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Žydų persekiojimas Rusijoje.
Francijos prezidentas pavojuje.

Prieš Anglijos sufragietes.

Finlandijos rusifikacija.
Dideli manebrai. — Karo laivai Į Albanijos pakraš
čius. — Persijos nesmagumai. — Judėjimai ant Si
cilijos. — Maras Kaukaze. — Albanija bus pada
linta.

ŽYDŲ PERSEKIOJIMAS. 
Rusijos valdžia išranda vi

sokius įnagius žydus 
spausti.

Pastaromis dienomis Ru
sijos ministerių taryba nu
tarė prašalinti visus žydus, 
užimančius direktorių vie
tas finansų institucijose, 
kur nuo direktorių reika
laujama paranka (kaucija).

Visos Rusijos žydai pirk
liai tm) nutarimu labai pa- 

ir pasiuntę pro- 
testWWi misterių tarybai.

Jei ministerių tarvba ne
paklausysianti jų protestų, 
jie nusprendę kreipties tuo 
reikalu i patį carų, kadan
gi toksai žydams teisių ap- 
ribavimas galįs pagimdyti 
Rusijoje didelį finansinį ir 
ekonominį krizį.

NORIMA PRAŠALINTI 
PREZIDENTAS.

Francijos prezidentas Poin
care pavojuje.

Londono dienraščio “Dai
ly Express” koresponden
tas iš Paryžiaus pranešė, 
kad dabartinio Francijos 
prezidento Poincare prieši
ninkų rateliuose pasklydus 
girdas, jogei netrukus bu
sią laikraščiuose skelbia
mos apie prezidentą ir jo 
žmoną tokios skaudai iškos 
historijos, kad Poincare bu
siąs priverstas pasitraukti 
iš prezidentystės.

Dar priešininkų agitaci
jos metu patylomis kalbėta
si apie tuos skandalus, bet 
intekmingieji ir pasiturin
tieji asmenįs sugebėję tą vi
sa užgniaužti. Tų visų skan
dalų žinovas liko papirktas 
ir pasiųstas į Ameriką. Tc- 
čiau nesenai redaktoriaus 
Calmette nušovimas išnaujo 
prezidento Poincare prieši
ninkus pažadino ir pastarie
ji imsią veikti.

Prezidento priešininkai į 
Ameriką pasiuntę slaptus 
savo agentus, kurie turėsią 
surasti tų skandalų žino
vą ir pargabenti jį į Fran- 
ciją. Pirmiau manyta, kad 
tas asmuo jau miręs, bet 
pagaliau sužinota, kad esąs 
gyvas ir kad jis duosiąs vė
jo Poincare’ui.

Ištikro, visi žymesnieji 
Francijos valdininkai pasi

žymėję įvairiuose su mote
rimis skandaluose.

PRIEŠ SUFRAGIETES.
Anglijos sufragietes norima 

deportuoti ant kokios 
nors salos.

Palengva išseka šalta- 
kraujų anglų kantrybė; 
jiems jau gana pakako žais
ti su išdykusiomis moteri- 
mis-sufragietėmis. Pastarai
siais laikais jos tiek daug 
prajovų visoj Anglijoj, ypač 
Londone iškrėtė, kad vie
šoji opinija griežtai reika
lauja panaikinti ligšiolaiki- 
nius įstatymus “cat and 
mouse” ir užgirti kur-kas 
aštresniuosius, kadangi jau 
nesą galima pašėlusių sufra- 
giečių suvaldyti.

Ypatingai į publiką bjau
rų įspūdį padarė andai vie
na dailiai apsitaisiusi su- 
rfagietė, kuri Dore paveiks
lų galerijoj kėsinosi sunai
kinti neapkainuojamus dai
lės veikalus. Du paveikslu 
kirveliu jau buvo sugadinu
si, kuomet vienas svečių, 
nekoks Bourlet, jai tą dar
bą pertraukė. Tuomet mote
ris su kirveliu puolėsi ant 
Bourlet ir jį sužeidė. Paaiš
kėjo, kad pašėlusioms mo
terims nei žmogaus gyvas
tis nėra brangi.

Visa Anglijos spauda rei
kalauja sušaukti speciali 
parlamento posėdį ir užgir
ti prieš sufragietes įstaty
mus, kurie pagaliau turėtų 
padaryti galą tam moterių 
įsiutimui ir visai anarchi
jai. Nekurie laikraščiai pa
taria suimtas sufragietes 
ištremti ant bile vienos sa
los, kurių Anglija daugybę 
turi. Sako, gal tenai jos pa- 
sveiksiančios nuo savo to 
keisto fanatizmo.

“Daily Express” rašo, 
kad jei valdžia nesuras bū
dų, kaip reik tas išsigimu
sias moteris suvaldyti, tai 
gims baisi lytine kova ir tu
rės labai liūdnai atsiliepti 
į visą tautą. Juk šiandie nei 
karalius su karaliene, nei 
ministerial, nei visi kiti val
dininkai negali pasirodyti 
viešose vietose. Sufragietes 
visur juos persekioja, tie
siog savo užpuldinėjimais 
kankina.
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Bus blogai visoms mote
rims už sufragiečių sauva
liavimus.

FINLANDIJOS RUSIFI
KACIJA.

Viborgo pakraščiai prijun
giami prie Peterburgo 

gubernijos.
Andai Rusijos ministerių 

kabinetas atlaikęs savo po
sėdį pirmininkaujant pa
čiam premjerui Goremiki- 
nui. Buvo apkalbama Fin
landijos rusifikacijos prog
ramas.

Visupirmu nutarta patį 
Viborgą ir visą pajūrį pri
jungti prie Peterburgo gu
bernijos. vadinasi, pačią 
Finlandiją sumažinti vienu 
trečdaliu. Paskui nutarta 
priversti finus, kad jie mo
kėtų mokesčius Rusijos ka
riuomenės užlaikymui, taip
pat išleisti specialius įsta
tymus kas link įvežimo ir 
pardavinėjimo ginklų, tai
symo kelių ir tiesimo naujų 
geležinkelių.

Gelsingforso universite
tas ir visos kitos Finlandi
jos mokyklos nutarta pa
vesti Rusijos švietimo mi
nisterijos globon, taippat 
įvesti Finlandijon rusišką 
monetos sistemą.

Aišku, Rusija nori prary
ti Finlandiją. Bet tas jai 
atlikti nebus lengva.

Užsipuolama ant Roosevelto

atstovų į partijas pasiskirs
tymas. Premjerui tikrai ne
buvo žinoma, ar valdžia 
parlamente turės didžiumą. 
Todėl ministerių posėdyj 
premjeras apreiškė, kad jo 
ministerija darbavosi kiek 
galėdama ir pagaliau val
džios styrą būtinai reikia 
pavesti kitam kam.

Kas bus premiero Dou
mergue įpėdiniu, tuo tarpu 
nežinoma.

ne ir į ten nieko neįldisti, 
nei išleisti. Valdžia kovai 
prieš džumą paskyrė kelis 
desėtkus tūkstančių rublių 
ir specialiai į tas vietas pa
siuntė profesorių Zabolotnį.

