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Sumišimai Finlandijoje.
Revoliucija Albanijoje.

Nuskendo garlaivis.
Su juo žuvo ligi 1.000 asmenų

Lygios teises sufragietems.
Irlandijoje tuo tarpu ramu.

Vatikanas ir Serbija. — Turku alfabeto reforma. 
— Pulkininkas Roosevelt pasakoja apie savo ekspe
diciją. — Permažai princesu. — Karūnavimas ati
dėtas. — Norėjo nušauti princą.

Didžiausia nelaime po “Titanic’ui”

SUMIŠIMAI FINLAN
DIJOJE.

Kazokai demonstrantus ap
kūlė nagaikomis.

Finlandijos sostapilyj 
Gelsingforgse gegužio 24 d. 
buvę dideli finu sumišimai, 
kurie pasibaigę kraujo pra
liejimu.

Iš keliolikos tūkstančiu 
susidariusi finu minia pasi
leido pasitikti 16-ką finu 
teisėju, grįštančių iš kalė
jimo po išbuvimui ana,nu* 

" 8 mėnesiu. Jie buvo laiUo- 
mi Peterburgo kalėjime. 
Teisėjai buvo kalėjimu nu
bausti už jų protestą prieš 
Įvestą Finlandijon caro val
džios Įstatymą, kuriuomi su
lyginta rusų teisės su finų 
teisėmis Finlandijoje. Fin
landijos senatas to įstaty
mo nepatvirtino.

Finlandija savo autono
miniuose Įstatymuose turi 
nekurtas savo gyventojams 
pabrėžtas privilegijas, taigi 
dabar caro valdžia tas pri
vilegijas sumanius pajiai- 
kinti ir finus padaryti savo 
tikrais vergais.

Kuomet demonstrantai, 
pasveikinę teisėjus, nuo ge
ležinkelio stoties pasileido 
miestan, staiga užpuolė 
juos kazokai ir ėmė žvėriš
kai visus kapoti nagaiko
mis.

Daug žmonių sužeista, 
daug moterių ir vaikų su
mindžiota. Keli desėtkai 
areštuota.

Visa Suomija tuo carber- 
niii pasielgimu pasipiktinu
si ir todėl ruošiamasi dar 
prie didesnių demonstraci
jų, ar kitko.

Valdžia prisibijo revoliu
cijos Finlandijoje, tatai į 
ten siunčia daugiau kariuo
menės.

Toksai tai šiaurės meški
no valdymas.

AUSTRIJOS ARMIJA 
SIUNČIAMA ALBA 

NIJON.
Princas Wied pasitrauksiąs 

nuo sosto. -
Ištrėmus nesenai iš Alba- 

' nijos karo minister} Essad- 
pašą. Albanijoj gimė revo
liucija, atkreipta prieš da
bartinę valdžią, ypač prieš 
princą Wied, kuriam pasi- 

norėjo ten susilipdyti lizdą 
ir palikti tos šalies karaliu
mi. Albanai nereikalauja 
sau jokių despotų karalių, 
jie nenori užlaikyti dyka
duonių, jie nori turėti res
publiką ir visišką laisvę. 
Andai sukilėliai albanai už
puolę sostinę Durazzo ir 
princas Wied buvo privers
tas iš savo rūmų išsinėšinti 
ir pasislėpti ant uoste sto
vinčio 1-no Italijos karo lai
vo. Princo gvardija sukilė
lius nuginė paskui nuo 
miesto, bet albanai nuspren
dę nenurimti, kol princas 
Wied ten busiąs. Bet prin
cas ir pats jau nemanąs il
giau tenai sėdėti, nuspren
dęs pasitraukti tuojaus, 
kaip tik jo vieton busiąs 
nuskirtas kitas koks valdo
vas.

Italija su Turkija jau ve
dančios derybas, kad Alba
nijos sostan Įkišus princą 
Moslemą, turką.

Tuo tarpu Austrija savo 
“albaninę’-’ armiją siun
čianti Albanijon ir manan
ti tą šalį pasisavinti, jei 
jau albanai jukino budu ne
norinti turėti ir užlaikyti 
sau ten sosto, kuris taip rei
kalingas, kaip šuniui penk
toji koja.

Graikija, Italija ir Ser
bija tečiau prieš tą Austri
jos kariuomenės siuntimą 
protestuojančios ir sakan
čios, kad jei Austrija galin
ti ten kariuomenę siųsti, tai 
ir jos tą pati galinčios pa
daryti.

Matyt, Albanija teks ku
riam nors tvirtesniam ir su- 
maningesniam kaimynui.

LYGIOS TEISĖS SUFRA- 
GIETĖMS.

Už visokius prasižengimus 
busią baudžiamos kaip 

kriminalistės.
Anglijos kariaujančioms 

sufragistėms artinasi sun
kus laikai. Policija ir teis
inai, pajutę savo pusėje vie
šąją opiniją, su sufragietė? 
mis nedaro jokių “ceremo
nijų”, bet baudžia už prasi
žengimus kaip ir visus ki
tus kriminalistus. Kadangi 
ligšiol su jomis peršvelniai 
apsieita, tatai jos nuolat ša
lį ir terorizavo.
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Nuskendęs garlaivis “Empress of Ireland” ir jo kapitonas Kendall

Labai nesmagų del sufra- 
giečių Įspūdį pagimdė slap
toji policija, kuri užtiko 
prie West End jų “labora
toriją”, kur buvo dirbama 
bombos ir kitokie prieš val
dininkus įnagiai.

Ten surasta šrapnelių, 
bombų, sprogstančios me
džiagos, knatų ir namų pie
nai, kokius norėta sunai
kinti. Penkios .“fabrikan- 
tės” tuoj suimta ir uždary
ta kalėjimai! be jokios pa
rankos teisių. Atrasta ten 
dar kasžin kokios sąskaitos.

Andai kelios sufragietės 
už paveikslų naikinimus ir 
langų daužymus uždaryta 
po 6 mėnesius kalėjimai!.

Rasi, valdžios aštresnis 
apsiėjimas jas numalšys.

IRLANDIJOJE TUO 
TARPU RAMU.

Tečiau Anglijos valdžia ne
pasitiki ulsteriečiais.

Kaip ligšiol, unionistų 
spėjimai, kad galutinis An
glijos parlamente Ųrlandi- 
jos “home rule” priėmimas 
pagimdysiąs Ulsteryj suki
limą ir kruvinas kovas, ne
išsipildė. Kaip Ulsteryj, 
taip ir visoj Irlandijoj vieš
patauja ramybė. Ligšiol net 
ir nemėginta riaušes kelti. 
Ulsteriečiai pagirtinai už
silaiko. Bet kad toji ramy
bė turėtų ilgai tęsties, tai 
abejotiną. Pakanka vienos 
kibirkšties naminio karo• 
pagimdymui. Ramybė, ko
kia dabar vieši Irlandijoje, 
atsinešamai Ulsteryj, nėra 
naturalė. Manoma, kad ul

steriečiai kieku galėdami 
slopina savo piktumą ir 
nuolat ginkluojasi.

Taippat Anglijos valdžia 
taja nuduota ramybe nepa
sitiki ir del visako ruošiasi 
visokį sukilimą užslopinti. 
Traukiniai stąvi parengti, 
idant prireikus, butų galima 
tuojaus kariu*limenę gabenti 
i labiaus gilsiančias vieto
ves. Taippat Ulsteryj mo
bilizuojama specialė polici
ja, kuri pirmiausia turės su
kilusius malšinti.

Unionistų rateliuose tvir
tinama, kad naminis karas 
Anglijoje esąs neišvengti- 
nas. Tasai karas apimsiąs 
ne tik Irlandiją, bet taippat 
Angliją ir Scotlandiją.

Bet prieš audrą visuomet 
viešpatauja tyla.

VATIKANAS IR SER
BIJA.

Austrijos globa ir intekmė 
prašalinta.

Europos spauda patvirti
na žinią, kad tarp Vatika
no ir Serbijos padarytas 
konkordatas jau patvirtin
tas. Konkordate svarbiau
siuoju parėdymu yra praša- 
linimas svetinių valstybių 
intekmės Į katalikus Seno
joj ir Naujojoj Serbijoj. 
Tasai parėdymas, kaip ži
noma, daugiausiai atkreip
tas prieš Austriją, kuri lig
šiol globojo katalikus vi
suose Balkanuose. Toliau 
konkordate pažymėta, kad 
Serbija sutikus seną slovė
nišką liturgiją, kuri ligšiol 
ten buvo vartojama, pakeis- 

/

ti latiniškaja, ko Vatikanas 
iš seno pageidavo.

Bielgradas busiąs arci- 
vyskupo sostine su alga 16.- 
000 denarų metams. Gi 
Skoplje gyvensiąs vysku
pas su alga 12.000 denarų. 
Be to dar Serbijos valdžia 
pasižadėjusi Bielgrade ati
daryti katalikų dvasiškąją 
seminariją ir savo lėšomis 
aną užlaikyti. Vyskupus 
skirsiąs popežius sulyg Ser
bijos valdžios nurodymų. 
Klebonus skirsią patįs vie
ni vyskupai.

TURKŲ ALFABETO 
REFORMA.

Busiąs Įvestas suprastintas 
raštas.

Ligšiol turkų naudojamas 
arabų alfabetas yra labai 
supainiotas, taip kad sve- 
timžemiams, gi ir imtiems 
turkams, labai sunku yra 
išmokti skaityti ir rašyti.

Tuo tikslu pirm kelių !ne
nešiu nuskirta iš turkų fi
lologų komisija alfabetai! į- 
vedė reformas, nekurtas a- 
rabų balses pakeitė / aujo- 
mis.

Karo ministeris fmver- 
paša tą naują rašybą tuo-

iiunis-
iš-

jaus įvesiąs kariuof.nenėn. 
išleizdamas speciali u.4 rank- 
vedžius, gi apšvietus 
terija taippat ruoši.įsi 
leisti naujus elementorius.

Toji reforma Turkijoje 
turi didelę reikšmę, į kadan
gi ligšiol mažam į turkų 
skaitliui tebuvo praeinama 
išmokti turkiškai rašyti. A- 
------------ .--------------į---------- 

(Tąsa ant 7-to pįisl.).

Pėtnyčioj, gegužio 29 d., 
anksti iš ryto St. Lawrence 
upėj nuskendo didis garlai
vis vardu “Empress of Ire
land”, prigulintis Canadian 
Pacific linijai. Norvegijos 
prekinis garlaivis “Stor- 

istad” smogė pirmgaliu į šo
ną stovinčio garlaivio “Em
press of Ireland”, padaly
damas didelę skylę, ir pa
žeistasis garlaivis po kelių 
miliutų buvo jau upės dug
ne.

of Ireland”
buvo išplaukęs vakarykš
čiai iš Montreal, Canada, ir 
nešinusi į Liverpool, Angli
ja. Išviso pasažierių ir jū
reivių ant garlaivio buvo 
1.422. Pasažierių buvo 990, 
iš jų pirmos klesos 90, an
tros klesos 250, tarpdėnio 
650.

Tarp pasažierių buvo 165 
nariai Išganymo Armijos 
kurie plaukė į Londoną, kur 
atsibus tos armijos visasvie- 
tiųis suvažiavimas. Išplau
kiant iš Montreal, Išgany-* 
nio Armijos nariai giedojo 
giesmę “God be with you 
’till we meet again”, di
džiam benui pritariant.

Ant garlaivio taipgi buvo 
ir nuskendo didis Anglijos 
aktorius Lawrence Irving 
su savo žmona. Antras žy
mus asmuo buvo Sir Henry 

Labai ramiai ir gražiai iš
plaukė didis garlaivis iš 
Montreal ir laimingai pra
plaukė pro Quebec, kur St. 
Lawrence upė darosi pla
tesnė, artinanties prie jū
rės. Nakčiai prisiartinus, 
pasidarė labai tamsu ir tirš
ta migla apklojo pakrantes 
ir upę. Priegtam dar prisi
dėjo durnai iš degančių miš
kų. Garlaivio kapitonas 
Kendall, matydamas pavo
jų, sumažino garlaivio eise
ną ir galop visai sustabdė 
garlaivį.

Apie 1:45 vai. po pusiau
nakčio smogė pirmgaliu į 
“Empress of Ireland” pre
kinis garlaivis “Storstand”. 
Padarė šone didžiulę skylę, 
per kurią smarkiai ūžtelėjo 
vanduo ir iš karto garlaivis, 
netekęs lygsvaros, pakrypo 
ant šono. Iš karto kapito
nas pamatė didį pavojų ir 
paliepė telegrafo operato
riams leisti signalus S. O. 
S. (save, o, save, — gelbė
kit, o, gelbėkit). Tas signa
las buvo pagautas bevielio 
telegrafo stoty  j Father 
Point mieste už 20 mylių 
nuo nelaimes vietos. Du gau

laivių — “Eureka” ir “E- 
velyn” paskubo pagelbon.

Žmonės ant garlaivio bu
vo pačiame įmigyj, kuomet 
ištiko nelaimė. Be abejonės 
ne vienas buvo sutraiškin- 
taš, kuomet “Storstad” 
smogė i milžino šoną. Gar
laivis nuskendo po kokių 
penkiolikos miliutų po su- 
sikulimo ir be abejo per to
kį trumpą laiką nebuvo ka
da sužadinti pasažierius ir 
nuleisti juos į valtis. Tik 
mažuma pasažierių ir di
džiuma jūreivių paskubo 
ant denio ir garlaiviui grim- 
stant pateko Į šaltą upės 
vandenį.

“Storstad”, kuris pada
rė nelaimę, nors buvo tru
puti pagadytas. bet pesĮK^ 
ant paviršiu vandens.

Kuomet atplaukė “Eure
ka” ir “Evelyn”, tai tik dvi 
valtis su keliais asmenimis 
terado nelaimės vietoj. “E- 
velyn” išgriebė iš vandens 
339 asmenis, o “Eureka” 
— 60. Tarp išgglbėtojų bu
vo ir kapitonas Kendall.

Didesnė dalis pirmosios 
klesos pasažierių žuvo. 140 
narių Išganymo Armijos žu
vo. Daugiausia išgelbėta ju
rininkų ir tarpdėnio pasa
žierių. L. E. Gossetin, žy
mus Montreal’io advokatas, 
išsigelbėjo įsikibęs į plaus
tą. Nors dienos buvo šiltos, 
bet vanduo buvo baisiai šal
tas ir labai nukankino pate
kusius vandenin. 29 tuoj po 
išgriebimo iš vandens mirė.

Pirmosios klesos pasažie
rių išgelbėta 18, antrosios 
ir trečiosios 131, jūreivių iš
gelbėta 206, išviso išgelbė
ta 355 asmenis. Pažymėti
na, kad šiuo kartu visai ma
žai moterių tebuvo išgelbė
ta, o vaikų tik du teišgelbė- 
ta. Moterių išgelbėta 22. 
Nebuvo laiko laikyties tai
syklės “Moterįs ir vaikai 
pirmiausiai”. Nebuvo laiko 
nei pludėms užsidėti.

Kaikurie šitą nelaimę 
prilygina prie “Titanic’o” 
žuvimo; bet “Titanic” plū
duriavo ant vandens pavie
šio pustrečios valandos, o 
tas vos tik aplink 15 miliu
tų. Nebuvo laiko nei apmąs
tymui, nei maldai. Be abe
jo, dauguma žuvo nepaty
rę, kad jų paskutinė valan
da jau buvo išmušus.

Kuomet susikulimas išti
ko, tai kapitonas buvo ant 
tilto. Kai buvo išgriebtas, 
tai pasakė, kad verčiau jam 
butų buvę žūti. Išganymo

(Tąsa ant 7-to pusk).
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(Iš laikraščiu).

Griškabūdis, Naumiesčio 
apskr. Balandžio 2G d. bu
vo vietinio “Žagrės” rajo
no susirinkimas, kuriame 
dalivavo pusė nariu. Nu
tarta dividendą už pajus 
pareikalauti parsiųsti. Kun. 
P. Urbanavičiaus vardu, 
parsikviesti užlaikomąjį 
valdžios bitininką, Griška
būdžio giriu viršininko Bu- 
joniškėje (Sukuriškėje) pa- 
gelbininką. Kalbėtasi apie 
mėšlo apavimą ir vasaro
jaus sėją.

Kitas susirinkimas bus 
birželio 11 d., per Devinti
nes.

Gr-lis.

Šančiai, Kauno prieiti. 
Šmidto dirbtuvėj bal. 23 d. 
atsitiko nelaimė, sužeidė 
tris žmones. Buvo taip: tie 
žmonės krovė geležines 
štangas rūsyje ant lentynų, 
kada prikrovė — lentynos 
staiga apsivertė su visu 
sunkumu. Du žmonės leng
vai sužeisti o vienas — Vai
nauskas — smarkiai. Kol 
pakėlė, sunkumą nelaimin
gas išgulėjo prislėgtas apie 
puse valandos. Kažin varg
šas ar beišgys. Kalti tech
nikai.

— Šiauliuose balandžio 
2G d. Frenkelio odų dirbtu
vės darbininkai sutraika- 
vo reikalaudami pakėlimo 
mokesnio už darbą. Tą dien 
nedirbo apie 200 — 300 
žmonių. Nedirbančiųjų skai
čius vis augo. Darbininkų 
su darbdaviais susitardimui 
buvo paskirtas laikas lig 
bal. 28 d. Darbininkai tiki
si, kad taikos bud u jiems 
bus padidintas mokestis 
dviems rubliais į savaite. 
Jų reikalavimų savininkas 
kol kas nepatenkino.

J. E. Seinų vyskupas Ka
rosas po Devintinių atlan
kys kaikurias Marijampo
lės ir Naumiesčio dekonijų 
parapijas.

Rekonvalescentai
arba ypatos grįžtančios po ligos prie svei
katos, reikalauja ko nors jiegų sustiprini
mui ir kraujo atgavimui.

i

Severos Gyvenimo Bahamas
[Severa’s Balsam of Life]

yra vartojamas ir vartojimui patariamas 
todėl' kad yra žinomos jo abelnos sustipri
nančios ir atgaivinančios ypatybės. Jis vei
kia ant virškinimo prietaisų, priverčia jas, 
kad tinkamai veiktų ir pertai visas orga
nizmas įgija jiegų. Patariamas kaipo vais
tas nuo užkietėjimo, nevirškinimo, dispep
sijos ir jakiui apsunkėjimo.

Kaina 75 centai.
SEVEROS j paliuosuojanti gaidukai )
TSR i AY i Malonus ir pasekmingi > K3II18 10 IT zu 06111111.
IAD-LAA į Vaikams ir suaugusiems J

Severos vaistai yra parduodami visose aptiekose. lleikalaukit 
jų, įvardinkit ir nepamirškit pasakyt “Severos”. Jeigu jūsų 
aptiekorius negalėtą pristatyt, pareikalaukit tiesiog nuo

$

©

ATMINTIS išdaro dažnai keistus da
lykus. Ja negalima pasitikėti šau
kiant telefono numerį.

Begalinės t kombinacijos yra galimos su 
numeriais. Lengva yra perstatyti nume
rius.

Naumiestis, Suv. gub. 
Buvo didžiausi purvynai, 
keliai neišvažiuojami, kaip 
nekuomet. Bet pavasaris 
užstojo ankstybas, pradėjo 
džiovinti, ir dabar jau tiek 
visa išdžiuvo, kad vietomis 
molynėse sunkiai duodasi 
pavasario darbai. Apylin
kėse javai išžiemavojo ro
dos neblogai, tik dabar ru
giai, ačiū šaltam ir sausam 
orui sunyko; kviečiai ge
riau rodosi, kai]) rugiai. Iš 
šalnoti antramečiai dobilai. 
Pavasario sėja sekasi.

Geru metų senukai “ne
pranašauja”.

Apylinkėse ūkininkai gy
vena pasiturinčiai, žemė 
gan derlinga, smėlynų nė- 
jjju Ūkio kultūra gali ly
gintis prie augščiausiai pa1 
kilusių Lietuvoje; vartoja 
ma daug mineralinių trą
šų, taisoma galvatrūkčiais 
visokių pagerintų ūkio į- 
rankių, mašinų. Kol-kas u- 
kininkų kreipiama doma į 
arklius ir turima iš jų ne 
maža pelno, parduodant 
juos į Prusus. Ir arklius u- 
kininkų reikia pagirti, aes 
tokių išviso Lietuvoje ma
žai tesimato. Pienininką vi
nių tik-tik dar pradedama 
interesuotis: taisomasi vis 
rankiniai separatoriai, o 
apie pieninės steigimą dar 
tik tekalbama. Tiesa, j-.'ii 
keletas ūkininkų ir dabar 
parduoda jau pieną į Šir
vintos pieninę Prūsų pusė 
je, bet ten nepatogu, nors 
muito neimama. Linininka- 
vimas, prieš du metu labai 
pakilęs, puolė. Priežastis 
to, tai nupuolimas kainų 
ant linų ir sėmenų.

Verčiasi ūkininkai, tai tik 
grūdais, arkliais, išdalies 
raguočiais ir priaugindami 
paukščių; ypač žąsų ir an
čių.

Jaučiamas didelis darbi
ninkų trukumas, nes dau
gybė išeina į Prusus už
darbiautų.

Prie laikraščių ūkinin
kai pusėtinai pripratę.

Viekšniai. Ventoje bal. 22. 
d. atrasta žmogaus lavonas, 
plaukai nuo odos nupuvę ir 
visas apipuvęs. Kai-kurie 
pripažino, kad tai yra S. 
Gėriką, Viekšnių parapijos 
ūkininkas.

S. Gėriką prapuolė dau
giau, kai]) prieš G. savaites; 
spėja, kad jis buvęs užmuš
tas ir įmestas į Ventą. Da
romas tardymas.

Birštono kurortą ir dva
rą, kaip girdėjo “S.-Z. T.”, 
nupirkęs šiomis dienomis 
Minsko gub. dvarininkas 
kunigaikštis II. Druckis- 
Liubeckis. Kadangi gydy
tuos sezonas jau prasidėjęs, 
tai šiemet nebusią daroma 
jokių permainų ir naujų į- 
vedinių, tečiau kunigaikštis 
Druckis-Liubeckis ketinąs 
kitais metais pradėti Birš
tono kurortą tvarkyti ir pa
statyti jį ant užsienių ku
rortų papėdės, įvedęs viso
kių pagerinimų ir konforto.

Augšt. Panemunė. Prieš 
Kalėdas nušovė Rokų kai
mo ūkininką Juozą Star- 
večių. Tame kaltinama bu
vo jo pati ir posūnis. Juo
du ir suėmė. Atvažiavęs į 
Aleksotą Suvalkų paygar- 
dos teismas bal. 15 d. abu 
išteisino.

Žv.

G ari c va, Mar, ap. Jau vėl 
pradėjo laužti plentą iš
grįsti akmenimis visą mies
telį.. Dirba visai mažai dar
bininkų — vargu ir šįfiiet 
pabaigs grįsti. Pernykštis 
grendimas jau duobėtas.

Lieplaukė, Telšių apskr. 
Balandžio 23 d. buvo čia 
švento Jurgio, Lieplaukės 
bažnyčios užtarytojo, at
laidai.

Žinomi Lieplaukės mu
šeikos ir tą dieną susipešė 
su Kantaučių “poselencais”, 
kurių kiti taip-pat žinomi 
savo smalsumu prie mušty
nių. Šį kartą jie taip bai
siai susipešė, kad 2 “pose- 
lencu", ir 4 Lieplaukėčiai 
jaunuoliai nebuvo panašus 
į žmones: visi buvo krau
juose.

Jų skirti subėgo <S ar 9 
policistai ir tai daug vargo 
turėjo, kol juos išvaikė, kai- 
kuriems net ir policistams 
kliuvo. Du “poselencu” nu
vežė į Telšių ligonine.

Šv. Jurgio dieną mono
polis buvo atdaras tiktai 
dvi valandi. Išparduota te
čiau degtinės už 1(H) rublių : 
G00 pusbuteliukų ir 65 bu
teliai. Alinės (Lieplaukėje 
dviliktos dienos ligi 8 vai. 
jų dvi) buvo atdaros nuo 
vakaro.

Akcizu inkai visą dieną 
slaptai vaikštinėjo po mie
stelį. Padarė kratą pas A. 
S., pas kurį rado degtinės. 
Ligšiol čia buvo plačiai iš
siplėtojęs slaptas degtinės 
perdavinėjimas, gal dabar 
kiek sumažės, kai akciznin- 
kai ims uoliai žiūrėti savo 
priedermių.

Prigėrė Astravo dvaro 
(Panev. ap.) kūdroje Dru- 
seikų sodžiaus valstietė Ko-
trina Bagdonienė; ji puolu
si kudrou išėjusi iš proto.

Kariuomenės oreiviai iš 
Lydos beveik kas dieną, 
daugiausia rytais, apsilan
ko Vilniuje Javindamies 
lakstyti ir drauge pratin
dami vilniečius prie dar re
to lekiančioje žmogaus- 
paukščio reginio. Praėjusį 
šeštadieni atskridęs buvo iš 
ryto oficierius Piatorinas ir 
pirmadienio rytą išlėkė at
gal. Bet, nulėkęs tik 10 var
stų nuo Vilniaus, nupuolė 
su savo lakstytuvu. Kaž-ko- 
kiu budu pats išliko gyvas, 
bet lakstytuvas žymiai nu
kentėjo.

Pirmadienio vakarą 
G—7 vai. vilniečiai, ypač 
Žvėryno ir Soltaniškįų prie 
miesčių gyventojai turėjo 
progos pasigėrėti tikrai 
gražiais skraidymais taip- 
pat iš Lydos pusės atskri- 
dusiojo oreivio. Vakaras 
buvo tylus, gražus ir orei
vis, matyt, norėjo padary
ti malonumą išgirdusiems 
jo motoro užimą ir išėju
siems gatvėsna vilniečiams 
ir, kelius sykius paskrai- 
dęs aplink Žvėryno, Solta- 
niškių ir Šnipiškių ir nusu
kęs vieną sykį net vidur- 
miestin, nusileido karo lau 
ke, paprastoje oreivių misi 
leidimo vietoje.

Upina, Ras. ap. čia suse 
kė “slaptąją lietuvių mo 
kyklą”, kurioj e mokęs Skau
dvilės valsčiaus valstietis 
Jonas Vaištaris. Vaištaris 
ir namų savininkas žydas 
li kus Dori manas nubausti 
administracijos keliu už 
mokėti po 50 rub. pabaudos.

Joniškis, Vilniaus ap. Pc 
visų tų anuomet garsių ii 
liūdnų nuotikių lenkininkai 
dabar Joniškyje niekem 
neba domi lietuvius uja ii 
užsil rėžė \isus lig paskuti
niam1 išnaikinti. Jei kas 
lietu pį patrauks teisman 
tai •‘(lenkų” liudytojų prieš 
ji atsiranda kuodaugiausia 
eina .liudyti ir toki, kurie 
nieko nei matė, nei girdė 
jo. bii‘f bile tik “litviną’ 
paskalmlinus.

Pr iiĮleda mų jų pama Idą 
bažnyčioje lietuviškai jo 
kin niįra. o didesnėse šven 
tose ](av. per Velykas net 
ir panįiokslas nutraukiama, 
Lietuviai parapijonįs prašė 
Valdytiojmis leisti bažuyčio 
je gvgnžines pamaldas.

S.

Daug klaidingų sujungimų galima išveng
ti visuomet atsiskleidžiant “directory” 
pirm negu šaukiant.

W.
Lavoną rado Aglapės (?) 

upėje, netoli Biržų, Panev. 
ap. Esąs tai Leibos Kliene- 
ro, 17 m. amžiaus, lavonas.

Šniūrelių sodžiuje, Panev. 
ap., sudegė 19 trobų. Nuos
toliai siekia 13,077 rub.

Spaudos sukaktuvių mi' 
nėjimas. Manau, retai kur 
taip iškilmingai šventė 
spaudos gavimo paminėji
mą, kaip Marijampolėje. 
Bal. 24 (geg. 17) d. bažny
čioje buvo iškilmingos pa
maldos. Apie jas jau “Vil
tyje” buvo rašyta. Gi bal. 
27 (geg. 10) d., “Gabija” 
taisė puikų koncertą ir dvi 
paskaiti. Siu 1. Draugelis, 
vietoj neat vykusio vieno 
prelegente),' nmpai apibrė
žė spaudos '^ertę Lietuvai, 
jos vaisius. (ii antroji — 
svarbiausia vakaro progra
moj — tai didžiai gerbia
mojo musų mokslininko — 
prof A. Dambrausko “Drau
gijos” redaktoriaus pa> 
kaita. — ap e lietuvių ra
šybos retom lą. Šis refor
mos klausimas dabar mu
sų visuomėip je beveik kuo
ne svari liaus s ir, anot kun. 
prof. Dambrmsko, minint 
šias sukaktuves tinkamiau
sia butų pastatyti joms 
rašto suvienodinimo pa
minklą.

Kaip pasirodo iš kun. 
Dambrausko paskaitos, 
mes dar nekados neturėjo
me ir neturime alfabeto, 
tinkamo visiems gero alfa
beto dėsniams.

Apie visas pastabas bei 
išvadas padarytas del mu
sų alfabeto sunku šioje ko
respondencijoje plačiau pa
pasakoti. Norintieji suži
nos iš “Draugijos”, kame 
ta paskaita bus išspauzdin- 
ta.

Nors paskaitos objektu 
buvo gana sausas specialis 
kalbos dalykas, bet kun. 
Dambrauskas skaitė jį ga
na gyvai, taip kad ir dau
guma nesiinteresuojančių 
kalbos dalykais — akyvai 
sekė gerb. prelegento išve
džiojimus.

Paskaita ypač buvo nau
dinga musų mokytojams, 
kurių čion apsčiai apsilan
kė. Gimnazijos mokinių di
rektorius neleido.

Reikia stebėtis iš “L. ž.” 
Red., kuri pranešdama a- 
pie busiančią paskaitą 
“Kauno šulo A. Dambraus
ko” pavadino ją nemoksliš
ka. Dabfirgi girdėjęs šią

paskaitą — tikrai pasakys, 
kad “L. Ž.” Red. “brokas 
dar vieno šulo”.
Deklemacijos buvo atlik
tos nepergeriausia. Bet už
tat puikiai pradėjo koncer
tą ir užbaigė choras. Nors 
“Gabijos” choras ir abel- 
nai gerai padainuoja, bet 
šį kart tiesiog žavėjo visus, 
Tai nuopelnus musų muzi
ko p. J. Bendoriaus, kurs 
nesigaili energijos ir laiko 
chorui lavinti.

Salė buvo puikiai išpuo
šta vainikais, ypač gražiai 
buvo papuošta scena. Inė- 
jes salėn tuojau jauti, kad 
šiandien švenčiama nepa
prasta, iškilminga diena.

i I’.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ ?

BEN-HUR
HIST0R1ŠK* APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU Į

SULIETUVINO JONAS MONTVILA. |<
Puslapių 472 h

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo ,, 1.50

Paliko milijonus. Londo
ne mirė buvęs Kanados ge- 
neralis gubernatorius, lor
das Strathcon, kuris pali
kęs 27 milijonus dolerių 
turto. Kur jis tiek pripiešė 
pinigų ?

Nusinuodijo, Vengrijoje 
pasimirė didis tos šalies pa
triotas ir politikas Kossuth. 
Jam mirus jo žmona tuoj 
nusinuodijus.

Nedalyvaus parodoje. An
glijos valdžia oficialiai ap
skelbė, kad ji nedalyvau
sianti tarptautinėje Pana
mos parodoje mieste San 
Francisco, Gal., 1915 metais. 
Tečiau parodoje privatiniai 
pavilijonai busianti.

Belgijoje rinkimai. Belgi
joje andai atsibuvo atstovų 
parlamentan rinkimai. Iš- 
naujo konservatistai laimė
jo. Liberalai su socialistais 
paliko užpakalyj.

Moteris-daktaras Rusijo
je. Baigusiai medicinos 
mokslus nekokiai Kedrv 
Peterburge pripažinta me
dicinos daktaro titulas ir 
leista jai kaipo daktarui 
praktikuoti. Tai Rusijoje 
pirmoji moteris-daktaras. 
Kedrov esanti nepaprastai 
gabi moteris chirurgijoje.

Persijos likimas. Persijos 
valstybė, kadaisia pagarsė
jusi, šiandie baigia savo gy
vasties dienas. Visa šalis su- 
bėdinėjo, gyventojai suny
ko materijaliai, gi Anglija 
su Rusija nesulaikomai vis 
naujas provincijas savinasi 
ir Persijai prisieis skirties 
su šiuo... pasauliu. Nieks 
nedrįsta jos gelbėti.

Bl feninga yra ii p« plunkantis viano gabiau
sių anglų rašytojų, Šia reikalas yra vienas , 
tų, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jia užima skaitytojų visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios feningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
sioj skaistybėj nupiešia mums savo feningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. TANANEVICZIA 
3249-53 8. Morgan St CHICAGO, ILL.

•NATIONAL HIRO SIRJO” NOV

GARIBALDI-ITAUA’S'GREATlPATRIOT

Už asmeninę ir tautinę laisvę Garibaldi noriai but 
paaukavęs savo gyvastį. Jis nenorėtų įstatymų, 
varžančių jo privatinį gyvenimą lygiai, kaip mili
jonai laisvės mylėtojai italai. Garibaldi paprikriktų įsta

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

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

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

LIETUVIAI AMERIKOJE.
ATHOL, MASS.

Susitverė kooperacija.
Athol’yj labai jaučiasi 

trukumas kooperati vines 
Įstaigos ir kad tą spragą 
užkišus kokiuo nors budu, 
nekurie sumanė Įsteigti čia 
kooi^eracijos dr-ją. Suma
nytoju galima pavadinti p. 
J. Vasiliauską, kuris kaip 
galėdamas agitavo už įkū
rimą kooperacijos musų 
miestelyj. Dabar jau susi
laukėme tos dr-jos, tiktai 
reikia darbo ir prielanku
mo iš žmonių pusės, ko, aš 
manau, netruks, nes nau
dingumą tokios įstaigos 
kiekvienas iš musu mato.

Gegužės 17 d., tuoj aus po 
atsibuvusio apvaikščiojimo, 
padaryta kitas susirinki
mas, kuriame pasiliko visi 
tie, kuriems rupi koopera
cijos reikalai. F-nas J. Va
siliauskas nupiešė koopera
cijos draugijos svarbą lie
tuviu tarpt', jos didžią reik
šmę musu gyvenimo palen
gvinime ir nurodė, kaip to
kios draugijos susitveria.

Daug atsirado tokiu, ku 
rie parėmė tą sumanymą ir 
nauja dr-ja įkurta po pir
mo sykio iš 30 nariu.

Valdybpn išrinkta p. J. 
Vasiliauskas —- pirmininku, 
p. A. Losius — raštininku 
ir p. D. Burevičia — išdinin- 
ku.

