, tai jis turėtų ištuš
tėti.

Šokti tango nėra sveika.
Kansas City. Mo. Rabinas 

Harry H. Mayer išvadžioja, 
kad tango šokti yra nesvei
ka. Tą šokį šokantieji gau
sia širdies ligas arba krau
jo gyslelių sukietėjimų. 
Kaip žinoma, tango šokant 
yra daroma daug įvairių fi
gūrų ir dideli lankstymaisi, 
ir tas, rabino nuomone, 
bai pavojinga širdžiai 
kraujo gyslelėms.

Norėjo sudinamituoti 
namus.

Calumet, Mich. Prie na
mų, kur stalavojosi skobai 
nike vario kasėjų straiko, 
ir krautuvės, kurios savi
ninkas yra neunionistas, bu
vo padėta dinamito ir šis 
ekspl iodavo. Nieko nesužei
dė.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

la
ir

Prisipažino kaltu.
Garner, la. J. II. Stan

dring, kurs būdamas banko

Surado prapuolusį žmogų, 
t,del kurio lietuvis nu

kentėjo.
Danville, Ill. Surasta pas

torius L. R. Patmont. Jis 
buvo prapuolęs kovo 31 d. 
Westville, Ill. Pastorius bu
vo didis kovotojas prieš 
smukles ir važinėjo su pra
kalbomis apie blaivybę. 
Kuomet jis prapuolė, tai 
buvo intariami smuklinin
kai. Jo nužudyme buvo nu
tartas net vienas lietuvis A. 
Blugas. Dabartės paslaptin
gai išnykęs pastorius rasta 
nesenai viename apleistame 
rūsy j Colombus, III. Jis ten 
besąs surištas ir su užkimš
ta burna. Jisai sako, kad 
4 vyrai jį daboję. Buvo siū
loma $2.100 už pristatymų 
gyvo pastoriaus. Jis buvo 
atvažiavęs iš Milwaukee, 
Wis. Jo pati buvo nusto
jus vilties bent kada pama
tyti savo vyrų gyvu.

kiais apgavo bankų ant $75.- 
000, slapstėsi Texas’o valsti
joj per septynis metus, nes 
tų apgavystę buvo papildęs 
1907 m. Dabartės jis sugrį
žo siu miestan, atėjo į teis
mo namus ir pasisakė, kas 
esąs. Ta pat dienų buvo nu
gabentas kalėjimai!. Turės 
ten tūnoti per 15 metų.

Miškų gaisrai.
St. Paul, Minn. Kaip 

pavasaris prasidėjo, tai pra
sidėjo ir miškų gaisrai. La
bai gųzdiuo žmones gaisrai 
Michigan, Wisconsin ir Min
nesota valstijose. Pridarė 
daug nuostolių. Keliūtas 
miestelių liko sunaikinta. 
Dabartės gaisrininkai jau 
valdė ir sumažino ugnį. Li
mai ir galutinai užslopys.

tils

Nužudė vaiką, paskui pats 
nusinuodijo.

Elgin, Ill. Vyras 35 metų 
amžiaus perpjovė gerklę 7 
metų amžiaus vaikui ir pas
kui pats išgėrė nuodų. Tra
gedijos priežastįs nėra žino
mos.

Daug rąstų sudegė.
Cleveland, O. Didis gaiš* 

ras ištiko kieme, kur buvo 
sukrauta daug rąstų. Nuos
toliu padaryta už $1.000.000. 
Didelė dalis Central 
dūkto taipgi sudegė.

via-

Roosevelt sugrįžo.
Oyster Bay, N. Y. Iš pie

tinės Amerikos sugrįžo Th. 
Roosevelt. Ten jis aplankė 
daugumų respublikų ir lan
džiojo pietinės Amerikos 
raistus. Kelionė labiau su
varginus tų vyra, negu ke
lionė Afrikoj. Sako, kad tai 
buvus jo paskutinė kelionė.

Protestantų sektos ketina 
vieny ties.

Oklahoma City, Okla. Ši
tame mieste pienuojama su
vienyti tris metodistų sek
tas, kurios daug ko turi a- 
belno ir tik skiriasi smulk
menose.

Protestantai skaidosi 
kyboj del menkniekių 
skaitlingiausias sek

ti- 
ir 

tas. 
Skaidosi del juokingai men
kų dalykų. Jie skirstosi į 
sektas, kaip lietuviai į par
tijas — penki žmonės pa
daro šešias ir daugiau par
tijas. Protestantai mato 
skaldymosi negerumų tiky
boj, lietuviai gal kada pa
matys skaldymosi negeru
mų viešame gyvenime.

Įkando žiurkė. Gyvastis 
pavojuj.

Evansville, Ind. Vienai 
moterei bemiegant įkando 
į kojos pirštų žiurkė. Krau
jas moteries užsinuodijo ir 
daktarai sako, kad jos gy
vastis esanti pavojuj. .

0b m
EXTRA. Parsiduoda pigiai 2 lotai 59 piedos platumo 110 il

gio ant 105 gatvės tarpe Michigan Ave. ir Indiana Avė: Tie lo
tai randasi geroj vietoj, nes forntu atsiduria į Kurtis Avė. toki 
lotai dar geresni, kaip kokis kampas Prekė labai žema tik $750.00 
nes trumpu laiku turės parduoti.

PIGIAI pajshhmda 3 Lubomis mūrinis ant Parnell Ave. namo 
frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage išužpaka- 
lio loto. Ranas neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

Pigiai parsiduoda namas su dviem lotias ir saliunas su laisne 
ir visais gėrimais, Namas medinis 10 metu senumo; biznis išdirb
tas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai apgy
venta lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo li
kusiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. Gera 
proga lietuviui arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki
te ypatiškai ar laiškais į J. M. TANANEVIOZ SAVINGS BANK.

EXTRA parsiduoda pigiai del 3-jų šeimynų medinis namas 
ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai viduje 
randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi būti 
greitu laiku parduotas.