Hispanai prisimena Suv.
Valstijų karą su 

Hispanija.
Tomis dienomis Hispani

jos sostinėj Madride atsi
busią žinomo pulkininko 
Roosevelto sūnaus vestuvės 
su Suv. Valstijų ambasado
riaus Willard dukterimi. Į 
tas vestuves nukeliavo ir 
pulk. Roosevelt, sugrįžęs iš 
Brazilijos. Hispanijos val
džia, pasinaudodama taja 
proga, paskelbė, kad pulk. 
Roosevelt Madride busiąs 
pri imtas kuoiškilmingiau- 
siai. Tą patį padarysianti ir 
Francija. Tečiau praėjus 
kelioms dienoms Hispanijos 
spauda ėmė aštriai kriti
kuoti savo valdžią už pasi
žadėjimą iškilmingai Roose- 
veltą pagerbti ir paskelbė, 
kad jo Madridan atkeliavi
mas esąs visai negeistinas, 
kadangi jis anuomet kaipo 
laisvanoris ant salos Kubos 
kariavęs prieš hispanus. 
Spauda pabrėžia, kad His-

panijai visi amerikonai esą 
negeistini, nes jie piktai at- 
sinešanti į hispanus. Karo 
metu už Kubą ir Filipinus 
New Yorke viename cirke 
trasuota beždžionė viešai 
mindžiojusi hispanų Vėluvą, 
gi susirinkusi publika į tai 
žiūrėdama iš džiaugsmo net 
staugusi.

Hispanai labai gerai atsi
mena tuos jiems nelaimin
gus laikus ir todėl skatina 
savo valdžią nerengti jokių 
iškilmybių Roosevelto pri
ėmimui. Jo atkeliavimas te
gu, sako, paliekąs grynai 
privatinis dalykas.

Hispanijos valdžia į tuos 
laikraščių išvedžiojimus vis
gi atkreipia akį, nes jie gali 
sukelti negeistinas riaušes 
atkeliavus pulkininkui. Tuo 
tikslu Madride visur padvi
gubinta sargyba ir pulkinin
kas rasis policijos agentų 
globoje, idant A^s 
sėlis kartais anfpulkininko 
nepasikesintų.

masis manebrų punktas bu
siąs arti Taunus ir Wester- 
wald rugsėjo 14—18 d.

šalies finansus ir neleistų 
senai valstybei visiškai su
griūti.

KABINETO KRIZIS 
FRANCIJOJE.

Doumergue kabinetas 
atsistatydino.

Francijos premjeras Dou
mergue su savo kabinetu 
atsistatydino. To atsistaty
dinimo svarbiausiąja prie
žastimi buvo abejotinas 
naujai išrinktų parlamentan

JUDĖJIMAI ANT 
SICILIJOS.

Straikininkai sunaikinę 
miesto Porto Emjase- 

docle dalį.
Ant salos Sicilijos sieros 

kasyklų straikininkų minia 
užpuolė ant miesto Porto 
Empsedocle ir didesnę dalį 
miesto sunaikino. Straiki
ninkai sunaikino daug krau
tuvių, išlupinėjo geležinke
lio bėgius, sutraukė tele
grafo ir telefono vielas ir 
keliose vietose namus pade
gė.

Prieš straikininkus tuo
jaus iš artimesnių stovyklų 
pasiųsta kariuomenė ir įsa
kyta įvesti tvarką, gi ne- 
nepaklusnuosius darbinin
kus be jokio atsižiūrėjimo 
šaudyti.

MARAS KAUKAZE.
Maru užsikrėčiusios vietos 

apsiausta kariuomenė.
Peterburge pagimdyta di

delė išgąstis, kuomet nuo 
Kaukazo pranešta, kad Ba
ku apylinkėse ėmus siausti 
džuma arba baisusis maras. 
Rusijos generalis gydytojų 
inspektorius gavęs valdžios 
paliepimą kaip galint tą 
marą sulaikyti. Be to tuo
jaus įsakyta maru apimtos 
vietos, apsiausti kariuome-

ALBANIJA BUS PA
DALINTA.

Gal tuomet visokie judėji
mai pragaiš.

Albanijos provincija Epi- 
ras nuo Albanijos atsiskyrė 
ir sutaisė sau provizorinę 
valdžią. Epirotams nuolat 
kariaujant ir nepasiduo
dant, Europos valstybių ko
misija sumanė su jais tai- 
kinties. Derybos atsibuna 
ant salos Korfu, kur veikia 
tarptautinė valstybių komi
sija ir epirotų laikinos val
džios atstovai. Andai, sako
ma, abi pusi susitaikiusi.

Derybose nutarta, kad nuo 
šiol Albaniją valdysią du 
gubernatorių, vienas turė
siąs sostinę Karice, antras 
— Argyro-Castro. Tokiuo 
budu Albanija perskeliama 
į dvi dali ir naujam valdo
vui princui Wied nenoromis 
prisieina iš ten kraustyties 
į Vokietiją arba Austriją.

DIDELI MANEBRAI.
Šiemet Vokietijos armijos 
manebruose imsią daly- 
vumą 250.000 kareivių 

ir 50.000 arklių.
Šiemet rengiami Vokieti

jos armijos manebrai busią 
labai milžiniški. Ligšiol nei 
viena valstybė į savo armi
jos manebrus nesutraūkda
vo tiek daug kareivių, kiek 
sutrauksianti Vokietija. 
Manebruose imsią dalyvu- 
mą net 6 kariuomenės kor
pusai. Tie visi korpusai tu
rėsią 250.000 kareivių ir 50.- 
000 arklių. Busiąs tikrasis 
karas ramybės metu. Išriša-

KARO LAIVAI Į AL
BANIJĄ.

Austrija siunčia karo laivus 
Į Albanijos pakraščius.

Iš Albanijos nuolat aptu
rima labai neramios žinios, 
nors albanai sukilėliai ne
kuriam laikui nusimalšinę 
ir nesimato jų judėjimo. Te
čiau jų tasai nusimalšini- 
mas aiškiai liudija, jogei jie 
rengiasi smarkesnian sukili
mam

Visa tai apsvarsčius Aus
trijos valdžia nusprendžius 
į Albanijos pakraščius pa
siųsti savo karo laivyną, ku
ris šiais laikais randasi ties 
sala Malta.

Italija taippat nuspren
džius į ten pasiųsti savo ke
lis karo laivus.

Į Durazzo pakraščius, sa
koma, neužilgo atplauksiąs 
ir vienas Vokietijos skrai
duolis.

Sufragietes tikslą atsiekė. 
Anglijos sufragietes įvai
rius pragumus buvo pavar
tojusios, kad prieiti prie ka
raliaus Jurgio ir jam per
statyti savo nusiskundimus. 
Tečiau visuomet joms tas 
padaryti nesisekė. Bet štai 
pereitą savaitę audiencijos 
metu kasžin kaip dvi sufra
gietes įsigavo su kitais sve
čiais į Buckinghamo ramus 
ir audiencijos metu sukėlė 
salėje trukšmą. Žinoma, rū
mų sargyba jas tuojaus iš 
ten išvedė, tečiau visvien 
jos savo tikslą atsiekė. La
biausia stebėtina, kad rūmų 
sargyba nenužvelgė, kuo
met jos su kitais svečiais 
ėjo į rumus. Jau čia matosi 
kas tokio nepaprasto.

PERSIJOS NESMA
GUMAI.