Taipgi liko aprinkta ko
misija sužinojimui apie ko
operacijos reikalus ir išdir
biniu i įstatu. Koinisijon' pa
teko p.p. J. Vasiliauskas, J. 
£įąiĮAmas, J. Kalvavičia ių 
D. Burevičia.

Šiame susirinkime nieko 
nesvarstvta ir netarta, nes 
laiko buvo permažai, nutar
ta tiktai greitu laiku su
šaukti kitas susirinkimas, 
kur plačiau bus apkalbėta 
apie kooperacijos reikalus.

Gero pasisekimo!
Kar-s.

ATHOL, MASS.
Spaudos atgavimo sukaktu

vių. paminėjimas.
• Gegužio 17 d. Atbol’io dr- 
jos: Liet. Sūnų ir Dukte
rių, Liet. Jaunimo Ratelis 
ir L. S. S. A. 114 kp. ap
vaikščiojo 10-metines spau
dos atgavimo sukaktuves. 
Buvo manyta apvaikščioti 
Tautos šventę visoms dr
joins susispietus, bet tas ne
įvyko del kaikurių priežas
čių, arba, sakant, del vie
nos, socialistų ir pažangių
jų draugijų prisidėjimo.

Kalbėjo pirmasis p. J. 
Vasiliauskas, Liet. Sūnų ir 
Dukterių pirmininkas ir ap
vaikščiojimo vedėjas. Gy
vai nupiešė spaudos atgavi
mo historiją, nurodė spau
dos reikalą ir naudą ir abel- 
nais bruožais papasakojo, 
kaip ta spauda buvo iško
vota. Paminėjo ir žiaurų 
lietuvių atgijimo priešą Mu
ravjovą ir jojo darbelius. 
Publikai labai patiko p. J. 
Vasiliausko kalba. Antras 
kalbėjo p. M. Paltanavičia 
iš "Worcester’i o, Mass. Ne
ilgai kalbėjo. Ragino žmo
nes prie darbo, prie vieny
bės.

Buvo deklemacijos, dai
nos, monologai. Iš deklema- 
cijų puikiai pasisekė p-lei 
P. Novodvorskaitei padekla
muoti: “Ko liūdi, berželi?”

Į P-lė E. Grudzinskaitė pa
dainavo keliatą dainelių. 
Malonus, skambantis balsas 
tiesiog sužavėjo publiką ir 
net turėjo savo daineles 
atkartoti. Tikra tai Atbol’io 
žvaigždutė, kaip išsireiškė 
musų kalbėtojas.

P-nas J. Vasiliauskas pa
sakojo apie laikraščius, ro
dydamas juos publikai. 
Laikraščiai buvo sudėti ant 
stalų.

Baigiant ap vaikščiojimą 
musų vedėjas ragino žmo
nes prie nuoseklaus ir nau
dingo darbo.

Žmonių buvo prisirinkę 
nemažai, užsilaikė labai 
tvarkiai.

Kar-s.

PHILADELPHIA, PA.
Balsas iš kalėjimo.

Aš esu nuteistas kalėji
mai! iki gyvos galvos. Nu
šoviau merginą ir norėjau 
pats nusižudyti. Šoviau į 
dešinį smilkinį, bet kulip- 
ka apsuko aplink kiaušą, ir 
sustojo kairiojoj pusėj. 
Tragedijos priežastis buvo 
meilė. Tai atsitiko balandžio 
29 d., 1907 m.

Šitame kalėjime, kur aš 
('su, yra su virš 30 lietuvių. 
Turbūt “Katalikas” buvo 
siuntinėjamas šitan kalėji
mai!, nes per 2 metu ir 3 
mėnesius gaudavau tą nau
dingą laikraštį. Dabartės 
jo negaunu. Gerbiamos 
“Kataliko” išleistuvės pra
šau padaryti tą mielaširdys- 
tę — si turtinėti man “Kata
liką” uždyką. ir atsiųsti 
maldų kningelę. Jaučiu di
delį prisirišimą prie krikš
čioniškojo tikėjimo. Esu 
vargingame padėjime, ne
turiu nei pri otelių, nei gi
minių svetimoj šalyje

Tikiuosi, kad mano pra
šymą teiksis išpildyti “Ka
taliko” išleistuvė.

Fr. Endrukat.
Red. prierašas. Nelaimin

gajam maldų kningelė pa
siųsta ir “Katalikas” bus 
si imt i nė jamas uždy ką.

WRIGHT, MINN.
Farmerys giria gyvenimą 

ant farmų.
Norėčiau tarti keliatą žo

džių savo tautiečiams apie 
gvvenima ant farmu.

Jau kelinti metai kaip 
farmeriauju ir džiaugiuosi. 
Yrą jau čia 12 lietuviškų 
šeimynų ir apie tiek pat pa
vienių. Šeimynos turi savo 
farmas, o pavieniai parsi- 
samdę pas kitus. Visi gyve
na čia gerai. Žemės įgyti čia 
nesunku, nes kainos dar ne- 
augštos. Žemė gi gera ir 
derlinga. Velytina lietu
viams griebtis farmų.

Dabartės, kuomet mies
tuose tiek bedarbių, ypač 
turėtų mūsiškiai pagalvoti 
apie farmas. Įgiję farmas, 
pajusit numetę kapitalistų 
jungą. Nereikės aimanuoti, 
šaukti apie netikusį surėdy
mą, kuomet gražiai užgy
vensi! ant faunų. Nereikės 
svajoti apie išsvajotąjį že
mišką rojų, apie išsiliuosa- 
vimą, kurs, anot pačių skel
bėjų, tegalėsiąs įvykti, kuo
met mes visi busime karste. 
Ne, pasiliuosuoti iš vergijos 
galima kiekvienam. Tik 
reikia sveiko proto.

Gyventi čia smagu, ne

nuobodu. Lanko mus “Ka
taliko” 5, “Saulės” 1 ir 
“Lietuvos” 1 egz.

Balandžio 28 d. čia atsi
lankė iš Sheboygan, Wis. 
kun. A. Baliuskas ir aprū
pino lietuvių dvasinius rei
kalus. Visi lietuviai čia yra 
padorus.

Norintieji žinių apie dar
bus ir farmas gali kreipties 
pas mane adresu: A. F. Bra- 
zinskis, Wright, Minn.

ST. LOUIS, MO.
Lietuviai ima - veikti.

Gegužio 9 d. čia atsibuvo 
gražus vakaras su lošimu, 
dainomis, deklemacijomis. 
Vakarą parengė nsenai su
sitveręs “Aušros” choras. 
Lošta komedija “Žilė gal
von — velnias uodegon”. 
Lošimas gerai nusisekė ir 
publika gausiai plojo del
nais. Matyt; lošėjai buvo ne
be gabumų. Toliaus buvo 
deki eiliuota “Dubysos pa
kalnės”, “Kad bučiau po
etas” ir “Turi katinas Ka
čiukę”. Ir deklemacijos la
bai gerai nusisekė. Paskui 
mišrits “Aušros” choras pa
dainavo tautinį himną, 
“Kad aš jojau”, “Nedauge! 
musų” ir “Per šilą jojau”. 
Dainos labai sujudino susi
rinkusiuosius Tai dar pir
mu kartu mūsiškiai išgirdo 
taip puikiai dainuojant. 
Chorą vedė vargoninkas Jo
nas Norkus iš E. St. Louis.

Šis vakaras buvo pirmu
tinis ir nieko panašaus ne
turėjome. Taigi aišku, kad 
čionykščiai lietuviai kįla. 
Ir, reikia manyti, nenustos 
kilę. Geros kloties naujiems 
darbininkams.

Gegužio 17 d. Liet. Sūnų 
ir Dukterių dr-ja turėjo 
savo susirinkimą. Firmian 
šita dr-ja būdavo veikles
nė. Dabar apsileido. Fir
mian surengdavo lošimus, 
dabar nieko. Pastarajame 
susirinkime buvo pakelta 
klausimas apie organą, bet 
didelė dauguma narių to 
nepanorėjo nei svarstyti.

Gerai, kad prasidėjo čia 
rimtas, naudingas darbas. 
Tas užkirs kelią cicilikavi- 
inu i.

Kazvs.

GIRARDVILLE, FA. 
Miestelis nedidelis. Darbai 

eina gerai. Blogi dar
beliai lietuvių.

Šis miestelis nėra didelis. 
Aplinkui yra augšti kalnai. 
Lietuvių yra arti 9.000. Ga
lima čia butų gražiai gy
venti, jei žmonės butų su 
protu. Darbai eina gan ge
rai, uždirba neblogai, ir ge
ri žmonės gerai, dailiai lai
mingai gyvena. Bet kur kas 
didesnė dauguma paskendę 
svaigaluose. Gavę algą, tai 
tuoj žymią jos dalį skiria 
smuklininkui. O paskui su
sipešę, už perskirimą turi 
po keliatą dolerių užmokė
ti. Taip tai ncšlovingai gy
vena čia mūsiškiai. Lietu
viškų smuklių yra 15. Jose 
lietuviai riksmą baisesnį 
daro, negu žvėris miško. Y- 
ra šv. Jurgio, šv. Vincento 
dr-jos ir F. L. R. K. A. kuo
pa. Yra ir parapija.

Korespondentas.

ATLANTIC CITY, N. J.
Fatogus gyvenimas.

Labai patogu gyventi ši
tame mieste. Jau senai at
šilo ir jure j prasidėjo mau

dymais!. Taupiam, geram 
žmogui čia gerai gyventi. 
Lietuvių čia nedaug. Žino
ma, ne visi padoriai, blai
viai, taupiai gyvena. Kai- 
kuriems tik smuklės rupi ir 
paskui, blogmcčiui užklu
pus, reikia visokių blogy
bių pamatyti. Štai aš dar 
16 mėnuo, kaip iš Lietuvos, 
o jau sutaupiau $540. Ačiū 
Dievui visuomet esu . svei
kas, nes neuuodiju savęs 
svaigalais ir laimingai gy
venu. Ateina man “Kata
likas”, turiu kningelių ir 
skaitinėju laisvomis valan
domis.

B. U.

FORT WASHINGTON, 
WIS.

Lietuviai gerai gyvena. Ge
ras tėvinainis išvažia

vo Lietuvon.
Šis miestas stovi ties Mi

chigan ežeru. Daug čia yra 
vokiečių. Jų kalba visur 
skamba. Lietuvių yra arti 
40 šeimynų ir du kart tiek 
pavienių. Turime mažutę 
bažnyčią, kuri stovi geroj 
vietoj. Turime šv. Laurin o 
dr-ją, kuri gyvuoja nuo 
1902 m. Jos sustiprinimui 
labai daug darbavosi Juo
zas Urbonas. Tai buvo labai 
geras, doras žmogus ir uo
lus veikėjas. Gegužio 17 d. 
jis atsisveikino su mylima 
dr-ja ir išvažiavo į brangią
ją tėvynę. Laimingos klo
ties geram tevinainiui.

Darbai čia nekaip teina. 
Daug bedarbių valkiojasi 
gatvėmis. Uždarbiai taipgi 
menki tėra — $1.25 ir ■ po 
$1.75 dienoj.
------------- A. fpatriiauskas.

E. MILLINOCKET, ME.
Atitaisymas.

“Kataliko” No. 20 buvo 
žinutė iš šio miesto. Kores
pondentas išrodinėjo, kad 
čia lietuviai esą, pakrikę, 
apsileidę, nesuprantą dr-jų 
naudos. Tai visai netiesa. 
Čia visai kitai p yra, negu 
anas korespondentas kad 
rašė. Buvo taip. A. Šapelis 
buvo sumanęs sutverti kliu- 
bą, bet vietos lietuviai 
jo neklausė ir sutvėrė S. L. 
A. 174 kuopą. Gegužio 10 
d. buvo susirinkimas ir pri
sirašė 22 nariu. Taipgi rei
kia pasakyti, kad šio miesto 
lietuviai gan blaivus yra. 
Taigi negalima sakyti, kad 
čionykščiai lietuviai nesu
pranta dr-jų naudos.

‘‘Kataliko’’ skaitytojas.

SPRING VALLEY, ILL. 
Atlaidai. Socialistai rengia 

sau kapus.
Gegužio 10, 11 ir 12 die

nose čia buvo 40 valandų 
atlaidai. Buvo keliatas ku
nigų svečių. Atlaidai praė
jo gražiai.

Šiaip lietuvių gyvenime 
nedaug tėra veiklumo. Ne
rengia jokių lošimų, nei 
šiaip pramogų. Nerangus 
čionykščiai lietuviai. Čia 
gimęs jaunimas labai žemai 
stovi tautiniame susiprati
me. Rodos, mažas mieste
lis, vis tarp savųjų, o vis
gi ištautėja ir gana. Mat: 
tėvai labai apleidę vaikus.

Jau nuo senai čia socia
listai tariasi įsitaisyti kapi
nes. Turbut nesitiki ilgai 
gyventi. Del to dalyko tu
rėjo susirinkimą ir nežinia, 
ką nutarė. ' (

Darbai eina pusėtina 
irbama kasdien po 5 ar

valandas. 1
Misviečių Albina;-

WESTFIELD, MASS, j 
Darbai eina gerai. Jauni

mas ištvirkęs.
Darbai šiuo tarpu čia pu 

sėtinai eina. Šnekama, ka<

Jaunimas labai atsidavė 
amalams. Ypač tie, kur;

EDWARDSVILLE
Mire lietuvis.

PA

kų gub., Punsko p. Buvo 
metų amžiaus. Paliko mot 
rį su trimis vaikais. Lail 
saliuną.

J.

E. VANDERGRIFT, P] 
Darbai eina blogai. Lieti! 

viai politikuoja.
Darbai čia silpnai tein 

Po tri s dienas savaitėj t
dirbama. Labai sunku 
gauti į darbą. Lietuviai 
mažai teatboja 
teuždirba. svaig

šiuoį

tuvių išsiėmė pilietiškas p 
peras. Lietuviai turi d 
councilman!!.

J.

- NEW YORK, N. Y.
Bedarbių vargai.

Gyvenau ir bedarbiavaij 
Lowell, Mass. Tame mieste

Draugas iš kito miesto t 
rašė, kad, girdi, nuo geg 
žio 15 d. pas juos busią į j 
lias darbų. Mes keturi 4 
mokame po $8.70 .už tikj 
tus ir danginamos į ai 
miestą. Ten darbų visai r 

neturėjom, 
daryti, kai 
tiems eiti. eiti

buvome alkani, kaip vilkai, 
tai, pamatę šėtrą, nuėjome 

sakė, kad jam esą nevalia 
duoti. Turėdami po kelia
tą centų sumanėm pamokė- 

uos duonos tegalįs parduo
ti. Nusipirkome sau duo
nos ir, suvalgę, ėjome to

tas draugas ejova toliau; 
Baisiai įvargova. Kojos su 

davom kur 

ti surikdavo “goriau! 
bom”. Prie vienos stotie 
sėdom į traukinį, bet am 
sekančios stoties, žinoma 
buvome išmesti. Galop var

New Y 
savaitę.

HOOSICK FALLS, N. 1
Ką pasėsi, tą ir pjausi
Minėtas priežodis lab 

prie mus cicilikų. Jie sė 
sėklą netikybos, nedori 
neapkantos. Ir, žinoma, j 
tokios sėklos nieko gero r 
galima laukti. Kuoaiškiau; 
tai parodo nuotikis ir 
mieste. Kol čia nesirado 
cilikų, tai buvo ramu ir :

3
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KATALIKAS

dins norėtųsi. Koks ncznio- 
iiškas pavydumas! Jiems 
deniems, mat, norėtųsi vi- 

Eus savo pusėn patraukti ir 
alutinai sudemoralizuoti. 

Bet taip negali būti. “Ka- 
tal. ’ ’ darbininku klausimai 
rišami ne svajonių ir demo
ralizacijos, bet krikščiony
bės ir artimo meiles žvilgs
niu.

Lietuvių, skaitlius ma
žinamas.

Vilniaus “Aušra” prane- 
a, kad Vilniaus katalikų 
ieminarijpje lietuvių ank
etinių esąs tik 14 nuoš. 
lietuvius auklėtinius vis 
ankiau iš seminarijos pra- 
alina ir, sakoma, lenkų vy- 
esnybė tai neperstosianti 
aryti. Seminarijoj busiu 

Balikti tik tie lietuviai, ku-’ 
Biuos busiu galima sulen- 
Bįnti. Žinoma, varomi lau- 
■in, kurio daug myli lie tu
sų kalbą ir nenori su ana 
■cirties.

B Vyskupijos valdytojas 
išteisintas.

Žemaičių vyskupijos val
dytojas, kun. Borovskis, 
Buvęs patrauktas tieson ir 
■ateistas keturiems mėne- 
Btanis bausmes del tėvų at- 
■ Ibiuėjimo, kad neleistų 
■vo vaikų i rusų cerkvi
nes mokyklas. Kun. Borov- 
Bkis todėl tuo dalyku krei
pęsis senatan, kuris aną 
'teismo nusprendimą visai 
panaikinęs.

Svetimtaučiams dienraštis, 
į New Yorke pasiskelbė — 
rašo “Vien. Liet.” — ei
siąs naujas didelis dienraš
ty “Bay” (Hiena), kuris 
■įsiąs skiriamas svetimtau- 
■ms. Ten busią kažkurios 
Bins ir straipsniai, greta 
■gliško .teksto, spauzdina- 
■i ir kitomis ateivių kalbo- 
Biis. Leidėjai teiravęsi ir a- 
F>ie lietuvius, ar jiems esą 
ęeiktų tokio skyriaus.
, Bene ar nebus tik kokios 
k ompani j o s amcrikonii i is 
‘4 biznis ’ ’.

Mokytojams institutas.
Iš Lietuvos parėjo žinia, 

kad Rusijos švietimo mi
nisterija leidžius steigti 
Minske mokytojams institu
tą. Tasai institutas busiąs «■ 4.
atidarytas šią vasarą ir j an 
sutilpsią 250 auklėtinių. 
Ten ir lietuviai be jokių 
varžymų busią priimami, 
į Ar tik nebus naujas ru
sinimo lizdas ?

Voš tik sublizgėjo s aulu- 
ė, paširddė visur visų “nu- 
nylėtos” musios.

Protas gali padaryti pini
gus, bet pinigai proto — ne. 
Bet Amerikoj kaip tik prie
šingai vėikiasi.

Teisingai išmintingu skai
dosi tasai, kuris naudojasi 
litų prityrimais.

! Daili mergina paprastai 
Lieka, už seno turčiaus, ku
lt neapkenčia, arba už jau- 
E) ir bėdino, kurį myli.

■Ant Amerikos sausžemio 
Brmoji kninga buvo at- 
Eauždinta Meksike 1536 
■tais. Spauzdinimūi maši- 
H buvo prisiųsta iš Hispa- 
■ os.

Išlaiko persergėjimas.
Anglų spaudoje išlaiko 

vis tankiau atsiliepiama a- 
pie prisiartinančią liepos 4 
dieną. Laikraščiai ir pavie
niai asmenįs persergsti iš- 
kalno prieš nelaiminguosius 
atsitikimus, kokie paprastai 
kas metai tą dieną pasitai
ko. Bet argi nenuostabu! 
Toji diena, brangiausioji vi
sai šaliai diena panaudoja
ma ytin amerikoninei tipi
nei iškilmybei: trukšmams, 
šaudymams, bildesiams, kas 
ne tik kad ramiems gyven
tojams užnuodija gyvenimą, 
bet dar paglcmžia ištisias 
eiles žmonių aukų, tankiau
sia jaunų gyvasčių, ty. 
brangiausiųjų mums vilčių.

Todėl ir nestebėtina, kad 
rimtesni žmones nuo senai 
nurodo to papročio didi 
kenksmingumą apvaikščio
jant didžias metines sukak
tuves. Institucijos, spauda 
ir vyresnybės jau kelinti 
metai stengiasi liepos 4 d. 
panaikinti jaunimo sali va
liavimus ir tos pastangos 
įlietai į metus atneša vis ge
resnius Vaisius, nes kas me
tai mažinasi “džiulajaus” 
užmuštųjų ir sužeistųjų 
skaitlius. Tečiau visai pa
naikinti bildesius ir šaudy
mus kol kas visai dar ne
pasisekė, iies vsigi tą dieną 
tai vienur, tai kitur pralie
jama kraujas.

Beįeitais metais “anti- 
džiulajiniai” balsai buvo 
pakilę daug drąsiau, taip 
kad šiemet, pasitikima, jie 
bus dar labiau drąsesni, nės 
iškalu o reikalaujama tą die
ną ne tUf^iudymns ir sau
valiavimus^ prievarta panai
kinti, bet ir visokius bilde
sius sustabdyti. Tuo tikslu 
krcipiamasil į įstatymda- 
viųs, policiją ir kitus valdi
ninkus. Girdima, šiemet vi
suose didesniuose miestuo
se busią ilzdrdušta pardavi
nėti dirbtinas Ugnis ir įvai
rios rtišiės plyštančios me
džiagos. Tas pat busią ir pa
čioj sostinėj AVashingtone. 
Nors tenai per dil metu bu
vo uždrausta ugnių parda
vinėjimai, ! tarškinimai ir 
šaudymai, tečiau nepilnai 
tasai įsakymas pildyta. 
Šiemet gi ten norima jau 
tikrai įvesti gyvenimai! ta
sai uždraudimas ir aštriai 
prižiūrėti jo pildymas.

Bet kas aršiausia, kad su 
visuotinu tų iškilmybių 
trenksmingo apvaikščioj i- 
mo uždraudimu ne visi su
tinka. Vieni stengiasi visai 
panaikinti “džiulajaus” 
necivilizuotus pasielgimus, 
bet kiti “reformatoriai” 
aiškina, kad 44 fajerverkų” 
mėtymo nesą reikalo draus
ti, nes, girdi, tasai tarškė
jimas Vaikams ir abelnai vi
sam jaunimui suteikiąs 
daug paguodos ir džiaugs
mo. Jiems taippat yra bai
sios žmonių. žudynės, bet 
vaikams esą tas reikalinga, 
nes juose tie diiiidėjiiiiai 
sukelianti patriotizmą, gi 
priešingai jiė tą linksmą 
dieną visai paiiiii-štų. Bet 
argi jie nežino, kad ir tie 
nekalti “fajerverkai” daug 
vaikų sužeidžia ir ilekuriubs 
padaro Itiišitis visam gyve
nimui !

Tų keistų reformatorių 
pilna ir Chicago j, todėl ne
galima tikėti sulaukti ra
mios, 'be b,-enksmų, šaudy- 

mij. ii* gaisrų, liepos 4 die
nos. Chicago valdyba kas 
metai vis aštriau draudžia 
visokių ugnių ir plyštančių 
medžiagų pardavinėjimą ir 
vartojimą, bet visiškai už
drausti ar nedrįsta, ar ne
išgali. Štai, pardavėjams tų 
visokių plyštančių medžia
gų išduoda net specialius 
leidinius. Nors tais leidi
mais apribojama rųšis ir 
pats pardavinėjimas, tečiau 
į tai mažai paisoma. Juk 
lengva įstatymus apeiti, y- 
pač turint artimesnius ry
šius su politikieriais.

Kadangi miestų valdybos 
mažai tuo dalyku rūpinasi, 
todėl palieka tik vienati- 
niai-vlenas kelias išėjimui. 
Blačiai tarp visuomenės a- 
gituoti, supažindinti aną su 
tokių apvaikščiojimu pasek
mėmis, gi nauda iš to bus 
kur kas geresnė, negu tėn 
kokie specialiai uždraudi
mai. Manoma, kad lietuviai 
4 džiulajaus ’ trukšminguose 
apvaikščiojiinuosc ir dabar 
ima menką dalyvumą, gi 
kuomet prablaivės ir apsi- 
švies, tai jie patįs ir iš pa
čių ainerikonų nesąmonės 
gardžiai pasijuoks ir taip 
saVo tuo rinitu pasivedimu 
atpratįs “tikruosius” ame
rikonus nuo nesąmoningo 
ap vaikščiojimo.

Abelnai imant, tie trakš
iu ingi 4 4 džiula j aiis ’ ’ ap
vaikščid jimai išnyks tik 
tuomet, kuOmct amerikonai 
paliks kultui-iiigėsni.

Ga.

Villa yra socialistas.
Nors Villa ir kiti Meksi

ko skerdikai pasižymi savo 
nesvietiškais žiaurumais, 
bet musų socialistai nei žo
džio apie tai neprasitaria. 
O kuomet Suvienytos Val
stijos jau buvo besiveržian
čios į Meksiką tikslu nu
raminti, sustabdyti kraujo 
praliejimą ir įvesti tvarką, 
tai, žinoma, socialistai šau
kė, kad tai bus ginimas ka
pitalistų reikalų ir bereika
lingas kraujo praliejimas. 
Taigi, jei socialistai užtyli 
apie Meksiko skerdikų dar
bus, tai reiškia jie yra vie
no plauko. Ir ištikro taip 
yra. Garsioji 4’motina” Ma
ry Jonės, kariaujanti soci- 
alistė-sufragietė, Vilią va
dina savo brangiu draugu 
ir sako tuonii didžiojantisi. 

Todėl ne pro šalį susipažin- 
ti su gyvenimu ir darbe
liais kariaujančio socialisto 
Vilios. O jo gyvenimas yra 
labai tildomus, daug indo- 
mesnis, iiėgti bile kokio mus 
sočialisto-giltininkd.

Francisco Villa gimė 1868 
m. Las Nieves mieste, Du
rango valstijoj. Jokio išsila
vinimo neturėjo ir dabar vos 
gali savo vardą, pavardę 
pasirašyti. Jau būdamas 14 
metų buvo nuteistas pasė
dėti kalėjime už galvijų vo
gimą. Apleidęs kalėjimą jis 
apsibuvo kalnakasių sody
boj Guanacevi, kur vėliau 
buvo vėl teistas tiž žmogžu
dystę. Kuomet antru kartu 
apleido kalėjimą, tai jis su
organizavo buri plėšikų, 
apsibuvo kalnuose Durango 
valstijos ir t orioj o apylin
kes.

190’7 m. jis susirišo su 
Francisco Reza ii* sutarė 
vogti galvijus Chihuahuoj 

ir gabenti juos pardavimui 
į Suvienytas Valstijas. Bet 
urnai tarp jųdviejų ištiko 
nesusipratimai if Villa die
nos laiku ant pleciaus Chi
huahua mieste nušovė ant 
vietos Rėzą. Lapkričio mė
nesyj, 1910 m., jis užpuolė 
Sdto dirbtuvę Allende 
mieste, Chihuahua valstijoj, 
ir užmušė savininką. Bas
kui įbaugino jo dukterį ir
ta parodė, kur radosi $11.- 
000. Tais pinigais Villa ap
ginklavo didelę plėšikų gau
ją. Baskui, ištikus revoliu
cijai, Villa prisidėjo prie 
Maderos. 1911 m., sausio m., 
Casas Grandes dvare, Chi
huahua valstijoj, jis nužu
dė Carlos Alatorre ir Louis 
Artiz už tai, kad jie atsisakė 
jam išsipirkti. Tais pat me
tais, vasario mėnesyj, jis 
kankino moterį senovę Ma
ria de Ca Luz Gomez, kol 
tik ta išmokėjo jam $30.- 
000. Moteris, barbaro nu
kankinta, urnai mirė.

Kuomet 1913 urėtais, ge
gužio mėnesyj, buvo paim
tas Ciudad Juarez, tai čia 
Villa užmušė senorą Ignacio 
Gomez Oyola, 60 metų se
nelį, tarp sekančių aplinky
bių. Villa, atsisėdęs ant sta
lo, paklausė, ar turi ginklų 
namuose. Gavęs atsakymą, 
kad ne, išsitraukė revolve
rį ir ant vietos nušovė, o 
paskui lavoną išmetė ant 
gatvės; visas brangenybes, 
žinoma, išvogė iš namų.

Kuomet 1911 m. revoliuci
ja paėmė viršų, tai Villa 
lapkričio mėnesyj gavo nuo 
Chih nah u a gub e r na t or iau s 
mėsos monopolį Chihuahua 
mieste. Nuo apylinkės ūki
ninkų jis vogė galvijus ir 
statė mėsą miestan. Nužiū
rėjęs, kad jo pagelbininkas 
suka, jis vieną naktį užmu
šė jį.

Gegužio mėnesyj, 1913 m., 
su 75 plėšikų gauja užpuo
lė traukinį, išžudė visus 
traukinio darbiniriklrs ir 
daug pasažierių. Bavogė už 
100.000 pesų aukso ir sidab
ro, kurie buvo traukiny  j. Tą 
pat mėnesį San Andrės 
mieste įsibriovė į serrorO Sa
bas Murga namus. Čia už
mušė du Murgos brolėnus, 
o pats Mrrrga suspėjo pa
bėgti. Villa pagavo du Mur
gos žentu ir kankino reika
laudamas, kad pasakytų, 
km- pinigėli.

Kuomet pabaigoj to mė
nesio paėmė Sta. Rosal ia 
miestą, tai išžudė visus su
imtuosius, kankino baisiai 
visus miesto viršininkus. 
Bulkin inką Bucblecitą nu
šovė ir valkiojo miesto gat
vėmis. Miesto krautuvės 
buvo apvogtos. Daug pri
vatinių žmonių išžudyta, 
tat-p žuvusių buvo šeimyna 
hispano sėnoro Montilla. 
Kuomet Montilla gulėjo ne
gyvas ant grindų, tai jo 
žmona krito ant savo vyro 
lavono. Tuomet Villa pats 
spardė ir mindžiojo mote
ries veidą. Baskui srrarešty- 
diiio 20 asmenų, kankino 
juos, išreikalavo 70.000 pe
sų ir po to sušaudė.

Liepos mėnesyj, 1913 m., 
paėmęs vieną miestą išžu
dė 80 beginklių vyrų, mote
rių. Išgėdino kelias jaunas 
moteris. Rugsėjo mėnesyj 
paerne San Andrės. Čia iš
žudė taipgi daug beginklių 
vyrų, moterių ir vaikų. La- 
vbiiai buvo rtplieti kerosi

mi, suversti krūvon ir su
deginti.

Kuomet rugsėjo 20 d., 
1913 m. paėmė Carretas, tai 
pagavęs 70 m. senolį parei
kalavo $20.000. Kadangi tas 
neturėjo, tai pats Villa sa
vo ranka nudėjo senelį. 
Rugsėjo 20 d., 1913 m., pa
ėmė Aviles miestą, kurį 500 
federal ių kareivių saugojo. 
Visus suimtuosius kareivius 
iššaudė. Chihuahua mieste 
išžudė 150 beginklių žmo
nių, kurio visai politikoj 
nedalyvavo.

Toks tai yra Villa. Nese
nai 44motina” Jones iš Co
lorado kalėjimo siuntė e- 
pistoliją Viliai ir vadino jį 
“brangiu draugu”, ir di
džiuojasi tuoini. Taigi, niat, 
kokie asmenis yra socialis
tams brangus, tai mat, ko
kia šventa išsiliuosaviino 
revoliucija yra socialistų 
remiaiiia. Aišku, kodėl šios 
šalies raudonieji iichori, kad 
įsikištų Suvienytų Valstijų 
valdžia į šventu revoliucijos 
darbą.

Rag.

Atsiliepimas
Statymui patniriklo musų 
didžiausiam poetui Kris
tijonui Duonelaičiui del 

dešimtmetinių jo gi
mimo sukaktuvių.

Visos kultūringos gimi
nės gerbia savo didvyrius. 
Jos stato jiems pdinilikliis, 
praplatina jų raštus, sten
giasi per ypatingas įstaigas 
viešai anų mokslus bid tik
slus veiksniiugau gyvėjįšj- 
man įvvkdinti. Tokiu did
vyrių turi kiekviena giini- 
liė; nfes be jų negalima kul
tūriškai pirmyn žengti.

Mes, lietuviai, nežvel
giant į musų senovės kar
žygius, menkai tokių vyrų 
teturime, kurie del musų 
giminės yra pasidarbavę ir 
jos dvasią budinę bei kėlę. 
Visgi turime kelis; o tarp 
jų musų Mažibsios Lietuvos 
eilininkas kunigas Kristi
jonas Duoncl(litis be abejo
nės vyriausią, vietą Užima. 
Bet kas pažįsta jį, jo gyve
nimą, jo raštus? Daugeliui 
musų žmonių Duorielditis 
nei pagal vardą nėra pažįs
tamas. O tečiau buvo jis 
musų vardą į garbę iškėlęs, 
kuomet tarp limsų dar nei 
menkiausio tautinio susi
pratimo nebuvo. Jis apra
šė musų giminės budus ir 
vargus, nupiešė paveikslą 
musų tautos baudžiavos 
laikuose pirm 150 metų taip 
aiškiai, kad mes savo pro
senius jo raštuose gyvuose 
pavidaluose po savo akių 
matoine, jų žodžius girdi- 
,lie» ją vaigus juntame, jų 
1 inksmybe pasidžiaugiame. 
Už tai mes savo poetui, ir 
svetimtaučių a U gš ta i į gar
bę iškelt am, dėkonės kiti t i 
esame. Kaip ją išreikšiitie? 
Braplatinkime jo raštus, 
skaitykime juos, papasako
kime jų turinį savo vai
kams. Alė mes turime jam 
ir prakilnų regimą pamin
klą statyti, iš akmens bei 
geležies, kad žinoitės tą 
matydami sakytų: Taip 
ąai'liina lieturiai saro (lid- 
r!Jri port (Į.

Todėl lietuvio sušiojimo 
tint Kambyitb praėjusią va-

(Tąsa ant 6-to pušį.).
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Kas tai yra mokslas.
Pagal Ira Ramsen.Kuomet Robinson Crusoe atsidūrė ant savo garsiosios salos, tai jis ėmė tyrinėti savo naują buveinę tiek, kiek tik galėjo. Įgįjaiit laipsiiiškai daugiau pažinties, jis galėjo geriau prisitaikinti prie nauju apy- stovu ir nauju gyvenimo aplinkybių. Ką Robinson Crusoe darė ant savo salos, tą žiiiogūs darė ir daro per tūkstančius metu ant žemės. Stengiasi ištirti ją kub- pilniausia tiek, kiek gali.Jo pasistengimai, vienok, neapsirubežiavo žeme. Jis pakėlė akis augštyn ir tyrinėjo dangaus beribes ant kiek jo galingi instrumentai nešė. Moksliško tyrinėjimo dalyku yra ištirti kiek galima daugiau ne tik apie negyvą žemę, bet ir apie gyvūnus, apie žmogų, apie dangiškus kimus ir apie visokius kitokius daiktus, su kuriais tik žmogus susiduria.Troškimas žinoti yra mums prigimtas ir kiekvienas mus stengiasi šį-tą apie ši tą ištirti. Ypač kūdikiai apreiškia didį troškimą žinoti. Jie daro atidengimus kasdien. Kasdien jie suseka šio to naujo. Jie nuolatai užimti tyrinėjimais. Kūdikiams augant, jįj žingeidu- įiias paprastai bunka, silpnėja ir galų-gale daugių- daugiausia veik visai dingsta. Suaugę žmonės įpranta imti dalykus taip, kaip jie juos a randa ir nestato sau klaū*hmj.Jei' žingeidumo netektų visi, tai pasaulis labai, labai netoli tebūtų pažengęs. Juk vien išmokstant nuolatai vis daugiau ir daugiau pasiniame toliau pažangos keliu. Juo daugiau ištiriame, išmokstame, juo didesnę pažangą padarome. Tas tvirtinimas yra remiamas ant patyrimo ir yra teisingas.Ant laimes pasitaiko tokių, kurie nepraranda žingeidumo, kurie kol gvvena, tol stato klausinius ir stengiasi rasti jiems atsakymus. Iš šitų pasitaiko tokiu, kuriems pasiseka susekti, ištirti, išmokti apie ką nors daugiau, negu ligšiol žmonėms buvo žinoma. Tie tai yra išradėjai. Vieni jų suseka didžius daiktus, kiti didesnius ir tai}) mažais pridėjimais ir dideliais pridėjimais žmonijos pažinties išdynas auga. Tie išradėjai, sušokėjai nauju dalykų vadinasi mokslo Vyrais.