Parsiduoda: farma 40 akerių Newaygo Michigan, 3 mylios 
nuo didelio miesto Newaygo ir IVa 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.

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 $88.00 per 
mėnesį. Kaina $6500. Ant Union Avė.

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

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

Parsiduoda: lotas antAuburn Avė. netoli 35 gatvės. Kaina
— $1100. .

na

na

Becker pripažintas kaltu.
New York. Teismas, ku

ris pernagrinėjo Beckerio 
bylų antru kartu, vėl pripa
žino jį kaltu ir jam reikės 
sėsti ant elektrikinės kėdės. 
Susekta, kad Becker buvęs 
kapitonu visu keturių žmo
nių, kurie nužudė du metu 
atgal H. Rosenthalį ir kurie 
nesenai buvo nuęlektrizuo-

Nelaimė su automobiliais.
Baraboo, Wis. Penkiese 

grįžo automobiliuj iš šokių. 
Automobiliui apvirtus, viena 
mergina liko užmušta, visi 
kiti keturi liko sužeisti.

Glasburg, III. Vienas pa
vojingai, antras sunkiai li
ko sužeisti, kuomet automo
bilius apvirto.

Parsiduoda: 3 augščių mūrinis namas, gera vieta dėl saliuno. 
Pryšakis (front) $50.00 Rondos neša $129 men. 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 ihurinis namas. Rondos neša 

$90.00 Kaina $9000.00 Ant Wallace St.
Parsiduoda: medinis namas 5 kambariu Įnešti reikia $300.00, 

likusio lengvam išsimokčjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00
Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 9 kambarin. Skiepą (bes- 

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

Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 2 pagyvenimais, po 6 
kambarius Ištaisyta sulyg šios, gadynės reikia lavimų. Rendos 
neša $32.00. Ant Emerald Avė. 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 
:'arma randasi lietuvių kolionijoj, 3 mylios nuo miesto. Galima iš
mainyti ant miesto proportes. Vienos arba dviejų šeimynų pra- 
portie turi būti šiaur—vakariuose. (North West Side).

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

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

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

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

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

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

EXTRA! Steger, Ill. PARSIDUODA pigiai: medinis namas 6 
kambarių “Cottage” lotas 26J/j 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 karčema: Su namu ir laisniais, geroje vietoje. 
Savininkas laikė biznį per 10 metų. Biznis gerai išdirbtas. Lie
tuvių apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. Kai
na — $12000.00. Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Banką.

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

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

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

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas ir krautuvė, yra du 
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 132Į4 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas 4-ms šeimynoms, kiek
vienas butas po 6 kambarius. Maudykles, 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-ins šeimynoms po 6 
kambarius. Laundry ir baismonte. Kaina — $7000.00.

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

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

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

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

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

Atsišaukit į
' H • 1 r _

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL
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DARBININKŲ SKYRIUS.
AR BUTŲ GERIAU, JEI 
VALDŽIA TURĖTŲ IR 

VALDYTŲ VISKĄ?

Visos viešos įrėdnės — 
pačta, telegrafas, telefonas, 
mokyklos, bažnyčios, gele
žinkeliai, vandens i vados ir 
nuovados, šviesa ir šiluma 
— visos tos Įstaigos yra del 
žmonių. Taigi kodėl žmo
nėms per savo atstovus ne
valdyti ji). Tuomet visa kal
ba apie pelną turėti) pra
pulti. Juk žmonėms tiek te
rūpėtą, kad užlaikymas ir 
pataisymas užsimokėtu. Tai
gi turėjimas ir valdymas 
valdžia, o ne kompanijomis 
tokią įrėdnią išeitą visuo
menei ant naudos.

Butą taipgi gera, kad 
valdžia turėtą ir valdytą 
gamtos turtus — miškus, 
kasyklas, žemes. Kompani
joms turint ir valdant tuos 
turtus, žmonės, dirbantieji 
prie išnaudojimo tą turtą, 
yra skriaudžiami ir išnaudo
jami. Jei žmonės patįs val
dytą per savo atstovus tuos 
turtus, tai, žinoma, galėtą 
nebūti tą skriaudą, nes tuo
met valdžiai neitą apie pel
ną, o tik apie žmonią aptei- 
kimą gėrybėmis.

Toks tai surėdymas, kur 
kuodaugiausia valdžia tu
ri ir valdo įrėdnių ir gam
tos turtų, artinasi prie ide- 
alio surėdymo. Jei pažvelg
sime, kur ir kokia valdžia 
arčiausia to idealo ir kur ir 
kokia toliausia, tai turbut 
turėsim pripažinti idealiau- 

-Ma-valdžia yra Rusijoj, o to
liau nuo idealo stovi Suv. 
Valstijų valdžia. Rusijos 
valdžia juk valdo geležinke
lius, telegrafus, telefonus, 
dideles daugybes kasyklų, 
dirbtuvių, miškų ir tt. Su
vienytose gi Valstijose sau
valiauja kompanijos. Bet-gi 
ar mainytina, rusų valdžia 
ant amerikoniškosios? Jai- 
gu, vienok, Į rusų valdžios 
rėmus, vieton klastingą biu
rokratą, indėti teisingus, 
pažangius vyrus, tai tuo
met, žinoma,Rusijos kraštas 
butų laimingesnis, negu A- 
merikos. Tą atlikti, pakeis
ti viena valdžia antrą, yra 
šalies gyventojų darbas. 
Tas neatliekama spieriais 
šuoliais, bet padaroma išpa- 
lengva, žmonėms apsišvie- 
čiant ir stojant jiems pa
tiems geresniais, tobules
niais. Taigi priėjome prie 
to, kad šalies surėdymo ge
rumas ir jos valdžios teisin
gumas priguli nuo jos gy
ventojų teisingumo, geru
mo, dorumo, apšvietimo.

KAIP PAGERĖS SURĖ 
DYMAS.