Valdžia esanti sunkiame 
padėjime neturėdama 

pinigų.
Persijos valdžios finansų 

stovis — pranešama iš Te
herano — esąs apverktinas, 
kadangi iš niekur negauna
ma jokių ineigų. Visą ša
lies, tvarką, kaip žinoma, 
sudarkė Rusija su Anglija, 
besisavindamos Persijos 
provincijas.

Šacho valdžia todėl suma
nius kreipties tuo reikalu į 
Europos valstybes, idant 
jos paskolomis sutvarkytų

“Baltojo Vilko” siauti
mas. Chinijoj po senovei su 
savo gaujomis siaučiąs ban
ditas vardu “Baltasis Vil
kas”. Dabar jis plėšius ir 
gyventojus žudąs provinci
joje Kan-Su. Deginąs mies
tus ir šventynes. Yuan-Shi- 
Kai’aus autokratinė valdžia 
neįstengia jam padaryti ga
lo.

Žemės drebėjimas. Tomis 
dienomis Pietų Amerikos 
respublikoj Equador ištikęs 
smarkus žemės drebėjimas. 
Miestuose daug namų su
griauta. Gyventojai kaip 
pabludę drebėjimo metu ap
leidę savo namus ir bijosi 
atgal grįsti į miestus.
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(Iš “Vilties”).

Kauno gubernatorius ne
leido lietuvių spektaklių: 
Šiaulių moterių dr-jai “Dar
bas”, prašusiai leisti sutai
syti vakarą-spektaklį gegu
žės 15 dieną, ir Ilakių kle
bonui kun. Tvarijanavičiui 
— birželio 15 dieną.

pašelpa po 15

buvo pagarsintas 
piniginis stovis;

Kauno ūkio draugijai vy
riaus. žemės tvarkymo val
dyba leido šiais metais su
taisyti ūkio parodas 18-ko- 
je vietų Kauno gub. Zara
sų, Ukmergės, Telšių, Šiau
lių Panevėžio ir Kauno 
skrityje.

ap-

tiems išdavinėti po 35 rub., 
kurie nedės — naudosis tik 
paprasta 
rub.

Toliau 
draugijos
pasirodė, jog ji turinti viso 
245 rb. 25 k.

Gerb. pirmininko inicija- 
sėtinai gyvas ir gan indo- 
tiva susirinkimas buvo pil
imis, nors, tiesą pasakius, 
šiaip iš narių kalbų nema
tyti buvo rimto draugijos 
reikalų supratimo.

Draugija, pirmininko pa
stebėjimu, jau paūgėjusi, 
nes turėjusi pirma 70 na
rių, dabar jau siekiantį 
per šimtą.

Nauja lietuvių draugija. 
Balandžio 29 dieną Vil
niaus gub. valdybos posė
dyje patvirtinta naujos lie
tuvių draugijos įstatai. Tai 
“Vilniaus lietuvių scenai 
remti draugija”, įsteigta 
panašiais įstatais, kaip ir 
tokia pat jau kelius metus 
gyvuojanti Vilniuje lenkų 
draugija. Naujai draugijai 
linkime kuogeriausiai pa
siekti savo tikslą — prisi
dėti prie pakėlimo lietuvių 
scenos dailės Vilniuje. tu

ap- 
ku- 
čia

C.Garlcva, Marijamp. 
skričio. Nesenai vietos 
nigų rupesniu Įsteigtas 
“Žagrės” būrelis. Gegužės
21 d. (n. kai.) bus pirma
sis to būrelio susirinkimas. 
Narių ligšiol prisirašė 17. 
Dabar turėsime Garlevoje 
net penkias draugijas.

Vincas.

Palikimas. Rusijos pa
siuntinys Chicagoje atsiun
tė Kauno gubernatoriui įni
rusiojo ten Mykolo Nemai
no paliktuosius 1.237 rub. 
82 kap. induoti jo vaikams.

Vilniaus teismo rūmai 
gavo kaltinimo aktą del va
dinamosios Rubieževičų by
los, kurioje kaltinami: kun. 
Milaševskis ir p. M. Lons
kis del kurstymo ir (> val
stiečiai del išniekinimo sta
čiatikių kryžiaus. Visi kal
tinamieji liuosi, bet yra pa
dėję kaucijas: kun. Mila
ševskis — 3.000 rub.. M. 
Lenskis — 1.000 rub. ir 6 
valstiečiai visi drauge — 
1.000 rub.

$

tu

Garlcva, Marijamp, ap
skričio. Gegužės 10 d. (n. 
kai.) buvo “Žiburio” susi
rinkimas, pavestas jaunimo 
reikalams. Parodyta baro
metras ir paaiškinta jo y- 
patybės. Paskui Kazlauc- 
kas dailiai ir vaizdžiai pa
pasakojo šį-tą iš Lietuvos 
praeities. Be to buvo pasa
kyta keletas eilių. Žodžiu, 
gairink buvo „gyvas. 
Buvo pakeltas sumanymas 
kai Į) pritraukti daugiau na
rių draugijon, bet jo nebai
gė rišti.

Licitacijos. Valstybės ba
jorų bankas paskyrė gegu
žės 28 ir birželio 4 d. Imi
tacijas keletos įsiskolinu
sių Kauno gub. dvarų. Li
citacijos busiančios Peter
burge.

J. E. Žemaičių vyskupo 
kun. Karevičiaus ingresas 
Kauno katedron busiąs, 
kaip praneša “Vien.”, ge 
gūžės 18 dieną, laukiama 
gi J. E. vyskupo atvažiuo
jant Kaunan apie gegužės 
mėn. vidurį.

Vincas.

Naumiestis, Suv. g. Ba
landžio 27 d. (s. k.) buvo 
“Krikščionių — Darbininkų 
Draugijos” Naumiesčio sky
riaus susirinkimas. Prasi
dėjo lygiai 3 valandą po 
piet. Atsilankė iš Marijam
polės A. Staugaitis ir bu
vo vienu balsu pakviestas 
pirmininkauti susirinkimui.

Susirinko ligi 30 narių— 
vyrų- keletas, daugiausia 
moteris: svečių keliolika.

Pirmiausia buvo paskelb
ta dienotvarkė.

Išreikšta padėka kun. Mi- 
kalkevičiui už pasidarbavi
mą draugijoj.

Pirmiausia kalbėjo susi
rinkimo pirmininkas apie 
Kairiūkščių sumanytą 
“švietimo fondą” ir pasi
rodė, kad tan fondan “K. 
Darbininkų Draugija” per 
visuotinį j į atstovų susirin
kimą nutarusi paaukoti 
100 rub., kas išeitų kiek
vienam skyriui po 10 rub. 
Naumiesčio skyrius ir-gi 
nutarė tą 10 rub. surinkti 
iš narių, kaipo aukas.

Toliau dar gerb. svetys 
skaitė apie darbininkus su
lig popežiaus Leono XIII 
enciklikos, gražiai pabrėž
damas darbininkų ir darb
davių užduotis ir padėji
mą. Paskaita, nors neilga, 
bet turininga ir indomi, pa
darė, regis, malonų išpudį 
į susirinkusius. Susirinki
mas išreiškė jam padėką 
delnų plojimu.

Svarstyta pašclpų išdavi
mas laidotuvėms ir nutar
ta: kurie dės po 20 kap..

Per Inkulės muitinę vi
daus reikalų ministeris lei
do gabenti į Prusus gyvus 
paukščius ir arklius.