Penkių pajautimų var
tojimas.Kiekvienas turbūt pripažins, kad geistina yra žinoti apie pasaulį kiiodaugiausia. Klausimas kįla: Kaip mos prie to prieisime ? Pirmiausia tai panaudoti pajautimus kiiopilniausia — matyti, girdėti, lytėti, ragauti, uostyti. Mes tą darome, ką mus protėviai daro nuo pat savo atsiradimo ant žemės; ir milžiniška daugybė pažinties buvo įgyta tokiuo būdu. Bet yra rubežius moki- nimuisi tokiuo bildu.Imkim, pavyzdžiui, mus pažintį apie žvaigždes. Žiūrėdami į žvaigždes plikomis akimis, mes gan daug ga

lime ištirti apie jas. Bet kur kas daugiau galime apie jas ištirti pasigaudami teleskopo ir kitų instrumentų, kokius žmonės išrado. Arba imkim ugnį. Paprastai į ją žiūrėdami visai maža tesužinosime, ir tik pabaigoj 18-tojo amžiaiis buvo susekta apie jos prigimtį. Tai buvo laikas; kliOmet mokslo vyrai ėmė pasigauti svarstyklių. Rūpestingai pasvėrus sudeginamąjį daiktą ir pataikas nuo degimo ir orą, kur daiktas sudegė, buvo padarytas susekimas a- pie ugnies prigiiiitį.Vien tik instrumentų pasigaudamas žmogus gali į- gyti gilesnę pažintį daiktų, su kuriais jis susiduria ir kuriuos jis mato. Teleskopas, mikroskopas, svarstyklės, spektroskopas — visi tie įrankiai ktir kas giliau leidžia pažinti dalykų prigimtį, negu kad gali be pri- gelbos minėtų instrumentų.Todėl aišku, kad gamtos tyrinėjimas gali būti dvejopas: paprastas, kurį gali kiekvienas atlikti ir su instrumentų pagelba.Bet mokslo vyrai labai daug ištyrė ir žino apie tikrą dalykų stovį, kurio per paprastą tėmijimą, be pagalbos instrumentų, nekuo- met nebūtų ištyrę. Mokslo vyras, norėdamas ištirti kas tai yra ugnis, jis pamatė, kad prie paprastų apy- stovų jie negali to padaryti. Jie turėjo sudeginti daug visokių daiktų ir visokiais budais, ir kiekvieną kartą labai atidžiai tėmyti į savo bandymus. Sakome — tie vyrai darė bandymus, eksperimentavo. Darydami bandymus mokslo vyrai didžiai išplatino savo tyrinėjimo lauką ir tuomi, žinoma, žymiai praplatino pažinties ribas. Bandymas moksle y- ra vienas svarbiausių dalykų mokslo vyrui. Be bandymų, be eksperimentų, mokslas tebebūtų dar ant labai žemo laipsnio, tebebūtų dar lopšyj.Nepakanka, vienok, vien teisingai nutėmyti be instrumentų ar su pagelba instrumentų. Vaidentuvė ir aštri mintis reikalingi susekimui gautų rezultatų, suvokimui ir išvedimui gamtos įstatymų iš gautų faktų. Kiekvienas žino, kad daiktas, išmestas viršun, krinta atgal. Jei tas apsireiškimas nebūtų taip paprastas, tai jis be galo stebintų žmones. Paprastu tė- mijimu į krutančius kimus mokslo vyrai nekuomet nebūtų susekę krintančių kūnų.Iš tokių tyrinėjimų susekta, kad visi kūnai pritraukia vienas antrą. Tyrinėdamas dangiškų kūnų bc- sisukimus ir studijuodamas tų besisukinu? įstatymus, Newton susekė, kad pritraukimo įstatymas, veikiąs ant žemės, apsireiškia taipgi tarp dangiškų kinių. Didis moksliškas susekimas reikalavo didžios, aštrios poetiškos galės ir plačios vaidentuves.Mes galime įgyti daug pažinties ir neturėti mokslo. Kiekviėiiaš liiųs gana daug žino apie augmenis, bet tas paprastas žinojimas nėra botanikos mokslas. Kiekvie

nas gerokai žino apie žvaigždes, mėnulį ir saulę, bet tas žinojimas, kurį įgyjame paprastu bildu. nėra astronomijos mokslas.
Taigi kas tai yra mokslas?Nėra lengva parodyti skirtumą tarp paprastos pažinties ir mokslo. Idant surinkimas žinių apie kokį nors veikalą galėtų būti vadinamas mokslu, yra reikalinga gan daug tų žinių ir kad šiokie tokie sąryšiai tarp- faktų butų nustatyti. Kartais sakoma, kad mokslas yra sistematizuota pažintis. Bet tai perplatus rip- sklcmbimas.Kuomet mes kalbame apie astronoiriijbs mokslą, tai tuomi reiškiame, kad žmonės įgijo daug žinių, pažinties apie dangiškus kimus pasigaudami geriausių instrumentų ir rinito protavimo, ir kad žmonės tą pažintį sutvarkė, susisteniatiza- vo ir parode, kad ta pažintis yra tvarki. Jei visi faktai, kuriuos mes nutėmija- ine, nebūtų sąryšy j, nepri- gulmingi nuo vienas antro, tai tuomet jokio mokslo nebūtų. Iš nužiūrėtų J nutėmy- tų faktų reikia susekti įstatymą.Čia vėl kįla klausimas, kas tai yra gamtos įstatymai? Kuomet esti surinkta daug faktų apie kokį nors apsireiškimą gamtoj ir tie faktai nėra prieštaraujanti, tuomet daroma apie tą apsireiškimą išdėstymas, kurs ir vadinasi įstatymu. Kimų puolimo įstatymas yra išrodymas to, kad visi kūnai yra traukiami vienas prie antro. Šis kūnų puolimo į- statymas pritaikomas ir nesipriešina nei kokiems kitiems gamtos istatvmams.Vienintelis mokslo tikslas yra susekti tiesą. Kaip sako Sir Wm. Crookes: “Mokslas temija apsireiškimus, užrašo juos, išveda įstatymus, tuo tikslu jis gilinasi į gamtą, ir vienintelis jo dalykas yra tiesa.”Visas mokslo dalykas yra susekti tiesą. Kuomet tiesa jau susekta, jau žinoma, tuomet ją jau galima panaudoti ir praktiškiems dalykams. Tokiuo tai bildu padaryta nesuskaitomi išradimai, kurie taip prigelbsti žmonėms. Išradimus kartais padaro pats mokslininkas, bet daugiausia nėra taip. Bet pirm, negu išradimai gali būti daromi, turi jau įstatymai ir principai būti žinomi. O tą atlieka tik mokslininkai, pasigaudami moksliškų metodų.Gamtininkas.
Karo pagrindas Meksike.Karas Suv. Amerikos Valstijų su Hispanija už Kubą buvo cukriniu karu, dabartinis karas su Meksiku gali būti žibalo katu, kadangi, kaip žinoma, iš seno Suv. Valstijas stumia tau karau Rockefellerio žibalo trustas, turintis Meksike plačius žibalo laukus. Kaip savame laike aukso gausumas boerams atvilko nelaimę, taip dabar žibalas meksikouaiiis grasia pavojumi.

Geologų hūomdnė, Meksikas į kelis nietus grili Hitties pirmeiliu prisaiiltj žibalo šaltiniu. 1907 kietais išgabenta iš Meksiko žibalo vienas milijonas bosų, 101L metais jau 14 milijonų bosų, gi 1912 metais 16 ir pū- sė mil. bosų. 1913 metais, nežiūrint namiiiio karo, žibalo išvežimas padidėjo lig 24 milijonų bosų, nežiūrint, kad tie žibalo šaltiniai tik dalimis dar išnaudojaihi, nes stoka visur tarii tikrų prietaisų ir rezervbariį. Tėčiai! Meksikas šiandie vis- vien užima trečią Vietą žibalo pristatyme pasauliui. Pirmąją vietą užima Suv. Valstijos, antrąją — Rusija.Dėlei ekonominio Suv. Valstijų Meksikai! įsiveržimo, toji šalis šiandie iudo- miai persistato: šalę naujos gadynės įvairių pataisymų ir verteivysčių, nekurtose apylinkėse gyvuoja dar ūkiai, vedami sulyg senobinio indionų kurpalio, arba užsilikę iš laikų his- panų kolionizavimosi. Svarbiausiais pataisymais ir šalies papuošalais šiandie skaitosi amerikoninio tresto Standard Oil Company įstaigos, paskui angliškos. Anglijos su Suv. Valstijomis konkurencija žibalo eksploatavime tęsiasi dar nuo Diazo laikų, kuris, negalėdamas sulaikyti ame- rikoninių kapitalistų savo šalin įsiveržimo, pasirūpino nors amerikonus šutinė-' ti su Anglijos pagelba. Šių dienų žibalo prekyba Meksike koncentruaįfįgį aplink Tampico, tatai' galimą, suprasti, kai]) tai yra negeistinas žibalo tostui to uosto užblokavimąs, išsyk pakertantis svambiausią pirkly bos arteriją. Aplink Tampico randasi 24 rezer- voarai del 56.000 bosų, gi pastaraisiais laikais statomas naujas milžiniškas re- zervoaras, kur ame tilpsią net 1.250.000 žibalo bosų. Apart Tampico žibalas eksploatuojamas dar ties Tuxpan ir Vera Cruz, todėl ir nestebėtina, k:td revoliuci- onistai visuomet kai]) galint mėgino tiios punktus užimti.Be to, Meksike randasi turtingi sluogshiai sidabro, švino, cino ir yario. Ypač sidabro produkcija Meksike yra pažymėtina, nes tenai jo išprodukuojama daugiau nei pusė, kiek sūnau dojama visame pasaulyj.Nežiūrint pamatuoto a- merikohinių trustų apetito į Meksiko natūralius turtus, iš Suv. Valstijų pusės tėčiai! yra pavojinga pamesti kelią ramiajam Meksiko užgriebimui ir pasiduoti karo likimui, kūris tuo talpu grasia ten iiidė- tiėms visiems kapitalams. Kas ten galėjo atsitikti, ko slinku dar ir šiandie sužinoti, kas pagaliau galėjo turėti intekmę į tai. kad prezidentas Wilson del menko atsitikimo su Huerta ėmė ir pasiuntė pastarajam savo Ultimatumą. Tiek tėčiai! tikrai galima pasri- kyti, vien tik del ekonominių Siiv. Valstijų interesų Meksike nepakako skelbti karą, jei lltgiai ir bendrai su jaiš nibtitų vėikė| taipprit 

iriiperijrilistinirii įlieti va i. Liudija.biiteįit faktas, kad Huertai ultimatiiiiias pasiųsta tūojatis Siiv. Valstijoms susitaikius su Kolumbija PriuaniOs kariai b reikale. Sulyg to susitaikymo Kolumbija prtpažiho Priila- iną nepriklatisbma Valstybe ir už tai iš Siiv. Valstijų apturėjo griusų pinigišką atlyginimą ir ypatingas privilegijas del platikiojililb kanalu. Taip tatai apsaugojus kanalą iš piėtū pusės, Suv. Valstijos ruošiasi jį galutinai ripšaiigoti ir iš šiaurės pusės, ty. ntio Meksiko pusės ir tuo tikslu prievarta stengiasi užmesti tinklą ant Meksiko. Praėjus kiek laiko kanalas turės būti galutinai pabaigtas. Kas tiesa, išpradžių biįvb kalbariia, kdd kanalus dideliems karo laivams e- sąš pėrsiauras, bet šiandie inžinieriai tvirtina, kad d- tėityj didesni krito laivai jail daugiau nebus dirbami, nes tokie karo iiiėtu nesą praktiški. Ūkišku žvilgsniu Panamos kanalas, žinovų nuomone, neturėsiąs didelės reikšmės ir išleistų jo prakasimui kapitalų nebus galima iižprocentUOti nė 3 procentu. Ramusis vaiideiiynas yrri taip didelis, kad kelias pav. į Indiją arba Manilą per Panamos kanalą keliaujant beveik toks pat ilgas, kai kad keliaujant per Suezo kanalą. Todėl Panamos kanalas turi reikšmę tik strateginiu žvilgsniu, kad greitu laiku sujungus AtlantikO ir Pa- cifiko karo laivynus, jei kuomet nors prireiktų atsispirti prieš japonus. Ir apie Japoniją čia dritigiaū- sia rūpinamasi.Ūkišku žvilgsniu gimęs karas visupirmu visiškai sunaikintų patį Meksiką. Pirm gimsiant viduriniams judėjimams Meksike pir- klyba žymiai buvO pakliūsi ir daugiausia pirkliauta su Suv. Valstijomis. Taigi pertraukimas santikių su Siiv. Valstijomis visupirmu atsilieptų į Meksiko ūkiškąjį padėjimą, Suv. Vrilstijoiiis tas daug nepakenktų.Meksiko finansai tuo tarpu šiais laikais jau taip susmukę, kad karas jiems nieko negalėtų pakenkti. Huerta šiemet sausyj paskelbė valstybės bankrutiji- mą ir nemoka už skolas procentų. Visas mokesnis iš gyventojų ir muitus panaudoja saviems reikalams, bet ir tos mokesnis dabar visai sumažėjo netekus jam svarbiausiųjų uostų Vera Cruz ir Tampico.To viso akivaizdoj Huertai karas geriausia ir tinka, ries gal tuomet jam pasisektų įgyti didesnį gyventojų prielrinkūmą ir Užsitarnauti šalies apgynėjo vardą.Svėtimžemių kapitalistų, lygiai tų, kurie tūri ten savo reikalus, tai]) ir tų, kurie valdžiai skolino pinigus, nuostoliai labai milžiniški. Valstybes skolos išneša 317 milijonų do1ferių,gi Svarbiausiais školintOjriiš, skaitosi Fraucija ir Vokietija. Tbs taigi valstybės labiausia ir pageidauja krirb, neš mano, kad tik po pasek

mingam karui Bris galinrii savo paskolas atgauti.Ot, del tų visų priežasčiū ir skatinama Šūy. Valstijos įšiinaišyti Meksikai!.
1J. U.

VILKAS. Dideliam, labai dideliam miške gyveno vilkas. Akis turėjo pasiblausušias, galvą žemyn nuleistą, tarytum, butų gėdijęsis ją augštyn pakelti, šonus indubūsius ir uodegą nudribusią.Nemalonus buvo iš pažiūros, bet dar bjauresnis iš savo papratimų ir budo.Nemylėjo nieko ir prie nieko nemokėjo prisirišti, todėl visų buvo labdi neapkenčiamas. Net senos miško pušįs ir eglės neapkentė vilko, lies kuomet jis palengva lindo po tų medžių priedanga, nesigailėjo šakelių, jas kramtė, laužė ir naikino.Be to ne sykį tie medžiai liudininkais būdavo, kaip tasai piktas plėšikas ties jais ramiai draskydavo šposininkus zuikelius, užpuldinėdavo jerubes ir kurapkas, gi sykį jiems teko liudininkais būti kaip net mitrioji lapė krito jo aukd.Baiminga iš prigimties apušė iš didelio pasibjaurėjimo visais savo lapais drebėdavo, kuomet tik išgirz- davo apsiblausus] vilko staugimą. Į tą staugimą tankiai susibėgdavo kiti vilkai ir prasidėdavo žUdystėS, apie kurias nesmagu net pasakoti, gi kas jau sakyti apie to visb matymą. Į- briugintas zuikelis veltui tuomet nlėtydatosi tai dešinėn, tai kairėn baisaus bėgimo metu, kad sumaišius pėdsakus. Katron pusėn pasisukdavo, visur užtikdavo vilkus. Nors iliitresnis ir smagesnis už savo priešininkus, bet kuomet vilkų perdaug susirinkdavo, bėdinas turėdavo papulti į jų nagus ir tekti del jų pietums.Bcdraskant sugautą zuikelį kaip tai jie bardavosi, kaip tai kraiiitydavosi!Sykį, tokių ginčų už kokį tai mažą žvėrelį metu, lig mirčiai sukandžiojo du silpnesniu vilku ir paskui juos suėdė.Tą bjaurią piktadarybę labai gerai matė ne tiktai medžiai, bet ir voverytė, kuri tuomet augštai ant šakos tupėdama iš persigandi- mo vos tik nenukrito vilkų tarpam Ir kiti žvėreliai taippat tai mritė ir paskui ilgai-ilgai sau pasakodavosi apie bjaurią vilkų prigimtį.Tatai ir nėstebėtina, kad kuomet Vilkas per niišką eidavo, visi žvėreliai slapstydavusi, klir tik galėdavo, bi tik to skerdiko apsisaugojus.Vilkas, kuomet nieko geresnio negalėdavo sau sumedžioti, visą savo pagiežą išliedavo ant varlių, kurias rida to kaip klerkus! Bet tas negalėdavo nuraminti besočio vilko.Tatai kaskart vis tailkiair iš miško išeidavo ir — palengva, atsargiai salindavo prie besiganančių pamiškėj avių. Jei jų katra truputį atsitolindavo lino savo bū

rio, pūldriVoši ant jos ir, nutvėręs už sketeros, vilkdavo nabagę taip greitai miškan, kad nei piemuo, nei net jo ištikimasis šuo negalėdavo bliaunančiai pagelbėti.Paskui užpuldinėdavo ir arklius, kuriuos nakčia ganyklose prižiūrėdavo sodžiaus berniokai, o kad visuomet neblogai jam pasisekdavo ir visuomet sveiku kailiu iš tų savo drąsių piešimų išeidavo, todėl jis pagaliau taip įsidrąsino, kad naktimis net prie pat artimesnių sodžių prislinkdavo ir ten visokiais budais mėgindavo, ar jain kartais nepasiseks įlysti kokioii avidei! arba tvartamKartą eina vilkas nakčia ir taip sau mąsto:— Et, kad kada nors man pasitaikytų visą avių buri išpjauti. Bet tie nelaimingieji sutvėrimai bliauna su- uodę mane ištolo, ir tada tuoj piemuo, jo šuo ir viskas, kas tik gyvas, sujunda, sukelia trukšnią, tarsi, atsitiktų kokia tai didžiausioji nelaimė. Gi paskui šaukia, rėkia, kad net nesmagu klausyti.— Arba tie šunes, katrie tokius trukšmus sukelia, kuomet man tenka prieiti kur arčiau sodžiaus! Kokie tai nepakenčiami sutvėrimai!.. . mąsto vilkas ir akįs jam net blizga iš piktumo, gi dantimis tauškina, tarytum norėdamas tuč-tuojaus visits šunis į šmotus sudraskyti.Staiga... pyškėjimas! Sausos šakelės, lw.rieiMi.%*<!V. jo, pradėjo linkti Ir htžti ir neužilgo vilkas įsmenga gilion duobėn.Nori išlipti, iššokti,, bet tuščios jo pastangos. Duobė gili, sieiios lygios, įlėra už ko net užsikabinti.Taippat iš niekur negali laukti pagelbos, nes niekam jokio gero nekubniet nėra padaręs. Aišku, niekas airi jo ncsusilriyleš.Visi žvėreliai toli išbėgib- jo. Medžiai į jį žiuri abejingai ir tiktai tylit! sato lapų šlamėsiu pasakojasi, kad sti vilku bus bloga, nes sodiečiai, katrie ditob'ę iškasė ir jos pavirš!) žagrirė- liais aptūrsė, bi tik sugavus nenaudėlį, riteis rytoj anksti ir vilką užriiiiš. Ir jis liudnai pabaigs savo gyvastį, nes visas savo gyvelninąs buvo didis blogdaris.
Iš Pietų Amerikos į §ū- 

vienytas Valstijas sugrįžo 
pulkininkas Roosevelt. Nors 
sugrįžo sumenkęs ir pasiro
dė pasiramsčiuodamas laz
dele, bet demokratams įva
re neiriažai baimės, ilfeš ap
reiškė, kad po kėlių dienų 
atsilsiui prisileisiąs išilgai ir 
skersai per Suv. Valstijas, 
agituodamdš už progresistų 
partiją. Yra ko ir nusigąsti 
esant šiais laikais netikusiai 
demokratų politikai.

1911 metais ant mtisų že- 
niės pratiesta geležinkelio 
17.151 iriylių. IŠ tb skait- 
liaūš išpuola: Suv. Valsti
joms 5.394 mylios; Europai 
3.1(10, Rytų Indijai 2.399. 
Afrikai 2.232. Argfentihai 1.- 
860, Australijai 864 ir Ka
nadai 620.
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KATALIKAS

Keli žodžiai apie 
Jėzuitus.

pa-

vi-
>

Šiais metais sukanka 
šimtas metu nuo atnaujini
mo jėzuitu, kurie buvo 
naikinti 1773 metais.

Musą žmonės beveik 
sai nežino, kas tie yra
zuitai, l tūli Įgavo paga
linus neteisingą nuomonę 
apie juos. Mat, visokie ne
tikėliai, ar kreivatikiai ne
siliauja jų šmeiže ir netei
singas paskalas leidę. Gal 
neprošali bus ir musų žmo
nėms žinoti, kas ištikrųjų 
yra tie jėzuitai.

Jėzuitui yra vienuoliai 
prigulintieji prie Jėzaus 
draugijos. Jėzuitų Įkūrėju 
buvo šv. Ignacas Loyola, gi
męs Hispanijoj 1491 me
tais. Jaunuose savo metuo
se Ignacas buvo karžygiu. 
Bekariaudamas su francu- 
zais 1531 metais prie Pam- 
peliunos jis liko sunkiai su
žeistas.

G ulėda ma s 1 i goi dm t y j e, 
Ignacas ėmė skaityti Kris
taus ir Šventųjų gyveni
mus. Užsidegęs tuo skaity
mu, jis pasiryžo išstoti iš 
kariuomenės ir visai pasi
švęsti Dievui tarnauti. Tą 
pasižadėjimą jis šventai iš
pildė. Pagijęs Ignacas ėmė 
daryti sunkias metavones, 
užsigeidė versti į katalikų 
tikėjimą, stabmeldžius ir 
kreivatikius.

Tuo laiku Martinas Liu
teris, Kalvinas ir kiti paki
lo prieš Katalikų Bažnyčią, 
Įstatė savo tikėjimą ir dau- 
sf' be- Žmo?•,atitraukė nuo

, i>ątąĮikysiv%.
Ignacas" greitai patyrė, 

kad jam trūksta mokslo. 
Turėdamas jau trisdešimts 
metų, jis sumanė mokyties. 
Pasimokinęs koki laika 
Barcelonoj, Ignacas Įstojo 
į universitetą Alkali, bet, 
ilgai čia netrukęs, iškeliavo 
Į garsingąjį Paryžiaus u- 
niversitetą, kur mokinos fi
losofijos ir teologijos.

Besimokindamas Pary 
žinje, Ignacas Loyola susi
pažino t -’i šešiais mokintais 
ir dievobaimingais jauni
kaičiais : 1) Petru Le Fėvre, 
2) Pranciškų Ksaveru, fi
losofijos mokytoju, 3) Jo
kūbu Lainez, 4) Alfonsu 
Salmeron, 5) Mykaloju Bo
badilla, filosofijos mokyto
ju Valladolidoje, G) Simo
nu Rodriguez.

Tie visi jauni vyrai deg
te degė troškimu pasidar
buoti kuodaugiausia Dievo 
garbei. Kad geriau tai pa
siekti, jie sutarė Įsteigti 
naują draugiją, kurios įsta
tymus patvirtino popežius 
Povilas ITT. Ta naujoji į- 
staiga liko praminta “Jė
zaus draugija’’.

Draugijos narių tikslas 
darbuotis savo išganymui, 
pildant prižadus amžinos 
skaistybės, paklusnumo ir 
neturto, tankiai priimant 
šv. sakramentus, skaitant 
dvasiškas kningas, apmąs
tant amžinas tiesas ir tt. Jė
zuitai privalo darbuoties ir 
del kitų žmonių, sakydami 
jiems pamokslus, katekiz
mo mokydami vaikus, au
klėdami jaunuomenę, klau
sydami išpažinčių, kariau
dami su kreivai ikystėmis ir 
atskalomis.

Pirmuoju ir augščiau- 
siuoju draugijos vyresniuo

ju liko išrinktas Ignacas 
Loyola. Jėzuitai rūpinas 
tepriimti i savo draugiją 
tik dorus žmones. Kiekvie
nas, norėdamas įstoti i ta z v v v
draugiją, yra tyrinėjamas 
per dvi ar tris savaites. Po 
to tyrinėjimo prasideda 
dviejų metų novicijatas. 
Naujokai per tą laiką per
traukia savo mokslus ir te- 
silavina Dievą mylėti, bū
ti kantrus, paklusnus, nusi
žeminę, žodžiu sakant, jie 
turi rupinties nevien apva
lyti savo širdį nuo blogų 
prisirišimų, bet ir pasiekti 
augštą dorybės laipsni.

Novici jutui pasibaigus, 
daromi paprastieji priža
dai, ir prasideda pertrauk
tasis mokslas mokyklose, 
vadinamose kolegijomis. 
Kolegijos gali būti sulygin
tos su gimnazijomis, tik 
kolegijose kaikurie dalykai, 
kaip štai filosofija, moki
nama daug plačiau negu 
gimnazijose.

Pabaigęs kolegijos mok
slą, jėzuitas vadinas scho
lastikų ir privalo mokinti 
jaunuomenę bent kelius me
tus žemosiose klesėse. Taip 
pasidarbavęs su jaunimit, 
jis eina mokinties per ketu
ris metus teologijos, o po 
to dar šešis metus jis pa
švenčia tolimesniam savęs 
lavinimui.

Pabaigęs tuos visus mok
slus ir susilaukęs trijų de
šimtų metų savo amžiaus, 
jėzuitas švenčias į kunigus. 
Įsišventus yra dar vieni 
metai novicijato. Tuo laiku 
visa jo atyda yra atkreipta 
į tai, kad patobulinti savo 
gyvenimą, t. y. pažengti do
rybės keliu.

Tokiuo budu jėzuitai pri
guli prie penkių rūšių: 1) 
naujokai, 2) scholastikai. 
3) broliai svietiškieji, 4) 
kunigai ir 5) profesoriai, 
t. y. jėzuitai kunigai, pada
riusieji prižadą visuomet 
klausyti popežiaus misijo
je, ilgai pasidarbavusieji 
paskirtoje vietoje ir įgiju
sieji augščiausi dvasiškame 
moksle laipsnį teologijos 
daktaro.

Jėzuitų kolegijose gali 
lavinties nevien tie, kurie 
mano likti vienuoliais, bet 
ir pašaliniai jaunikaičiai.

Jėzuitų skaitlius nuolat 
augo tol, kol nebuvo jie pa
naikinti. Jų pasišventimas 
ir darbštumas buvo tikrai 
stebėtini. Šv. Ignacas Loyo
la tevertė prie Dievo mi
nias nusidėjėlių, įsteigė na
šlaičiams prieglaudas, įkū
rė geriausias mokyklas.

Šv. Pranciškus Kraveras, 
nusiųstas kaipo misiono- 
rius į tolimas rytų šalis, 
atvertė milijonus stabmel
džių į katalikus. Kiti gi jė
zuitai pristeigė įvairiose 
vietose kolegijų, paėmė iš- 
guldinėti teologiją paga 
liaus kaikuriuose universi
tetuose, patraukė prie sa
vęs karalius, kunigaikščius 
ir kitus intekmingiausius 
žmones, atvertė į katalikus 
šimtus ir tūkstančius bu
ferių ir kalvinų.

Nemažai jėzuitų, taip uo
liai Dievui ir artimui be
tarnaudami, ir šventais pa
liko. Šitai bent žymesnie
ji: Šv. Ignacas Loyola, šv. 
Pranciškus Ksaveras, šv. 
Pranciškus Borgias, šv. 
Stanislovas Kostko, šv. A- 
lioizas Gonzaga, šv. Jonas 
Berclimans, šv. Jonas Pran-

___________ Į < ___________

ciškus Regis ir kiti. Prie 
tų dar reikia pridėti daug 
šv. jėzuitų kankinių, padė
jusių savo galvą už tikėji
mą.

Jėzuitai priguli prie mo
kyčiausių vienuolių ir at
sižymi geriausia organiza
cija ir nepaprastu mokėji
mu sunaudoti savo narių 
gabumu s, spec i a l i zuodam i 
savo brolius įvairiose mok
slo ir veikimo šakose. To
dėl jėzuitai visur įgija di
dele intekmę, o tatai vėl su
žadina pavydą ir neapy
kantą Bažnyčios priešų, 
kurių nedorą agitaciją ir 
pinkles daugiausiai truk
do jėzuitai. Todėl prieš jė
zuitus smarkiausiai sukilo 
masonai, įgavašieji antroje 
pusėje aštuonioliktojo šimt
mečio didžiausią intekmę 
ant valdžios Portugalijos, 
Hispanijos, Italijos ir Fran
cuos valstijose. Portugali
ja ir Ilispanija turėjo dide
lius žemės plotus Pietų A- 
merikoje, kur valdininkai 
ir dvarponiai baisiai skriau
dė vietinius gyventojus in- 
dionus. Jėzuitų misionoriai 
savo pamoksluose ir raš
tuose viešai barė nedorus 
skriaudėjus, taipogi peikė 
kitus neteisingus ir nedo
rus karalių ir jų valdinin
kų pasielgimus. Už tatai li
ko apskųsti — buk kurstą 
žmones prieš valdžią ir 17- 
58 metais liko išvyti iš Por
tugalijos, kurią tuokart 
valdė žiaurus ministras 
Pombalis ir engė visą val
stiją panašiai, kaip dabar 
tatai daro Portugalijos ma
sonų respublika. Francijo- 
je tame laike viešpatavo 
silpnaprotis karalius Liud
vikas XV, valstiją gi valdė 
Bažnyčiai priešingi minis
trai ir įvairios ponios, tu
rinčios intekmę prie kara
liaus dvaro. Pasileidimas 
ir betvarkė viešpatavo val
stijoje, kurioje pa galios ė- 
mė platinties klaidingas 
jansenizmo ir galikanizmo 
mokslas, skelbiąs tarp kit
ko, prigulmybe vyskupų 
nuo svietiškosios vyriausy
bės net tikėjimo reikaluose. 
Jėzuitai netylėjo, matyda
mi visas tas nedorybes, 
kuomi sukėlė prieš save 
Francijos valdžios kerštą, 
liko apkaltinti kaipo tvar
kos ardytojai ir pagaliau 
17G4 metais išvyti iš Fran
cijos. Iš Hispanijos jėzuitai 
liko išginti už tas pačias 
kaltes 17G7 metais. Paga
liau 1773 metais 21 liepos 
mėn. popežius Klemensas 
XIV išleido įsakymą, pa
naikinti visai jėzuitų vie
nuoliją, manydamas tuomi 
sutildysiąs abelną bruzdėji
mą prieš Katalikų Bažny
čią, sukeltą masonų ir iš
tvirkusių didikų, kurie tik 
ieškojo visokių priekabių 
prie Bažnyčios. Tikros gi 
priežastis užsipuolimų bu
vo: gobšumas ant bažnyčių 
ir vienuolynų turtų, pavy
das jėzuitams intekmės ir 
kerštas už jų drąsų visų 
diduomenės nedorybių iš- 
rodinėjimą.

Panaikintą visoje Euro
poje jėzuitų vienuoliją paė
mė savo globon rusų cieso- 
rienė Katrė Didžioji, pali
kusi jėzuitus senovės Len
kijos kraštuose, prijung
tuose prie Rusijos. Su laiku 
jėzuitai liko parkviest] net 
Peterburgan ir čion laikuo
se caro Povilo I buvo įku-

re savo gimnaziją, kurioje 
mokinos didžiausiųjų rusų 
ponų vaikai.

Nutilus visoms aštuonio
liktojo amžiaus revoliuci
jos audroms,’ jėzuitai vėl 
atgavo savo intekmę ir rug
pjūčio mėn. 1814 metais li
ko jų vienuolijai vėl sugrą
žintos visos teisės pope
žiaus Pijaus VII. Nuo to 
laiko jėzuitu vienuolija plė
tojasi visose šalyse, dar
buodamasi be paliovos vi
sose krikščioniškos kultū
ros dirvose.

Lietuvon jėzuitus buvo 
1570 metais parsikvietęs 
Vilniaus vyskupas Valeras 
Protasevičius kovai su bu
feriu ir kalvinu mokslu. 
Jėzuitai apsigyveno iš pra
džios Vilniuje, kur įkūrė 
savo kolegiją-mokyklą. Jai 
1579 metais karalius Ste
ponas Batoras suteikė uni
versiteto teises. Pirmuoju 
jos rektorium buvo garsus 
pamokslininkas Petras 
Skarga. Ilgai netrukus jė
zuitai ikurė savo vienuolv- 
nus Polocke 1580 metais ir 
Rygoje 1582 metais. Da- 

Jokubo liute- 
ųlėjo se- 

jezuitams. Jėzuitai 
įkūrę savo vienuoly- 
Kražiuose ir Kauno, 
vienuolynų buvo už-

bartinioji šv 
rių bažnyčia prigi 
niaus 
buvo 
nūs 
Prie 
laikomos gimnazijos, kurio
se mokslas stovėjo augštai, 
ir kurios išauklėjo nemažai į 
šviesių vyžų. Tarp lietuvių! 
jėzuitų pragarsėjo kun. Šir- 
vidas, parašęs pirmąjį lie
tuvišką žodyną, kun. Koja- 
lovičius, parašęs pirmąją 
Lietuvos historiją ir nema
žai kitų jėzuitų kunigų, ra
šiusių lukiškai ir tyrinė
jusių lietukų historiją ir 
jų senovės Įulturą.