Šalies tvarka, surėdymas 
ir valdžia gerėja ir tobulina
si tfktai gerėjant ir tobuli- 
nanties žmonėms. Jei šalies 
žmonės yra sukti ir netei
singi, ten bus sukta ir ne
teisinga valdžia. Surėdymas 
negerėja pereinant valdžiai 
iš rankų vienos Į rankas ki
tos partijos. Ant tiek greit 
valdžia gerinasi, ant kiek 
šalies gyventojai pagerėja.

Štai ką pasakė apie surė
dymo pagerėjimą didis filo
sofas ir sociologas Herbert 
Spencer: “Tveriąs draugi
jos pagerinimas nėra gali
mas be pagerinimo indivi

dualų. Draugijos stovis nu
statoma visuomet vienato- 
mis, iš kurių draugija susi
deda. Kaip nėra galima pa
statyti gerų narni) iš sutrū
nėjusios medžiagos, taip ne
galima sudaryti geros dr- 
jos iš žemų žmonių, įvedant 
ją tarpan naują valdymo 
sistemą. Aš tikiu, kad soci
alizmas yra neišvengtinas, 
bet tikiu, kad tai bus di
džiausia nepalaima, kokią 
tik pasaulis yra perleidęs ir 
kad įvyks aršiausios rūšies 
militaris despotizmas.”

Skaitlinės rodo, kad 1912 
metais, vidutiniškai imant, 
pragyvenimas atsiėjo $106 
daugiau, negu 1896 metais.

Namą statytoją unija 
Franci joj, sindikalė organi
zacija panaši į I. W. W., 
1910 m. turėjo 86.775 narius. 
Dabartės teturi 45.207 na
rius. Pinigų kasoj tėra 1.- 
676 frankų.

Pikietuoti valia.
Kansas City, Mo. Teisėjas 

John M. Kennedy pripaži
no, kad pikietuoti valia. 
Kuomet 5 unionistai bu
vo suareštuoti už pikietavi- 
mą prie neunioninės dirb
tuvės, tai teisėjas pasakė, 
kad šioj valstijoj įstatymai 
nedraudžia pikietuoti. Tei
sėjas pripažino unionistams 
teisę pikietuoti kiek tik no
ri, jei tik neištinka del to 
maišaties ar liausiu. Tuo
met, žinoma, polięija kišasi 
į dalykus.

Gyrė darbo organizacijas.
Boston, Mass. Gub. Walsh 

prakalboj prieš Boston Cen
tral Labor Union, išgyrė 
darbininkų unijas. Sakė, 
kad unijos labai pagerino 
darbininkų būvį ir paaksti- 
no valdžią prie veikimo. Per 
unijas darbininkai atkreipę 
į save domą. Sakė, kad atei
tyj dar didesnius darbus at
tiksiančios darbo organiza
cijos.

Intaria socialistus.
Schenectady, N. Y. Vals- 

tijinis kontrolierius Carmo
dy, peržiūrėjęs išlaidas 
miesto reikalams laike Lun- 
no administracijos atranda, 
kad išaikvota nežinia kam 
daug pinigų. Gub. Glynn 
su kontrolierių tyrinėja ir 
tariasi užvesti nuodugnų da
lykų išnagrinėjimą ir už
vesti kriminalę bylą prieš 
buvusius socialistus valdi
ninkus.

Kotelis merginoms.
New York. Susan Devine 

paskyrė $200.000 ' pastaty
mui kotelio. Butelis yra 
skiriamas darbininkėms. Už 
pigią kainą bus galima ten 
gyventi ir stalavotis. Urnai 
bus pradėta lietelis statyti. 
Juomi galės naudoties tik 
katalikės. Hotelis bus po 
priežiūra gailiaširdžių se- 
serių.

Mažai tenaudojama 
geležies.

Republic, Mich. Nors šie
met buvo labai papigintos 
kainos ant geležies, bet kur 
kas mažiau tebus išgabenta 

šiemet geležinės rudos iš 
pakraščių Superior ežero, 
negu pernai. Pernai iš tos 
vietos buvo išgabenta ru
dos 500.000.000 tonų. Šie
met manoma tik 30.000.000 
tebus išgabenta.

Esą dvi priežastį, kad ma
žai tereikalaujama geležies. 
Pirma tai, kad ačių muito 
tarifo panaikinimui daug 
metalinių gatavų daiktų į- 
gabenama iš užsienio. An
tra priežastis esanti ta, kad 
geležinkeliams mažiau te
reikią geležies ir plieno.

Del tokio dalykų stovio 
šnekama, kad geležies rudos 
kasėjų algos busiančios nu
muštos.

raščiu; pavydas, nelabumas, 
puikybė, širdies kietumas, 
siauraprotystė ir užsispyri
mas gali dengtis dangiškais 
rubais, giedoti, ir melsties, 
ir didžiuotis atsidavimu aug- 
štam idealui.

Bjauriausi gašlumai kar
tais apreiškia gilią pažintį 
ir gašlumas, kad paauksuoti 
savo purviną sielą, ims šne
kėti jums apie Wundt, 
Maundsley, Bergson, Mole- 
schott, Ebbinghaus ir cituos 
Darwin’ą, Aristotelį, Con- 
dercet, Baconą, Huxley, 
Spencerą, Pasteur’ą.

Kartą maža, šešių metų, 
mergelė papildė ką tai bjau
raus. Jos motina paklausė: 
“Kodėl tai padarei?” Ir ji 
pamąsčius atsakė: “Tik del 
bjaurumo!” Ši mergelė ne
šioja grūdus teisingos mote
ries.

Laimingas yra žmogus, 
kurs turi drąsą pavadinti

Po priedanga švente
nybės.

Kas žmogus turi savo fi
losofiją. Yra tai jo matim- 
spuogis, iš kurio jis žiuri į 
pasaulį. Yra tai jo akiniai 
— raudoni, žali, mėlini, pro 
kuriuos jis mato žmones ir 
atsitikimus.