Gandras padarė nuosto
lių už 1000. Degimai, Prie
nų par., Marijampolės ap. 
Degimų ūkininko Vilko 
berniukas 
pagiryje ketvertu 
Tuo tarpu iš girios 
gandras nešdamas 
žabą; gandras lėkė

ūkininko 
akėjo pačiame 

arklių, 
pakilo 
snape 

žemai, 
arkliai pasibaidė ir pradė
jo nešti. Berniukas bandė 
laikyti, bet kuomet išsuko 
pirštus — paleido 
dus jam akėčios baisiai su
žeidė arklius. Vargu beiš- 
gys. Arkliai buvo verti a- 
pie 1.000 rub.

Žcmaič. vysk. kunigų per
mainos. Kurklių kam. kun. 
Ribokas perkeltas į Bal- 
jiinkus kam.; Švėkšnos 
kam. kun. Stasiulionis, jam 
pačiam prašant, paliuosuo- 
tas nuo vietos ir apsigyves 
Kvėdarnos altarijoje.

— Mirė a. a. kun. Pau
liukevičius, Kvėdarnos al
taristas, 82 metų amžiaus.

Palei-

Vincas

Vilkiškių sodžius. Kai
šiadorių -parapijos. Balan
džio 29 dieną 3 valandą po 
pietų šį sodžių ištiko bai
siausia nelaime: dvide
šimts vieno ūkininko visi 
trobesiai akimirksniu nuė
jo pelenais, taip kad dabar 
tame sodžiuje 21 šeimyna 
liko be duonos ir pastogės. 
Nuostolių daug, nes daugu
ma labai mažai ką iš ug
nies nasrų tegalėjo išgelbė
ti. Tą dieną buvo Žasliuo
se jomarkas, tai daug vyrų 
su visokiais reikalais buvo 
jomarke, o kiti buvo lau
ke. Namie buvo tiktai mo- 
terįs su vaikais. Iš kokios 
priežasties kilo ugnelė — 
ligišiol nėra žinios.

Gelbėti Vilkiškiečių bėgo 
su gaisriniais įrankiais vi
sas Kaišedorių miestelis 
ir dirbo, kaip tikri gaisri
ninkai. Bet gi atsirado ir 
tokių, kurie nenorėjo ir ne
davė savo arklių gaisro į- 
ra ūkiams vežti — gėda 
tiems visiems! Dabar Vil- 
kiškiečiai mano skirstytis 
vienasėdžiais, yra vilties, 
kad tasai jų sumanymas 
įvyks.

Seinai. J. E. Seinų vys
kupas Antanas Karosas ge
gužės 10 d. (n. k.) įšventi
no kunigais šiuos Seinų se
minarijos klierikus: 1) J. 
Romanauską, 2) B. Mas- 
lauską, 3) J. Juraitį, 4) P. 
Brzoską, 5) V. Balukevi- 
čių; dijakouais: V. Šepe- 
tovskį; subdijakonais: 1) 
S. Josinskį, 2) V. Zienių, 
3) J. Roškovskį. 4) P. Gar
mų, 5) A. Lesnievskį, 0) 
J. Losievskį, 7) P. Karalių, 
8) C. Dziandziak'ą.

Plungė. Telšių ap. Man 
teko būti šiame miestelyje. 
Buvo turgaus diena. Tur
guje žmonių nedaug — pa
vasaris — laukuose dar
buojasi... Nors žmonių ne
daug, tečiau alinės, trak
tieriai pilni. Praėjau trak
tierius, kuriuos valstiečiai 
nutarė panaikinti. Jie pil- 
ni-pilniausi žmonių; jaunų, 
senų, vyrų, vaikinų; mote
rių ir mergaičių irgi netrūk
sta.

Plungiečiai nors ir turi 
labdarių draugiją ir ūkio 
būrelį, ir išlaiko krautuvę 
ir arbatinę, bet dar vienos 
draugijos jiems būtinai rei
kia, “Blaivybės” skyriaus. 
Kad tik nenueitų vėjais 
plungiečių nutarimas 
naikinti traktierius.

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

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 jaknų apsuukėjimo.

Kaina 75 centai.
SEVEROS į Paliuosuojanti gaidukai )
TA R IAE) talonus ir pasekmingi > K3iH3 10 IT 25 C6llt3i.
IAu'LAA į Vaikams ir suaugusiems )

Severos vaistai yra parduodami visose aptiekose. Reikalaukit 
jų, įvardinkit ii’ nepamirškit pasakyt “Severos”. Jeigu jūsų 
aptiekorius negalėtų pristatyt, pareikalaukit tiesiog nuo

©

M 
$

W. RSeveraCo. ced^Tds
' ___ "■ .hz.-.

Lukšiai (Ras. ap. Jur
barko par.). Jau antri me
tai, kaip šio kaimo ūkinin
kai sumanė prašyti vyriau
sybės padėti jiems įkurti 
pradine liaudies mokyklą. 
Prie to sumanymo prisidė
jo dar keletas kaimų, bū
tent Gedžiai, Saukai, Dai
niai (Trakiįlinkai) ir Kri- 
ščeviskė (Lindiką i). Moky
kla norima statyti tarpe 
Lukšų ir Saukų kaimų ant 
kun. Vasilčikovo lauko 
(kun. Vasilčikovas jau pa
aukavo vieną dešimtine že
mės mokyklai namų pasta
tymui). Kadangi didesnioji 
šių kaimų gyventojų dalis 
— nešusipratusieji, tai mo
kyklos sumanymas vykdina- 
mas laimi- paletigva. Vieni 
nori mokyklos, kiti jos ne
nori, sakydami, kad jie bi
ją užsikrauti ant savęs di
desniu mokesčiu, ir todėl 
nebenori vyrijon ir paduoti 
balsą. Buvo čia toks atsiti
kimas. Vienas ūkininkas į- 
kalbėjo antram buk jo lau
ke statysią mokyklą. Tada 
tas žmogelis bėga į konto
rą (nes jis gyvena ant kun. 
Vas. žemės kaipo trobelnin
kas) klausti, ar tikrai jo 
sklypą žemės norį atiduoti 
mokyklai? Gavęs atsaky
mą, kad nieks neturi tei
sės tai padaryti, žmogelis 
pagrįžo namo, betgi paša
laičiams pradėjo skelbti, 
buk čia keletas ūkininkų 
“negerus darbus dirbą”, 
užtrauksią visiems bereika
lingus mokesnius, ir todėl 
jis patariąs jiems nebeiti 
vyrijon.

Tas atsitikimas parodo 
musų žmonių nesusiprati
mą. O mokykla tiems kai
mams labai reikalinga, nes 
pertirštai žmonių gyvena ir 
vaikų labai daug. Jurbar
kas gi toli (apie 7—8 vars
tai), o rudeniui atėjus to 
miestelio mokyklos taip 
prikimštos miestelėnų vai
kų, kad kaimų vaikams vie
tos nebelieka. Giedžiuose 
(už 4 varstų nuo Lukšių) 
yra mokykla, bet ir toji pil
na.

Reikėtų tad Lukšiams. 
Gedžiams, Salikams, Dai
niams, Lindikams nesnau
sti.

tyti savo naują muro baž
nyčią: pabaigė langus dė
ti, lubas užpylė cementu, 
tik užėjus šalčiams nebega
lėjo baigti tinkuoti sienų iš 
vidaus.