Jėzuitai pirmieji buvo į- 
sitaise Viln iuje savo spaus- 

kuriije spauzdino 
x kitko ir lietuviškas 

kningas ir. |)kiuo budu pir
mieji padąre pradžią lietu
vių raštijai ir lietuvių judė
jimui. ( '

garbės paminklui. Tai kiek
vieno lietuvio turi būti gar
bės pareiga bendrai prisi
dėti prie to prakilnaus dar
bo. Duokite aukų visi, kiek 
kas tik įstengiate, ar po 
mažai, ar po daugel. Nei 
vienas neatsisakykit nuo 
aukojimo tokiam prakil
niam tikslui. Šlovingam 
paminklui privalu ir daug 
aukų. Rinkite kur ir kaip 
galite bei prieinate, savo 
kiemuose, tarp kaimynų, 
turguose, šventėmis, susie
jimuose. Nepraleiskite nei 
vienos progos. Tai juk ant 
musų pasiliekančios garbės. 
Linksmai ir stropiai stoki
me į darbą!

Aukas priima lietuviškų 
laikraščių redakcijos ir pa
kvituoja.

Komitetas Duoimi, 
paminklui statyti.

Prūsijoje.
P. S. Komiteto veikia

majame skyriuje randasi ir 
dr. A. K. Rutkauskas iš 
Chicago, Ill. Jis paminklo 
reikalu atstovauja Ameri
koje. Kas lietuvių nori pla
čiau arba šį-tą sužinoti a- 
pie rengiamą Duonelaičiui 
paminklą, arba kas nori to 
paminklo pastatymui au
koti, tegu kreipiasi pas d- 
rą A. K. Rutkauską, 2338 
S. Leavitt St., Chicago, Ill.

Ar.mokate Anglišką kalbą?
Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 

Žodynėlis Lietiiviškai-Angliškas su Fonetiško Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. „'Poliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiško Ištarimu. <J Ulonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninejo kalboje. Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susilažinti 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.

Kaina popieros apdaruose 
’ Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedj”, reikia draugo ir pinigus siusti per pačto Mo
ney Orderj arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

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

tu ve, 
tarp

ATSILIEPIMAS. 
—\----(Pabaiga nuo 4 pusk).

sąrą yra nutarta Duone
laičiui paminklą statyti, 
kuris musu vaikams ir kar
toms galėtų ;liudyti, kad ši 
karta išmanė ir norėjo sa
vo didvyriui ant dvasiškos 
dirvos garbę ir dėką išrė
dyti dušimtmetinėmis jo gi
mimo sukaktuvėmis. Pa
minklo statymui vieta išsi
rodo gražiausia ir šlovin
giausia senasis Rambyno 
kalnas, kurs kaip sargas 
lietuvių giminės savo ža
liuojančiu kanu Nemuno 
krantą dengia. Ten prie jo 
paminklo mes tankiai su
sieisime, ten atsimįsime ži
lą senovę, ten naujas dva
siškas jėgas sau semsime.

Todėl visi, katrie myli 
senąją musų tėviškę, jos 
meilingą ir jausmingą kal
bą, kurie turi dėkingą šir
dį musii senovės giedoriui, 
kurie geidžia, iškelti musų 
giminės garbę — visi sus
tokime ir rinkime dovanų 
paminklui ant Rambyno. 
Ir jus, kurie Didžiojoje Lie
tuvoje gyvenate, ir jus, ku
rie savo mieląją tėviškę 
prastoję esate ir svetimuo
se kimštuose darbuojatės, 
atsiųskit mielai ir (įžiaugs- 
mingai ^avo aukas

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. U gandas,

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

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.
Z. J. Tananevicz 

3249 S. Morgan St.

“Ant 
baro 

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

t Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtinė išl 
nepaprastai puikaus mišinio, 

k Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai 
miniai švelnios 

prieprovos daro j 
r ^kSOLO degtinę 
V Seru vaistu 

Šeimynų

t STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,
216 W. Madison St. A. Chaposke ir|T. hdlaskis, Lietu v. Agentai,

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

Tiesioginiai plaukinėj imal tarp
New York 
Philadelphia 
Boston

ir Hamburg
ir .............
ir .............

Baltimore ir .............
Halifax ir .............

Pigiausios kainos iš ir Į senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama į lietavių
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 rašyk

musų

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

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

Arba pas vi'tinius Agentus.

Naujas Sąvaitis Laikraštis

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

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyvilkai 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 ii 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 liuomi adresu:

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

RĖJIMUI DYKAI).

*

DU-KART NEBELINIS LAIREišTIS

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnųoia.

----------- ----- PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------
AMERIKOJ Į metams $2.50

(pusei matų $1.25KTTPOPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
L joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South All., . Mahanoy City, Pa.
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NUSKENDO GAR
LAIVIS,

. (Pabaiga nuo 1 pusk).

| Armijos komisorius buvo 
ant denio prieš pat nusken
dimu ir ramino žmones. Pa-

I nėrė į šaltą vandenį išta
ręs: “O. Dieve, tebūnie va
lia Tavo”. ■

Nuskendęs garlaivis “Em
press of Ireland” buvo po- 
puleris tarp turistų, ypač 
kad juomi plaukiant būda
vo proga per dvi dieni pa
sigėrėti gražiomis St. Law
rence . upės pakrantėmis. 
Garlaivis prigulėjo Canadi
an Pacific geležinkelių kom
panijai. Buvo tai didis gar
laivis. Turėjo 570 pėdų il
gio, 65 pėdas ir 6 colius plo
čio ir 60 pėdų gilumo. Tal
pino 14.500 tonų. Ant pir
mojo denio dar buvo keturi 
deniai.

Visas garlaivis buvo iš
dalintas į 10 aklinų skyrių. 
Buvo išvokuota, kad jei du 
jo skyriai liktų užlieti, tai 
vis gi dar galima butų jam 
pluduriuoti ant vandens. 
Turėjo du kaminu. Mašinų 
spėka lyginosi 18.000 ark
lių spėkai. Turėjo devynis 
katilus.

“Empress of Ireland” 
buvo pastatytas Glasgow’©, 

) Škotijoj, ir atsiėjo $2.000.- 
hl 000.

Ant garlaivio buvo veža
ma sidabro už $1.000.000 
Londonan. Ir tas viskas nu
garmėjo upės dugnan.

Kadangi didis garlaivis 
nuskendo negilion vieton il
su juo daug brangenybių, 
tai be abejonės bus bando
ma jį kino nors bildu iš-

Kapitonas' žuvusio laivo 
ir kiti jūreiviai yra teisina
mi, kad nekalti, nes ne per 
juos ištikus nelaimė. Kapi
tonas pasakoja, kad iš sa
vo pusės viską atlikęs, ką 
galėjęs, idant išvengti susi- 
kulimo ir išgelbėti pasažie- 
rius. Kapitonas, tamsiai 
nakčiai užėjus, davė signa
lus, kuomet “Storstad” bu
vo dar už poros mylių. 
‘ ‘ Storstad ’ ’ nepaisydamas 
signalų, tirštos miglos ir 
tamsios nakties,- visgi plau
kė. Po nelaimės migla išsi
sklaidžius ir nuo abiejų 
garlaivių žmonės matė vie
ni antrus. Taigi “Storstad” 
smogė i ant vietos stovintį 

. ■ garlaivį. Kai “Storstad”

smogė į milžiną, tai nelai
mingojo garlaivio kapito
nas prašė, kad ano garlai
vio kapitonas laikytų savo 
garlaiviu skylę užkimštą ir 
nesitrauktų atgal. Vanduo 
tuomet ūžtelėjo vidun ir 
“Empress” nugarinėjo.

Prieš miglos apsiautimą 
kap. Kendall matė “Stor- 
stand”. Miglai užėjus 
“Storstad” nesimatė ir 
tuomet kapitonas Kendall 
liepė leisti tam tikrus sig
nalus. Kokios tai priežas
ties delei “Storstado” ka
pitonas neprisilaikė duotų
jų signalų, ir Kendall pa
matė jo žiburius, kuomet 
garlaiviai buvo jau tik ap
link 500 pėdų nuo vienas 
antro. Kapitonas Kendall 
per magafoną sušuko pasi
sukti į šalį ir savo mašinis
tams liepė sukti į antrą ša
lį. Bet susikulimas jau bu
vo neišvengtinas.

Po susikulimo kap. Ken
dall norėjo plaukti prie li
pęs kranto, kad garlaivis ir 
žmonės negautų nuskęsti. 
Bet visos mašinos jau bu
vo sugadintos ir nei kruste
lėti negalėjo. Elektrikinės 
mašinos irgi buvo sugadin
tos ir ant garlaivio elektros 
šviesa užgęso. Ir, sulyg ka
pitono žodžių, garlaivis nu
skendo po 10 miliutų po su- 
sikulimo. Kapitonas pateko 
vandenin ir buvo su garlai
viu panėręs, bet paskui iš
kilo ir sugriebė kokį ten 
skeveidą. Vėliau iš vienos 
valties išgirdęs žodžius: 
“Ve kapitonas; išgelbėkim 
jį.” Ir kapitonas buvo in- 
trauktas į valtį, kurioj jau 
bOvo arti 30 asmenų.

Kuomet prekinis garlai
vis “Storstad” atplaukė į 
Montreal, tai tuoj buvo iš
imtas “warrant” suareštuo
ti jį. Tumui pasirūpino Ca
nadian Pacific kompanija. 
Garlaivis liko savo vietoj 
prirūkytas.

“Kuomi remdamiesi jus 
areštuojate inns'?” paklau
sė šerifo kap. Anderson.

‘1 Remdamiesi Anglijos 
valdžia”, atsakė šerifas.

“Storstad” gabeno anglis 
ir tuoj po suareštavimo im
ta iš jo lioduoti anglis. Visi 
jūreiviai ant “Storstad” 
buvo nuliūdę ir nenorėjo 
kalbėti. Kapitonas Ander
son buvo tuoj nugabentas 
del tardymų.

Viso dalyko nuodugniam 
ištyrimui paskirta tam tik
ra komisija.

Žuvusio garlaivio kom
panija reikalauja $2.000.000 
atlyginimo iš norvegų kom
panijos, kuriai priguli 
“Storstad”.

sai susižiedavimas Vokieti
joj pagimdė daug įvairių 
kalbų, kadangi tai pirmasis 
panašus atsitikimas Hohen- 
zolernų dinastijoje. Kaize
ris mielai sutikęs savo sūnų 
apvezdinti su grafiute, ka
dangi vokiečių princų šei-

Vyskupas apie skautus. 
Bayonnes vyskupijos, Fran- 
cijoj, vyskupas andai savo 
prakalboj išpeikė skautų 
judėjimą, pažymėdamas, 
kad skautus jaunuolius or
ganizuojanti protestantai ir 
masonai, todėl katalikams

KAS SVARBIAUSIAŽMOGAUS GYVENIME?
POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1 pusk).

rabų kalbai ir teologiniams 
mokslams paliksiąs tasai 
pats arabų raštas.

PULK. ROOSEVELT LAI 
KO PASKAITAS.

Pasakoja apie savo ekspe
diciją po Brazilijos 

raistus.
Buvęs Suv. Valstijų pre

zidentas pulk. Roosevelt, 
kuris nesenai sugrįžo iš ek
spedicijos po Brazilijos ne
prieinamas vietas, šiais lai
kais kaikur laiko paskaitas 
apie tą savo kelionę. Andai 
jis tokią paskaitą laikė Wa
shingtone, į kurią sutrau
kė didžiausias minias klau
sytojų. Viską pasakoje iš 
atminties.

Jis tvirtinęs, kad jam 
Brazilijoje teko pasiekti to
kias vietas, kuriose dar ne- 
kuoinet žmogaus koja nesto
vėjus ir ten taigi atidengęs 
naują upę, geografijai visai 
nežinomą.

Jis tą upę pavadinęs “a- 
bejinga” (River of Doubt), 
kuri turinti tūkstantį mylių 
ilgio. Jo kelionė buvus la
bai pavojinga, kadangi vi
somis pusėmis grasius mir
tis, kaip tai iš bado, trošku
lio, įvairių ligų, taippat nuo 
žvėrių ir nuodingųjų angių. 
Butą tokių dienų, kad Roo
sevelt su savo draugais 
maitinęsis beždžionių mėsa, 
kurias turėję tam tikslui 
šaudyti.

Netrukus pulk. Roosevelt 
keliausiąs į Hispaniją, o iš 
ten sugrįžęs, užsiimsiąs pas
kaitomis ir politika.

PERMAŽAI PRINCESŲ. 
Delei to kaizerio sunūs tu

rįs apsivesti su gra- 
fiute.

Penktas iš eilės Vokieti
jos kaizerio suims, princas 
Oscar, turįs 26 metus am
žiaus, susižiedavęs su gra- 
fiute von Bassevitz, savo 
motinos rūmų freilina. Ta-

mynose pritruko princesių, 
palikusios vienos tik pri- 
auglės ir nesama iš ko pa
sirinkti, gi Oscaro motina, 
kaizerienė, nenori, kad su
ims vestų kokią nors sve
timtautę princesę.

KARŪNAVIMAS ATI
DĖTAS.

To priežastimi — ciesorie- 
nės mirtis.

Nežiūrint to, kad jau kuo
ne du metu praėjo, kaip mi
rė Japonijos mikadas Mut- 
suhito, tai vienok dabarti
nis mikadas nei pamanyti 
negali apie apsivainikaivi- 
mą, kadangi nesenai mirė 
ciesorienė motina, po ku
riai prisieina ištisus du me
tu gedėti.

Andai mirusios ciesorie- 
nčs motinos palaikai galu
tinai palaidoti ciesorių lai
dojimo vieton. Iškilmės bu
vusios labai didelės. Sulyg 
japonų tradicijos podraug 
su ciesoriene vienam kars
te palaidota ir 4 molio sto- 
vylėlės, kurios it dvasios 
per amžius ciesorienę - sau
gosies.

jaunikaičiams nepridera 
būti skautais. Visas pasau
lis tuo vyskupo pasakymu 
pasipiktino. Turbūt vysku
pas mano, kad dabar esanti 
viduramžių gadynė.

Geležinkelis per tyrynus. 
Per Saharos tyrynus Fran- 
cijos valdžia sumanius pra
tiestą. geležinkelį. 'Tugurte 
jau statoma pirmutinė tam 
geležinkeliui stotis. Kampi
nį akmenį padėjęs Franci- 
jos karo ministeris.

Naujai “Zeppelin”. Vo
kietijoj neužilgo karo žiny
bai busiąs pavestas naujas, 
iš eilės 25-tas “Zeppelin”, 
orlaivis, kuris baigiamas 
statyti ir labiaus už kitus 
didesnis ir ištobulintas. Tu
rėsiąs net tris motorus 180 
arklių jėgos. Lėšuosiąs 700.- 
000 markių. Neužilgo Vo
kietija turėsianti milžiniš
ką oro laivyną,

Kad

Be abejo kiekvienas atsakys, 
jog SVEIKATA.

supažindinti kiekvieną darbininką žmogų 
su higijena ir sveikatos užlaikymu, mes 

išleidėme kningą vardu:

SVEIKATA
ARBA

Mišios, laikomos prie karo akademijos Vera Cruz mieste. Keliose vietose sienos 
akademijos yra pramuštos Suv. Valstijų kanuolių šūviais.

NORĖJO NUŠAUTI 
PRINCĄ.

Pirklybos mokyklos studen
tas tame intariamas.

Agrame, Austrijoj, suim
ta pirklybos mokyklos stu
dentas Schefer, kuris kalti
namas už norėjimą^pnsike- 
sinti ant Austrijos princo 
Leopoldo Salvatoro gyvas
ties.

Princas, pildantis genera- 
lio artilerijos inspektoriaus 
pareigas, buvo atkeliavęs į 
Agram su Chorvatijos ba
rni Skerleč, kur, peržiūrė
jęs lauko artilerijos stovį, 
nuėjo su barni teatram

Išėjus princui iš teatro 
ir norėjus jam sėsti karie
ton, staiga prie karietos 
prisiartinęs Schefer ir didė
jęs ranką kišeniun, iš kurio, 
regis, jo norėta išsitraukti 
icvolveris. Policija laiku 
tai nutėmijo ir studentą su
griebė už rankų, 
pas jį rasta 
revolveris.

Areštuotas 
naši, kad jis 
nenorėjęs

Paleista iš kalėjimo. Gar
si Anglijos sufragietė Silvia 
Pankhurst nežinia jau ke
lintu sykiu išnaujo paleis
ta iš kalėjimo omus jai ba
dauti.

Žemės drebėjimas. Cata- 
nijoj, ant Sicilijos salos, to
mis dienomis išnaujo at
jausta labai smarkus žemės 
drebėjimas. Nuostoliai iš
naujo padaryta dideli. Apie 
žmonių aukas telegramais 
nieko nepranešama.

Ir tiesa, 
priliuoduotas

studentas gi- 
jokiuo budu 

kesinties ant 
princo. Pradėta tyrinėjimai.

Parlamentą atidarė. Šve
dijos karalius Gustavas an
dai atidarė naujo parlamen
to 'pirmąją sesiją. Sosto 
kalboje pabrėžė kas link ša
lies ginklavimosi ir išrodė 
grasiantį Švedijai pavojų, 
deki kurio būtinai reikia 
didinti armiją. Ant galo 
pranešė, kad ginklavimosi 
išlaidoms busią sumanyti 
nauji mokesniai. To patįs 
gyventojai norinti.

Tarptautinis skautų su
važiavimas. Egipto mieste 
Aleksandria prasidėjęs 
tarptautinis skautų suvažia
vimas, kuriame reprezen
tuojama visos šalįs, išsky
rus užsilikusią nuo civiliza
cijos Rusiją. Atsibusią 
mankštiiiimai, žaislai, už ką 

'skiriama dovanos, d

Andre’o ekspedicijos at
balsis. Iš Jakucko, Sibcri- 
joje, Švedijos valdžiai pra
nešta, kad vietos miškuose 
surasta dalis orlaivio, ku- 
riuomi, kaip menama, švedų 
mokslininkas Andre buvo 
pasileidęs link šiaurinio 
žemgalio 1897 metais ir nuo 
to laiko pražuvęs. Švedija 
pradės tyrinėjimus, kadan
gi per 17 metų Andre liki
mas nesusektas, nors 
jo ieškota.

visur

Princas kaltinamas, 
kietijos laikraščiai už

Vo- 
alba- 

nų sukilimą kaltina princo 
Wied didį bailumą, kuris, 
sukilėliams užpuolus ant 
Durazzo, tuoj aus pasislepia 
ant karo laivų. Princas taip
pat kaltinamas ir už tai, kad 
jis be reikalo ištrėmė karo 
ministerį, kurį albanai ger
bę.

Nauja Lietuviška Aptleką.
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, Ill.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 1658

Parduodam visokius elektriš
kus fikeprius, iampas ir t. t 
Atliekam visoki elektriška dgr- 
ba — sudedam elektriška švie
sa ię«tliekam visok. taisymus.

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į 
SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, 1UZIJOLOU1JOS 

IR IIYUIJENOS.

KANKVEDIS PRADINĖMS MOKYKLOMS IR 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

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

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

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

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

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. GLOMSKIS, Sav,

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

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

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.
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Humoras - Juokai
AUKSINĖ PROVOKATO| 

KIAUS ŠIRDIS.

Iš atžvilgio į dideli žin- 
geidavimą, kokį šiandie vi
suomenėje gimdo skaitlin
gi provokatoriai, nusidavė- 
me pas vieną jų, norėdami 
iš pasikalbėjimo patirti ro
lę, reikšmę ir metodas tos 
in domios ir nepaprastos 
pro vok a toriu br o 1 i j o s.

Šeimininkas ir podraug 
pirmininkas priėmė mus su 
didžiausiu džiaugsmu ir, 
spauzdamas širdingai ran
ką, atsiliepė:

— Kaip tamstai einasi?! 
Pagaliau ir musu tamsta 
nepamiršai. Rasi, dabar pa
galiau su spaudos pagelba 
visuomenė patirs, kaip gy
vename ir darbuojamės, už
siinteresuos mumis ir, pa
žinus mus arčiau, apkalimos 
mus ir pamylės.

— Pasakyk man, moky
tojau — paklausiau — ar 
tiesa vra tai, ka žmonės kai- 
ba, kad jūsų užsiėmimui 
reikalinga turėti baisias va
lios jėgas ir budo galingu
mą?'

Nusišypsojo susisarmati
jęs-

— Taigi kaip tik priešin
gai, Musų užsiėmimui ne
reikalingas pastovumas. Ge
rumas, valios silpnumas, ty
ra slavine kiltaširdybė... 
tai viskas, kas musų užsi- 
ėi n i imi i r e įkal in ga.

— Ištikro! — nusistebė
jau labai. — Kas tai butų 
galėjęs pamanyti... Ir ko-

Patraukė pečiais ir pri
dūrė:

— Sakau tamstai, kad tai 
buvo silpnumas. Ir užsimo
jimas tikrai slaviškas!

— O paskui vėl pas “tuo
sius” nukeliavau. Tie, ma
ne pamatę, tuojaus sako:

—Mielasis, surengk mums 
pasikėsinimą!

— Kaip tai, sakau, pasi
kėsinimą! Kibą tas nepra- 
vartu...

— Delko nepravartų? Net 
ir labai pravartu!

— Paprastas dalykas, 
kad ačiū švelniam budai ė- 
miau rengti 
Supi enavau 
riausiai. O 
pas “tuos
Tie pas mane su klausi
mais: ką ir kaip ir kur? Ant 
ko ir kieno pasikėsinimas? 
Paprastas dalykas, neišlai
kiau lig vėlai nakčiai. Ma
ne vynu nugirdyta., 
gų man 
bar sau 
laiko

— Kokiose 
se tamsta esti 
paklausiau.

Pasižiurėjo 
nuostcba.

— Žinoma, 
i gi ištikro tamsta 
! nužiūrėjimą ?

i — Atleisk, tamsta — pa- 
iraudau — bet tai yra labai 
retas atsitikimas asmeniš
kumo skaldyme.

— Retas? Bet juk ant to 
remiasi visa musų profesi
ja! Esame toj kompanijoj 
— tai visiškai ištikimai i- 
mamės pagelbon, nieko ne
galvodami apie pasekmes...

pasikėsinimą, 
viską kuoge- 
paskui nuėjau 
antruosius”...

su

Pini- 
duota... štai da- 
ir gyvenu nuo to 

prie dviejų stalų”... 
gi aplinkybė- 
ištikimas? —

į mane su

abiejose. Ap
turėtum

— Labai paprastai. Ar 
tamsta žinai, kaip aš, pav., 
pradėjau?

— Ne! Bet mielai tams-i
Esame vėl anoj — tai, musu 
nuomone, vėl reikalas veik
ti išvien su ta... Ot, ir vis
kas.

— Argi ?
— Kaip Dievą myliu! Juk

— Ne, ne, nieko, nieko!... 
Indomus iš tamstos žmo
gus!

— Leisk tamsta dar tik 
vieną klausimą užduoti — 
tariau sausu balsu — ar il
gai gyvena tamstos profesi
jos žmonės?

— Kaipgi čia tamstai at
sakius... ne visuomet! Li
gos juk dabar visokios siau
čia. ..

— Tatai neturite jokios 
savišelpinės draugijos ?

— Kur ten! Argi su mu
sų žmonėmis galima kas 
padaryti? Pasiūliau kole
goms įkurti emeritalį išdą, 
atidaryti kliubą, paskaitų 
sale, organizuoti mokyklas 
musų vaikams... Bet tas 
viskas palieka tik svajonių 
srity j...

Jis dirstelėjo į mane liūd
nai. Jo akyse žibėjo kokia 
tai melancholija. Palydė
jęs mane link durių paklau
sė:

— Ar negalėtum man, 
tamsta, nors trumpam lai
kui paskolinti bombos? Ką?

— .Ne.
— Aš tamstai paskui ati

duosiu tokią pat, ką? Na, 
tai gal revolverį tamsta 
paskolįsi? Namie, be abe
jonės, tamsta turi ne vieną? 
Ką?

Atsakiau, kad aš neturiu 
nieko.

— O gal tamsta turi nors 
ką pasiskaityti ant nakties? 
Gal kokias nelegales 
kningas, ar kitokius tos 
rūšies raštus? Man vienam 
dabar vakarais labai nuo
bodu... Perskaitęs sugrą
žinčiau. .. Ką ?

— Palik sveikas! — ta
riau lakoniškai.

— Delko tuojaus sakyti 
“lik sveikas” — atsiliepė 
linksmai paskui mane. — 
Verčiau tamsta pasakyk: 
“Iki pasimatymo”. Tada 
tamsta būtum arčiau teisy
bės.

A. Averčenko.

Apskųstasis: — Nes ma
niau, kad tai mano namai.

Teislys: — Gi kode] bego
to, kuomet krautuvėn inė- 
jo jubilieriaus žmona? ,

Apskųstasis: — Nes ma
niau, kad tai mano žmona.

Nesutinka.

Jis: — Aš su ponia ke
liaučiau pasaulio kraštai!!...

Ji: — Labai tamstai už 
tai bučiau dėkingas, jei 
tamsta tuojaus tai padary
tum. ..

— O, ponia, o angele!...
— Bet... pats vienas!

Baliuje.
— Ką ponia darytum, jei 

aš ponią pabučiuočiau?
— O ką? Ar ponas manai, 

kad aš esu burtininkė?

Pas advokatą.
Ponia II.: — Aš esu jau 

galutinai nuspreiidžius im
ti persiskyrimą!

Advokatas: — Gi tams
tos vyras ką veikia?

Ponia H.: — Nieko.

Gatvėje.
Elgeta: — Ar ponia ne- 

pagelbėtnm? Mano vargšas 
vyras negali išeiti...

Ponia: — Kodėl jis nega
li išeiti?

Elgeta: — Nes jis varg
šas sėdi kalėjime...

-■ Ką tas gelbės?
— Ką tai gelbės nuo rau

pų čiepijimas — kalbėjo 
valstietis i daktarą. — An
tai mano kaimyno bernai
tis pernai buvo pačiepytas 
ir anjtiptj savaitei! po tam 
pasimirė!

— Bet tas negali būti! 
Kokiuo budu?

— Kaip tai negali būti? 
Nuo antrojo augšto per lan
gą iškrito ir ant vietos už
simušė.

Beilio bylos atbalsis. Iš 
Paryžiaus Berlynan praneš
ta, kad žinomas Rusijos re- 
voliucionistas Bureev turįs 
po prisiegh padarytą paliu
dijimą nekokios Ravičienės 
iš Kievo, kuriame toji mo
teris tvirtina, kad ji esanti 
dabar Amerikoj ir jai tai 
kelionei pinigų davus Viera 
Čeberiakov, pagarsėjusi 
Beilio byloje už bernaičio 
Juščinskio nužudymą Kle
ve. Kaip žinoma, toje bylo
je Čeberiakova stovėjo pro- 
kuratorijos pusėje ir liudi
jo prieš žydą Beilį, bet da
bar paniški, kad ji pati bu
vo nužudžius Juščinskį, a- 
pie ką sakius Ravičienei ir 
prieš bylą todėl ją išsiun- 
čius į Ameriką. Sakoma, 
Rusijos valdžia tas sukty
bes labai gerai žinojus ir 
būtinai norėjus visą bėdą 
suversti ant žydo Beilio, ku
ris visgi buvo išteisintas.

ANTRASIS “VYČIŲ” 
KONGRESAS.

Antrasis Lietuvos “Vy
čių” kongresas bus laiko
mas šiemet Brocktone, 
Mass., 7 ir 8 dienose liepos 
mėnesio.

Nauji Rateliai meldžiami 
yra pasiskubinti su berta 1- 
iiine duokle į centro kasą, 
kad galėtų su pilnu balsu 
dalyvauti kongrese ir ben
drai svarstyti “Vyčių” or
ganizacijos visus reikalus.

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

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

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

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

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Farmos! Farmos!
f

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 Ilgios su moliu su jodzemė ir su smielie 

j maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko ligios vienas su kal
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be valimo 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 
$900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažiokit 
toj ir kaipos priebusi į Peacock toj Tilifonuok manio į farmą o aš gavęs 
žinie kad priebuti vietoj toj priebusiu su automobiliu ir jus apvažuosiu 
po farmas ir laukus kurie yra ant pardavimo iš kuriu galėsi pasirinkty 
tinkamiausia, Rašykit toj Gausite knlgele apie prekės ir viso krašto ap
rašomas ir mapa dovana.

Adresuok:

ANTON KIEDIS
PEAoOCK, LAKE COUNTY, : MICHIGAN

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKITE

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.

'I

' į

tus paklausysiu.
— Iš mažens buvau gė

las. Mano tėvas ir 
močiutė buvo geri, 
motina negalėjo be 
žiūrėti į vandens 
procesą, kadangi
tų mažulyčių vibrionų... 
Bet vieną kartą man pasi
taikė Šveicarijoje susidurti 
su žmogumi, kuris mane 
pertikrino, kad “šventoj 
Rusijoj” ne viskas gerai 
kai]) turėtų būti einasi...

— Ir tamsta?
— Suminkštėjau. Pradė

jau “jiems” vežioti nelega- 
lę literatūrą į Rusiją, taip- 
pat ginklus... Kad štai vie
ną kartą, įsidėmėk tamsta, 
pakliuvau. Žandarai labai 
užsiinteresavo mano asme
nim!... ’’Tamsta turi, sa
ko, tokį puikų veidą... Te
gu gi mums tamsta papasa
kos kiek nors apie savo bi- 
čiuolius!”

— Kaipgi tai, tariau, ga
lima pasakoti! Juk tas 
tų labai nedora!

— Kodėl nedora?
— Nes juk jie visi revo- 

liucionistai!
—Tai kasgi iš to, kad jie 

revoliucionistai... Taip juk 
jau tasai pasaulis padalin
tas, kad vieni revoliucionis
tai, kiti nerevoliucionistai, 
o dar kiti galas žino kuo y- 
ra... Taip jau Dievas yra 
surėdęs...

— Abclnai imant, labai 
prielankiai su manimi kal
bėjosi.

— Et, manau sau, kas 
bus, tas bus, — papasako
si u!

bu-

mano
Mano
ašarų

virimo j 
gailėjosi kitaip mums netikėtų nei

viena, nei antra pusė. “Ge
riausia politika yra — nuo
širdumas”. — Taip pasakė 
vienas musų politikų.

— Pasakyk man, tamsta 
— tariau — ar tamsta su
tinki su gyvuojančia tvar

Į mane nuostabiai pasi
žiurėjo, paskui linksmai ta
rė :

— Nei truputį! Visur a- 
narchija, visur banditiz
mas! Pridera liaudis kvies
ti kovon už savo teises! Aš 
turiu iš užsienio brošiūrų, 
tuoj tamstai duosiu...

Atsiprašau tamstos — 
atsiliepiau pergązdintas —- 
bot juk aš žinau, kas tok
sai tamsta esi!

Tasai mandagiai 
juoke ir bakstelėjo 
mano bruslotan.

—• Kas per prakeiktas 
papratimas... Na, nieko, 
nieko!...

Nusiramino po paroksiš- 
kam savo juokui, nušluostė 
tamsius akinius ir nenoro
mis paklausė:

— Tamsta turi pažįsta
mu ?

— Turiu.
— Kas jie tokie?
— Kaip tai kas? Yra to

kie ir kitokie. Gi kam tam
stai reikalinga žinoti?

— Nori tamsta uždirbti?
Pasižiurėjau į jį. į

prasi- 
pirštu

Prūsas svečiuose.
Vienas prūsas nuėjo pas 

kaimyną į svečius. Pataikė 
kai]) tik ant pietų. Žinoma, 
tuoj šeimininkas prašė pru
są pietų eiti, bet prūsas at
siprašė, sakydamas:

— Tai kad aš nemėgstu 
tos košės (mat, šeimyna 
valgė košę).

Bet kada šeimininkė at
nešė ant stalo lašinių, tai 
prūsas paskubo prie stalo, 
sakydamas:

— Na, kad žmonės pra
šo, tai reikia eiti užkąsti.

Ar laikas gnybti.
Viena ūkininkė buvo la

bai didelė tinginė. Kartą, 
eidama darban, ji liepė ne- 
šiotei už valandėlės įgnybti 
vaiką, kad tasai verktų ir 
ateiti jos šaukti. Nešiotė, 
kad nepasivėliiius, po pus
valandžio atbėgo ir paklau
sė prie visų:

— Ar jau laikas vaiką į- 
gnybti?

Velnias nesuprato.
Kartą velnias upėje rado 

paspęstą varžą. — Kas čia 
butų? — mano jis sau — 
bėga vanduo ir nepribėga: 
gal tai girtuoklio gerklė?

Vienos paklaidos.
Teislys: — Kodėl inėjo- 

te jubileriaus krautuvėn?

Mokykloje^
— Nojus turėjo tris su

nūs, kas buvo jų tėvu?
— Tylėjimas.
— Zakristijonas Rimbas 

turi tris sunūs: Juozuką, 
Andriuką ir Baltruką, kas 
yra jų tėvas?

— Zakristijonas Rimbas.
— Nojus turėjo tris su

ims, kas buvo jų tėvu?
— Zakristijonas Rimbas.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

Pirmininkas — M. A. 
Norkūnas, 1GG Melrose St., 
Montello, Mass.

Pagelbininkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

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

Kasininkas — Kar. Ur
bonas, 2G1 Broadway, So. 
Boston, Mass.

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

Durų, lentų, lentelių, rėmų, 
švinakalvių daigių ir stogo popieros.
Musų č’enios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICA&, K.-L--
_____________________ 12___

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

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

A. VISBARAS & CO.
DEPT. K.

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

COLUMBIA

Prielankus atsinešimas. 
Paryžiaus “Figaro” aštriai 
užsipuola ant prielankumo, 
koks kalėjimo valdininkų 
daroma poniai Caillaux, ku
ri laikoma kalėjime už,“Fi
garo” redaktoriaus nužudy
mą. “Figaro” sako, kad pa
sibaigus rinkiniams parla
mentai! — vidurinių reikalų 
ministeris Viviani pusė 12- 
kos nakčia telefonavęs kalė
jimai! ir liepęs kalėjimo di
rektoriui pranešti poniai 
Caillaux linksmą žinią, kad 
jos vyras išnaujo išrinktas 
parlamentai! atstovu. Kuo
met kalėjimo direktorius 
apreiškęs, kad ponia Cail
laux jau senai mieganti, to
dėl jai pranešti to negalima, 
ministeris Viviani buvęs 
tuo labai neužganėdintas.

Laikinas prezidentas. Pe
ru respublikoj andai sudė
jo prįsiegą kaipo laikinas 
prezidentas generolas Be
na videka

t . B ,, , ■

groja iš abiejų pusių. Kaina rekordų: Nuo 65c. iki $7.50. v.
PASTABA: Visi Columbia rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; 
visos Columbia mašinos gali groti Victor rekordais.

E.

E.

E.
75c.

75c.