Yra tai jo minčių pluoš
tas, kuriuo dengia save. Nie
kas nevaikščioja pliku ku
liu; niekas nevaikščioja pli
ku protu. Instinktiviškai 
apsidengiame filosofija.

Net piktadariai, krimina
listai turi labai skambias 
teorijas. Niekas nemano a- 
pie save esąs niekadėjas. 
Kiekviena niekšybės forma 
gamina sau nekaltybės suk
nelę ir dengia ja save.

Kokiose tik kaukėse ne
parodavo seni, žiaurus žmo
nių gašlumai!

Kaip tigras, žmogus ran
da didį džiaugsmą žiauru
me. Bet tas viskas dedasi vi
suomet po priedanga šven
tenybės. Kartais tai vadina
ma religijos apsireiškimu, 
kartais šlovingu patriotiz
mu, ir mes keliaujame bū
riais, lydimi benų, griežian
čių tara-tara, ir mes žudo
me, skerdžiame, galvas ker
tame, koneveikiame ir, ga-i 
lų-gale, paskui seka badas, 
maras, ligos.

Nešvaraus proto žmogus, 
suskretęs savo purvinose 
mintyse, nemano, nedalei- 
džia, kad jis yra kirmėlė 
žmogaus pavidale. Visai ne! 
Jis turi savotišką suprati
mą apie dorą, savotišką su
pratimą apie sveikatingumą, 
savotišką supratimą apie 
draugiją, jis turi savotišką 
mokslą. Jis kalba apie lais
vę ir savotišką gyvenimą. 
Jis yra įsikalęs sau galvon, 
kad jis gyvena harmonijoj, 
santarvėj su savo prigim
tim. Savo bjaurias gašlybes 
jis dengia dangiško šventu
mo debesėliais.

Aiškus noras pavogti, api
plėšti. sunaikinti, įgyti šį-tą 
neužpelnytą — ir tasai no
ras kaip įvairiuose pavida
luose apsireiškia.

Viena klesa dengiasi įsta
tymais, autoritetu, privile
gijomis ir lėbauja rūmuose, 
kuomet jų aukos badmiriau- 
ja-

Kita klesa degina namus, 
gėrybes, padarynes, smau
gia moteris, talžo žmones, 
dinamituoja, užmušinėja; 
bet ši klesa vaduojasi kitais 
tikslais. Ne, jų dūkimas ir 
nelabumas dengiasi įvairiais 
izmais.

Paprastai nežmoniški ne- 
labumai gali remtis Švent- 

savo lopetą lopeta; kurs va
dina savo melagystę mela
gyste, o ne gudrumu; savo 
nedrąsą bailumu, o ne at
sargumu ; savo niekšiškus 
palinkimus nuožmiais, o ne 
sielos troškimais; ir nepai
nios teisybės žodžius patei
sinimui savo godulystės.

Frank Crane.

Žydai žydais pasilieka.
Žydai, kaip žinoma, yra 

didžiausieji krikščionių 
priešininkai. Kokias pažiū
ras patįs žydai turi į savo 
tikėjimą, liudija jų pačių 
laikraštis “Archives Izrae- 
lites”, kuriame rašoma: 
“Neauginti vaikus muši) tė
vų tikyboje — yra didžiau
sia nedorybė. Jaigu taip, tai 
vaikui negalima duoti ir sa
vo gimtinio (žydo) vardo. 
Auginant vaikus savo tėvų 
tikyboje, jus duodat jiems 

Neeikvok 
sunkei uždirbtų 
pinigų

Kuomet jus perkate $15 siutą, tai jus norite gauti vertę už kiek

vieną savo raudoną centą. Doleriai neauga ant medžių Chicagoj. Ima 

daug laiko jį uždirbti ir jus turite du kartu pagalvoti pirm, negu 

išleisti -jį-. JJaugelis žmonių nestudijuoja siutų vertės. Jie tik užmoka 

$15 ir išeina sau su siutu. Tai eikvojimas toks pirkimo būdas — 

nors ne visose krautuvėse jumstai pasakytų. Kitos krautuvės neno

ri, kad jus tyrinėtumėte siuto gerumą, bet Continental nori to, nes 

jos $15 siutas yra

Tikrai Chicagos geriau- 
riausos vert, drabužiai

Mes esame $15 siutų specialistai. Mes darome didžiausią $15 siu

tų biznį Chicagoj ir to priežastis ta, kad mes duodame didžiausios 

vertės tavorą. Mes galime nuleisti pigiau, nes mes parduodame taip 

daug siutu, ir mus pirkimas didžiame skaičiuj taipgi prigelbsti mums. 

Dabartės nuspręsk, kad jei nori pilną vertę už savo pinigus, ateisi 

rytoj į Continental. Didelis pasirinkimas iš siutų įvairios materijos, 

gelumbių ir madų. Kitos specialės vertybės nuo $10 iki $30.

Naujos Mados šiaudines Skrybėlės
Mes tik ką atidarėme didžiausią pasirinkimą šiaudinių skrybėlių, naminių ir užrubežinių visoj Chicagoj. Ko

kių tik yra skrybėlių madų, tokių randasi pas mus. Nekuomet nei Continental nebuvo dar turėjęs tokio didž 
madnų skrybėlių pasirinkimo. Ateik rytoj ir nusipirk sau.

Mes duodame dviratį Dykai! Pasižiūrėk į mus Langus. Nepraleisk progas.
*

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

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

Kampas Milwaukee Ir Ashland Avenues

— kas yrą galingiausio ir 
kas juos išlaikys visą am
žių”. Taip žydai atsineša į 
savo tikėjimą.

Apsunkinimas keliau
ninkams.

Kadangi Rusijoje keliau
ninkai geležinkelio vagonus 
paprastai krante prikrauna 
visokiais ryšiais-ryšeliais, 
skryniomis — skrynutėmis, 
maišais-maišeliais, taip kad 
ir patiems keliauninkams 
sunku pasijudinti, tai kelių 
ministeris nutarė ant vir
šaus, lentynų vieton, intai- 
syti mažus metalo tinklelius, 
kur tik maži ryšuliukai til
ptų, o apačias po kėdėmis 
užkalti lentomis, kad nie
ko ten nei pastatyti, nei į- 
kišti negalima butų.