Šiais metais nutarė baig
ti visiškai nutinkuoti vidų 
ir išmūryti bokštus. Dalis 
meistrų ir darbininkų jau 
susirinko, po truputį prade
da darbą. Jaigu pasiseks 
šie metai pabaigti, butų 
labai malonu, kad tokia su
mažėjusi parapija įstengė 
taip greitai pastatyti baž
nyčią. Tik apsiriko tiesda
mi pamatą ir rašydami pie
ną, kad padidino; mat, nie
kas nė nemanė, kad Upina 
atsiskirs. Na, bet ar šiaip, 
ar taip, didesnę bažnyčią 
turėti bus ateityje labai pa
togu : galės kiekviena šei
myna turėti partas (laup- 
kas).

Švilpė] i s.

Gegužinės sodž. (Pan ap.) 
per šventą Jurgį buvo daug 
priėję iš kitų sodžių jauni
mo, 'paskui pasigėrę susi
mušė; vienam lopeta per
kirto sprandą, vargiai be- 
išgys. Policija sustatė pro
tokolą. Nesenai vėl buvo 
toks atsitikimas. Eidami iš 
Pampėnų Gegužinės pus
berniai užpuolė žmogų ant 
kelio, primušė jį ir dar dvi 
moteri, kuri norėjo tam 
žmogui pagelbėti. Šiomis 
dienomis vėl buvo vienam 
kieme susirinkę vaikinai, 
kuriuos šeimininkas gerai 
pavaišino, tai jie jam atsi
lygino: išeidami jam visą 
girą išleido.

Skambutis.

/$/

Bell

Rūpestingumas šaukiant tele
fono numerį sučėdija laiką, kurs ga
li but išeikvotas padarius klaidą.

Kažkurie numeriai skamba vienunodai per 
vietą. Tark numerius išlengvo ir aiškiai. 
Padaryk ypatingą pasistengimą atskirti 
three four, five ir seven.
Tark numerį THREE kaip “THR EE” iš- 
lengva pratęsiant “R”. Tark FOUR kaip 
“FO UR”, pabriežiant “O” ir “R”. Tark 
FIVE kaip “FI-VE“, pabriežiant “SE
VEN, kaip “SEV-EN”, aiškiai ištariant a- 
bu skiemeniu.
Klausyk, kuomet telefonistė atkartoja nu 
merį, kad parodyti, kad ji ištikro teisingai 
išgirdo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
H1ST0RIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 
Fnalnplų 472

Kaina poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

Bl taringa yra pa plunksnos viano galiauJ 
šią anglų rašytojų. Šis reikalas yra vienas 
tų, kuris per amžius nenustos savo vertes. 
Jie užima skaitytoju visokių tautų, žmones 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjus Žemų Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavus Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražlau- 
šioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitąs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurio tik neturi dar jos, 
tuoj tari gaut.

Siunčiant pinigus adrssuoldtm

J. M. TANANEVICZIA
8249-53 8. Morgan St. CHICAGO, ILL.

j nran

Lietuviu Dailės paroda. 
Kauno lietuviai visi vienu 
balsu pasakoja, kad iš visų 
dailės parodų, buvusių Kau
ne, šių metų parodai seka
si geriausiai. Kauno gy
ventojai, be skirtumo tau
tybės, laiko savo priederme 
bent po vieną kartą nueiti 
į parodą. Didesni dailės 
mėgėjai lanko ją po kelius 
kartus. Ligšiol parodoje 
buvo žmonių jau arti 500. 
Paskutiniu laiku pradėjo 
žmonės traukti į Kauną iš 
tolimų Lietuvos kampelių 
vien tik del parodos. Pa
tįs valstiečiai nesigaili'gai- 
ščio ir užsuka dažnai į pa
roda.

"NATIONAL HERO SERIES* NO. 3

Kosciusko—The Greatest of the Poles"
ekuomet žmonių liistorijoj negyveno žmogus, kurs 
but buvęs didesnis mylėtojas asmeninės ir tauti
nės laisvės. Jis kovojo su didžiu narsumu su mus „ 

Washington!! už Amerikos Laisvę. Jis pašventė visų sa
vo gyvenimą atgavimui senos liuosybės del savo numy
lėtos Lenkijos Kosciusko nekentė visokios legislatures, 
kuri bando aprubežiuoti Gamtiškas žmogaus tiesas. Jei 
jis dar teb-gyventų, tai kiekvienas Lenkijos sūnūs žino, 
kad jis bjaurėtus įstatymais, kurie lieptų 
žmogui “Tu nevalgysi to, tu negersi to Kos
ciusko pats iki pabaigos savo šlovingų dienų 
gėrė lengvins vynus savo šalies ir miežinį a- 
lų Vokietijos. Kas išdrį, pasakyti, kad ko- 
kiuo nors bildu pažemintai buvo tuomi jo 
asmuo. Per 57 metus Anheuser-Busch teisin
gai darė isovkios rūšies garų alų.

ANHEUSER-BUSCH
Pilstomas į butelius tiktai bravare. St. Louis

pa-

Pilviškiuose yra dvi T. Sūnelis.

dweis
Means Moderation

Girdiškis, Raseinių ap. 
Pereitais metais, atsiskyrus 
Upinos fįlijai, kuri pasida
rė savita parapija, girdiš- 
kiečiai subruzdo baigti sta-

pra
dini mokykli, viena paso
dus, antra gminos. Per pa
sodės sueigą buvo kalbėta 
apie įkūrimą dvi k loses, bet 
daugumas tamsuolių sau- 

j kė — nereik!...
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KATALIKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.
HARTFORD, CONN.

Paaiškinimas.
“Katal.” No. 20 p. Simus, 

rašydamas korespondenciją 
iš šio miestelio, neteisingai 
aprašė šv. Kazimiero dr-ją. 
Rašo, buk tos dr-jos jauni
kaičiai mėgstą aplink barą 

\ sukinėties ir todėl žmonės 
pradedą aukų jiems nepati-

1 keti. Mes, laikytame mėne- 
siniame susirinkime, per
skaitę žinią, pripažįstame 
ją už neteisingą ir reikalau
jame p. Sumins atšaukti, ar- 
į>a plačiau paaiškinti, kur 
Jis matė aplink barą sukinė- 

i anties su tomis aukomis, 
curios nuo žmonių renka- 
nos ir ką tokį matė, ar gal 
ūsus narius. Mes nemano- 
ne, kad kas galėtu pasinau- 
loti dr-jos pinigais, nes iš
blunkąs yra doras ir blai- 
rus vyras — p. Tamošiūnas, 
r visi pinigai, kurie tik į- 
įlaukia, pasilieka globoje 

išdininko. Jei reikalas bu-
■ /tų, galėtumėm parodyti į- 

/ plaukas ir išlaidas, iš ko vi
si pamatytu, kad niekur nė
ra nereikalingai praleistu 
pinigu. Iš visako matosi, 
kad p. Simus nori užkenkti 
tai dr-jai, bet jau dabar per- 
vėlu. Butų geistina, kad ir 
p. Simus padėtų darbuoties 
ir prigulėtų prie tos dr-jos, 
jei dar nepriguli, o jei pri
guli, tai tegu nustoja raši
nėti neteisingas žinutes ir 

i negriauja pradėto darbo, 
kuris jau plačiai yra užim
tas. Ką-gi pasakysi, p. Su- 
naiisL J . „

šv. Kazimiero 
J. A. Dr-jos:

T. A. Špelis, pirm.
J. A. Tamošiūnas, išdin.
A. Kneizis, rast.

FORT PLAIN, N. Y.
Prisigėręs lietuvis nakvojo 

sąšlavyne. “Grinorius” 
pateko belangėn.