LIETUVl.šKI REKORDAI.
1161. “Tekėjo saulele kad aš jojau (choras). An

troj pusėj: Stumbriškių polka (armonika)... 75 c.
1162. Jieva (choras). Antroj pusėj: Polka nuo Ru

dos (armonika)........................... .......................
1163. Teklytė ir Pranulis (duėtas iš operetes

“Kaminakrėtis ir Maluninkas). Antroj pusėj:
Gudiška Polka (armonika)...................................

1164. Grožybė Lietuvos (choras). Antroj pusėj:
Jurgiuko kazokas (armonika)...............................

E. 1165. Tėvynė (choras). Antroj pusėj: Amerikoniš
kas naršas (benas) ......... .........................

E. 1166. Sukruskime broliai (choras). Antroj pusėj:
“Kur bakūžė samanota (duetas)........................

E. 1167. Kur namas mus (choras). Antroj pusėj: Kur 
bėga Šešupė (choras). — .. ......................

1168. šaltišius arba Dūda (choras). Antroj pusėj:
žvirblelis (solo)........................................................

1169. Eina garsas nuo rubežiaus (choras). Ant.
pus.: Siuntė mane motinėlė (solo)...........................

MAžRUSIkKI rekordai.
(M. Mironenkos solo dainos pritariant armonikai).

1210. Oi, za gajem, gajom. — II. Divkn. V siniaeh
stojala. —................................................................

1211. Kuceriavy Marko. — II. Oi, ni chodi Grieiu. 75c.
1212. Hop, moi gričaniki. — II. Sonce nizenko. —■' .. 75c.
1213. Gandžiu kniš. — II gonei kavaler. —............. 75c.

AMERIKONIŠKOS-ANGLIŠKOS DAINOS.
5283. Home, Sweet Home. Alice Nielsen, soprano.

— II. Last Rose of Summer. Alice Nielsen, sop-
A. 5022. Home, Sweet Home. Mrs A. Stewart Hol, 

kontralto. — II. Annie Sajirie. David Bisp- 
rano.

E.

E.

E.

E.
E.
E.

A

A.

A

A

liam, baritonas......................................................
584. Love Me Just Because — iš A. Stuburn Cin

derella. Harry Tally, Tenoris. — II. Are you 
Sincere? Lucy J. March, soprano, ir II. Burr te

noris...................................................................
1155. America (My Country), choras. — II. Battle 

Hymn of the Republic, kvartetas................
1014. Stars of the Summer Night, vyr. kvartetas.

— II. Vira, vyrų kvartetas.................................

$1.50

65c.

65c.

75c.

75c.

75c.

75e.

75c.

75c.

75c.

E.

E.
E.

ARMONIKOS SOLO.
(Grota .Termolajo Diemianenko).

1146. Vse govoriat ir Vidu-1 ja na reėcnku. — II.
Rach-česh-čach ir krakoviak................................

1197. Maršas Toska po rodine. — II. Mazurka.........
1198 Rusiška Polka. — II. Antra Rusiška Polka. ..

E. 1199. Vaisas “Lakštingala”. — II. Po ulice mosto- 
voi ir Stradanija .......................................

(Grota Guido Deiro).
1036. Polka. — II. Marsz Polka ...............................
1,066. Bud ’ zanaitim. — IT. Visie liūdi to dielajut.
2025. Avo Marija. — II. Dolores (valsas)................

E.
E.
C.

ŠOKIAI.
324. Polka. — IT. Valsas (Moxikos kapelija)..........

2128. Muzikantas, valsas. — TT. Diabolo polka 
Moxikos kapelija)

S. 3002. Kamarinskaja.
A.

C.
(I.

A.
$3.00

7.ic.
75c.
75c.

75c.
75c,
75c.

75c.

............................................. 75c.
II. Thallon, polka (kapelija). 65c.

5189. Melinas Dunajus, valsas Strausso (orkestrą).
— II. Two-Step..................................................... $1-00

5408. Strausso vairai (orkestrą). — H. Two Stop 
(orkestrą).................. ;.................................... $1.00

Visus žemiau surašytus ir tūkstančius kitų rekordų pardavinėja

“KATALIKO” KNINGYNAS, 3249 S. Morgan St., Chicago, III
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CHICAGOS ŽINIOS.
Mokslo metams pasibaigus.

Pereitą savaitę daugumoj 
Chieagos augštcsniųjų mo
kyklų pasibaigė akademiš
ki metai ir baigusieji savo 
mokslų šakas liko apteikti 
diplomais.

Nemažas būrelis lietuvių 
lankė šiemet Chieagos augš- 
tesniąsias mokyklas. Penki 
lietuviai pabaigė savo pro
fesijų mokslą ir gavo dip
lomus.

K. Mikolaitis lankė Chi
cago College ’of Medicine 
and Surgery, pabaigė ją ir 
gavo daktaro diplomą. Ke
tina važiuoti ir apsigyventi 
kokiame nors rytinių valsti
jų mieste.

Pr. Puskinigis ir p. Joni- 
kis taipgi lankė Chicago 
College of Medicine and 
Surgery ir pabaigė dakta
riškus mokslus. Vargu bau 
vienas judviejų apsigynęs 
Chicagoj. Žada apsibūti Il
linois valstijoj.

Tris lietuviai lankė Chi
cago College of Dental Sur
gery. Gurskis ir Vizelis pa
baigė den tiškus mokslus ir 
gavo diplomus.

Gurskis ketina atsidaryti 
ofisą ant West Side Chica
goj, o Vizelis žada apsigy
ventą kur nors rytinėse val
stijose. St. Šafranauskas 
perėjo į paskutinį dentisti- 
kos kursą.

St. Biežis ir S. Naikelis 
perėjo į tretįjį kursą medi
cinos.

Du lietuviu lankė šiemet 
Armour Institute of Tech
nology. Iš jų M. E. Žaldo- 
kas yra architektūros sky
riuj ir perėjo į ketvirtą ir 
paskutinį kursą; J. Byans- 
kas niokosi elektrikos inži
nierių ir perėjo trečian kur
sai!.

Lietuvius užrašinėja 
rusais.

Chieagos mokyklų cenzo 
užrašytojas užrašė mane ru
su.

Nepaisant mano aiškini
mų, kad lietuviai ir rusai 
yra visai skirtingi tauti, už
rašė mane rusu ir tiek. Cen
zo užrašytojas teisinosi, 
kad gavęs įsakymą iš mies
to valdžios užrašyti lietu
vius rusais.

Užrašė mane rusu, užvo
žė plačią kningą ir išėjo. 
Tai atsitiko apie 2:00 vai. 
po pietų gegužio 28 d. š. m.

-nas Petras Cibulskis, atė
jęs pas mane, taipgi skun
dėsi, kad su juo tą pat pa
darę.

Ar tai cenzo rubrikoj lie
tuviams vieta, iškovota 1910 
m., jau išdildoma? Jei taip, 
tai ar neprotestuosime? Ar 
neturės su justi, sukrusti 
musų politikieriai, advoka
tai, dr-jos, Sus-mai, tautos 
garbės gynėjai?

Ar nevertėtų musų Sus
inu seimams telegrafuoti, 
kad jie visos tautos vardu 
pakeltų balsą ir kad jis bu
tų girdimas Washingtone?

Reikėtų čia elgtis taip,

kaip žydai elgiasi. Už viso
kias skriaudas, neteisingu
mus pakelti protestą. Taip 
sužadinsime visokius mie
galius ir apsileidėlius prie 
veikimo, darbavimosi ant 
tautinės dirvos.

D-ras A. K. Rutkauskas.

Gali kilti straikas.
Jau senai eina derybos 

tarp vakarinių valstijų ge
ležinkelių kompanijų ir ma
šinistų su pečkuriais. Chi
cagoj nuo vasario mėnesio 
iš abiejų pusių komitetai 
vedė derybas apie pakėlimą 
algų. Dabartės abi pusi pri- 
pažino, kad dalykai yra in- 
teinpti ir vargu bau dery
bomis viskas pasibaigs, ga
lės kilti didis straikas.

Mašinistai ir peekuriai 
pareikalavo žyniaus pakėli
mo algų. Kompanijos griež
tai atsisako tai padaryti.

Kadangi kompanijos atsi
sako pakelti algas gerumu, 
tai mašinistų ir perkuriu 
organizacijų viršininkai leis 
per referendumą nuspręsti, 
ar kelti straiką, ar ne. Re
ferendumo rezultatai bus 
žinomi apie liepos 14 d. ir 
tuomet vėl darbininkų ir 
kompanijų komitetai turės 
savo posėdžius.

Kompanijos sako, kad jei 
darbininkų reikalavimus iš
pildytų, tai kasmet $33.000.- 
000 išmokėtų daugiau, negu 
dabar.

Jaigu kiltų straikas, tai 
72.000 darbininkų imtų ja
me dalyvumą.

Gedulinga procesija.
Pereitą /subatą, {mirusių 

atminimo dienoj, buvo su
rengta iš mažų vaikų gedu
linga procesija atminimui 
vyrų, moterių ir vaikų, kri
tusių Colorado valstijoj pas
kutiniojo straiko motu. Pro
cesija pikietavo Edison na
mus ties So. Clark ir W. 
Monroe gatvėmis, kur ran
dasi Standard Oil kompani
jos ofisai. Tyliai, nei žodžio 
netariant, vaikštinėjo šen 
ir ten giliai užsimąstę vai
keliai. Kaikurie jų buvo ap
driskę, bet visi turėjo ant 
dešinėsės rankovės po tvis
kantį, juodą šilkinį raikštį, 
tokį pat, kaip kad turėjo 
Upton Sinclair, kuomet jis 
pikietavo Standard Oil ofi
sus New Yorke ir buvo su
areštuotas.

Vaikai pikietavo ofisus 
nuo 9:00 valandos iki 11 -.30 
vai. iš ryto. Procesijos pasi
žiūrėtų buvo atėjęs ir Up
ton Sinclair.

Kad pavelytų tokį pikie- 
tavimą buvo prašyta polici
jos, bet ji nedavė savo pa
velijimo. Į pikietavimą, vie
nok, visai nesikišo, ignora
vo.

Reikalauja iš tėvo $25.000 
atlyginimo.

Nettie Farlow patraukė 
tėvą tieson ir pareikalavo 
$25.000. atlyginimo. Tėvas, 
pasisodinęs ją savo ofisan, 

paskui stumęs laukan ir iš
narinęs ranką. Tėvas esąs 
turtingas, jau penkiolika 
metų, kaip persiskyręs su 
jos motina, ir vedęs antru 
kartu. Savo pirmajai pačiai 
ir dukterei neduodąs užlai
kymo.

Pusė milijono kovai už 
blaivybę.

Prohibicionistai turėjo 
savo konferenciją Chicagoj 
ir sulyg jų pranešimų pas
taruoju laiku buvo suauko
ta $500.000 kovai už blai
vybę.

Chafin, kurs buvo 1912 
m. kandidatu į prezidentus 
nuo prohibicionistų parti
jos, atvažiavo konferencijon 
iš Californijos ir pasakė, 
kad šiemet anoj valstijoj 
smuklės busiančios panai
kintos.

Suėmė aštuonis padaužas.
Ant West Side buvo su

areštuota šaika iš aštuonių 
plėšikų. Jie pastaruoju lai
ku daug vietų ir žmonių ap
vogę. Suėjo jie į vieną 
smuklę ir smuklininkas, 
juos nužiūrėjęs,” pašaukė 
policiją. Atbėgę policiantai 
pakėlė didelę kovą smuklėj. 
Keli pabaidos visgi ištruko 
ir pabėgo.

Smuklėj užmušė policiantą.
Policiantas A. Gartley in- 

ėjo į smuklę po No. 2581 
Lincoln avė. išsikeisti če
kio. Jam besant smuklėj ki
lo peštynės tarp įsigėrusių 
vyrų. Policiantas norėjo 
peštynę sustabdyti. Bet pri- 
sigėrėliai kibo į policiantą, 
apveikė jį, atėmė kočėlą ir 
revolverį ir baisiai suspar
dė. Aplamdytas policiantas 
buvo nugabentas Alexian 
Brothers’ ligoninėn ir ten 
tuoj mirė. Mušeikos paspru
ko. Smuklės savininkas liko 
suareštuotas ir turės nuro
dyti kas tokie buvo tie pa
baldos.

Penki intariami mušime 
asmenis jau sugauta.

Amerikonas rašo apie 
lietuvius.

Gegužio 29 dienos nume
ry] angliško laikraščio 
“Daily News” ant editoria- 
lio puslapio randame gan 
ilgą straipsnį apie lietuvius. 
Parašęs Henry Blackman 
Sell. Atsiliepia labai prie
lankiai. Sako, kad 54.000 
lietuvių dėka dviejose vie
tose — “back of the yards” 
ir “Way over the harvester 
works” savastįs pakilusios 
nuo 100 iki 250% per pasta
ruosius penkiolika metų ir 
kad ten purvinumas užleido 
vietą švarumui, lūšnelės li
ko nugriautos ir išstatyti 
namai, mokyklos ir bažny
čios keičia smukles ir pool- 
roomius.

Pripažįstama, kad lietu
viai turį daug ko ameriko
nams pasakyti, daug ko pa
rodyti ir daug ko suteikti 
iš savo civilizacijos, "kurią

Suv. Valstijų flotilija plaukia Panamos kanalu iš Atlantiko į Pacifiką.

paliko, — civilizacijos, kuri 
jąu pilnai buvo išsiplėtojus, 
kuomet ši šalis buvo dar 
nedirbama.

Toliai! išrodoimą, kad lie
tuviai nesą ddr išgodyti, 
kad jie ateiną iš šalies, kur 
jų mokytojum buvus gam
ta.

Pabrėžiama lietuvių tei
singumas. Namų. savininkai 
nesiguodžią ant lietuvių, 
nes jie prideramai išmoka 
randas. Pabrėžiama taipgi 
lietuvių taupumas. Cituoja
ma Mary E. McDowell, kad 
lietuviai turį gerą skonį.

Paprastai, kuomet ima
ma ką girti, tai nesigailima 
pagirimo žodžių, o kuomet 
imama ką peikti, tai vėl 
perdedama. Minėtas auto
rius irgi nesigailėjo pagiri
mo žodžių, Bet pagirimu, 
pabrėžiant kieno nors gerą
sias puses, tos gerosios pu
sės yra sutvirtinamos. Tai
gi ir šis prielankus ano a- 
merikono atsiliepimas paak- 
stina mus prie gero.

Plytninkų straikas pasi
baigė. 150.000 darbinin

kų grįžta darban.
Utarninke, birželio 2 d., 

pasibaigė plytninkų strai
kas. Unija turėjo nusileisti. 
Priėmė tokias išlygas, ko
kios buvo pasiūlytos tris 
savaitės atgal. Tąsymais! 
ėjo del vieno dalyko — 
kompanija norėjo pasilikti 
sau teisę priimti ir atsta
tyti darbininkus pagal sa
vo nuožiūrą. Unija norėjo, 
kad tas butų atliekama jai 
pritariant. Kompanija 
griežtai atsisakė ant to su
tikti. Unija stovėjo ant sa
vo. Tuomet jau kompanija 
ėmė sakyti, kad samdysian
ti neunionistus ir pradė
sianti darbą. Tada unija 
nusileido.

Pereitą utarninką liko 
padaryta sutartis ir abi pu
si pasirašė. Sutartis pada
ryta iki kovo 1 d. 1919 me
tų.

Tie darbininkai, 
gauda, . .--------- . =
valandoj, tiems Menu centu vedėsi gražiai.

kurie 
o mažiau kai 40c.

valandoj pakelta alga.
Sutartyj yra punktas, ku

riuo užkertama kelias strei
kams. Unijos viršininkai 
neturės teisės apšaukti 
straiką. Kuomet sutartis 
pasibaigs, tai streikas ga
lės kilti tiktai tuomet, jei 
unionistai slaptu baisa vinių 
nutars streikuoti.

Straikas prasidėjo kovo 
9 d. Nors tai palietė tik 2.- 
000 plytninkų, bet tas jų 
straikas įpainiojo bedarbei! 
J5Q.000 darbininkų. Daug 
buvo Chicagoj pradėta sta
tyti namų, bet, trūkstant 
plytų, turėjo apsistoti sta
tymo darbas. Visi darbinin
kai, surištieji su namų sta
tymu, plytų gabenimu ir ki
ti, turėjo bedarbiauti del to 
straiko.

ant

Art 
guli

Žymus Chieagos vyras 
mirties patalo.

Wm. M. R. French, 
instituto direktorius, 
St. Luke’o ligoninėj ir sa
ko, kad jo valandos gyveni
mo jau suskaitytos. Buvo 
manoma, kad turėjo inkstų 
ligą, bet operacija parodė, 
kad beturįs vėžį.

Chicago yra dėkinga a- 
nam vyrui už didelį pasi
darbavimą steigime dailės 
įrėdnių. Jo dėka buvo per
gabenama Chicagon daug 
žymių dailės veikalų iš ki
tų kraštų. Darbavosi Chica
goj nuo 1877 m. Yra baigęs 
Harward universitetą.

P. ir M. šv. P. Marijos Raž. 
dr-jos vakaras atsibu

vo labai gražiai.
Pereitą nedėlią minėta 

dr-ja buvo surengus dailų 
vakarą su lošimu. L. J. Ra
telis lošė komediją “Žilė 
galvon — velnias uodegon”. 
Pasižymėjo p-lė Zofija Lau- 
rinavičiutė, Rozalijos rolėj. 
Gerai juokino Juozas Se- 
demko, Silvuko rolėj. Pa
girtinai vaidino p. J. J. 
Zolp. P-lė A. Urbiutė gerai 
nudavė Mortą, o V. Pie
rzynskis — P. Skambi.

Žmonių buvo vakaran 
prisirinkę gan daug ir visi

Atsidarė rezortas.
Nuo gegužio 30 d. atsida

rė Lcmonto rezortas Sodus, 
Mieli. Yra tai patogiausia 
vieta, kur lietuviai pralei
džia poilsio laiką. Graži vie
ta ir puikiai ištaisyta. Ne
mažai lietuvių jau atsilan-

Papuošimo diena gražiai 
praėjo.

Pereitą subatą, gegužio 
30 d., Papuošimo dieną, ant 
šv. Kazimiero kapinių buvo 
didžios minios žmonių. Y- 
pač buvo papuošti kapai 
Lažinskio ir Nagreckio, ku
riuodu krito 1910 m., didžio 
rubsiuvių straiko motu ant 
North Side. Prie tos progos 
lietuviškai sakė prakalbą 
kun. A. Briška. Sakė jaus
mingai ir iškalbingai. Dar 
sakyta buvo prakalba an
gliškai.

Apskritai, šv. Kazimiero 
kapinės tą dieną puošniai 
išrodė.

Du milijonai namų 
išgriovimui.

Chieagos miesto valdžia 
pienuoja sujungti South 
Side ir North Side didžiu 
bulvaru. Del to reiktų nu
pirkti ir nugriauti daug 
milžiniškų namų. Buvo spė
ta, kad nupirkimui ir nu
griovimui tų namų reikėtų 
miestui išleisti arti $7.000.- 
000. Visų išlaidų aprokavi- 
mas buvo pavesta dviem 
vyram W. McDonald ir Th. 
Powers. Juodu jau aproka- 
vo, kiek atsieis nugriovimas 
namų ir griuvėsių nugabe
nimas, būtent, $2.000.000. 
Bulvaras butų vedamas tarp 
Clark gatvės ir ežero.

Reikalauja darbininkų.
Chieagos bedarbiai galės 

pasinaudoti proga ir gauti 
darbo Michigano valstijoj 
prie vaisių ūkių. Fruit 
Growers dr-ja Bridgeman, 
Mich, apreiškė, kad birželio 
pradžioj jiems reiksią kelių 
šimtų darbininkų. Kitiems 
vaisių augintojams irgi rei
kės daugybės darbininkų. 

Vaisių ūkių Michigan vals
tijoj yra daug. Jie tikisi 
darbininkų sulaukti iš Chi
eagos.

Bedarbiai neturėtų mies
tuose tūnoti, aimanuoti ir 
graužtis, o sklysti ant ūkių.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
— Vaikinas 17 metų am

žiaus padarė hold up aptie- 
koj po No. 127 W. North 
avė. ir, pasiėmęs pinigais ir 
daiktais aplink $2.000, bė- 
go laukan. Bet tuo tarpu 
aptiekininkas pagriebė re
volverį ir bėgantį vagiliu
ką pašovė.

— Fohdan nupirkimui le
do bėdiniems žmonėms kait
rų metu įplaukė $1.630.71.

— Moteris J. Velone gat- 
vekaryj pametus $670.

— Birželio 1 d. išduota 
253 poroms pavelijimai ap
sivesti.

— Du policijos seržantu 
Grant parke užėjo žmogų 
begulint tik su apatiniais
drabužiais. Turėjęs kišenini 
tikietą į Cincinnati ir $12.- 
50. Žinoma, su drabužiais 
ir tie dingo. Vakarykščiai 
buvo įsigėręs ir vagiliai nu
rėdė jį ir nuavė čeverykus.

— Mirė Chevalier N. B. 
Emanuel, pagelbininkas 
Chicago Grand Opera di
rektoriaus. Gimęs Birming
ham, Anglijoj. Visam svie
tui buvo žinomas, kaipd^fP 
bus muzikas ir operų vedė
jas.

— Kelly’o bedarbių “ar
mija” jau pribuvo Chica
gon ir apsistojo ant tuščio 
loto ties 75 g. ir Greenwood 
avė. Keliaus į Washingtona 
pasiguosti apie darbo tru
kumą.

— Young People’s Civic 
lyga išleisianti 100 veikėjų, 
kurie išrodinės chicagie- 
čiams, ką daro žmogui svai
galai. Tą. darys stereoptiš- 
kais paveikslais, braižiniais 
ir gyvu žodžiu.

Pirma mintis.
Ištikus netikėtai nelaimei 

ar ligai, daug priguli nuo 
pirmos minties. Tai tini Im
ti Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine, nes tas 
vaistas akstiną visus orga
nus prie naturalio veikimo, 
suteikia šilumą ir liaunu- 
mą visam kūnui. Jis taipgi 
palengvina sukietėjimą, 
kurs paprastai esti tokiuo
se atsitikimuose, ir prigelb- 
sti virškinimui. Sunegalė- 
jus, ar turint blogą virški
nimą Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine yra 
pagirtina gyduolė ir taipgi 
sukietėjime. Moterįs, ku
rios išbąla ir sirguliuoja, 
turi bandyti šį vaistą, ka
dangi jis greičiau joms 
gelbsti, negu kitokie vais
tai. Vidurių ligose, surišto
se su skaudėjimu, šitas yra 
patartinas. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjus, 1333-39 
So. Ashland avė., Chicago, 
Ill. Tie, kuriems reikia iš
trinti skaudamas kimo vie
tas, tegu vartoja Triner’s 
Linimentą. Jis yra stiprus 
ir veikia giliai.

Advt.
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KATALIKAS

KATORGININKAI

šen!”
vago-

Drrrr. .. pukšėdamas su
stojo traukinys.

“Ei, nešike, eik 
riktelėjau, išėjęs ant 
no laiptelių.

Nešikas netruko atbėgti. 
Parodžiau jam savo daik
tus ir pasakiau, kad neštų 
juos traukiniu, kurs eina į 
Maskvą, nes čia man reikia 
persėsti. Daiktų, kaipo stu
dento, buvo ijeperdaugiau- 
sia: dėžutė su feningomis, 
pintine su baltiniais ir pa
talinė, dar krepšelis maisto, 
štai ir viskas. Nešikas, jau 
senyvas žmogelis, gana 
sunkiai nusikėlė pintinę ir 
kningų dėžutę nuo lentynos 
ir, susirišęs jiedvi diržu, 
persimetė per petį; aš pa
siėmiau maisto krepšelį, ir 
mudu išėjova iš vagono.

Buvo septinta ryto valan
da. Dangus apsiniaukęs; pil
ki rudens debesys niūriai 
kybo vos augščiau namų ir 
medžių. Oras pilnas sinul- 
kių-smulkiausių vandens la
šelių; retkarčiais iškrinta ir 
didesnį lietaus lašai. O gana 
šaltas vėjas, vėdyluodąmas 
ukus, sveikina tikrai rude
nine pagela ir, prasiskverb
damas pro drabužius, nela
bai maloniai kutena odą. 
Aš užsisegiojau apsiaustą ir 
tingiai žingsniavau paskui 
nešiką, kadangi buvau jau 
diktokąi kelionės nuvargin
tas, o nesmagus :oras nė 
feiek manęs negaivino.

Galop pasiekė va trauki
nį.

“Ar tamsta nori į rūkan
čiųjų vagoną, ar į nerukan- 

^įMjy?”,paklausč manęs ne
šikas, priėjęs prie vieno va
gono laiptelių.

“Nešk į nerūkančiųjų!” 
su feasžin kokiu piktumu ir 
pasibjaurėjimu ištariau; at
simindamas tvankų, dvo
kiantį rūkančiųjų vagoną, 
kuriame ligšiol man teko 
važiuoti.

Nešifeąs, regėdamas mano 
ūpą, nemėgino daugiau nie
ko tąrti ir nuolankiai tem
pė savo naštą kitan vago
nam Įnešęs sukrovė savo 
daiktus ant lentynos ir at
sistojo nuošaliai, laukdamas 
savo darbui užinokesnio. 
Padaviau jam pusmuštinį.

Nešikas, nesitikėjęs tiek 
gausiąs, labai žemai nusi
lenkė ir išėjo; aš gi pradė
jau galvoti apie tai, kodėl 
įiekuomet nemoku 
nuoti nešikų darbo, 
kartų man tekdavo 
mokėti, aš visuomet 
duodavau daugiau už
ir vis man dar rodės, kad aš 
mažai davęs. Ir visuomet aš 
lyg jaučiau, jog jų darbas 
daugiau vertas, nekaip 
jiems moki. Kartais, žiū
rėk, koks senis tempia naš
tą kuone didesnę už save, 
matai, kad jam sunku, bet 
kad atuešė, — už tą darbą 
ramia sąžine jam užmoka
ma dvi grivini, kas dar 
skaitoma ‘1 daug ”• • • Aš 
taip negaliu... Kodėl?!...

Mano mąstymą pertrau
kė grandinių džiarškėjimas 
ir komandos žodžiai: “Stok, 
stok!” Priėjau prie lango 
ir pažiurėjau. Šalę trauki
nio bestovįs žmonių būrys, 
apsiginklavusi u kareivi ų
apsuptas.

‘4 Katorgininkai! ’ ’ topte
lėjo man į galvą ir lyg kas;
tiaukte ištraukė mane iš damas nuo šalčio, gailestin- skaudų garsmą...

Visi lyg 
surembė- 
kokį nu- 
Išvąizda

Labai naudinga kninga
M. Bernatowlcz.

Pajauta, Lizdeika Duktė
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Hlstorlžkas romanas
Sollctuviao Jonas Montvila 

Mnlaplųtffc

KaInA ROPEROS APDARAIS $1.00
„ AUDEKLO „ $1.28

apkai- 
Kiek 
jiems 
jiems 
kitus,

vagono. Išėjau ir, tarytum, 
nudiegtas atsistojau prieš 
katorgininkus.

Nesmagus man buvo tas 
reginys: tos pilkos ilgos ru
dinės geltonais “bulyetu- 
ziais” ant pečių; milinės, 
suglamžytos kepurės; ap
kaustytos geležiniais pan
čiais kojos. Kiekvienas jų 
turi po mažą krepšelį — 
turbut valgomųjų daiktų 
pridėta. O veidai! 
išpurtę, nublankę, 
ję, reiškią kasžin 
ilsiiną-nuo vargi.
niūri, tarytum, be gyvybės.

Stovi visi akis žemyn nu
leidę, it nedrįsta jų pakel
ti. Tik retkarčiais iš padil
bų neramiai dėbtelia...

Ir tame neramiam jų 
žvilgsnyj lyg kad apmau
do, neapykantos kibirkštys 
rusena prieš visus tuos, ku
rie, laisvi būdami, žiuri į 
juos, “katorgininkus”, žiu
ri su nuostaba, pasibjaurėji
mu ar pasigailėjimu.

Juk jie jiaųčia, jie žino, 
ką apie juos musų sočioji, 
gyveninio palaimintoji mi
nia mano!...

Ji juos smerkia... Ji ma
to juose ne žmones, bet tik 
bjaurius, šlykščius sutvėri
mus, kurių vardas “kator
gininkai”.. .

“Katorgininkai”! — vi
suomenės atmatos, kurie 
vien tik pasibjaurėjimo esą 
verti... Visų nedorybių ne
šiotojai, žmogžudžiai, plėši
kai, vagys, didžiausieji 
niekšai!... Juos reikia uiti, 
reikia mušti, kankinti, žu
dyti!.. . Juos reikią surakin
tus uždaryti kalėjimuose, 
urvuose, tolį nuo žmonių, 
atplėšti nuo viso gyveni
mo... juos — tą juodą, šlykš
čią, bjaurią dėmę, kuri, lyg 
baisus prakeikimas, tvylo 
ant visos žmonijos!...

“Katorgininkai”! — iš
ties, koks neišpasakytai 
žiaurus žodis...

Ir kerštingai virpą minia, 
tą žodį išgirdusi...

Bet kieno sielą nėra už
kietėjusi, užšalusi, kam 
protas nėra apmiręs, šio pa
saulio smagybių apsvaigin
tas, kam teko patirti žiau
rus skurdas ir vargas, kas 
pažino tuos “katorginin
kus” — tai labai gerai 
pranta, ką reiškiąs tas 
dis!

Jis žino, kas gamina 
torgininkus...

Ir po ta šlykščia kauke, 
kurią ant katorgininkų už
dėjo prietaringa minios tra
dicija, jis įžvelgia ką kitą. 
Jis jaučia, jis žino, kad tie 
visų pasmerktieji katorgi
ninkai yra tokie pat žmo
nės, kaip ir visi...

Vienas katorgininkų puo
lė man į akį. Apsivilkęs pil
kesne, ne kaip kitų, rudine 
ir persimetęs per petį nedi
delį maišelį, jis stovėjo už
pakalyje visu kitų katorgi
ninkų ir kaž-ko meldė vy
resniojo kareivio.

Tai buvo augštaS, laibas, 
kokios dvidešimts penkių 
metų vaikinas. Jo veidas 
buvo visai inteligentiškas 
— tik be galo sudžiūvęs ir 
išblyškęs, nuo šalčio pamė- 
linavęs.

Aš priėjau kiek arčiau.
Jo meldimas, matyt, bu

vo kareivio atmestas, ka-

su- 
žo-

Tra tai feninga nepaprastai žingeidi. Fra* 
dčjęs ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs. Tfira tai didelė kninga ir 
▼Įsa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
lir veikimus musų prabočių, kurie gyveno ir veikė 
daug metašimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna galybės ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvė turi tą kningą per
skaityti.

Perkup&Tams duodame gerą nuošimti.

SiuSiaat plaišus adresuokite)

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

ga išvaizda, skausmą reiš
kiančia, stovėjo trepsėda
mas ant vietos.

Pamatęs mane, studentą, 
jis gyvai įsmeigė į mane a- 
kis. Rodės, kad toji studen
to forma, jam ką tai primi
nė, nes jo veidas kaipir nu- 
švito-nusišypsojo. Bet tas 
nusišypsojimas buvo kartus 
ir graudus... Galima buvo 
manyti, kad tai taippat bu
vęs studentas. Jis atsiduso 
ir, ką tai mąstydamas, pu
tė dar bent kiek savo 
šiltu kvapu nugrubusias, 
didžiai suliesėjusias ran
kas, kurios nuolat ilzdavo 
belaikydamos maišelį ir 
nuolat jį atleizdavo nudrib
ti žemyn. Ir tuomet jis tu
rėjo rinkti visas savo pas
tangas, kad užtraukus mai
šelį vėl ant pečiu.

Nežinau kas mane tartum 
kalte prikalė prie jo veido. 
Jis man taip įstabus buvo. 
Aš aiškiai mačiau, kad šis 
katorgininkas jau nenueis 
ligi jam skirtos vietos, ma
čiau, kad jisai jau apglob
tas mirties, ir kad ji jau jo 
nebepaleis...

O jis patsai toks ramus, 
tylus. Jo akyse tiek malonu
mo! Jose, tartum, jau nebe 
šios žemės šviesa žiba. Jis 
žiuri... bet klaikiai žiuri, 
jis mato tik toli kasžinką, 
tolyn ir žiuri... Arti jis jau 
veik nieko nemato...

Jis serga! Jis mirs!... 
diegė mane mintis.

“Eik šalin, 
rai!” . rūsčiai 
kareivis.

“Ar tai ir 
žmogų jau
paklausiau kareivio su dide
le širdperša.

“Jis ne žmogus, jis ka
torgininkas! Na, eik šalin!” 
dar rūsčiau pridėjo karei
vis.

Ir vėl tas žiaurus, nuož
mus minios balsas! Lyg 
koks pragaro gausmas pra
skambėjo jis ore.

Mačiau, feaip katorginin
kai, išgirdę jį, nerainiai-ne- 
ramiai sujudo ir sustojo ]yg 
nutrenkti, lyg stabo ištikti. 
Jie kantriai laukė kuomet

Pradėjau traukties į šalį. 
Bet tuo tarpu vyresnysis 
sukomandavo: 1 ‘ pirmyn! ’ ’
ir katorgininkai pamažu 
pradėjo eiti. Sukrutėjo ir 
paskutinysai katorgininkas; 
jis ėjo pamažėli ir svyruo
damas, o paskui sekąs ka
reivis vis stūmė jį ir ragi
no: “eik greičiau, eik grei
čiau!”

Nulingavo katorgininką i, 
skambindami, džiarškėdami 
grandiniais, ir užsuko 
vokzalo "kampo.

Neramus ir liūdnas 
grįžau aš vagonam

Neužilgo sukrutėjęs trau
ki iiys paliko stotį.

Bet man ilgai dar galvoj 
stovėjo: “jie ne žmonės, jie 
katorgininkai”...

J. Rainis.

Sll-

REGULERIS 10 DIENU
Patarnavim as.

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

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

37 Broadway, New York, N. Y.
ko čia 
suriko

žiu-
inan

pažiūrėti i
nebegalima?”

dengi jis užsisuko nuo “ka- nustos bangavęs oras ir pa- 
torgiuinko”. O šis, drėbė- uaikįs tą ’neišpasakytai

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

RUSIŠKAI EUROPIŠKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

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

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

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

4 po pietų ir po 9 vakaro.

Del MOTERŲ
Dr. SIEM1N0WICZ
^kur gydo speci

aliai moterių 
^ligas be o- 

peracijų.
Taippat 

nius atva 
žiavusius 

k iš ki- 
’Ik tur.

ofisas

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

'alandos: nuo 3 iki 
kare. Nedeldienį nuo 10''® 

iki 11 ryto.