Labdarė pašauta. Tarp 
Florencia ir Perugia, Itali
joj, ant traukinio mirtinai 

pašauta amerikietė moteris 
iš Chicago, Mary R. Flavel- 
le. Pašauta apiplėšimo tiks
lu. Banditas iš jos atėmęs 
krepšiuką, kuriame butą če
kių “First National Bank” 
vertės $1.300, $51 ameriko- 
ninių pinigų ir $52 Italijos 
pinigų. Gydytojai mano ji 
nepagysianti, nes turinti 
galvoj revolverio kulipką. 
Policija pasileidžius ieškoti 
piktadario. Ponia Flavelle 
plačiai žinoma kaipo labda
rė. Po Europą šiaip sau va
žinėj us ir tai vienų-viena.

Austrijos ciesoriaus liga. 
Austrijos ciesorius Franz 
Joseph vis dar sergąs, bet 
jo gydytojai tvirtina, kad 
jis jau-jau sveikstąs. Tečiau 
manoma, kad ciesorius pa
lengva baigia savo kelionę 
šiame pasaulyj ir nėra ko 
laukti pasveikimo. Juk tai 
senatvė.
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

ŠV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

17J0 So. Wood St. 
Mart. Kadzievskis, Ku.

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. rašt:
6064 Lafayette avė.,

J. Kantauckas, Finansų rašt
4304 S Wood St,

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

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

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 Lignugarįs, 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 mprgičaius (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 St.

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20tk St.

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

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

425 S. Grant St. 
J. Ažis Pagalbininkas, 

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

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

. 58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

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 šeškeviee. 1 Finansų Rašt., 
503 New Grand Str., 

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Rougher 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 York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. Sokr. 
416 Bo. 8th St. 
Newark, N. J.

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

5-TAS METINIS PIKNIKAS
PARENGTAS Simano Daukanto 

Teatrališko Jaunuomenes Kliubo At; 
sibus Nedelioje, 7 d. Birželio (June) 
1914 m. BERGMANS GROVE, River
side, Ill. Pradžia 9-tą valandą iš ryto 
Inžanga 25 centai.

širdingai užprašome visus kuono- 
skaitlingiausiai atsilankyti į musų 
Pikniką ir linksmai laiką praleisti ant 
tyro oro, nes tai bus puikiausia Pikni
kas ir dailiausia daržas O teipgi bus 
visokios žaįslčs už kurių atlikimą bus 
duodamos puikios dovanos, merginoms 
ir vaikinam, ženotiems ir pavieniams. 
Užtikrinam jog busite užganėdinti 
kurie atsilankysite.

Kviečia visus,
KOMITETAS.

PASARGA: Važiuokite 22 karais 
iki 40 Avė., o paskui LaGrange karai 
daveža iki daržui.

(22-23) 

Gvardija Did. Liet. Kunig. Vytauto 
1-ma Div. raitelių ant Town of Lake 
rengia pirmą balių naujoje p. J. Skin
deriu svetainėje 4523 S. Wood St. 
nedėlioję t. y. gegužio (May), 31 d. 
1914 m. Prasidės 5 vai. vakare. In
žanga 15c. porai. Bus puiki muzika 
ir visko įvalcs.

Taigi nuoširdžiai visus užprašo.
Komitetas.

lončkite pranešti kas apie jį žino, 
nes aš turiu svarbų reikalą.

J. Puskunigis, 
Eight & Walnut St., Des Moines, Iowa.

Division- building 

REIKALAUJAME gabiu 
vaiku prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti “Kataliką ” pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
parda vinė j ant ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
nedėldieniais prie bažnyčią. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku i “Ka- 
;aliko ” administracij ą.

PARDAVIMUI pirmos klesos bučor- 
nė su vienų lubų namų; arba be na
mo. Ganėtinai vietos ir del grocerio. 

Anton Praszky,
2856 Emerald Ave., Chicago.

(21-24)

PAIEŠKAU savo draugo Jono An
tanaičio. Jis pirmiaus gyveno Ken
sington, Ill.

jaigu jis yra gyvas, tai meldžiu- 
kuogreičiausiai atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą.

Jonas Gediminas,
338 Kensington Av., Kensington, Ill. 

(22-23-24)

GERA ŽEMĖ—TAI TURTAS.
Didžiausioj lietuviškoj kolionijoj, 

Wisconsin, žemė labai gera, netoli 
nuo miestelių ir geležinkelių, parduo
dam išdirbtas farmas, su budinkais 
ir neišdirbtą žemę, pigiai ir ant leng- 
vių išlygų. Perkautiems žemę duo
dam darbo, kurie reikalauja. Taip- 
pat visuomet vasarą ir žemą nereikia 
daug pinigų turėt važiuojantiems ant 
farmos gyvent, atsišaukit tuojaus. 
Mapos žemės dovanai. Perkantiems 
koliončs kaštus apmokame.

CHAS. ZEKAS & OO. 
Room 214,

186 N. LaSaUe St., Chicago, Ill.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS

Tisokios rnšles del statymo namų taly>- 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pa rd.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

t
J. Polekas, rašt.
1802 W. 46th St.

Kuygvedls J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Ižidiniukas St. Anučiauekis,
2447-49 W. 45th PI.

LEE PARK, 
Adomai 
I

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 
WILKES-BARRE, PA. 

' Cikairyjskas, Pirmačdis.
'8 Lee Puik Avė. 
r Faustas, Pagėlbiuiiikas, A 
78 Oxford St.

Juozas Adominas, Prot. Sekr., 
R. F. D. No. 1 Box 172 

Alex Cerbauskas, Fin Sekr., 
78 Lee Park Ave.

Frank Zatautis, Kasierius, 
B. F. D. No. 1 Box 171.

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO
LĄURINO, 

Port Washington, Wls. 
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.