Šiaip lietuviai čia gražiai 
gyvena. Darbai eina gerai. 
Visi dirba.

“Kataliko” draugas.

DAYTON, OHIO.
Parapijos dalykai eina ge

rai. Keturi lietuviai 
pergalėjo 20.

Gegužio 1 d. iš So. Bos
ton, Mass, atvažiavo kun. 
Gricius ir ėmė tvarkyti vie
tinės parapijos reikalus. 
Kunigas apsibuvo šv. Elz
bietos ligoninėj, o pamaldos 
laikomos airių bažnyčioj. 
Labai malonu ir linksma, 
kad sulaukėme tautietį ku
nigą, kad galime išgirsti 
Dievo žodį gimtoj kalboj. 
Lietuviai dar labiau ėmė 
remti parapiją ir noriai mo
ka mėnesinę. Birželio mėne
syj gal bus pradėta statyti 
bažnyčia.

Gegužio 23 d. subatvaka- 
ryj grįžo keturi vikrus, jau
ni lietuviai. Juos apipuolė 
netikėtai arti 20 amerikonų 
ir ėmė pravardžiuoti, pola- 
kuoti. Kilo smarkios mušty
nės. Lietuviai laikėsi krū
voj ir narsiai grūmėsi. Muš- 
tynė tęsėsi apie 20 miliutų. 
Kuomet keli amerikonai 
jau tekšojo gatvėj ir raižė
si, tai jau jie buvo bešaukia 
policiją, bet juk sarmatą 
dvidešimčiai šaukties pa- 
gelbos prieš keturis. Atva
žiavo gatvekaris ir turėjo 
sustoti, nes ant vėžių varta- 
liavosi parblokštieji. Ga
lop lietuviai apveikę, nuėjo 
sau sveiki namo, o nekurie 
iš užpuolikų dar ir ligšiol 
tebguli lovoj.

Darbai čia eina po trupu
ti, bet nelabai smarkiai. 
Lietuviai gyvena sutikime. 
Dabar, sulaukę kunigo, pra
dėsime gyviau darbuoties ir 
kelti daugiau visokių pra
mogų.

‘ ‘Kataliko’’ skaitytojas.

nutė, o dabar reikia pasira
šyti ant poperuko ir užmo
kėti $1.04. Kadangi moteris 
nemokėjo rašyti, tai padėjo 
kryželį. Davė prašytus pini
gus. Atėjūnas, paėmęs pini
gus ir palikęs popergalį, iš
ėjo. Atėjo popietis ir vaka
ras, o skrynutės kaip nėra, 
taip nėra. Tuomet tai mote
ris suprato, kad atėjimas 
buvo ne kas kitas, kaip tik 
apgavikas. Taigi bukit at
sargus, lietuviai.

Jonas Bujaucis.

tuviai vedėsi gerai ir pp. V. 
Urbanavičius ir J. Stankū
nas darė gerą tvarką. Ne
dalyvavo parodoj viena dr- 
ja, kurioj yra keli cicilikai.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ skaitytojas.

WESTFIELD, MASS.
Parapijos dalykai slenka 

pirmyn.
Jau 1911 metais čia buvo 

susitvėrus šv. Kazimiero pa
rapija ir buvo pasižadėta 
mokėti po 50c. mėnesyj. Pi
nigai buvo dedami pas vys
kupą. Paskui dalykai buvo 
pakrikę ir buvo nustota mo
kėti mėnesines. Pereitą ru
denį dalykai vėl buvo su
tvarkyti ir pasižadėta mo
kėti po 25c. mėnesyj. Jau 
nupirkta keturi lotai už $1.- 
200. Ir dar turima pinigų. 
Lietuvių yra čia apsčiai ir 
jei visi prigulėtų prie para
pijos, tai urnai butų pasta
tyta bažnyčia. Daug vieti
nių lietuvių palinkę prie 
svaigalų ir daro visokius 
lermus ir alasus net gatvė
se.

K. S.

NORTHAMTON, MASS.
Darbai eina silpnyn. Sugriu

vo vestuvės. Nusisekė 
pramoga.

Ligšiol darbai ėjo čia gan 
gerai. Bet pastaruoju laiku 
ėmė eiti silpnyn. Naujai at
važiavusiems visai sunku 
darbas gauti.

Nekurie jaunieji poruoja
si. Vienas vaikinas buvo 
jau visai sutaręs su viena 
mergina. Jau viskas, ko rei
kėjo, buvo nupirkta. Tik 
ant šliubo reikėjo važiuoti. 
Bet tuo tarpu mergina pri
stojo prie kito ir pirmasis 
paliko sau. Tai labai peikti
nas pasielgimas. NeilęHu 
sakyti, kad čia vien mergi
na kalta, kad stojo prie ki
to. Čia kaltas ir antrasis 
vaikinas.

Gegužio 23 d. D. L. K. 
Mindaugio dr-ja turėjo pra
mogą. Buvo gražus jaunimo 
būrelis ir viskas gražiai 
praėjo.

Vieni lietu- 
budu neuž-

d. lietuvių
K. Matulaitis

sė iš skolos, bet skola nuo
lat mažėja, gija. Lietuvių 
duonos labai daug perka 
svetimtaučiai, 
viai jos jokiuo 
laikytų.

Gegužio 10 
kliube kun.
laikė prakalbą apie spau
dos gavimą ir nurodė spau
dos svarbą. Galop kalbėjo 
apie svaiginamųjų gėrimų 
kenksmą. Kunigas kalbėjo 
gana ilgai. Po to P.- Bule- 
vičius ir P. Oželis deklema- 
vo eiles. Buvo eilių, kuriose 
pa j nokiama gi rtuok 1 iai.
Kaikuriems jos nepatiko. 
Pagalios apšvietus fondan 
buvo renkamos aukos. Kle
bonas kun. K. Matulaitis 
aukojo 100 rub., A. Sinckas 
50 rub., E. Sodauskas 50 r., 
Blaivininkų dr-ja 90 rub. 
Po to buvo šokiai.

Galijotas.

Ten buvęs

RUMFORD, ME.
Nuskendo vaikelis.

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdą ilgas gi. Vaterlaud 58.000 
toną.

919 pėdą ilgas gi. Imperator 52.000 
toną.

Tiesioginiai

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

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

Iškolektuoja vekseliuos 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.