Gyvenimo vieta: 
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

pri-

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že* 

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far- 
mas, kurių turi di- 

J® ' džiausi pasirinkimą. Ap- 
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 

iSĮSk.i. ničius geriausiose kom-
' panijose. Perkantiems 

WMr propertę dirba visokias
į’figSE reikalingas popieras ir

1 parūpina .paskolas mort-
gečius. Parduoda lo- 
tus visose Chicagos 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukščiaus. Taip

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

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

eiephone Yards 2750
Pirmos klesos karčema.

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

joms, 
iais, 
omą

Salė veaeli-
Čia panedė- 

mo- 
8:00

susirinkimams.
utarninkais ir ketvergais 
šokti. Šokiai prasideda

A

936
T. Radavičia,

W. 33 St., Chicago, 111.

Pirtįs
MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

908-10 W. 14th St.. Chicago,Ill
2 blokai nub Halsted St.

n DAQ SPECIALISTAS LIGŲU-nfto KENrcn abieju lycz u
Gydau vyrų ir moterų ligas. Užsisenėjusias ligas vyrų 

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

vo, kraujo, nervų ir kitas greitai išgydau.
AŠ esu specialistas užsisenejusių ligl|. Perilgą savo 

praktiką esu daug išgydęs ir pilnai užganėdinęs savo 
lankytojus.

Visiems viena kaina. Man atlyginimas nedidelis. 
Nesivėlinkite, tuoj šendien telefonuokite. Kalbu lenkiš
kai, čekiškai, slaviškai ir vokiškai.

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

1827 Blue Island Avenue
Viršui bauko-s, Kambarys 5—8, Netoli 18 gatvės.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICĄGOJE

Utlaikan krautuvę vyrišką aprčdalų, skrybėlių, Sevcrykų ir 
batų. dSl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siūtis

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

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
šios antspaudos reikąlingos ir la
bai tinkamos draugijoms, korpo
racijoms ir kitokioms įvairioms 
įstaigoms.

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

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

Kišeninė antspauda, puikiai pa

dirbta iš alumininio metalo, leng

vutė ir geriausia iš visų.

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

NAUJAI IŠLEISTAS DIDŽIOS SVARBOS VEIKALAS
KAZYS PUIDA.

MUSŲ DAINIAI
Kritikos Bruožai.

Šitame didokame veikale'yra aprašoma gyveniltfas-'^ 
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. Kazvs 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, III.

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

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

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

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

WoilUman & Sleinfiacli
1859 W. Cfeipago Ąye,
6235 Go. Halstad St.

Telepliouas Seeley 3029
Telephones Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS
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Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taip toliaus.

Kaip svaigalai veikia ant 
smegenų.

Svaigalai, alkoholis, pri
guli prie tos skystimų rų- ■ 
sies, kurie labai greitai per- ; 
sisunkia per vidurių siene
les. Alkoholis daug greičiau 
persisunkia i kraują, negu 
vanduo. Todėl kaip tik 
svaigalų prarijame, tai tuoj 
jie persisunkia į kraują ir 
už minutes jau jie pasiekia 
smegenis. Čia patekęs, al
koholis persisunkia iš krau
jo gyslelių ir veikia ant pa
čių smegenų.

Šiais laikais mokslo vyrai 
labai rūpestingai tyrinėja, 
kaip ištikro alkoholis vei
kia ant smegenų ir kokią 
intekme i juos daro. Susek
ta, kad alkoholis labiausia 
ir pragaištingiausia veikia 
ant viršiausios, svarbiausio
sios smegenų dalies. Di
džiausią intekmę alkoholis 
daro i tą smegenų dali, ku
ri valdo ir kontroliuoja 
mus žmogiškąją puse — ku
ri valdo mintijimą, šnekėji
mą. Paskui alkoholis atsi
liepia į žemesniąją smege
nų dali, kuri valdo alsavi
mą, virškinimą, judėjimą.

Taigi alkoholis pirmiau
sia paraližuoja augščiausią- 
ją smegenų dalį, kuri kon
troliuoja mintijimą, kalbą, 
susivaldymą, tai tuomet 
žmogių palaidžiau šneka, 

—inąži^i sarmatjjasi, laisviau 
juokiesi.

Toliau tyrinėjimai rodo, 
kad svaigalai naikina nervų 
eėles ir kad tarp celių iš
auga pašalinės mėsos ir nu
stelbia nervus, ir tokiuo bil
du nuolatai mažina ir ma
žina smegenis, ir, žinoma, 
protą.

Kaip viršuj sakyta, svai
galai labiausia veikia aut 
augščiau siosios smegenų 
dalies, tos dalies, kuri valdo 
mintijimą. Alkoholis tuoj 
paraližuoja tą smegenų da
lį. Tas ir išaiškina, kodėl 
kaikurie žmonės rupesnio 
ar širdperšos apimti grie
biasi svaigalų, kad tie sura
mintų juos. Tie padaro sa
vo. Paraližuoja, atbukina 
vyriausiąją smegenų dali ir 
žmogus negali, tuomet nei 
mąstyti, nei Įsivaizdinti sa
vo padėjimo ir jame užvieš
patauja gyvuliškoji pusė.

Dažnai girtuokliai prily
ginama prie gyvulių. Vienu 
žvilgsniu tai visai neteisin
ga, antru gi žvilgsniu visai 
teisinga. Neteisinga tuo at
veju, kad gyvguliai nemėgs
ta, bjaurisi svaigalais ir tur
būt apsirgtų, jei butų pri
versti gerti. Bet girtuoklis 
tuo prilygsta gyvuliui, kad 
išgėręs svaigalų netenka 
savo žmogiškosios pusės. Jo 
augščiausioji smegenų da
lis, kurios gyvuliai neturi, 
esti alkoholio suparaližuo- 
ta ir tuomet žmogus, lyg a- 
nie keturkojai, elgiasi lais
vai, nesivaržo, be sarmatos, 
be minties apie gerą ir blo-

vo keliu tuodvi raidi reiš
kia hispanišką pinigą peso.

Kuomet Amerika buvo 
atrasta ir jon ėmė plaukti 
žmonės, tai tuomet hispa- 
nai ir holaudai buvo stip
riausi vertelgos ir vedė tarp 
savęs varžytines. Dabartinis 
žodis dollar yra kilęs iš lio- 
landiško thaler; buvo tai a- 
nu laikų holandu pinigas. 
Hispanų pinigas buvo peso, 
lygus veik holandu thale- 
riui. Holandu thaler virto 
i amerikonu dollar, o hispa- 
nu peso virto i dolerio ženk-

Chiniečiai suvaldys upę.
Didelė Chinijos upė Huai 

savo pavasariniais potvi- 
niais pridarydavo daug nuo
stoliu. Potviniai išterioda- 
vo 17 ketvirtainių mylių 
derlingos žemės. Tai dide
lis žemės plotas. Užima tiek, 
kiek valstijos New Jersey, 
Delaware, Connecticut ir 
Rhode Island su Long Is
land sala, Huai upė yra 800 
mylių ilga. Tos upės paža
bojimui pienus išdirbo New 
Yorko inžinierių firma. Chi
nijos valdžia paskyrė tam 
reikalui $20.000.000. Upė 
bus pagilinta, sukastos su- 
pilos ir iškasti kanalai. Ka
naluose bus vanduo, kuris 
Ims naudojamas, trūkstant 
lietaus. Pienai bus išpildy
ti po priežiūra Raudonojo 
Kryžiaus dr-jos. Toks dar
bas užims, žinoma, keliatą 
metų.

Kaip atsirado dolerio 
ženklas — $.

Tas dolerio ženklas — $ 
reiškia dvi raidi — Ps. Sa

SPECIALIS STREPLI- 
NIŲ TAVORŲ PA

SIŪLYMAS.
Gvarantuota stipriausi strepliniai 

tavorai vyrams ir moterims.
Ant trumpo laiko tiktai—

šešios poros geriausiu 35c. vertės 
moterišką pančiaką, juodą rusvu ar 
baltu su rašyta gvarantija už $1.00 ir 
10c. už parsiuntimą, etc.

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
DEL VYRŲ

Tiktai ant trumpo laiko, šešios po
ros geriausios 35c. vertės gvarantuotos 
pančiakos visokio dažo su rašyta gva
rantija ir pora gerai žinomu Vyrą 
Paradise keliaraiščiai už vieną dolerį 
ir 10c už parsiuntimą, etc.

Jus žinote apie tas pančiakas, 
išlaikė ten. kur kitos neišlaikė, 
suteikia kojoms tikrą smagumą, 
neturi jokiu siulią plyšimui. Jos 
išsitampo ir nevirsta į maišiuką
ją formą yra numegsta. ne įprosyta. 
Ją gerumas, stylius gvarantuota, nes 
inedega ir darbas absolučiais yra pir
mos rūšies ir laikys šešis mėnesius be 
jokios skylutės, jei su tai gausit nau
ją porą uždyką.

Neatidėliok, siusk užsakymą, pirm 
negu terminas pasibaigs. Atsiusk ti
krą didumo numerį.

Wear-Ever Hosiery Co., 
Dayton, Ohio.

jos 
Jos 
Jos 
ne
nes

ls piktžolės dirbama muilas.
Vakarinėj dalyj Kansas 

valstijos auga piktžolė, ku
rią vietos gyventojai vadi
na hispanų durtuvu (Spa
nish Bayonet). Ilgai ji bu
vo laikoma niekam netiku
sia ir laikoma už piktžolę, 
nes augdavo ir stelbdavo 
kitus augmenis. Indionų ir 
meksikonų moterįs virinda
vo jas ir tuo vandeniu trin
kdavo sau galvas. Vanduo 
būdavo glitus. Galop muilo 
išdirbėjai patyrė, kad ta 
piktžolė tinka muilo išdir- 
bimui. Yra sunaudojama 
stiebas ir šaknis. Už žolių 
toną mokama $8. Bet ta žo
lė turi džiūti 60 ar net 90 
dienų ir paskui kertama i 
kirtimus ir gabenama par
davimui.

Balvonas su cigaru burnoj.
Filipinų salose dar daug 

yra stabmeldžių. Kaikurios 
gentis pripažįsta Suv. Val
stijų valdžią, godoja Ame
rikos Vėluvą ir puošia ja 
savo balvonus. Kartais bal
vonus dirba sekančiai. Nu
kerta medį, paliekant ko
kių penkių pėdų augščio 
kelmą. Ant to kelmo išrai
žo žmogišką pavidalą ir 
tarp lupų įspraudžia cigarą.

Jaunas žmogus be tikslo 
gyvenime, tai kai kad nere
gįs be lazdos.

Kaip tai daug yra žmonių, 
kurie — atradę širdį — ne
tenka galvos.

Geriausis draugas ir mokytojas - tai kninga
Jei nori turėti pa
sisekimą draugi
joj ir gyvenime- 
skaityk knygas

ŠVIESA IR TIESA MUS ŽINGSNIUS TELYDI!

Negaišink Veltui laiko!
Skaityk ryte, skaityk grį
žęs nuo darbo, skaityk va
kare, skaityk šventadie
ny/, skaityk kada tik turi 
laiko skaityti.

IS

Didžiausis pasirinkimas kningų “Kataliko” kningyne.
Tik ką pargabenome iš Lietuvos ir čia Amerikoj išleistus visus geriausius musy raštijoj veikalus.
Męs čia garsiname tik tuos raštus, kurie svarbys ir būtinai reikalingi perskaityti kiekvienam žmogui, ku- 

nori susitverti sau tvirtą pasauliožiurą ir Įgyti tvirtus vidujinius jsitikrlnimus.

DEL JUS KAMBARIO
Puikios mokslo įstaigą Vėluvos.

Yale ir Harvard kiekviena 9c.x24c.
Princeton, Cornell, Michigan 

kiekviena 7c.x21c.
Visos geriausios rūšies, puikus dar

bas aiškios raides, išpildytos gražio
mis spalvomis, šitas puikus pasiūly
mas išsiunčiamas, gavus 50c. ir 5 
stampės už atsiuntimą. Siąsk dabar.

Howard Specialty Co., 
Dayton, Ohio.

BELETRISTIKA.
APYSAKOS, PASAKOS, ROMANAI, LEGENDOS, MYTHAI.

Andersono, pasakos, versta iš prancūzų kalbos 74 pusi. Kai- 
30c 
pu- 
10c 
20c 
20c 
50c

EKONOMIJA, SOCIOLOGIJA, POLITIKA.

100 gražių spalvuotų 
atvirukių

Daug yra puikų, retų paveikslų pui
kių modeliij ir aktorkų ir taipgi pri- 
sipildantį.

FONTANINĖ PLUNKSNA.
Viskas tik už 50c.

Didžiausias pasiūlymas puikių atvi
rukų ir retų dailės paveikslų, mažai 
gaunamų. Dauguma yra sunku gau
ti kitur ir kainuoja viena tiek, kiek 
mes imam už visas. Visi jas pirks, 
kurie tik mėgsta gamta, kurie bran
gina dailės retenybes gerai išdirbtų 
modelių.

Pasitikėtina fontaninč plunksna už- 
dyką prie kiekvieno pirkimo, šitos 
pavenui kainuoja krautuvėj po $1.00 

190 gražių atvirukų ir plunksna 
tai.......................50c. ir lOe. už parsiuntimų.

Art Portrayal Co., 
Dayton, Ohio: ".

tik-

Viskas, ko vyrui reikia 
$1 Pilnas Skutimuisi Įtaisas $1 

10 dalykėlių 10
Idant pagarsinti mus visuotinų sku

timuisi Įtaisą ir visuotinus produk
tus, mes ant trumpo laiko siuntinėsi- 
me $3.00 vertės skutimuisi Įtaisų už 
$1.00. Mes parduodame savo išdirbi
nio produktus tiesiog žmonėms ir to
dėl tuomi pasinauduodami jus galite 
nutaupyti agento uždarbį, kurs kaip 
jus

1 
1 
1

žinote yra didis.
Labai aštrus geras skustuvas.
5 coliu skuriuis šepetukas.
Diržas, skustuvą galastj, su 
dėklu apačioj.
Su rikeliutais rėmais veidrodis.
33 colių rankšluostėlis.
Muilo šmotelis.
Dėutė su Talcum
Papuoštas China
Alumi no šukos
šerinis plaukams

Kiekvienas Įtaisas _
me už $1.00. Grynais pinigais ar Mo
ney order, ir lOe. extra už parsiunti
mą.

Universal Products Co., 
Dayton, Ohio.

au
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1
1
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milteliaus a 
mus.

šepetukas.
gerame aptaisy-

na ..................................................................................................
Adomienė, gyvenimo piešinėlis parašė Šatrijos Ragana 24 

slapių. Kaina..................................................................................
Ant dugno, parašė Jv. Franko. 74 pusi...............................
Amerikietiškos vestuvės. A. Adata. 32 pusi......................
Agota Vaizdelis iš lietuvių valstiečių gyvenimo. Kaina ..
Antano Tretininko pasakojimas, parašė Vysk. M. Valančius 

112 pusi. Kaina ............................................................................ 25c
Bludas arba Lietuva buvusios Rusijos revoliucijos mete para

šė Dobilas. Tai viena didžiausių musų kalboje apysakų 428 pus
lapių didumo, vaizdžiai nupiešianti Rusijos revoliueijinj judėjimą 
ir lietuvių tuolaikinį dvasios stovi. Kiekvienas susipratęs žmogus 
turi ją perskaityti. Kaina.........................................................  $1.35

Apdaryta ............................................................................ 1.65
Bangos Siaučia parašė Ignas Šeinius. Tik ką išėjusi iš spau

dos didžiulė apysaka 210 puslapių didžio. Šis musų talentingas ra
šytojas stebėtinai dailiai piešia musų gyvenimą. Labai gražiai iš
leistą knyga. Kaina....................................................................  $1.25

Čenstachavos Apginimas iš H.( Sinkevičiaus vertė Adolfas Ve
gelė. Apysaka iš švedų karės laikų. 139 pusi. Kaina...................30c

Dievaitis parašė M. Radzevičiūte, iš lenkų kalbos vertė K. 
Puida. Apysaka iš šių laikų gyvenimo, taip įdomi ir tiek sveikų 
minčių turinti, jog perskaičius ją daug, daug žmogus pasimokini. 
308 puslapiai Kaina.............. ........................................................ 85c

Dievo žvaigždė. Ištoriška iš Kristaus laikų apysaka Iš lenkų 
kalbos vertė K. Vairas. 210 pusi. Kaina ...................................  40c

Gabija rinktinė knyga. Šioje knygoje telpa raštai geriausių 
musų rašytojų, ypatingai svarbi ir begalo daug sveikų minčių su
teikianti “Pasaka apie našlaitėlį” Juozo Gerbačausko, telpa šio
je knygoje. Knyga djdejio formato 76 pusi. Kaina. .................  75c

Gintautas paskutinis Krivė 1413—1414 iš istorijos apysaka.
125. pusi. Kaina .......................................................................... 30c

Gilšė ir Bobulės vargai. Dzūkų legenda, par. V. KrevėKai- 
10c 
103 
10c 
10c 
10c 
20c

Apie žmonių pareigas. Vertė J. Baltrušaitis Kaina...........30c
“Darbininkų tėvas” Emanuelis Ketteleris Kaina.............10c
Darbas laimės šaltinis. Vertė Kun. St. Dyša...................... 10c
Evoliucija ne Revoliucija. Parašė Patrimpas Kaina.........45c
Ypatos ir namo nepaliečiamybė Iš rasų kaloos vertė Alfa Kai- 

................................................................................................. 5c 
Karė, ar ji žmonijai reikalinga? Par. Kemeža. Kaina.........15c
Kaip Bulgarai Laisvę Įgyjo. Vertė P. B-is Kaina .............10c
Kas tai yra Konstitucija. P. Višinskio Kaina....................... 5c
Kaip ingyti piningus ir trutą. Par. Giedrys Kaina.............10c
Kam kada ir kaip reikia atbūti kuriumenė P. Nerio išleidi

mas. Kaina........................................................................................ 15c
Keletas žodžių apie nežmoniškas Maskolių darbus Kražiuose

Kaina.................................................................................................. 5c
Lietuvių Vartotojų Draugijos Paraš,ė P. K. Kaina............10c
Mokykla ir jos uždavinys. Parašė Alfa Kaina ................. 25c
Nebūk storžieviu! arba dailaus apsiejimo mokslas Kaina. .15c 
Pasakojimai iš Prancūzų Revoliucijos Kaina. .. ..............  15c
Sociologija, trumpas to mokslo rankvedėlis Parašė prof. Kun. 

Šaulys. Kaina............................................................................ 40c
Socialistai ir musų Socialistiškieji reikalai. Pagal D-rą K. V. 
Kaina..........................................................................................25c
Trustas ir Kapitalas. Trumpas žinios iš politiškos ekonomijos

Kaina................................................................................................ 10c
Visuotinas, lygus, slaptas ir betarpiškas balsavimas. Parašė 

B—is Kaina................................................................................ 5c
Žmogaus ir Piliečio tiesos. Parašė P. B—is Kaina............. 5c

na.

K.

M.

P.

RANKVEDŽIAI IR ŽODYNAI.

na.
Istorijos pasakos, parašė Šatrijos Ragana Kaina.
Jaunikaičiams dienos, par. A. Geležininkas Kaina.
Kaliniai, parašė Lazdynų Pelėda Kaina....................
Kent kaltas, kent nekaltas par Žemaitė Kaina. ..
Krislai parašė Gabrielė Petkevičaitė Kaina...........
Kankintinio sūnūs, iš krikščionių persekiojimo laikų, labai 

užimanti apysaka Kaina................................................................ 30c
Keleivis. Legenda parašė K. Žegota. Kaina.......................... 10c
Kas teisybė, tai melas. 7 Aišbės apysakos Kaina...................25c
Kas kaltas? Apysaka musų dienų, par. A. V. Kaina.........10c
Į šviesą per ašaras, parašė Šatrijos Ragana Kaina............ 15c

Svetimi! ir Nesuprantomu žodžių žodinėlis, skaitytojams pa
lengvinimas. Sudarė J. Šlapelis Kaina,", .-.vi..........- .. .-^3įj|

Rašomosios kalbos dalykai. Šis vadovėlis svarbus, kurie nori 
pramokti taisykliškos rašybos. Parašė Rygiškiu Jonas. Kaina .. 30c

Kišeninis Rusiškai-Lietuviškas žodynas sutaisė A. Vegelė
Kaina................................................................................................ 30c

Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika Sutaisė mokytojas J. Da
mijonaitis Kaina............................................................................... 35c

Prie Historijos musų rašybos J. Basanavičius Kaina.........20c
Vadovas Lietuvių kalbai pramokti. Skiriamas su vokietieju 

siems lietuviams Parašė Vydūnas. Su daugeliu paveikslų Kai
na..................................................................................................... 1.25

Aritmetikos uždavinių ir pavyzdžių rinkinys. Pradedamosios 
mokykloms ir žmonėms norintiems išmokti rokundu. Kaina .. 20c

Aptaisyta..................................................................... 25c

Dykai London “Tango” 
kaklo parodas Evelyn 

Thaw branzalietas.
Tuodu du dalyku labai yra popule- 

rišku tarp augštu Ney Yorko moterią 
ir kitu didmiesčiu. Jie yra grąžąs ir 
elegantiški uksiniai aptaisyti dalykai, 
kurie pradžiugins kiekvienos širdį ar 
moteries ar mergelės, senos ar jau
nos. Labai gražios mados ir pritrau
kianti.

Mus pasiūlymas veltui, klės garsi
name' Spearmint Chewing Gum ir no
rime įvesti po didelę dėžę tos geros 
ir sveikos gumos į kiekvienus namus. 
Ji išvalo burną, baltina dantis ir pri- 
gelbsti virškinimui. Ji atnaujina ir 
tinką visiems. Kiekvienam, kuris tik 
atsius 50c ir 10c. už parsiuntimą, mes 
išsiusime didelę dėžę iš 20 regulerią 
5c. pakietą Spearmint gurno ir minė
tus dalykus, 
“Tango” kaklo parėdą ir “Evelyn 
Thaw” branzalėtą visai uždyką.

šitas pasiūlymas tiktai trumpam 
laikui. Ne daugiau, kaip du orderiai 
vienai partijai. Pardavėjai negali to 
gauti.

UNITED SALES COM
PANY.

Dayton, Ohio P. O. Box 101.

lytinis ištvirkimas, paleistuvystė, ly
gos etc.

Vėliausia, geriausia ir pilniausia 
kninga, kokia tik buvo išleista, apie 
lytini sveikatingumų — Labai, tinka
mi pamokinimai del ir kurie gatavi 
vidiniam mokinimui.

Kningoj pasakyta, ka nurses, moky
tojai, daktarai, advokatai, kunigai, 
visuomenės veikėjai ir visi kiti pri
valo žinoti apie lyties dalykus ar tai 
butu seni ar jauni. Parašė Winfield 
Scott Hall, Ph. D., M. D. (Leipzig).

Laikraščių atsiliepimai.
“Mokslo žvilgsniu teisinga” — 

Chicago Tribune “Rimta ir pagal vė
liausių ištyrimų —” Philadelphia 
Press. “Standard pažinties kn'uga” 
— Philadelphia Ledger. The 'New 
York World pasakė. “Aiškios tiesos 
tiems, kurie privalo ar turi žinoti jas 
del užbėgimo piktui kelio.

Suvoliota paprastai tik už $1.00. 
Gryni pinigai ar Money Order, pri- 
siuutimui 10c. extra.

Premier “Non-Puncture” 
rataplaukiai.

Gvarantuota 7.500 mylių
kelionei. -

Tie rataplaukiai laiko ilgiausias ke
liones, kokią kiti neišlaiko, bet yra 
parduodamos pigiau, negu ratplau- 
kiai paprastos gvarantijos. Si gvaran- 
tija apima sprogimą, ištuštėjimą ir 
abelną dėvėjimą. Gvarantija apima 
7.500 mylias tarnavimo prieš viską 
apart ant pikto panaudojimo. Sic ra
taplaukiai tarnauja aršiausiems ke
liams.

Užsakymai buvo gauti del tu rata- 
plaukių del naudojimo suvienytu Val
stijų tarnyboj.

Kaipo SPCIALIS -SUPAŽINDINI 
MO pasiūlymas, tai per sekančias de
šimtį

na.

SVEIKATOS KNYGOS:
Naminis Gydytojas ir aptieka, arba daktariška knyga Kai- 
.................................................................................................. 75c 
Kaip Namie Nuo Džiovos gydities. Parašė prof. A-ras A. Mu

ller’is Kaina...................................................................................... 10c
Pirmutinė pašalpa urnai susirgus,. Gėralai alkaholiniai ir ta- 

1 aka Kaina......................................................................................
Ką. daryti, kad sveiki butume ir ilgai gyventume. D-ra F. 

taniuko. Kaina................................................................................
Rodos motinoms apie Auginimą žindomų kūdikių. Kaina.

VAIKAMS SKIRIAMOS KNYGOS:
Dovanėlė. Skaitymo ir rašymo mokslas Elementorius ir 

moji knygelė apd. Kaina.............................................................

Miami Publishing Co 
Dayton, Ohio.

Automobiliu rataplaukiai 
už dirbtuvės kainas.

Sutaupyk nuo 30% iki 60 %

15c
An- 
10c 
10c

SEXUAL KNOWLEDGE
(Lyties mokslas) 

320 iliustruotų pslapių.
Pasakojama apie visus lyties daly

kus; ką privalo žinoti jauni vyrai ir 
moterjs, jaunos marčios ir jų vyrai ir 
visi kiti turi žinoti apie paslaptingus 
įstatymus, kurie valdo lytines spėkas. 
Paprastos tiesos lytinio gyvenimo su
rišto su palaima apsivedime. “Pas
laptis” vyriškumo ir moteriškumo;

Rataplaukis 
$ 7.20 

7.80 
10.80 
11.90 
12.40 
13.70 
14.80 
16.88 
.17-85 
19.75 
19.85 
21.50 
24.90

$1.65
1.95
2.80
2.95

.‘1.00

3.60
3.60
3.90
4.85
4.90
5.10
5.90

ra- 
du-

28x3 
20x3 
30x3% 
32x3% 
34x3% 
32x4 
33x4 
34x4 
36x4 
35x4% 
36x4% 
37x4% 
37x5

Yra ir kitokiu didumu. Nor-Skid 
taplaukiai 15% pridėti, raudonos 
dos 10% augščiau pilkąją. Visi nau
ji, čystai, švieži gvarantuoti rataplau
kiai. Geriausio standard ir neprigul- 
mingo išdirbimo. Pirk tiesiog nuo 
mąs ir sutaupyk pinigus. 5% mažiau, 
jei iškarto pilnai užmokama už orderį. 
C. O. D. po 10% depozito. Apžiūrėti 
galima.
Fire Factories Sales Co.

Dept. A. \ Dayton, Ohio

tokios bus kainos

Dūda

dieną
Etataplaukis Du.

28x3 $ 9.20 $2.00
30x3 10.25 2.30
30x3% 13.50 2.80
32x3% 14.05 3.00
34x3% 15.25 3.20
31x4 17.00 :L25
32x4 18.00 3.30
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
35x4 21.00 3.80
36x4 22.00 3.90
35x4% 26.00 5.00
36x4% 27.00 5.10
37x4% 27.50 5.15
37x5 32.60 5.40

Yra kitokio dydžio. Non-Skids

:>la.

20% 
brangiau. 5% pigiau jei su orderiu 
pilnai užmokama ir jei du taip or- 
deruoja. tai mes užmokame persiunti
mą. C. O. D. po 15% depozito turi 
but padaryta ant orderio sumos. Ne
daug teturime ir todėl patariame pa
siskubinti greičiau. Mes parduodame 
tiesiog ir pirkikas gauna perkupčio 
pelną.

NON-PUNCTURE RELTNERS.
Mes vartojame garsius relinerius, 

šie apsaugoja išsituštinimus ir 90% 
sprogimu, be to suteikia drūtumo del 
kelionės daug myliu kiekvienam ra- 
taplaukiui. Su šitais rataplaukiais va
žiuoji sau be baimės ir rupesnio. 
Už ' ’ “ ”—------
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Non-Puncture Fire Factory

Dayton, Ohio.

visus 
visus 
visus 
visus 
visus 
visus

3 colią rataplaukius.. .$1.95 
3% coliu rataplaukius. .$2.20
4 coliu rataplaukius... .$2.60 
4% coli*) rataplaukius. .$2.75

5 colią rataplaukius.. .$2.90 
5% colią rataplaukius. .$3.00

pir 
40c

Pirmieji skaitymai musų vaikams pavesti Kaina..................15c
Rinkinėlis vaikams (pasakėlės, apsakymėliai, dainelės, žais- 
mįslės) aptaisyta. Kaina..........................................................15c
Rankų šašeliai ir parinktieji žaislai Kaina........................... 10c
Ką pasakojo Dėdė daktaras Vaikui — giminaičiui (pradinės 

lyties klausimo žinios) Kaina....................................................... 15c
Vaikų žvaigždutė. Sutaisė Mok. P. Bendoraitis Kaina .... 35c
Vaikų draugas. Sutaisė P. Mikolainis Kaina......................... 15c
Žiupnelis. Vaikams pasiskaityti ir pasimokinti, aptais. Kai

na......................................................................................................  35c
Graži pasakų Knygelė Surinko P. Ž. Kaina.......................... 15c
70 Gražių pasakaičių jaunėms skaitytojams Surinko A. Mus

teikis Kaina 20c

lai,

ga

na.

ĮVAIRIOS KNYGOS.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. Zavadzkienė ši knyga reikalin- 
kiekvienai šeimininkei. Kaina....................   1.30
20 žaidimų Kambaryje ir tyrame ore sutaisė M. Grigonis 20c 
Pienininkystė Lietuvos ūkininkams. Parašė Berlyniškis. Kai- 
................................................................................................... 5c

MUZIKA IR DAINOS SU GAIDOMIS:
St. Šimkaus: Dvi daini vienam balsui ir fortepijonui Kaina 30c
St. Šimkaus: Kur bakūžė samanota vienam balsui ir fortepi

jonui 30c

Laiškus siųskite tokiuo adresu:

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

PAUKŠČIAI.

Agota.

P. Prapuolenis.ŽIŪRĖKIME ATEITIN.

lotus mieste

pinigus į vi-
ryto-

kitas Rejeu-

TANANEVICZ SAVINGS
BANK

kad jį

Žvyne.

Baisus

PRIVERSTINAS SUFRA- 
GIEČIŲ PENĖJIMAS.

80
90

100

-% vV’tir < v

pėdas, 
tikrą-

baltos 
tų pa- 
septy- ne-

be
ru-
a-

vienas 
poetų,

RŪPESTINGAS GAIDE
LIS IR TINGINYS JO

NELIS.

3253 So. Morgan St., Chicago, Ill.
Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su

katomis nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare; panedėliais, se- 
redomis. pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vai. vakare; ne
daliomis nuo 9 ryto iki 1 vai po pietų!

......y i ' .--.y ?

švaresnis”.
P. Prapuolenis.

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

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

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

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

S. GORDON, 1415 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

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

veidelius šaltu 
apsirėdė, pa- 

papusryčiavo ir

Padarome
PAŠPORTUS IE DOVIERNASTAS.

su Generališko Konsulio parašu, Siun
čiame ir išmainome pinigus.

Amerika-Europa Travelers Co.
287 Broadway New York, N. Y.

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

41.60 prįe kiekvieno siuntimo 
46.80pridėkite 20 centu ant pač- 
51.90to kaštu.

Liūdnos atminties pa
veikslo “Venus prieš veid
rodį” suraižytoji! tautos 
galerijoje Londone, Mary 
Richardson, kuri už tą savo 
“didvyrišką” darbą uždary
ta kalėjimai! ir kuri jau ge
rokai su moterių kalėjimu 
Londone apsipažinusi, skel
bia laikraštyj “Sufraget- 
tc” iš savo kalėjimo gyve
nimo dieninio ištraukas, ku
riomis vaizdžiai aprašinėja 
priverstiną sufragiečių pe
nėjimą, koks šiais laikais 
Anglijoje inėjęs inadon.

Priverstinas penėjimas 
— rašo miss Richardson — 
atliekamas Holloway kalėji
me dusyk dienoje. Aš pati 
patyriau tas torturas ir mel
džiu visų, tikinčių maldos 
galybei, tegu dusyk dieno
je, pusė dešimts ryte ir pu
sė 5-kių vakare, pasimeldžia 
už moterių išliuosavimą, 
taippat už atleidimą tautai, 
kuri papildo tokią didelę 
piktadarybę, kad gali ra
miai žiūrėti i tas barbarvs- 
tes, baisias kančias, užduo
damas moterims. Nckurie 
tvirtina, kad priverstino pe
nėjimo aukos kentėtų ma
žiau, jei pamestų apsigini- 
mą tos operacijos metu. Bet 
argi galima atsisakyti nuo 
apsigininio, kuomet iš sopu
lio netenkama sąmonės, at- 
Įaųįįiaina taip didis fiziškas 
entėjimas akyse, ausyse ir 

veide, kad tokiame atsitiki
me apsiginimas pasidaro 
instinktivinis. O jis taippat 
turi morali paakstinimą: 
priverstinas penėjimas — 
tai pasikėsinimas ant as
mens laisvės — tai išnieki
nimas. Sumindžiotos verty
bės jausmas ir fiziškas so
pulis tą operaciją padaro 
nepakeliama.

Priverstina s pene j in la s 
prasideda kalinės kova su 
aštuonioniis matronomis. 
Daugumoj atsitikimų, žino
ma, reikia pasiduoti pervir
šijančioms jėgoms; kalinė 
pargriųva ant aslos, tada 
matronos ją užmeta ant 
lovos, nutveria už rankų ir 
kojų, trįs moteris kalinę 
savo sunkumu tiesiog pri
spaudžia, kad net kaulai i- 
ma braškėti.

Paskui kalinę Įsuka pa
klodei! taip drūčiai ir ankš
tai, kad liuosai palieka tik 
akįs, lupos, nosis — viena 
gi matronų didžiuliais savo 
pirštais spaudžia smilki
nius. Toj valandoj ateina 
gydytojas. Kalinė primerk
tomis akimis mato jo visus 
judėjimus; palengva, atsar
giai jis indeda gumines dū
deles į nosies skylutes, pa
galiau jas Įstumia net ryk
lėj), kas pagimdo uždegimą 
ir pagaliau dūdelę, beveik 
vieno metro ilgumo, Įstumia 
net skilviu. Palengva lieja
mi vaistai Į atkaklios ir iš- 
alkusios sufragietės vidu
rius, tečiau negalima patir
ti, kas tas per skystimas, 
kadangi butelis yra tamsus.

Dabar apsiginimas nėra 
jau galimas; sufragietė 
smaugiasi ir baisiai kosti, 
kol nepasibaigia toji opera- 

nenoromis lie

jasi aukai iš paraudonavu
sių akių. Pagaliau gydyto
jas ištraukia iš vidurių dū
delę ir tuo momentu liku- 
sis dūdelėj skystimas išsi
lieja kalinei ant veido. Gy
dytojas greitai išeina. Mat
ronos atsuka paklodę. Kali
nė visa dreba, pasitaiso ru
blis ir, jei yra šiek-tiek 
stipri, sėdasi šalę 
sienos ir vėl laukia 
čių torturų praėjus 
irioms valandoms.