Juoz. Samalionis, raštininkas 
626 Washington St. 

Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

173 N. Freemont Avė.,
]?. K. Zakareviče Turtų Rašt.

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

PUIKUS PIKNINKAS, rengiamas 
pašalpinės šv. Lauryno d-jos gegužio 
30 d. 1914 m. Port Washington, Wis. 
Prasidės apie 7 vai. vakare ir trauk
sis lig vėlybam laikui Inžanga vy
rams 25c., Moterims ir merginoms dy
kai.

Užkviečiamc visus lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus atsilankyti 
šitan pikninkan, nes tik pirmu kartu 
rengiamas tokis puikus balius. Vieta 
labai graži, apsodinta medžiais, pui
kus žolynai ir netoli, tik viena mui
le nuo Port Washington, Knclsville 
Wis. Fr. Flear svetainėje. Busite visi 
užganėdinti, kurie tik atsilankysite.

Kviečia, KOMITETAS.

’ A.

Iždo už.. M.

D.

Viršulaite,
313 Quince St.

Grabaliauskaitė
52 Pleasant St.

Bagdonaviče
564 Dayton St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PBIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DE JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis , Pirm, ’ 
921 Jenue St.

Juozas Vaįčėliunas, Viee-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.

šv. Juozapo Laimingo Smerčio d-ja 
ant Town of Lake, turės savo mėne
sinį susirinkimą nedelioje t. y. gegu
žio 31 d. 1914 m. šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje ant 46 tos ir Wood 
gatvių. Prasidės 1 valandą po pietų. 
Kviečiame pribūti visus sąnarius ri
jos, o taip-pat prašome atsivesti savo 
draugus del prisirašymo d-jon, nes 
dabar pigus įstojimas — tik $1.00.

Su pagarba,
Rašt. J. J. Polėkas. 

1802 W. 46th St.

JAUNAS VAIKINAS ieškau vietos 
lietuviškoj bučernėj, galiu tą darbą 
gerai atlikti, turiu daugiau metų prak
tikos. Kalbu: lietuviškai, Lenkiškai, 
rusiškai ir vidutiniai angliškai. Moku 
visokio rašto ir galiu vesti biznį vi
sokiam kalbom.

Kam bučiau reikalingas, malonėkite 
atsisaukt:!

M. P.
9242 Woodlawn Avė., 

Burnside, Chicago, ILL.
TEGU ATSIŠAUKIA.

Agnieška Dargaitienė su ketvertą 
vaikų atvyko nesenai iš Marquette, 
III. Ji paieško savo sesers Onos Jan
kauskienė. kuri nesenai irgi atvyko is 
to paties miestelio.

Pranešti:
M. Jurgelionienei, 

3327 Lowe Ave., Chicago, III.
REIKALINGAS mokytis aptickory- 

stčs vaikas ar asistentas. Geras užmo
kestis.

Atsišaukite:
J. Leszczynski,

3337 So. Morgan St., Chicago, UI.
(22-24)

ANT PARDAVIMO saliunas geroj 
lietuviais apgyventoj vietoj. Biznis 
išdirbta. Parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite adresu:
4421 South Wood St.

(22-23)

NORIU pirkti saliuuo laisuę. Pi
giai.

Leon C. Nyka, 
Room 915 918 S. Dearborn St.

Į EUROPĄ.
TANKUS PLAUKINE JIM AI.

Puikus 3 klasos Ir tarpdėnio išrea- 
gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

«MHnBaHBB8aOMSKMaK>

ANT RENDOS didelis kampinis Sto
ras; arba parduosime trijų aukštų 
mūrinį narni!.

Atsišaukite veikiai.
Anton Praszky

2856 Emerald Ave., Chicago.
(21-24)

PIRMAS Didžiausias dvidieninis 
PikninkasĮ PARENGTAS šv. Bene
dikto Apia. dr-jos. Kenosha, Wis., at
sibus 30 ir 31 d. gegužio 1914 m., 
Kosciuszko (Ncwsbauer’s) park už 
lenkų bažnyčios, ant Racine Avė.

Užkviečiamc visus lietuvius ir lie
tuvaites, kaip vietinius, taip ir iš ap
linkinių miestukų atsilankyti į šį 
linksmą pikuinką. Daržas yra taip 
ištaisytas, kad kiekvienas ras sau iki 
soties žaismių; grieš puikus lietuviš
kas “benas” visokius lietuvių ir a- 
merikonų šokius.

Komitetas.

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.

PIANU TONUOTO J AS IR 
TAISYTOJAS.

Pianus, Piauo-Player ir Vargonus 
sutaisau ir sutonuoju gerai į trumpą 
laiką. Iš senų padarau, kaip naujus, 
nustatau kuogeriausiai temperamen
tą oktavas, ir visus balsus.

Kas turite senus, o norite išmainy
ti ant geresnių, kreipkities prie ma
nes, o aš surasiu vietą seniems ir pri
rūdysiu naujesnius lengviomis išlygo
mis. Duodu rodą perkantiems naujus 
ir pagelbėtu išrinkti — nes aš esu 
ilgą laiką tuo amatu praktikavęs, tai
gi galiu nemažai patarti.

Tie, kurie norite mokintis! pianų 
tonuojimo ir taisymo, galite atsišauk
ti pas mane laišku ar ypatiškai, o aš 
visados pagelbėsiu ir suteiksiu tikrą 
rodą. Tas amatas yra gerai apmoka
mas. • Gulima uždirbti nuo $25.00 iki 
$35.00 į savaite.

Atsišaukite aflresu:
A. F. Budraitis, 

4600 S. Paulina St.. Chicago ,111.
Tel. Yards 3884

Gyduoles iš Lietuvos.
Km Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmis (Uekarstomis) geriausiu 
llaigydo.