Gegužio 16 d. vienas lie
tuvis pabalda buvo susimu
šęs smuklėj su savo “kama- 
rotais”. Buvo jau gerai į- 
kaušę. Jam gerai kliuvo, 
nes jis pradėjo muštynes. 
Kuomet apleido smuklę, tai 
jau nevaliojo pareiti namo. 
Nakvojo sąšlavyne. Moteris, 
pamačius iš ryto, kad jos 
vyro nėra, bėgo ieškoti, ma
nydama, kad jis yra negy
vas ar belangėj. Tas vyras 
jau yra pasižymėjęs. Jo 
vienas “kamarotas” sėdi 
belangėj jau nuo 1911 m. 
Buvo intartas žmogžudys
tėj. Bet jam pasisekė išsi
sukti. Dabar jau žada ap
leisti ir moterį ir šį mieste
lį. Tai, mat, kokių laidokų 
esama. Tokiems laikraščiai 
nerupi skaityti. Kartais ir 
tam nelabam tenka perskai
tyti korespondenciją, kur 
nupeikiama blogi darbeliai. 
Tuomet jis vaikščioja po 
smukles ir klausinėja, kas 
parašė žinutę į laikraštį.

Antras nelabas lietuvis, 
dar “grinorius”, pateko se
kančiai belangėn. Parėjo 
girtas vėlai vakare namo. 
Jau visi ilsėjosi. Jis užside
gęs degtuką ėmė kaišioti 
miegantiems prie akių. Tie 
pastūmė jį. Tuomet jis ėmė 
kumščiuoties. Buvo pašauk
tas dėdė ir nenuorama ati
duotas jo globom Tas, žino
ma, nuvedė ten, kur jis ne
galėjo varginti žmonių.

JERSEY CITY, N. J.
Nori pakenkti parapijai. 
Darbai blogai eina. šv.

Jurgio dr-ja gerai 
gyvuoja.

Šio miesto lietuviai turi 
savo dailią bažnyčią. Dau
guma jų laikosi prie para
pijos ir gražiai gyvena. Bet 
atsiranda visokių pinčiukų, 
kurie patįs pametę tikybą, 
nori, kad ir kiti tą darytų 
ir stengiasi kaip nors pa
kenkti parapijai. Antai, ge
gužio 17 d. einant žmonėms 
bažnyčion buvo jiems pra
nešama, buk klebono nesą 
ir negreitai tebusiąs. Žmo
nės jų neklausė ir ėjo baž
nyčion ir pamatė, kad tai 
neteisingai jiems buvo įkal
bama. Vietiniai žmonės la
bai remia parapiją nežiū
rint bedarbės ir blogų laikų. 
Bedarbių yra nemažai. O 
naujai atvažiavusiems, tai 
visai bloga su darbu.

Šv. Jurgio dr-ja gerai lai
kosi. Buvo surengus gegu
žio 29 d. balių. Ir kitos vie
tinės dr-jos gerai laikosi.

M. K. Marcin.

WATERBURY, CONN.
Kuopa atsiskyrė nuo dr-jos.

Gegužio 17 d. parapijos 
salėj turėjo extra susirinki
mą 11 kuopa S. L. R. K. A. 
Susirinkimo tikslas buvo 
apkalbėti atsiskirimą nuo 
šv. Petro ir Povilo dr-jos ir 
išrinkti delegatus į seimą. 
Minėta kuopa ir dr-ja vei
kė išvien, bet pastaruoju 
laiku buvo kilę visokių ne
susipratimų ir keblumų ir 
kuopa sumanė, kad jai bus 
geriau atsiskirti nuo minė
tos dr-jos. Dar nežinia, kaip 
viskas pasibaigs ir kaip bus 
su kuopos antspauda, kurią 
turi minėtos dr-jos pirmi
ninkas.

11-tos kuopos narys.
PITTSBURG, PA.

Dr-jos gerai gyvuoja. Sura
do nuskandytą lietuvį.

Šitame mieste yra daug 
dr-jų. Joms neblogai seka
si. Štai nesenai dar susitvė
rusi dr-ja turi jau 115 na
rių ir $500 kasoj. Nedėlios 
vakarais klebono rupesniu 
būdavo čia surengtos gra
žios pramogos, kur žmonės 
galėjo gerai pasilinksminti.

Gegužes 14 d. vakare 
vienas lietuvis išėjo pas sa
vo prietelius. Buvo užpul
tas padaužų ir buvo įmestas 
upėn. Po devynių dienų ras
ta jis už keturių mylių už 
miesto.

K. J.

Gegužio 15 d. čia nusken
do 15 metų vaikelis Petru
kas Čepaitis. Buvo labai 
vikrus, akylas, gerų x Jevų 
sūnelis. Labai padui ■i«m- 
vo auklėjamas dorų $tėvų. 
Po nuskendimo tik į ketvir
tą dieną tebuvo surastas. 
Gegužio 20 d. buvo-gražiai 
palaidotas. Tegu Augščiau- 
siasis su ramina gailingas 
gimdytojų širdis.

‘‘Kataliko’’ skaitytojas.

NORWOOD, MASS.
Socialistai sako, kad karus 

sukelia kapitalistai, 
kunigai ir gas- 

padinės.
Gegužio 21 d. vietos soci

alistai buvo surengę pra
kalbas, rašė plakatuose, 
kad kalbėsiąs kunigas. Tuo- 
mi manė daugiau žmonių 
priviliosią. Mat, jei pagar- 
sįs, kad garsus socialistų 
kalbėtojas atvažiuos, tai 
žmones neis, nes jau visiems 
žinomos yra socialistų pa- 
tauškos. Taigi vietoj kuni
go buvo p. Svotelis. Šisai 
tikrai atidengė naują Ame
riką — išrodė, kad karai e- 
są reikalingi ir yra sukelia
mi kapitalistų, kunigų ir... 
gaspadinių.

Norwoodietis.

Pigiausios

New York ir
Philadelphia ir
Boston ir
Baltimore ir
Halifax ir

kainos iš ir

plaukinėjimai tarp
Hamburg

Į senąjį svie-

Ypatinga domą kreipiama I lietavhj
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Del smulkmeną rašyk

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

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

Arba pas virtinius Agentus.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že- 

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

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

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

RUSKKAI EUROPIšKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

BROOKLYN, N. Y.
Saugokitės apgavikų.

Kartą po No. 160 High g. 
atėjo iš ryto vienas žmogus. 
Radęs moterį paklausė, 
kaip jos vyro pavardė. Ne
pažįstamasis sakė, kad po 
pietų ateisianti jam skry

YOUNKERS, N. Y. 
Papuošimo dienos parodoj 

dalyvavo ir lietuviai.
Gegužio 30 d., Papuoši

mo dienoj, kasmet čia bū
davo abelnas ėjimas į kapi
nes. Tik vis lietuviai neda
lyvaudavo. Šiemet pirmu 
kartu dalyvavo lietuviai. 
Amerikonai, pamatę lietu
vių Vėluvą, gausiai plojo 
delnais. Pirmiau ėjo ameri
konai, paskui sekė lietuviai 
su benu priešakyj, kurį va
dovavo p. D. K. Venckus. 
Lietuvių buvo didelis būrys. 
Lietuvius sekė lenkai. Lie-

LONDON, ANGLIJA.
Kliubas ima bujoti. Pra

kalba ir aukos.
Lietuvių kliubas kur kas 

šiemet geriau gyvuoja, ne
gu pernai. Tai yra del to, 
kad geresnė, veiklesnė val
dyba liko išrinkta. Iš tikru 
šaltinių sužinojau, kad kliu
bas jau neturi skolų ir dargi 
išde turi 20 svarų su vir
šum. Tai ką reiškia kliubui 
ar dr-jai gera valdyba. La
bai turime rupinties ir žiū
rėti, kad mus dr-jų, kliubų 
ir kitokių organizacijų vir
šininkai butų kuogryniau- 
si, kuoteisingiausi ir kuo- 
veikliausi vyrai.