Tiek apie priverstiną pe
nėjimą nupasakoja miss 
Richardson. Reikia pripa
žinti, kad tasai “torturavi- 
mas” tikrai yra keistas 
daiktas, bet kiek daug keis
tesnių galima pavadinti su- 
iragiečių pasielgimą, kuo
met jos šaltai degina vie
šuosius bustus, naikina pri
vatinių žmonių mantą, arba 
kadir dailės veikalus. Kaip 
jų tų darbų negalima pagir
ti, taippat negalima patei
sinti nei priverstino badau
jančių penėjimo. Tečiau ta
sai penėjimas joms palaiko 
gyvastį, gi už gyvasties pa
laikymą kas kam negali bū
ti dėkingas?

Sena anglų patarlė skam
ba: “Negalvok apie tai, kas 
jau atsitiko, atmink šią die
ną, bet nepamiršk 
jaus”.

Lordas Tennyson, 
žymiausių anglų
taippat sako: .“Kuomet 
pusiiįs ore kabo, kuomet 
šalnos pasidabrina augalus 
ir kuomet niekur nesiranda 
bičiuolio, kuris prigelbėtų, 
suramintų arba pralinks
mintų — zuikis pasidaro 
rimtas ir mąstantis. Jis i- 
ma atjausti, kad jam prisi- 
artis apvienėjinias ir kad 
ateis sunkios išmėginimo 
valandos, kokias likimas 
zuikeliams skiria, todėl jie 
i Skalno pasitaiso sau žie
mai gurbeli.

“To triuškių rasės persta
tytojo atsargumas yra no- 
kaipo persergėjimas mums 
— žmonėms; turime pasi
naudoti tuo pavyzdžiu ir 
atsakančiai prisirengti toms 
valandoms, kuomet mums 
rodysis, jogei visas pasaulis 
priešai mus sukilo. Nega
lima tečiau kaltinti pasau
lio nei Apveizdos už musų 
neatsargumą; mes patįs ė- 
sainc atsakanti už savo dar
bus”.

Žino tą teisybę gimdyto
jai ir auklėtojai, suaugę 
žmones,- kurie turi gyveni
me prityrimus — kągi reik 
pasakyti apie juos, kuomet 
apsileidžia vaikų prižiūrė
jime ir nepriruošia jų kaip 
pridera ateičiai.

Kultūros arba civilizaci
jos tvėrime nesiskaito svar
biausiu daiktu uždėti krau
tuvę, pratiesti geležinkelį, 
arba atidaryti pirklybinius 
namus, bet auklėjimas vie
natį], kurie ateityj galėtų 
pasekmingai darbuoties to
se pramonės šakose.

Ir atsakomybė taigi už to
kių vienatų tvėrimą ir auk
lėjimą krinta ant tėvo ir

motinos. Čionai nėra veiki
mo laukas ir jie turi supras
ti, kad su taja valanda, kuo
met kūdikis ateina pasau
lin, jų šventa pareiga tą 
kūdikį auklėti ateičiai.

Butą pasaulio historijoj 
laikų, kuomet manyta, kad 
būti kariauninku, tai kil
čiausias žmonijos idealas. 
Butą taippat laikų, jogei 
jūrių plėšikų arba žmogžu
džių profesija buvo laiko
ma garbingu daiktu. Taipgi 
kadaisiai buvo manoma, 
kad už mažiausius net nesu
sipratimus, kuriuos lengva 
buvo gražiuoju išlyginti, 
buvęs reikalingas kraujo 
praliejimas.

Šių gi dienų laikais įsi- 
tikriname, kad vienatiniu 
tikru ir dideliu žmogaus 
nuoveikaliu yra vaikų auk
lėjimo darbas. Vaikas tik 
tuokart paliks šaliai nau
dingu piliečiu, jei gimdyto
jai supras, kad jis privalės 
ateityj užimti jų vietą.

Vaikas, gimęs šiandien ir 
normaliai besivystantis, 
1940 metais žinos apie di
desnius pasaulyj stebuklus, 
apie kiltesnius darbus, apie 
platesnius gamtos paverži
mus, negu šiandie žino jo 
tėvas ir motina.

Tatai jei vaikas nebus 
priderančiai priruoštas pil
dyti busimas pareigas, jei 
nebus išauklėtas geru .. pi
liečiu arba piliete, tai nesu
lauks sau linksmos ir lai
mingos ateities.

Ne todėl mums duota 
vaikas, idant jis mums tar
nautų kokiuo žaislu!

Didelė teisybė, kurią gim
dytojai privalo atminti, tai 
toji, idant vaiką pamokin
ti ir jam nurodyti, jogei a- 
teitis jam priklauso.

“Nežiūrėk su gailestingu
mu į praeitį — toji jau dau
giau nesugrįš; stengias iš
mintingai pataisyti dabar
tį — kadangi ji tau prigu
li; žengiamo ateitin drąsiai 
ir su vyriška širdim” — 
skelbia vienas anglų poetas.

Mes, kurie gyvename da- 
bartėj, atminkime tuos, ku
rie įžengia i musų 
kad jiems nurodžius 
ji kelią.

Žiūrėkime ateitin!

— Ką tai gali reikšti, kad 
vyresnysis mano sūnūs lai
ko pirštą nosyj ir žiuri i že
me, gi jaunesnysis guli ant 
minkštasuolio su akim pa
keltom augštyn?

— O laimingoji motina! 
Vienas sūnūs bus kalnaka
siu, gi antras astronomu.

Dr. prof. Kraft-Ebing ap
reiškė, kad kūdikis paroje 
privalo miegoti 20 valandų, 
vaikas lig poros metų — 12 
valandų, paskui lig 7 metų 
10 vai., lig dešimties metų 
— 9j/2 vai. Dirbanti protiš
kai privalo miegoti ilgiau 
už dirbančius fiziškai.

Trukšmas parlamente. Ge
gužio 21 dieną Anglijos par
lamente buvęs gimęs bai
sus -trukšmas, kokiuo tegali 
pilnai pasigirti tik Austri
jos parlamentas. Trukšmas 
gimęs galutinai apkalbant 
Irlandijos “home rule”. 
Posėdis turėjo būti per
trauktas, lies kitaip butų 
prasidėjusios muštynės.

Visi Amerikos Lietuviai vien- 
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šį Banką.
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:
$ cRubliųRubliu

1 ............................ .52 125 ...................
2 ............................ 1.04 150 .....................
3 ............................ 1.56 200 .....................
4 ............................. 2.08 300 .....................
5 ............................ 2.60 400 .....................
6 ............................ 3.12 500 .....................
7 ............................ 3.64 600 .....................
8 ............................ 4.16 700 .....................

9 ......... . ...............4.68 800 .....................
10 ............................ 5.20 900 ................... .
20 ............................ 10.40 1000 .....................
30 ............................ 15.60 2000 .....................
40 ............................ 20.80 3000 .....................
50 ............................ 26.00 4000 .....................
60 ............................ 31.20 5000 ............... .
70 ............................. 36.4010000 .....................

64.85
77.85

103.80
155.75
207.60
259.50
311.40
363.30
415.20
467.10
518.50 

1036.00 
1557.00 
2076.00
2092.50 
5185.00

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 svieto dalis.
Išdirbame doviernastis ir visokias

tališkafs ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus. r

Ar Sktiifei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyč! i ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svirti, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rąžyk adresu:

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

JAPONIJOS VAIKELIAI.

Kol Japonija buvo tam
si, tai niekas jos nepaisė, 
ji buvo tarytum lyg nežino
ma. Bet dabar Japonija in- 
gijo didelę galybę ir garbę 
pasaulyje. Tai padarė ne 
kas kita, tik šviesa. Japo
nai puolėsi į šviesą, kaip 
bitės į medų, ir labai augš- 
tai pakėlė savo šalį, nupel
nė sau didele garbę.

Japonai jokiu budu 
palieka savo vaikelių 
mokslo, nes jiems tikrai 
pi tėvynės ir įpėdinių 
teitis.

Mokyklose japonukai 
ginami pamėgti kningas i 
laikraščius.

ra- 
ii- 

10—11 metų 
vaikelis mokomas tam ty
čia parašytų eilių, kad ge
rai suprastų laikraščio svar
bumą ir naudingumą. To
sios eilės vadinamos “Lai
kraštis”. Štai jų žodžiai:

Miesto atsitikimus ir kaimo dalykus, 
Taipogi tolimi; kraštu žinias
Lyg ant delno mums parodo laikraštis.

Vai patogus tasai laikraštis!

Ištiko didis gaisras, ar kitokia nelaimė, 
Ar užėjo baisioji liga — maras, 
Tai mums praneša laikraštis,

Vai mylimasis laikraštis I

Geri} darbą žmonėms laikraštis daro, 
Pasislėpusį blogą jis išvelka eikštėn, 
Tai lyg veidrodis tasai laikraštis.

Vai šviesusis laikraštis!

Kad išėjęs mokyklą ja- 
ponukas apsieitų be kuin- 
gų ir laikraščių — nėra ko 
nė kalbėti.

Mielieji Lietuvos vaiku
čiai, ir jus nepasiduokite'

klą, būtinai išsirašykite 
sau gerą laikraštį. Papra
šykite savo gerų tėvelių, 
kad išpildytų tą gražų jūsų 
norą, kad duotų pinigų lai
kraščiui. Nedideli tie pini
gai, o nauda labai didelė. 
Jaigu tėvai nemoka skaity
ti, tai jus jiems paskaitysi
te, daug naujienų praneši
te. Džiaugsitės jus ir 
džiaugsis jūsų tėveliai.

Tegu kiekvienas išmokęs 
skaityti lietuvis neapsieina 
be gero laikraščio, tuomet 
pakils musų Lietuva myli
moji ir laimingai savo kra
šte galėsime gyventi.

turėjo 
nešva- 
Jonas

su ne
su juo- 
su neš-

AR SKAITEI 
“Negyvėlės Meilė”? 
Tai yra gražiausia ir indomįausia 

apysaka, koki kada nors buvo at
spausdinta lietuvi:; kalboje.

Nieko nelaukęs prisiąsk 15e, o ap
turėsi tą gražią kningą. Adresuok:

M. G. VAL ASKAS
349 Kensington Ave., Chicago, UI.

vienas ūkininkas: 
“Dievo rykštė buna tiems 
žmonėms, kurie nenori sa
vęs švariai laikyti”.

Joną nugabeno į ligonbu- 
tį, išgydė, baltais marški
niais apvilko ir išleido įsa
kydami : “Jonai, ateityje ku
kio

Sode augo daug obelių 
kriaušių ir slyvų. Pavasa
ryje atsirasdavo sode dau
gybė kenksmingų vabalų, 
kurie labai naikino žiedus. 
Ūkininkas išnaikinti tų pik
tadarių negalėjo nes bega
lo daug buvo privisę. Bet 
vieną pavasarį atlėkė į so
dą daugybė paukščių, kurie 
susikrovė lizdelius, padėjo 
kiaušinėlius ir išperėjo pul
kus vaikelių. Paukščiai mi
to kirminais ir musiomis.

Ūkininkas pamatęs, kad 
atsiradus sode daugiau 
paukščių, atsirado daugiau 
obuolių, kriaušių, visokių 
uogų, labai pamylėjo pauk
ščiukus ir rūpinosi, kad 
nieks jiems bloga nedarytų, 
kad paukščių pulkai kas
met galėtų sukti lizdus jo 
sode.

ŠVARUMAS SVEIKATA 
PALAIKO.

Viename sodžiuje gyveno 
ūkininkas Jonas. Jis buvo 
geras žmogus, bet 
blogą paprotį: buvo 
rus. Nedėldieniais 
ateidavo bažnyčion 
šukuotais plaukais, 
dais marškiniais ir
variu švarku. Kai išeidavo 
Jonas iš bažnyčios, kaimy
nai klausdavo jo; “Jonai, 
ar vaikščioji sukatomis pir- 
tin?” Jis gi atsakydavo: 
“Man nėra laiko”. Ir vis 
nebūdavo laiko. Už stalo, 
būdavo, sėsis, — rankos 
nemazgotos, atsikėlęs ryte 
taipgi nesiprauzdavo, o pir
kioje purvų ir buvo kiek 
nereikia. Kaimynai dažnai 
Jonui sakydavo, kad jis 
blogai gyvenąs, o jis atsa
kydavo: “Taip ir pragyvę- 
sime, ūkis musų darbas”. 
Nuo nešvarumo Jonas ap
sirgo. Ligoje jisai labai su
džiūvo. “Kas tau, Jonai?” 
klausdavo kaimynai. “Die
vo rykštė” — atsakydavo 

 

jis per ašaras. ‘/Teisybė,

Visi namiškiai j’iu atsi
kėlė, visi jau prie darini, 
tiktai vienas Jonelis vis 
dar kriokia.

Tris kartus giedojo gai
delis savo rytinę giesmelę, 
tris kartus jis žadino Jone
li prie darbo, o Jonelis vis 
miegi! ir miega.

— Ei, Joneli, ko dripsai!
— sušuko Ona, imdama 
naščius ant pečių ir eidama 
vandens atnešti. — Jau se
niai laikas kelties...
jaugi dar neišsimiegojai

— Kur čia išsimiegosi, 
kad gaidelis vis rėkia, rė
kia, miegot neduoda, — 
skundžiasi Jonelis, trinda
mas mieguistas akis.

Prasijuokė Ona ir uždai
navo :

Nevalia, gaideli,
Taip anksti giedoti:
Kliudai tu Joneliui
Ramiai pamiegoti!
Suprato Jonelis, kad O- 

na iš jo juokiasi, atsikėlė, 
nusiprausė 
vandenėliu, 
poteriavo, 
sėdosi už elementoriaus.

Nenori Jonelis, 
tinginiu skaitytų.

Svirno

Baisus orkanas.
orkanas andai beveik visai 
sunaikino miestelį Maquiz, 
Meksike. 16 žmonių žuvo. 
Daug žmonių liko sužeista. 
Užmušta daug arkliu ir gal
vijų. Apie nuostolius nėra 
kas ir sakyti.

100 metų sukaktuvės. 
Norvegijoje iškilmingai ap
vaikščiojama 100 metų Nor
vegijos lieprigulmybės su
kaktuves.

12
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Kalėjimai) už bjauria kalba,
f f

?* Apsidraudė ir žuvo.

Žmogaus dūšia nedaug tesveria.
Pabaldų riaušės.

Gavo kalėjimo už nešvarią 
kalbą.

Winona, Minn. Viena mo
teris, Anna Lowry, kuri 
augštino save ex-vienuolės 
vardu, važinėjo po įvairius 
Suv. Valstijų miestus ir sa
kė prakalbas, bjauriais žo
džiais teršdama katalikų 
Bažnyčią ir dvasiškiją. Pa
doresnieji žmonės sumanė 
uždaryti burną tokiai pliuš
kei. Buvo suareštydinta ir 
patupdyta kalėjimai!. Kuo
met atėjo teismas, tai teisė
jas pasakė, kad liudijimai 
iš abiejų pusių parode, kad 
kalinė yra kalta. Ir buvo 
nuteista atsėdėti nekurį lai
ką kalėjime. Taipgi teisė
jas išdavė paliepimą majo
rui, kad jis neleistų tai 
pliuškei laikyti “prakalbų” 
šitame mieste.

Ar musų cicilikų “spy- 
kieriams” neprisieis (kada 
nors sėsti ant apkaltinamų
jų suolo.

Apsidraudė ant $10.000 
tą pat dieną žuvo.

Grand Rapids, Mich. John 
Halloran apsidraudė ant 
$10.000 ir su apdraudos pa
liudijimu ėjo sau šaligat
viu. Jėjo p i-o Gary teatrą, 
kv . yra pertaisomas. Tuo 
tarpu1 šaligatvis įsmuko ir 
tik ką apsidraudėlis pateko 
tarp smėlių ir plytų trijų 
pėdų gilumoj. Tuoj užtroš
ko. Įstabių nuotikių dedasi 
ant šio svieto.

ir

Galima bus pragyventi 
už 10c.

New York. Prie Bowery 
gatvės urnai busiąs atidary
tas ypatingas restoranas, 
kur busią galima už 10c. 
sočiai pavalgyti. Restoranas 
bus vedamas pagal išdirbtą 
plena prof. Graliam Lusko. 
Prof. Lusk užima fiziologi
jos katedrą prie Cornell 
medikalės mokyklos. Val
gis susidės iš 7% uncijų pu
pų, vienos uncijos kiaulie
nos, 2 ir vieno trečdalio un
cijos sviesto, 5 uncijų pie
no su 5 uncijomis kavos.

Pasvėrė žmogaus dūšią.
Boston, Mass. Dr. Dun

can McDougall sako pasvė
ręs žmogaus dusią. Padėjo 
ant svarstyklių džiovos pa
pjautą žmogų, kurio gyveni
mo valandos jau buvo su
skaitytos. Buvo tėmijaina 
per tris valandas ir 40 mi
liutu prieš atsiskyrimą kū
no su dūšia. Daktaras tvir
tina, kad toj pat sekundoj, 
kuomet džiovininkas mirė, 
svarstyklės neteko lygsva
ros. Lavonas palengvėjo 
ant %• uncijos. Taigi tiek 
sveria žmogaus dūšia. Dak
taras sako, kad tokius ban
dymus esą patogiau daryti 
su džiovininkais, nes jie 
miausiai mirštą.

ra-

Anarchistas dūksta.
Tarrytown, N. Y. Pereitą 

nedėlią tris šaikos anarchis
tų ir kitokių pramuštgalvių

dūko šitame mieste. Šitas 
miestas yra Rockefellcrio 
buveinė. Savo “spyčiuose” 
pasmerkė jaunąjį Rocke- 
fellerį. Vienas padauža su
riko į policiantą: “Jei aš 
turėčiau šautuvą, tai ant 
vietos tave nudėčiau”. Po- 
liciantas drožė kočėlu pa
baldai per veidą. Prasidėjo 
areštai. Penkiolika padau
žų liko uždaryta belangėm 
Vienai Saikai vadovavo A- 
leksandras Berkman, kurs 
sėdėjo 15 metų kalėjime už 
šovimą į Henry C. Frick. 
Jis pasislėpė ir nebuvo su
areštuotas.

Versti pačią raškyti uogas 
yra žiauru.

Laporte, Ind. Nekokį A. 
Geisen, tik metai kaip iš
tekėjusi, reikalauja persis
kyrimo nuo savo vyro ir 
$50.000 atlyginimo. Kol iš
tekėjo, moteris gyveno Chi
cago j. Vyras yra labai tur
tingas farmerys. Persisky
rimo reikalaujant, reikia 
paduoti priežastį. Taigi ši
ta moteris irgi turėjo duoti 
priežastį, kodėl nori persi
skirti. Taigi vargše mote
ris skundėsi teisėjui, kad 
jos vyras privertęs ją raš
kyti pyčes ir nuo to apsa
gus. Prieš pareikalaujant 
persiskirimo ji buvo savo 
vyrą suareštydinus, kad bu
vo inėjęs į jos kambarį.

Katalikai nedalyvaus San 
Francisco parodoj.

Buffalo, N. Y. Italų val
džia pasiuntė atstovu į San 
Francisco parodą žinomą 
Nathaną, kuris labai pasi
žymi savo prieštikybinėmis 
tendencijomis ir nekartą 
dergė katalikų Bažnyčią ir 
teršė vardą paties pope- 
žiaus. Katalikai negali kęs
ti tokio ciciliko. Todėl ap
reiškė, kad jei italų valdžia 
nepakeis savo sumanymo, 
tai katalikai nei šios šalies, 
nei kitų šalių nedalyvaus 
parodoj. Daug katalikiškų 
didžių organizacijų buvo 
nutarę laikyti savo seimus 
1915 m. San Francisco mies
te ir dalyvauti parodoj. Jei- 
gi italų valdžia siųs tokį 
šaldrą, tai katalikai atmai
nys savo nusprendimus.

Pastatė paminklą.
St. Louis, Mo. Šis miestas 

paminėjo 150 metų savo gy
vavimo sukaktuves. Jį įstei
gė Pierre Laclede, francu- 
zas; šitam vyrui liko nulie
tas bronzinis paminklas ir 
pastatytas City Hali parke. 
Didžio miesto įsteigėjo ai
niai, kurių yra keliatas šim
tą, dalyvavo iškilmėse. Di
džios minios žmonių marša- 
vo gatvėmis.

Prezidento duktė pakliuvo.
Washington, D. C. Mar

garet, prezidento Wilsono 
duktė, su kitom dviem mo
terim važiavo automobiliu 
ir liko sustabdyta už per- 
greitą važiavimą. Už tai už
mokės bausmę.

Edison sujudino cigaretų 
išdirbėjus.

New York. Thomas Aiva 
Edison, didis išradėjas, va
dinamas raganium naujo
sios gadynės, labai nupeikė 
rūkymą, sakė, kad tai ken
kia labai žmogaus protui ir 
rūkorius negalįs gerai sa
vo darbo atlikti. Jis savo 
dirbtuvės darbininkams už
draudė rūkyti, liepė pamesti 
tą paprotį. Prieš cigaretus 
eina taipgi Henry Ford.

Toks žymaus vyro, kaip 
Edison, pasielgimas daug 
reiškia. Todėl American To
bacco kompanija skaitė rei
kalingu duoti Edisonui at
sakymą. Jam išrodinėjama, 
kad jis perdaug varžąs ir 
kišąsis į privatinius žmo
gaus dalykus. Taipgi priki
šama garsiam vyrui, kad jis 
nėra tyrinėjęs tabako kenk
smingumo ir todėl negalįs 
autoritetiškai apie tą daly
ką kalbėti.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hammerliug.

X.
žmonės gavo paragauti laisvės vai

siu tik tada, kuomet pradėjo patįs ru- 
pinties savo reikalais. Kupinamasis sa
vais reikalais — tai svarbiausia Lais
vės pamatas. Todėl tai laisvės prie
šai ir stengiasi nedaleisti žmonėms 
rupinties savais reikalais, siūlydami 
palikti tą aprūpinimą kitiems, ar ki
tą išdirbtiems įstatams.

Tie laisvės priešai yra paikšiais, 
ar bent paikystės skelbėjais, įkalbi
nėdami, kad žmogus gali pakilti iki 
žmogiškumo laipsnio tik lavindamas 
savo spėkas pagal kitą nurodymus, 
kaip kad kūdikis turi daryt pagal už
augusiąja nurodymus visą tą, ką už
augęs galės daryt pats.

Daugelis visiškai neišauga iš kūdi
kiškumo ir reikalauja globos visą sa
vo amžį. Įstatai vaido tokius žmones, 
kaip kad valdo mokytojas savo nepa
klausius mokinius, gązdinimais ir 
pabaudomis, kadangi ją mintįs nesila- 
vina ir nesiplečia savitai. Dėl tokią 
dora ir morališkumas yra tik virši
jančios spėkos prievarta, kuriai jie 
pasiduoda tik todėl, kad būva prie to 
priversti, bet ne todėl kad suprastą 
ją svarbą, žinoma tokis priverstinas 
paklausumas nepakelia tuose žmonėse 
nei dorą, nei morališkumą.

Kiekvienam sveikai protaujančiam 
žmogui aišku, kad priverstina dora 
nėra jokia dora, kadangi ji nėra liuo- 
sos valios vaisiumi. Vergas, dirbąs po 
botago prievarta — atlieka ne prie 
dermę, bet baudžiavą; tokis darbas 
ne pakelia, bet žemina žmogą. Tas 
pat yra ir su tais, kurie lavinami do
ros per prievarta: jie atlieka baudžia
vą, bet ne priedermę. Trumpiau kal
bant — daromi po prievarta, kad ir 
prakilniausi gyvenimo dalykai, nekelia 
žmones doriškai, bet stumia juos ver- 
gijom

Civilizacijos istorija — tai ne kas, 
kitas, kaip tik eilė priparodymą kaip 
žmonės vienval stengiasi akilti pro
tiškoje savyvaldoje, ar kitaip kalbant, 
ne kas kitas, kaip tik žengimas prie 
supratimo jog neatbutinumas nėra do
ra, bet kad dora yra neatbutinumu; 
kad augščiausioji visokios valdžios 
forma yra savyvaldą ir kad augščiau
sioji visokio mokinimo forma yra au
klėjimas rūpinimosi savim. Ką reiškia 
tas, kad geriausiai valdomoji tauta 
yra ta, kuri yra mažiausiai valdoma? 
Tas reiškia tą, kad geriausia valdžia 
yra tokia, kuri duoda įstatus, dalei- 
džiančius žmonėms patiems valdyties, 
kad leidžia jiem lavinties, kaip reikia 
savo reikalus aprūpinti.

Paliuosavimas žmonių iš po prievar
tos da nereiškia laisvės. Laisvė — 
tai kuo-plačiausia niekuom nevaržoma 
ir išauklėta žmonių savyvaldą. už ku
rią atsakomybė priklauso patiems žmo
nėms.

Laukiniai žmonės, į kuriuos lais
vės priešai ironiškai mėgsta nurodinė
ti, kaipo į laisvės pavyzdį, visiškai 
netur jokios laisvės, jie yra ne tik a- 
petitą bei geidulių vergais, bet ir kiek
vieno kūniškai už juos drutesnio, to
kio pat laukinio žmogaus, vergais. Ne
turėdami nuovokos apie susivaldymą, 
jie tampa baimės ir spėkos vergais, 
kas atsikartoja net ir tarp musą. Sa
koma, kad paprotys sveikinties už 
ranku, paeinąs iš tu senovės laiką, 
kuomet žmonės taip neužsitikėdavo 
vienas kitu, kad susiėję pasikalbėti 
laikydavo vienas antrą už ranku, i- 
dant apsisergėti nuo viliugingo už
puolimo.

Viliugystė neišsibaigė pas mus ir 
iki šią laiką. Ką reiškia šituose civi
lizacijos laikuose įstatai draudžianti 
žmonėms patiems rupinties savo ypa- 
tiškais reikalais? Ar ne viliugingą 
užpuolimą ant ypatos laisvės?

Paimkime pavyzdžiui kad ir da
bartinį musą Latvijos Ministerio už
draudimą vartoti alkoholinius gėra
lus kariškuose laivuose, buk, todėl, kad 
anot Ministerio, per nekuriu oficierią 
girtavimą kįla pavojus sukomplikuo
toms laivo mašinerijoms. Teoretiškai 
žiūrint tokis pavojus gali atsitikti ir 
teoretiškai gali tasai uždraudimas iš
gelbėti kada nors amerikos karišką 
laivą nuo sugėdino, ar nuskendimo. 
Vienok ne tik teoriškai, bet ir prak
tiškai ne vieno žmogaus gyvastis bu
tą išgelbėta, jei butą išleistas įsta
tas priverčiantis besikalbančius žmo 
nes laikyti vienas kitą už ranką, 
kaip kad būdavo senuose viliugystės1 
laikuose. Bet ar tokis įstatas neuuže-i 
mintą visos žmonijos iki laukinių vi-i 
liūgų laipsnio ir vien tik todėl, kad 
tarp musą atsiranda keli vilingai?

Kokį morališką pažeminimą suteiks 
tasai Ministerio įsakymas musų lai- 
vijos aukšto išsilavinimo ofieieriams 
pastatytiems ant vieno laipsnio su 
paprastais girtuoklėliais — nedrįsta
me sakyti. Jis įsteigia da vieną pri-

verstiną dorybę ofieieriams dėl su
komplikuoti) mašinerijų apsaugojimo. 
Bet gal, technikai besivystant, neuž
ilgo visai nebus laivu su sukomplikuo
tomis mašinerijomis, prie kurių da
bar ta drausmė taikoma.

Stebėtina, kodėl gerbiamasis Laivi- 
jos Ministeris, išduodamas įsakymus 
laivą tarnautojams, nepasirūpina i- 
dant butų jvykdinti įstatai jo Imties 
ir jo patarėjų aprąbežiayimui, kad 
apsaugoti nuo gresiančio pavojaus no 
vienam tik laivui, bet visai tautai? 
Jei kas iki šioliai tylėjo prieš priya- 
tiškų ypatų pasikėsinimus ant ypatos 
liasvės, tai ar tylės ir dabar, kuomet 
tą daro ypatos kurią rankose-yra val
diška spėka?

O kaip su musų jaunuomenės auklė
jimo pliauais? Ar nereikės ir juos 
pritaikinti prie dabartinės doktrinos? 
Vienu iš pasėkmingiausią šiolaikinio 
vaiką mokinimo būdą yra lavinimas 
kudikije jo atsakomybes prieš jį patį, 
taip sakant — pastatymas jo prieš 
“jo paties garbę”. Bet šita sistema 
pakeista budu lygiu nuteistųjų kri
minalistų baudimui, ir pasekmingai 
gyvuoja. Vienok nuostabu, kad šalę 
to musų valdžia visomis pastangomis 
mėgina pakelti laukinius ir puslauki
nius filipiniečius prie savyvaldos ant 
vienodo laipsnio su amerikiečiais. O 
kuom? Lavinimu ją nuomonės apie 
rūpinimąsi savais reikalais. Koks ne
nuoseklumas! Kuomet visos pastangos 
panaudojama pakelti ant vienodo su 
dviliruotais amerikiečiais laipsnio lau
kinius Filypinų gyventojus, lavinant 
jų nuovoką apie ypatos laisvę, tuo
met tokios pat pastangos daromos čia 
namieje, kad nužeminti iki vienodo 
su laukiniais filypiniečiąis laipsnio ci
vilizuotus) amerikiečius, atimant nuo 
jų progą naudoties ypatos laisve.

Męs girdėjome pasipriešinimą prieš 
draudimą filypiniečiams girtavimo, jei 
jis yra pavojingas ir nedaleistinas a- 
merikiečiams. Iš atsakymo buvo ma
tyt, kad gėralų vartojimo uždraudi
mas nėra žmonių galėję, kadangi 
gamta parūpinusi gčralinius dalykus, 
įskiepijo žmonėse ir palinkimą prie 
jų, ko žmonės ir laikosi.

Stebėtina, kad dėl keliato nenusi- 
valdanėią ir užtai perdaug geriančių 
žmonių bandoma aprubežiuoti visos 
visuomenės pasilinksminus paisius, 
apetitus ir papročius, o tai tik todėl- 
kad to užsimanė keliatas tokių kurie 
taipgi negal savę suvaldyt užsipuoli
muose ant kitą laisvės.

Nekuriose musų valstijose uždrau
sta vartoti kortas, dominus, čekerius 
ir tt. tik užtai, kad keli žmonės var
tojo tuos dalykus, piningų išlošimui, 
šokiai nekuriose vietose uždrausti tik 
todėl, kad tarp milijonų doros jau

nuomenės porų atsiranda kleiatas ne- 
morališką ypatų. Panašių pavyzdžių 
galima nurodyti begales, o visuose 
matysime, kad su kietu, negero pa
sielgimo ypatų, yra lyginama visa vi
suomenė bei stumiama žemyn nuo ci
vilizacijos ir pažangos laipsnio. Tą 
daro šioje šalyje saujalė religiškų fa
natikų, viliugingai sugriebusių į savo 
rankas politišką spėką.

Dramos plėtimą, dailės auklėjimą, 
moksliškosios tiesos jieškojimą, laisvo 
protavimo skleidimą, visokį kūnišką 
ir protišką pasilinksminimą — viską 
pasmerkia naujieji amerikietiškos po
litikos tvėrėjai, kurių nemorališkos 
pažvalgos ne tik i šį. bet ir į busian
tį gyvenimą yra griežtai priešingos 
normalių žmonių milijonams, kuriems 
brukamos tos pažvelgęs įstatų keliu, 
jie vadina Sėtom) Tą, kurs šypsosi, o 
Mielaširdingu Dievu tą, kurs piktai 
raukosi. Jie kad neapkenčia linksmy
bės tik todėl kad ji linksmybė. Jie 
priklauso prie tos žmonių rūšies, ką ir 
anasai teisėjas, kuris nubaudė meš
kos šokintoji, ne užtai kad anas kan
kino mešką, bet užtai, kad tasai kan
kinimas linksmino žiūrovus.

Ir tokie žmonės darosi kaskart pa
vojingesni visuomenei ne savo ska.it- 
liumi, bet organizacijos galingumu. 
Savo organizuotu darbu jie ingijo di
delę įtekmę muši) legislaturose. Jie 
nepripažinsta neikene opinijos, nei 
nuomonės, nei sąžinės, kaip tik savo, 
ir jie varo tuos persekiojimus ne tik 
politikoje, bet ir draugijoje, vaizboje 
ir profesijoje link visų, kurie tik 
jiems nepatinka, ar nedarė taip kaip 
jiems patinka. Todėl tai visuomenės 
veikėjai bijo jų labiau negu medžioto- 
jis nežinomų žvėrių Filipinuose, ar ži
nias jieškas raganą tarp Afrikos lau
kini)) gyventojų. Tos baimės dėlei 
daugelis prieš savo norą jiems prita
ria, ažuot viešai juos diskredituoti.

Tokiu budu jie pamaži bet tikrai 
naikina visus pamatus, ant kurių mu
są laisvės reąiiasi. Jie jau nesvarsto 
kokie dalykai link pasilinksminimą, 
papročių, ar palinkimų turėtą būti 
palikti visuomenės aptarimui, o kokie 
ne. Jie drąsiai paima visų tų dalykų 
tarima į savo rankas.

Dėlei šio dalyko ir privalo visi šios 
šalies žmonės atbusti, o atbusti grei
tai. Juk žinome, kad tauta, pasiduo
danti kokiems nors paikiems papro
čiams, pastoja blogesne. Bet tauta, 
kurios daugumas piliečių nedrįsta ru
pinties apie save, ar neužsitiki savo 
spėkoms apginti savo reikalus — turi 
visiškai nupulti.

Laisvė eina pirm doros ne todėl kad 
laisvė viršija dorą, bet todėl, kad ji 
yra doros šaltiniu ir dora negali but 
suprantama be laisvės. <•

dąyoti be $6000.00, o jo prekė $5.000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė.

EXTRA parsiduoda pigiai 3 lotai. Labai pigiai ant 44 Court’o 
ir London Ave. lainėsia (sodybos). Vanduo visur Įvestas; puiki 
vieta, tyrus oras. Tenai yra naujai užvesta kolonija. Prekė $300. 
Išlygos tokios $80.00 sugražinti savininkui, o kitus pinigus po $5 
kas mėnesis. Taigi gera proga tuos Lotus pirkti, nes savininkas 
negali jų apmokėti, iš priežasties, kad neturi darbo.

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas šalę J. M. 
Tananevičio Bankos minėtas namas tinkantis bile kokiam bizniui, 
nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: yra gau
siai apgyventa lietuvių ir lenkų. Prekė $12000.00 Atsišaukite į 
J. M. TANANEVICZIAUS BANKA 3249-53 S. MORGAN ST.