Ii Lietuvos prisiunčių į Ameriką 
vaistus (liokarstas) vartojamus Lie
tuvoj:
(1) Trejanka (užpilt degtiaei) del 

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

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

sėjimo.
(7) Nuo Birdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

N. ALEKSO Aptieks. .
Prieni, Suvalkų gub. Russia.

Iš “AUŠROS” dr-iųfe
Aušros d-jos pirmos kuopos valdyba 

praneša kad sekantis susirinkimas 
pripuola suimtoje t. y. gegužio 30 d. 
Susirinkimas atsibus “Aušros” sve
tainėje 3119 S. Kalstei! St. Visus kvie
čiame atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų.

Pirm. Pr. A.. Jančauskas. 
Rašt. J. Strimaitis.

PARMOS! PARMOS! PARMOS!
Turim geriausių žemių su trobesiais 

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

A. Sulkovski,
Box 203, Pinconning, Mich.

M. A. Norkūnas

• ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DĖ STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St.

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

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Birus, Iždininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazaaskis, Knygius

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

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABRE, 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. Stanciką, Viee-prezid.
57 Oak Lane.

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

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

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

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

ADMINISTRACIJASALDŽIAUSIOS 
HEDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

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

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

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

917 W. 33rd 8t.
J. P. Ewaldas, Finansų Rašt. 

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd St.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI'!* PINIGUS l

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del 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. Bernaičio 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 
suččdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6’4 me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant-lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

Šv. Mateušo d-ja laikys savo mė
nesinį susirinkimų nedėliojo 31 d. ge
gužio šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Nariai privalo pribūti nes yra svar
bių reikalų apsvarstymui.

Su pagarba,
Rašt. N. Overlinga.

PRANEŠIMAS.
Gerbiamoms Chicagos lietuvių 

Draugijoms.
Gvardija D. L. K. VYtauto. 

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

menei, jog viršminėta gvardija, ren
gia dideli Apvaikščiojima 10 metinių 
sukaktuvių savo gyveninio minėjimui, 
kuris įvyks Rugpj. 23 d. (August), ’ll 
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 viršminetą iškilmę.

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

GVARDIJA D. L. K. VYTAUTO. 
(On Town of Lake).

Laikys savo mėnesinį susirinkimą. 
Nedėlioję Gegužio m. (May), 31. d. 
1914 m.: Pradžia 1:30 vai. po pietų. 
Iš priežasties baliaus, šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje ant 46tos ir So. 
Wood Gatvės. Visi nariai privalo pri
būti, nes yra labai svarbių, dalykų 
apvarstyti

Su pagarba,
I. Liguugaris, Rašt.

Pirmas Iškilmingas Teatras ir Ba
lius! PARENGTAS Panų ir Mot. Dr- 
tės vcn. P. M. Ražan. Stato scenoje 
viename akto komediją “Žile GalvoS 
— Velnias Vuodegon” Nedėlioj, 31 
d. Gegužio (May), 1914 m. šv. Jur- 
Gio parapijinėje Svet., kampas Au
burn Ave. ir 32 Place Svetainė bus 
atdara 6 vai. vak. Teatras prasidės 
7:30 vai. vak. Inžanga 25c ir aug- 
ščiau.

Užkviečiamc garbingą publiką at
silankyti šitan iškilmingan vakarėliu, 
bus gera muzika ir galėsite laiką pra
leisti prie tautiškų šokių. Nepraleis
kit šios geros progos pasilinksminti.

širdingai užkviečia.
KOMITETAS.

PUIKUS PIKNIKAS Dr-stė Susi
vienijimo Brolių Lietuvių rengia di
delį ir iškilmingų PIKNIKĄ birželio 
7. d. 1914, Tony Zopelio darže, Sum
mit, Ill.

Užkviečiamc visus, kaip jaunus, 
taip senus atsilankyti i virš minėtų 
piknikų, kur galėsite pažaisti ir pa- 
kviepuoti, tyru oru. Inžanga 25e po
rai.

Nuoširdžiai kviečia, 
KOMITETAS.

' (22-23) ■ '
Lietuvių Tautiškos Kapinės Archer 

& Kean Avenues Chicago, Ill. Atsi
bus metinis apvaikščiojimas Lie
tuvių Tautiškų kapinių Papuošimo 
Dienoj (Decoration Day) Sukatoj, 
Gegužio (May) 30 dienų, 1914 Pra
džia 9-tą. ‘ vai; ryte. ■ *

Apvaikščiojimo Rengimo Komitetas.

PIRMAS Iškilmingas I Teatras it 
Balius, parengtas Panų ir Mot. Dr tčs 
P. M. Ražam, atsibus nedelioje, ge 
gūžio — May 31 d. 1911 m. šv. Jur
gio par. svet., kampas Auburn Ave 
ir 32nd PI. Svetainė Ims atdaras nuo 
6 vai. vąk. Teatras prasidės 7:30 v. 
vak. .

Kviečiame visus į ši iškilmingų 
vakarą. Bus vaidinta labai publikos 
mylimas veikalėlis “žilė galvon vol 
nias vuodegon”. Labai linksmas ir 
kartu rinitas šis veikalėlis. Po teatro 
bus iškilmingas balius. Oj>, op visi į 
šį linksmiausią ir smagiausią vakarą.

Kviečia, Komitetas.

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

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

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

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

Vienatinis
Lietutis 

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
natingai: ko
kardų" guzi- 
kūčių rneta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Telefonas: Canal 3263

D-RAS W1SSIG
IŠ SENOJOKRAŠTO-.
Labai pasekmingai gydo visokias 

rųšis uzsiscnėįusių ligų, vyrų ir moterų
Patarimas Dykai.

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

OFISASi
1759 W. 18-th St., Chicago, Iii.

Kampas Wood St., viršuj batų krautuvės.

Didelis Lietuvių Pikninkas 
Town of Lake lietuviu šv. Kry
žiaus parapija rengia pikniiikų. 
Leafy Grove parke, Willow 
Springs, III. panedėlyje (Sep 
teniber) rugsėjo 7 d. 1914 m. 
darbininkų dienoje (Labor Day.)

Delto-gi maloniai prašo lietu
viškų parapijų ir visų draugijų’ 
tą dieną nedaryti pikninkų, bet 
kviečia visus atsilankyti į virš 
minėtą pikuinką. Bus leisti aid 
išlaimėjimo du geri lotai, o pel 
nas nuo pikninko bus Įiavestas 
naujai statomos bažnyčios nau
dai

Nepamirškite virš minėtos vie
tos ir dienos. Visiems atšilau 
kiusiems bus suteiktas pavėsis po 
dideliais lapotais medžiais. Kas 
turės išlaimėjimo tikietus, tas 
galės ineiti daržan dykai.

Užprašo Klebonas Skrypke 
ir KOMITETAS.

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

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

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

Geo. Showlcs,
673 W. 16tli St., Kampas Union Av. 

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

KENOSHAJIEČIŲ ATYDAI. Drau 
gija šv. Petro rengia Teatrą vardu 
“PRIEŠ VĖJĄ NEATPUSI” Pėtni 
čios vakare 29 d. Gegužio 1914 m. 
Columbia Svetainėje 173 Milwaukee 
Ave. ant kurio visi yra kviečiami at 
silankyti, kaip iš Kenosha, taip ir iš 
aplinkynių miestelių ir pamatyti Tea
trą kokio dar Kenoshaoją nebuvo.

Teatras prasidės 7:30 <al. vakare, 
svetainė bus atidaryta nuo 7:00 vai. 
po Teatrui bus šokiai. Inžanga vy
rams 25c Moteryms ir Merginoms 15c 

Su pagarba,
Draugijos KOMITETAS

PAIEŠKOJIMAI.
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) 

PAIEsKAU Juozo Jakšeio. Jis pa
eina iš Suv. gub., Narųniesėio pav. 
Sintautų vals. Oškinių "kaimo ir Luk
šių par. Jau 5 metai Amilrikoje. Ma-

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, W5s.

PARSIDUODA: bučernė ir groserne, 
gerai išdirbtas biznis, jei kas norė
tų galima parduoti sykiu su visu na
mu.
4 E. — 107th St., Roseland, Ill.

(21-24)

PARSIDUODA: Smuklė (saliunas) ir 
likerų sąkrova. Įsteigta 15 metų. Su 
laisniais ir kontraktų ant ilgų metų. 
Gera vieta lietuviams biznieriams.

3359 S. Ualsted St.

“BARBER SHOP”
PARDAVIMUI arba rendai. barzda- 

skutykla (barber shop) geroje lietu
viais apgyventoje vietoje.

Atsišaukite:
856 W. 33 rd St.

PARSIDUODA Groseris ir Saldai
nių krautuvė. Biznis išdirbta. Gera 
vieta del lietuvio. Savininkas aplei
džia miestą ir turi veikiai parduoti.

Atsišaukite tuojaus:
2050 W. 22nd. St.

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

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,

New York, N. Y.

Dr. G. M. Glaser
' i' 1 * "T.---- -- “ ---■■■=

šiuomi apreiškia paguodotai vi- 
suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

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

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

Liekuosi su pagarba,

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

Kertės 32-ros gatvės.

ow
Become A Lawyer

There are thousands of capable men in small position! 
with small salaries and no future who need only our train
ing to become successful Lawyers. The demand for law
yers ia increasing daily—Law is becoming a vital factor 
in every business- large firms arc seeking competent 
Lawyers with our training for then* regular staff, and uro 
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 io written 
in plain language-it is the combined knowledge of tho 
world’s famous legal experts—Professors of Law in such 
big resident colleges as Univ, of Wis.. Univ, of Chicago- 
Harvard, Univ, of Mich., N. Western Univ., and Univ, of 
Nebraska. It is recognized as tho foremost home-study 
Law method by America’s greatest legal and educational 
authorities-it is the only method used in colleges. Ad
vanced—simplified -different absolutely from all others— 
completely covering every branch of American Laws. It 
is like having groat Professors in your home.

Learning Law by ourmethod is fascinating—intorcRting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home Rv Mail* 
in sparo time. You don’t give up *<*«*»• 
your present position, income or pleasures. Makes no 
difference where yoq live, what you work at, how small 
your income or how little time you have. The cost ia 
small—wo mako payments easy. Some of America's 
greatest Lawyers learned at homo in spare time.

Weenrollmore students every month than any other 
university home-study Law school in the world. This ia 
a strong, conservative, reliable institution—tho largest, 
oldest and most complete of its kind on earth. Our grad
uates hold highest records every where, 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 standinganywherc. 

Law Libraryj gend our com.)lctOt 
standard, authoritative Law Library—14 Volumes of Amer
ican Law and Procedure, completely covering every 
branch of Law—a massive nandsome set; over 6,000 pages, 
15,000 illustrative cases; a 150,000 work.
Two Great Books FREE sop'yof^’Valuable Law 
Guide”—a book that shows you how to start right- how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—a book everybody should have.

We will also pend a copy of our famous book, EVk 
DENCE”—evidence of tho success of our students ar< 
the superiority of our method of home-training. BoU. 
of these books arc FREE.

$1OO Tuition 
Credit-FREE

Write ąt once and learn how, for a very hmitod time, 
you can actually secure a $109.00 Tuition Credit Free.
Kalama Am 11 R The State of Illinois author- 

izts us to confer on our urad- 
uates the Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
mccessful man had to make hia start sometime—soma
howl Thia ir your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon at once for convincing 
facta—don’t put it off any longer.
LaSaUe Egteiuion Uaivenity, Dept. 961 Chicago,IM.

La Salle Extension University, Dept 961 Chicago. 111. | 
_ Pleaac send me FREE-copy of your two books. - 
1 “EVIDENCE” and’ VALUABLE LAW GUIDE” at I 
I once. Also explain bow 1 cun secure a 1100 Tuition ■ 
. Credit FREE. ■

’ NAME.......
* ADDRESS

^CITY..........
STATE

Skaitykit "KATALIKĄ''
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