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

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

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

likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00
Parsiduoda: mūrinis ir medinis namas 2 pagyvenimais, po 6 

kambarius Ištaisyta sulyg šios, gadynės reikia lavimų. Rendos 
neša $32.00. Ant Emerald Ave. Kaina — $370.00.

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

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

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

Parsiduoda pigiai farma: 80 akerių.. Tharpe Wisconsin. Ši 
farma randasi lietuvių kolionijoj, 3 mylios nuo miesto. Galima iš
mainyti ant miesto proportes. Vienos arba dviejų šeimynų prą- 
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

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

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

gio ant 105 gatvės tarpe Michigan Ave. ir Indiana Avė: Tie lo
tai randasi geroį_.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 parsiduoda 3 Lubomis mūrinis ant Parnell Ave. namo 
frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage išužpaka- i 
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 kąip 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. TANANEVICZ SAVINGS BANK.

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

Pąrsiduoda: farma 40 akerių Newaygo Michigan, 3 mylios 
nuo didelio miesto Newaygo ir 1^ mylios nuo Newaygo Ažero 
Puikus 8 kambarių namas Naujai pabudavotas. Staldai ir kiti 
reikalingi intaisymai. Kaina $1300.00 Įmokant $7.50 Lieka $5.50 
aut 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
na ..............................................................................................  $2000.

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

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas: 2 flątai 2: 5 kamba
riai, 2; 6 kainb. glsai toiletai ir maudyklės. Vidui, žodžiu sakant, 
šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu-

užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand Works) 
Kaina — $4500.00.

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

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

Parsiduoda karčema: Su namu ir laisniais, geroje vietoje. 
Savininkas laikė biznį per 10 metų. Biznis gerai išdirbtas. 
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 132^ ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

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

Parsiduoda pigiai farma: Raylander? Wis. 40 akerių. Be bu- 
dinkų. Kaina — $600.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsišaukit į |

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS.
AR UNIJOS PRITARIA 

ATEIVYSTĖS SU
VARŽYMUI.

Turbut dauguma šios ša
lies unijų pritaria ateivys
tės suvaržymui ir ne vienoj 
vietoj unijos parėmė Bur- 
nett’o bilių. Antai Massa
chusetts valstijos unijos, 
prigulu.;uos prie American 
Federation of Labor pasiun
tė tos valstijos senatoriams 
laiškus, kuriuose išreiškė 
savo pritarimų Burnett’o 
kiliui. Unijų laikraščiai 
taipgi rėmė minėtą bilių.

Kaip unijos pamatuoja 
tokį savo pasielgimą?

Laikraštyj, vardu “Du
luth Labor World”, buvo 
rašyta, kad jei viso pasau
lio žmonės butų maždaug 
ant lygaus Amerikos civi
lizacijos laipsnio, tai apie 
tokį ateivystės suvaržymą 
nereiktų nei kalbėti. Bet 
daug tautų stovi kur kas 
ant žemesnio civilizacijos 
laipsnio. Todėl priplauki- 
mas šion šalin mažai civili
zuotų žmonių verčias Ame
rikos gyventojus uždaryti 
duris negeistiniems atei
viams.

Tik žemos kultūros ir že
mo išsilavinimo ateiviams 
norima uždaryti duris. Ir 
tame organizuoti darbinin
kai pritaria.

Unionistams beraščiai, 
žemos kultūros ateiviai, ne
geistini tik vienu žvilgsniu, 
būtent, tai kad Amerikos u- 
nionistams negeistini kon
kurentai. Beraščiai, žemos 
BWturos darbininkai, pasi
tenkina mažais reikalavi
mais ir ■ utinka už ma

žą algą dii uii; jie, kaip 
žiurkės, gali gyventi lūšne
lėse, susigrūdę po penkis- 
šešis viename kambaryj. 
Tokie tai ateiviai numuša 
algas ir blogina darbinin
kų padėjimą abelnai. Todėl 
tai unijos ir norėtų, kad a- 
teiviai butų apšviestesni, 
mokėtų skaityti, rašyti. Juo 
žmogus daugiau išlavintas, 
tuo daugiau pas jį reikala
vimų. Išlavintas žmogus 
nepasitenkina bent kokiuo 
valgiu, pagyvenimu ir ap- 
rėdalu. Taigi žmogus, mo
kąs skaityti ir rašyti, yra 
jau su didesniais reikalavi
mais. Jam reikia laikraščių, 
kningų, jam reikia dr-jų, 
išvažiavimų, pasilinksmini
mų. Jo skonis tobulinasi ir 
jis nenori bile kokioj lūš
noj gyventi. Apšvietimas 
tad kelia žmogų prie augš- 
tesnių reikalavimų. Apsi
trynęs darbininkas nesutiks 
dirbti už bile kokią algą, 
nes jis negali pragyventi iš 
mažos algos. Ir unijos vi
sai nėra priešingos priplau- 
kimui tokių darbininkų, 
nes jie nebus jiems konku
rentai.

bet visgi labiausia nukentė
jo darbininkai. Kasyklų sa
vininkams nuostolių pada
ryta iki keturių milijonų 
dolerių, darbininkai negau
davo algų ir per tai neteko 
arti milijono dolerių. Fede
racija, šelpdama streikinin
kus, išleido arti milijono 
dolerių. Valdžia irgi turėjo 
išlaidų. Per streiko laiko
tarpį apskričio, valstijos ir 
federalė valdžia išleido 
$700.000.

Žinoma, čia aršiausia yra 
tas, kad po tiek kentėjimų 
ir nuostolių darbininkai tu
rėjo pralaimėti.

Blogiau, negu Calumete, 
dedasi Colorados valstijoj. 
Ten darbininkai kovoja už 
tą pat — už unijos pripaži
nimą. Ten abi pusi tvirtai 
stovi, kova nelygi ir neži
nia kuomi baigsis aštri ko
va.

Taigi streikai atsieina la
bai brangiai ir dažnai esti 
be vaisiu. Organizuoti dar
bininkai visai nesiskubina 
apšaukti streiką ir nero- 
kuoja už pavyzdingą įran
kį savo būvio pagerinimui.

Nors streikai esti neretai 
pralaimėjami ir labai bran
giai atsieina, tai visgi šiais 
laikais jie yra veik neišven- 
gtini. Dar nėra kitokių bū
dų priversti kompanijas 
pripažinti unijas, pakelti 
algas, pagerinti darbo sąly
gas. Jei paprastomis dery
bomis neišgaunama reika
lingų pagerinimų, tai belie
ka tik streikas.

Seniau streikai kildavo 
daugiausia del iškovojimo 
algos padidinimo. 33 metai 
atgal 61.15% visų streikų 
buvo keliama tikslu iškovo
ti geresnę algą. Dabartės 
tuo tikslu perpus tiek te- 
straikuojama. Šiais laikais 
daugiausia streikuojama del 
unijų pripažinimo. 1881 m. 
5.73% streikų buvo tikslas 
iškovoti unijos pripažinimą. 
Dabartės del to atsibuna ar
ti 30% visų streikų.

Juo trumpiau tęsiasi 
streikas, juo darbininkams 
geriau. 10% visų streikų 
tesitęsė tik vieną dieną. 
Paprastai gi streikai tęsiasi 
gan ilgai.

Daugiau streikų esti iš- 
laimėjama, negu pralaimė- 
jama.

16 metų. Buvo įneštas prie 
to įstatymo pataisymas, 
,kad stipresnieji vaikai galė
tų būti samdomi kadir jau
nesni. Bet tą pataisymą le
gislature neperleido.

f

-Pritaria ateivystės suvar
žymui.

Washington, D. C. Ameri
can Federation of Labor 
pritaria ateivystės suvaržy
mui ir remia Burnetto bi
lių. Tas turbut padarys in- 
tekmę į senatorius. Ep
worth Lyga taipgi pritaria 
Burnetto biliui.

Šį-tą laimėjo.
Houghton, Mich. Kaiku- 

rie sako, kad vario kasėjai 
pilnai pralaimėjo streiką. 
Tai ne visai teisinga. Šis 
bei tas laimėta. Pirmiau ka
syklose paprastai dirbdavo 
9 valandas dienoj, dabartės 
tik 8 valandas. Ant viršaus 
dirbantieji pirmiau dirbda
vo po 10 valandų, dabar po 
9 valandas dienoj.

ki tegali būti geležyje ar ni
kelyje. Sutirpusieji akme- 
nįs, išmėtomi ugnekalnių iš 
kelių verstų gilumos, taipgi 
turi savyje daug geležies. 
Garsus norvegų keliaunin
kas Nordenšiklas atrado 
Disko saloje netoli Grenlan
dijos čielus sluogsnius su
tirpusios geležies, išverstos 
ugnekalnių. Pagaliau mok
slo yra darodyta, kad akme- 
nįs, randamieji žemės pavir
šiuje, tėra 3—4 kar sunkes
ni už vandenį, tuo tarpu 
kad geležis 7—8 kar yra už 
vandenį sunkesnė, todėl ir 
turėjus nusileisti giliau už 
akmenis.

Malioriai laimėjo straiką.
Bloomington, Ill. šio 

miesto malioriai streikavo, 
šešias savaites ir daug ką 
laimėjo. Pakelta 5 c. valan
doj alga. Dabartės malio
riai gaus 50c. valandoj. Su
tartis padaryta ant trijų 
metų.

Sutvėrė uniją.
Bakersfield, Cal. Nesenai 

čia buvo iškilęs streikas 
dirbtuvėj, kur daroma kati
lai. Dirbtuvė prigulėjo 
Standard Oil kompanijai. 
Streiko metu ir susitvėrė 
unija. Prisidėjo prie Inter
national Brotherhood of 
Boiler Makers. Dabartės 
darbdaviai pripažino uniją 
ir tariasi su jos išrinktais 
komitetais.

Pripažino uniją.
Evansville, Ind. Coppers’ 

Union No. 12 labai smarkiai 
darbavosi, kad Indiana 
Cooperage kompanijos dirb
tuvėse butų pripažintos li
nijos. Tas jai pasisekė ir 
kompanija pripažino uniją. 
Apims didelį būrį žmonių.

Straikuoja.
Detroit, Mich. Arti 200 

narių Plastererri unijos No. 
16 sustreikavo. Reikalauja, 
kad algos butų išmokamos 
kas savaitė, o ne kas 
dvi savaiti, kaip ligšiol kad 
būdavo.

Iš Darbo Lauko.

DIDŽIAUSIA GBAFOFO^
Šis betrubinis grafofonas yra 

naujausio išradimo su pui
kiausiais pagerinimais. Jo bal
sas yra švelnus, tyras, be jo
kio ausį draskančio čirškimo. 
Taippat užlaikome visokius 
lietuviškus rekordus.
Ateikite pasiklausyti muzikos!

“KATALIKO” KNINGYNAS
MIKAS STRIKULIS, yra musu ke

liaujantis agentas. Pas jį galima už
sakyti laikrašti “KATALIKĄ ir už
simokėti prenumeratą.

‘ * Kataliko ’ ’ Administracija.

P. VAITEKŪNAS. Musų keliaujantis 
agentas. Dabar lankosi Pennsylvanijos 
valstijoje. Pas ji galimą užsimokėti 
prenumerata ir užsirašyti laikraštį 
“KATALIKĄ”.

3249 South Morgan Street,
V

Chicago, III.

Didžiausias Išpardavimas $15 Siutų 
Continental krautuves historijoj

STRAIKŲ PRAGAIŠTIS.

Protingi darbininkai ir 
tikri jų vadovai iki pasku
tinės stengsis vengti strei
kų. Juk kiekvienas strei
kas yra surištas su nuosto
liais, o kartais ir didžiomis 
pragaištimis. Antai kaip 
brangiai atsiėjo nelaimin
gos atminties Calumeto 
streikas. Nors del to strei
ko daugiausia nuostolių tu
rėjo kasyklų savininkai,

Kaip duonkepių būvis 
pagerėjo.

Pueblo, Colo. Penkiolika 
metų atgal, kuomet šio 
miesto duonkepiai neturėjo 
unijos neturėjo unijos, tai 
jie dirbdavo po 10 ir 14 va
landų dienoj, o gaudavo tik 
po $10 ar $12 savaitėj. Da
bartės jie turi uniją, kuri 
duoda pašelpą ligoj ir mo
ka pomirtinę, ir dirbant po 
9 valandas dienoj gauna po 
$3 dienoj. Priegtam dirba 
švaresnėse kepyklose. Tai 
turi dabartės progą lavin- 
ties ir vesti malonesnį gy
venimą.

IŠ KO SUSIDEDA ŽEMĖ?

Vaikų darbo Įstatymas 
netaisytas.

Boston, Mass, šios valsti
jos įstatymu draudžiama 
samdyti vaikus, jaunesnius

Ant šito klausimo atsako 
vienas vokietis profesorius 
iš Leipcigo. Anot jo, žemėj 
daugiausia esą geležies. Lig
šiol, tiesa, tepasisekė pra
gręžti žemėje skyles, negi
lesnes 2.300 metrų (apie 2 
verstu), ir tenai užeita dau
giausiai akmenų, tečiaus ši
tas gilumas, sulyginus su že
mės storumu, yra niekas. 
Nuo žemės paviršiaus iki 
žemės vidurio yra 6300 ki
lometrų (verstų) ir lig tiek 
niekas nėra dar prikasęs, 
bet visgi kaikurie apsireiš
kimai liudija, kad žemės gi
lumoje randasi daug gele
žies ir nikelio. Tai parodo 
krintančios ant žemės kitų 
žvaigždžių skeveldros, susi
dedančios daugiausiai iš ge
ležies. Žemė turi taipgi j

Jei dar nenusipirkai sau vasarinio siuto, tai turi padekuoti savo laimingoms žvai
gždėms. Ar nežinai kodėl? Lai bus mums leista apie 
tai pasakyti:

Vienas didžiausių Amerikos pramonininkų (jisai 
prašė palaikyti jo vardą paslaptyj) pavedė visus pas 
jį išdirbtus siutus išimtinai mums. Jis padavė tokią 
kainą, kad dabar sį ,

Continental $15 Siu "a!
furi dabar net didesnę

vertę negu pirmiau.
Tik pagalvok, gausi didesnę vertę, negu kad lig

šiol pas mus gaudavai. Jus žinote, kad mes pastatėme 
sau didelę reputaciją duodant jums didžiausios vertės 
$15 siutus. Tu ir šimtai kitų kostumierių žino, kad už 
mus $15 siutus mokėtum $20, jei bandytum pirkti bile 
kur kitur •— taip butų ir pas mus taipgi, jei mes ne
būtumėm $15 siutų specialistai su didele pirkimo galy
be. Ir dabar, tėmyk tiktai, ačių tam giliukingam pir
kimui, mes galime jums duoti didesnės vertės siutą už 
$15, negu tai buvo pirmesni $15 siutai.

Atmink, tie $15 siutai vien kaina — mokėtum $20 
ir daugiau už tą pat gerumą bile kur kitur.

Šitas specialis pasiūlymas ateina į tikrą laiką — 
ir tu negali atidėlioti tolesniam laikui pirkimą sau va
sarinio siuto. Žinoma, tu nori apsirėdyti kuopuikiausia 
artinantės švientėms ir tau nekuomet nepasitaikys ki
tos progos, kaip šita. Todėl dabar pasiryžk gauti ver
tybę už savo sunkiai uždirbtus dolerius ir pirk $15 spe
cialius siutus. Mes laikome savo krautuvę atdarą visą 
subatą, idant suteikti Continental patarnavimą ir iki 
pusiaudienio nedėliomis. Ateik anksti, kol gali kuoge- 
riausią pasirinkimą pasidaryti. Kitos puikios verty
bės po $10 ir po $30.

Dviračiai duodama! PožveIgk į musų langus ir pamatyk, kaip gali gauti 
Tai geras pasiūlymas vikriems vaikinukams.

dviratį

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

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

DIDŽIAUSIAS CHICAGOS PRIEMIESTINE 
DRABUŽIŲ KRAUTUVE.

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues
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iMAttKAS 1$
ADMINISTRACIJĄ LIETUVIŠKOS 

TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 
ŠV. MARTYNO.

Nikodemas Ovęrlingas, pirm., 
8245 S. Morgan St. 

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

Ąnt. Kasparas, Prqt. Baštin. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Radzievski Fin, Sekr., 
1710 So. Wood St. 

Mart. Kadzievskis, Kas. 
2118 W. 20th St. 

REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMNISTBAOUA DR-STĖS SV. 
STANISLOVO V. ir K. 

Juoą. Klimas, pirm.
$527 So. Marshfield Av.

R. Stanįšauckas, vice-pirm, 
4525 S. Pauliną St.

Er. Rąuba, prot. rašt: 
6064 Lafayette ave.,

J. Kantajjckas, Finansų rašt 
4304 S Wood St, 

J. Brazauskis, iždininką!, .
4530 S. Wood St.

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

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
T, A KP.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

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

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

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield Av. 

Kastantams Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 4544 S. Marshfield Av 
Liudvikas. Bonevičia, Gvardijos. Mar
šalka. 1849 W. 45th St.

Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) su peržiūrėjimu visą popie
rą.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezideątaą, 

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

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

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

minėtų pikninka, nes pelnas nuo 
pikninko bus pavestas naujai sta
tomos bažnyčios naudai.

Nepamirškite virš minėtos vie
tos ir dienos. Visiems atsilan
kiusiems bus suteiktas pavėsis po 
dideliais lapotais medžiais. Kas 
turės išlaimėjimo tikintus, tas 
galės ineiti daržan dykai.

Užprašo Klebonas ĮSkrypko 
ir KOMITETAS,

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

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

3200 Illinois Court 
M. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

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

425 S. Grant St.
J. Ašis Pagelbininkas, 

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokuę, Kasierius, 
138 jS, Meade St.

J. Auš ura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery 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 šeškevi.če. 1 Finansų Bašt., 
503 New Grand Str., 

Petras Aceviče. 11 Fįmansą Bašt. 
60 Sheridąn Str.

Jurgis Bekus, Izdinipkas. 
138 S. Meąde Str-, 

Bal. Palionis. Globėjai. 
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos. 
26 Brown. Str., 

Wip. 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.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJĄ LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” DR- 

JOS, KENOSHA WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

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

Iždo už..

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGAS:— Sumanus, tei
singas ir supratlyvas žmogus prie 
“Real Estate” skyriaus. Turi 
atsakančiai suprasti savo amatų, 
pildyti kontraktas ir kitus lega- 
likus darbus. Turi mokėti skai
tyti rašyti ir kalbėti lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai.

Geriausias rekomendacijos y- 
ra reikalingos. Atsakyti reikia 
ranka rašyta laišku ir paduoti 
amžių, patyrimų ir t. t.

Atsišaukite į
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administracij a 

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
(23-5)

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Žemiau paduodame iš 

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

*********** ************ * 
*I * *
*I

it*************************

K*
* * * ** *

Tol. Canal

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

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

2118 ______
Įv^^;BHw.e*i7xęYB(i6iiN Xvfe.'roscof bivi

Gyduoles iš Lietuvos
Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvos 

gyduolėmli (liekarstomis) geriausiu 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčią į Ameriką 
vaistus (liekaretas) vartojamus Lie
tuvoj:

(1)

(2)
(3)

(<)
(6)

del

reumą-

atsiko-

Trejaaka (užpilt degtiaei) 
pagerinimo noro valgyti. 
Nuo galvos sopėjimo. 
Nuo kaulų gėlimo, nuo 

tizmo.
Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su

Sėjimu.
Nuo Širdies drebėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiąsk savo adresą ir vieną do

lerį pinigą, gausi įtesiai iš Lietuvos 
geriausią liekarstą, kokią Tau rei
kia. Adresą dėk tokį:

(7)

Didis Pasilinksminimas
DEL VISOKIŲ ŽMONIŲ

Dievine “KARAS TAUTU” U1UZ1O& “T1TANIC O ŽUVIMAS” 
Parndnc “FARAONO DUKTĖ” raM GUOS p. JŪRES “LEIALOHA”

Didi Pasivažinėjimai 
JACK RABBIT DERBY, GORGE, 

STREAK, CHUTES, GREYHOUND 
1000 ISLANDS.

Szimtai kitokių parodų ir 
pasivažinėjimų.

SPECIALE 
NEDELIA

Danų tautinė švente. 
Norvegiški dainininkai. 
600 išlavintų balsų.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

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

Kąygvedls J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Ižįdininkas St. Anučiauskis,
2447-49 W. 45th Pl.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Pąrk Ave. / 
w JairnUs, Pagelbinijukas, .

“ *' -'-p: L Oxford. St.
Juozas AaowinaS; Prot- Sekr.,

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

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

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAUEINO. ■

S ' Port Washington, Wis. * ’
Juoz. Urbonas, pirmininkas 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis.

Jonas Murauskis Raštininkas 
604 Milwaukee St., 

Port Washington, Wis.

A. Viršulaite,
313 Quince

M. Grabaliauskaitė
52 Pleasant

D. Bagdonaviče
564 Dayton

St.

St.

st.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

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

Vladas Jakutis -Pirm. ? 
921 Jcnne St.

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm.
921 Jcnne St.

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

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

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jeune St.

REIKALAUJAME gabių 
vaikų prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti “Kataliką” pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
parda vinė j ant ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
nedėldieniais prie bažnyčių. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku į “Ka
taliko” administraciją.

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

Jaigu jis yra gyvas, tai meldžiu- 
kuogreičiausiai atsišaukti, nes turiu 
svarbą reikalą.

Jonas Gedimine, 
338 Kensington Av., Kensington, Ill.

(22-23-24)
--------------- --------------- -----------------
PAIEŠKAU Prano Jakšto, Vabalnin
ką parap., Panevėžio pąv».,Kauno gub. 
Turiu labai svarbą reiaalą. Meldžiu 
jį patį ar ką kitą atsišaukti laišku 
sekančiu antrašu:

S. Kapris,------
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

(20-1)

"KATALIKO“ KLIUBO 
administracija. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
Mateuso apaštalo. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

J. Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
flRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

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

Telephone Drover 3241 
J. Zaranka, Vice-pirmin. 

834 W. 33r<J St. 
Bruno J. Jakaitis, Protokolą Rašt. 

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd St.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI.
TAUPYKI! PINIGUS!

“ Keistute “ Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

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

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

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvą iš» 
lygą del pirkimo arba statymo na
mą, ant pirmo morgiėiaus (Mort
gage) su peržiūrėjimu visą popierą.

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 Namą 
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
tą akciją į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6įį me
tą ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės priirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvą : iš
lygą del pirkimo arba budavojimo

PUIKUS PIKNINKAS Parengtas 
Draugystes Vienybės Nedel., Birželio 
(June) 14, 1914 m. Geo. M. Chernaus- 
ko Darže, Lyons, III. Inžanga 25e po
rai. Pradžia 9 vai. ryto.

Jaunieji ir senieji! štai dabar pui
ki proga išvažiuoti j gryną orą, pir
mą kartą šiame pavasaryje pakvėpuo
ti. žalumyną ir geliu kvapsniu. Dar
žas puikus, viskas bus gražiai prireng
ta, tik nepamirškite atvažiuoti, o tik
rai pasidžiaugsite.
PASARGA: Važiuokite 22ros karais 
iki 40 tai, ar Ogden Ave.. paskui pa
imkite Ogdne Ave, karus iki 52rai, o 
nuo ten Lyons karus iki Desplain upės 
kranto, kur randasi daržas.

REIKALINGAS mokytis aptiekory- 
stčs vaikas ar asistentas. Geras užmo
kestis.

Atsišaukite:
J. Leszczynski, 

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

PAIEŠKAU savo tikro dėdės, -Tono 
Šimkaus. Jau trįs metai, kaip jis A 
merikoje. Pirmiaus gyveno Philadel- 
|>hijoje, o dabai- kur aš nežinau. Jis 
paeina iš Kauno gub., Raseinią pav. 
Nemakščių par., Mosteikių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino pra- 
nšeti man šiuos adresu:

Veronika Šimkaitis, 
Star Raise

Hudson, N. Y.Box 110

Aglinskas Frank 
Alsys Nellie A 
Aninkstis 
Antanetis 
Auksakit 
Auzkaitis 
Baldauskis John 
Baltusicnei D 
Baracowska Adamas 
Bartkus Franeiskus 
Bartuszes Frank 
Bazilikas Justinas 
Bensaitis Tonis 
Bogaras Wojcieh 
Brinkęs Jozapas 
Brukskuc Adolphas 
Budraitis Jcronina 
Bukcnos Paul 
Butrimas Jonas 
Cercuncskis Leonas 
Chnuekis A 
Clusas Adam 
Darbulas Petras 
Diekantatc Ana 
Elsinas Kazimcr 
Farkas Elsa 
Farkas Meri 
Galinis Ignacy 
Gavėnas Kastant 
Gedaminskaitc Erne 
Glastuotos Piotras 
Guniszkene Yondc 
anulis Judreis 
Juseis Ignacio 
Jurkanis Jan 
Kuro Juzapas 
Kyląs Ch 
Labanaskas Kazimer 
liapinskis Kazimcrs 

___  Lasarski Jan 
4229’ Lazarskic Lnvrinas 
4296 
4297 
4299 
4302 
4318 
4331 
4338 
4398 
4419 
4424 
4433 
4451 
4466 
4501 
4507 
4548 
4570 
4635 
4661 
4662 
4663 
4665 
4705 
470" 
4712

3602 
3605 
3610 
3611 
9617 
3619 
3628 
3633 
3638 
3643 
3645 
3619 
36C0 
3683 
3700 
3705-
3711 
3714 
3720 
3733 
3739 
3749 
3781 
3788 
3830 
3838 
3839 
3863 
3867 
3870 
3875 
3925
4012 
4030 
4034 
4197 
4209 
4211 
4218

Tony 
Jos 
Barbasa 
Jau

Mikuta Frency 
Mikwaite Agnieška 
Mikuta Ludwik 
Miniotas Stan 
Montwikas Peter 
Myckas Jozef 
Narmantaite Anna 
Pabilionis Peter 
Patkamaris Jozapas 
Pcnkauski .Tuzcf 
Petraitis Mareijona 
Plokštis Antonina 
Powilas Stanisla 
Rekas Elsbieta 
Rimkus B.

M. ALEKSO Aptieka.
Prieni, Suvalkų gub. Russia

PIANU TONUOTO J AS IR 
TAISYTOJAS.

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

Kas turite senus, o norite išmainy
ti ant geresniu, kreipkities prie ma
nės, o aš surasiu vietą' seniems ir pri
rūdysią naujesnius lengvioinis išlygo
mis. Duodu rodą perkantiems naujus 
ir pagelbsti! išrinkti — nes aš esu 
ilgą laiką tuo amatu praktikavęs, tai
gi galiu nemažai patarti.

Tie, kurie norite mokintisi pianą 
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. Galima uždirbti nuo $25.00 iki 
$35.00 į savaite.

Atsišaukite aUresu:
A. F. Budraitis, 

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

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

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

,111.
Telefonas: Canal 3'63

M. A. Norkūnas

DIDELIS METINIS PIKNINKAS 
Draugystes švento Petro ir Povylo 
Atsibus Nedėlioj, 14 d. Birželio (Ju
ne), 1914 m. BERGMAN’S Darže, Ri
verside, Ill. Piknikas prasidės 9 vai. 
iš ryto.

PAIEŠKAU auksuoto laikrodėlio su 
retežėliu, kurį pamečiau Subatoj, 30 
d. Gegužio 1914 m. Leafy Grove miš
ke netoli Tautišku Kapiniu. Kas su- 
gražįs tam skyrių $5.00 dovanu.

Stanley Buitkus, 
2409 So. Hoyne Ave., Chicago, Ill.

Phone Canal 149.

PUIKUS PIKNIKAS Dr-stė Susi
vienijimo Brolių Lietuvių rengia di
delį ir iškilmingą PIKNIKĄ birželio 
7. d. 1914, Tony Zopclio darže, Sum
mit, Ill.

Užkvicčiame visus, kaip jaunus, 
taip senus atsilankyti į virš minėtą 
pikniką, kur galėsite pažaisti ir pa- 
kviepuoti tyru oru. Inžanga 25e po
rai.

Nuoširdžiai kviečia,
KOMITETAS.

(22-23)

ANT PARDAVIMO,
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 pasižiūrėtą. Greitu laiku 
išvažiuosiu Europon, todėl pigiai visa 
parduodu.

J. Massock
644 Pleasant St., Beloit, Wis.

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 musą 
Pikniką ir linksmai laiką praleisti ant 
tyro oro, nes tai bus puikiausia Pikni
kas ir dailiausia daržas O teipgi bus 
visokios žaislūs už kurią atlikimą bus 
duodamos puikios dovanos, merginoms 
ir vaikinam, ženotiems ir pavieniams. 
Užtikrinant jog busite užganėdinti 
kurie atsilankysite.

Kviečia visus,
KOMITETAS.

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

(22-23)

PARSIDUODA: bučernė ir grosernė, 
gerai išdirbtas biznis, jei kas norė
tą galima parduoti sykiu su visu na
mu.
4 E. — 107th St., Roseland, Ill. 

(21-24)

Didelis Lietuvių Pikninkas 
Town of Lake lietuvių šv. Kry
žiaus parapija rengia pilininkų. 
Leafy Grove parke, Willow 
Springs, 111. panedėlyje (Sep
tember) rugsėjo 7 dr 1914 m. 
darbininkų dienoje (Labor Day.)

Delto-gi maloniai prašo lietu
viškų parapijų ir visų t draugijų 
tų dieną nedaryti piknmkų, bet 
kviečia visus atsilankyti į virš

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

rųšis užsisenėjusių ligų, vyrij! ir motl^

Patarimas Dykai.
VALANDOS: 10 iki 12 ryto, 3 iki 4 po 

piet., nuo 6 iki 8 vai. vakare ir 
Ncdčld. nuo 10 iki 1 vai.

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

Kampas Wood St., viršuj batą krautuves.

Vienatinis
Lietuvis

Išdlrbejas.
Visokiu 

ženklu drau 
gystBni, o y 
patingai: ko 
kardu guzi 
kūčių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ii 
pad; ngtu ce- 
lluloid’u ,’šar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

,35

Selynis Ignacy
Soltys
Stonis
Stonis
Stogą
Stoncaite Lewose
Taniuliejuke Katrina
Tamošaitis Kasimer
Telkertas John
Tutlis Joseph
T’hrvnas W’ladislaw
Ūselis Frank 3
Vanskas Anastasia
Vaiculnas Konstan
Žemaitys Tonas
Zelnis Jonas
Ziekike Franz 
Ziekozus Martinkus 
Zusikas Tomas

Stanisla 
.Tonas 
Wineenta 
Stanisla

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Įsitemyk šį

paih-expellerL

kitokius le- 
Amerikoniš- 
Asekuruoja 
ciklono ir

o Europiškus. 
nuo ugnies ir 
pinigus ant pirmo morgi-

4752
4756
4758
4,843 
4846 
4852
4855 
4869

J. W. ZACHAREVVICZ
NOTARAS

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

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Tel. Yards 5428

Kartais gali gauti 
garsaus pain cx- 
peller pamčgzdžio- 
jimus bo jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk j 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co. 
74-80 Washinton St., 

New York, N. Y.

Dr. G. M. Glaser

PARDAVIMUI pirmos klesos bučer
nė su vieną lubą namą; arba be na
mo. Ganėtinai vietos ir del grocerio. 

Anton Praszky,
2856 Emerald Ave., Chicago.

(21-24)

Dr. Charles Segal

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

Atsišaukite adresu:
4421 South Wood St.

(22.23)

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

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — " " 
7 —

Šiuomi apreiškia paguodotai vi- 
Buemoniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą 
numeriu

Become A Lawyer
There are thousands of capable men in smallpositioni 

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

the ability to read and write. Our instruction is written 
in plain language—it is the combined knowledge of tho 
world’s famous legal experts—Professors of Law in such 
big resident collegės as Univ, of Wis., Univ, pf Chicago. 
Harvard, Univ, of Mich., N. Western Univ., and Univ, of 
Nebraska. It is recognized as tbo 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 brafich of American Laws. It 
is like having great’Profcssors in your home.

Learning Law by ourmethod is fascinating— interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home R-er *ąilf 
in spare time. You don’t give up
Sour present position, income or pleasures. Makes no 

ifferencc where you live, what you work at, how small 
your income or how little time you have. Tho cost ia 
small—we make payments easy. Some of America’s 
greatest Lawyers learned at home in spare tune.

We enroll more students every month than any other 
university home-study Law school in the world. This ia 
a strong, conservative, reliable institution—the largest, 
oldest and most complete of its kind on earth. Our grad
uates hold highest records everywhere, and pass bar •*- 
aminations in any State. Wo 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 standinganywhere.

Law Library send our complete, 
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 $50,000 work.
Two Great Books FREE copyof^‘ Valuable Law 
Guide”—a book that shows you how to start right- how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—aliook everybody should have.

We will also send a copy of our famous book, “EVv 
DENCE”—evidence of the success of our students an<t 
the superiority of our method of home-training. Botu 
of those books are FREE.

ir

1>O $ 1OO Tuition 
Credit—FREE

5 P. M. ' 
8:30 P. M. 

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisas
NORIU pirkti saliuno laisnę. Pi

giai.
Leon C. Nyka,

Room 915 8 S. Dearborn St.

ANT RENDOS didelis kampinis sto
ras; arba parduosime triją aukštą 
mūrinį namą. ,

Atsišaukite i veikiai.

2856 Emeraį 
(21-24)/

ucago.

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

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

T

PARDAVIMUI 4 kambarių namas su 
užloms ir skiepu. Labai pigiai už 
“cash ’ ’.

Ątsįšaukite:
4330 S. Mozart St.

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 paly
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrą 
Darau visokią

Liekuosi su

ir užsendintoso 
operaciją.
pagarba,

ligose,

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

Kertės 32-ros gatvės.

Write at onco and learn how, for a veiy limited time, 
you can actually secure a ?100.00 Tuition Credit Free.
Rornmo Anil R The State of Illinois nuthor- 
DcLUlUC nil LL. D, jzes us to confer on our crad~ 
nates the Ilegroo of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
nuccossful man had to make hisstart sometime—some* 
‘iow! This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon at once for convincing 
facts—don’t put it off any longer.
Le Salle Extension Uuiyeriity, Dept. 961 Chicago, ID.
[ i mm BU BM an am am aa aaa bm an ■ 
I La Salle Extension University, Dept 951 Cbicaxo, 111. |

Please send me FREE—copy of your two bookR. . 
“EVIDENCE” and “VALUABLE LAW GUIDE” at I

once. Also explain how I can secure a |100 Tuition I
Credit FREE. >
NAME....................................................................................J

J ADDRESS............................................................................I

zhuren Hjdgrg a o SStLI.9
Memorial Bell. » ?,eeleltx.

McSkaa. BoU r.um

STATE

15
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