Duonos kepimo bendrovė 
“Birutė’J taipgi ima geriau 
gyvuoti/Nors dar neišsika-

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 ryte 7 iki 8:30 

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

4 po pietų ir po 9 vakare.

Del MOTERŲ

ofisas

0

Dr. SIEMINOWICZ 
kur gydo speci

aliai motenų 
^ligas be o- 

peracijų.
Taippat pri- 

nius atva 
žiavusius 

k iš ki- 
tur.

1515 W. 1
Division g.
Kertė Milwaukee^ 
Tel. Monroe 2731.

"alandos: nuo 3 iki 8 
kare. Nedeldienj nuo 10^ 

iki 11 ryto.

Gyveninio vieta: 
4105 N. Avers Ave.

Tel. Irving 21563.

Il~■—————II 
HuaoraS^Satyri

iii Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.
| SURINKO

I JUOKU MYLĖTOJAS.
Įi Puslapit) 161.

j Ne visuomet žmogui tiika būti susiraukusiam, kaip kad netinka be | 
b paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui šutei- | 
fl kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti H 
U esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimus- n 
| se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- f 

Q mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas Hį 
W sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. s

Tokiems žmonėms mes mielai patariama nusipirkti feningą vardu H 

HUMORAS IR SATYRA, I 
kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių Juokų, kad su ta kala- B 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje feningoje surinkti juokingiausi U 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kninga turi daugiau pusantro įimto puslapių. Spauda aiški ii vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 

N audeklo apdaruose 75c.
į‘ Kas tą feningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrkl neslgai- 
ffl lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant feningą ir siunčiant 

pinigus padekite visuomet tokį adresą:

J. M. Tananevičia,
gan St-, CHICAGO, ILL,3249 So.

.11 I IB. I I................   .. I ' ' V.—

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 vieuą syk, pirksite visuomet.

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

BIZNIERIAI

Sumanumas 

iškelia 
Biznį.

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

no sumanumo. Kitas gali ir daug pi
ningą leisti ant apgarsinimą, bet men
ką pelną tegauti, kadangi del savo 
nesumanumo muš tik kakta į sieną. 
Kitas atras tinkamą vietą kur mušti, 
ir mušimui pasiims sumanumo kūjį į 
rankas. Tas susilauks gausios rug- 
spjutės.

Apgarsinimuose sumanus žodis reiš
kia šimtus, tūkstančius ir milijonus. 
Geras pavyzdys yra vienos didžiau
sios Amerikoje laikrodžių kompani
jos apgarsinimo žodžiai: Išviso ją 
yra anglą kalboj tik septyni (lietu- 
vią kalboj butą tik penki). Kiekvie
nas šitą žodžią per dešimts metą at
nešė kompanijai ne mažiaus kaip po 
$500,000 gryno pelno. Tai yra faktas, 
kurį visuomet paliudys ta pati kom
panija, apie kurią kalbame. Ne kož- 
nas kvailys gali tokius žodžius su
manyti ir no kožnas kvailys gali iš 
protingai sumanytą žodžią biznį pa
daryti. Ką nors daugiaus apie tai 
galite sužinoti pas “KATALIKO” 
apgarsinimų užveizdą.

BOKITE SUMANUS

3
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BIRŽELIS m., 1914 m.
11. K. Dievo Kūno. Barn.
12. P. Onufrijaus atsiskir.
13. S. Antano Padviečio
14. N. 2 po Sekm. Bazilijaus
15. P. Vito ir Mod.
16. U. Bennono vysk.
17. S. Adolfo ir Jolantos

ir vaikelius. Nekoks išsigcl- 
bėjęs Heller pasakoja, kad 
keliauninkus, norėjusius lip
ti į valtis, jurininkai spardę 
kaip šunis. Keliauninkų di
džiuma išsigelbėjo tik mo
kanti plaukti.

Tai koks kompanijų pub
likai patarnavimas!

visur caro

Patėmijimai.
Mažai kas veikiama prieš 

girtuoklybę.
Rusijoje caro įsakymu 

imta naikinti tarp valstie
čių ir miestelėnų girtuok
liavimas. Vyriausybė įsa
kius valdininkams, kad šie 
visur ir visuomet pildytų 
žmonių didžiumos norą gir- 
tuoklybės naikinime. Jei 
kur žmonės nutaria panai
kinti monopolius arba smuk
les, toksai nutarimas turi 
būti šventas. Todėl iš visų 
Rusijos kraštų kasdien į 
laikraščius pranešama apie 
girtuoklybės įstaigų uždary
mą. Vadinasi,
noras pildoma, girtuoklybė 
mažinama.

Tokiuo apsireiškimu — 
rašo vienas lietuvių laikraš
tis — butų galima tik 
džiaugties, jaigu nebūtų 
matyti visos tos “kovos” 
prieš girtuoklybę klastingu
mas. Pirmiausia metasi į 
akis, kad uoliųjų prieš gir
tuoklybę kovotojų eilėse 
matome daug tokių žmonių, 
ypač iš žemesniųjų valdi
ninkų tarpo, kurie patįs bu
vo arba net dabar yra nema- 

Jįjįįį. uolinesb utelių- ir bute
liukų tušim tojais. Aišku, 
jei jie šiandie valstiečiams 
ir įkalbinėja daryti nutari
mus, idant butų uždarytos 
girtuokliavimo įstaigos, tai 
tik del to, kad tuo tarpu iš 
Peterburgo taip liepiama ir 
jiems norisi pasirodyti savo 
“veiklumu”. Ir nors nuta
ria kokią įstaigą uždaryti, 
bet tasai nutarimas palieka 
tik ant poperos.

Tokiuo valdininkų veiklu
mu kaip Rusijoje, taip ir 
Lietuvoje negreit bus gali
ma sumažinti girtuoklybė. 
Tam tikslui reikalingi ide- 
os žmones-darbininkai, bet 
ne carberniai išpurtėliai.

Wilson vis dar... lukeriuoja.
Suv. Valstijų prezidentas 

Wilson Meksiko reikale lai
kosi savo senobinės politi
kos, būtent “tėmijasi ir lu
keriuoja”, ar kartais toj 
nelaimingoj šalyj neįvyks 
kokios staigios perversmės. 
Jis karo, apsaugok Dieve, 
bijosi kaip didžiausio ir bai
siausio maro ir laukia, ar 
kartais Carranza su Villa 
tuč-tuojaus nepaims sosti
nes Mexico City, o tada, ži
noma, Suv. Valstijoms ne
prisieitų ten maišyties. 
Toks prezidento Wilsono 
Inkeriavimas dalimis pagir
tinas, nes kam nereikalin
gai lieti žmonių kraujas ir 
ant šalies užtraukti vargus.

Bet Wilsono “lukcriavi- 
ihas” kas link Colorado an
gį ckasių straikininkų, tai 
jau tikrai ne tik peiktinas, 
bet ir pasmerktinas, nes 
šis “Inkeriavimas” gali pa
sibaigti Suv. Valstijų pra
monės ir pirklybos nusilp
nėjimu ir bankrutu. Ir jei 
tuo žvilgsniu nebus nieko 
veikiama, turės taip atsitik
ti.

tuvių parapijoje bylos už 
bažnyčios savastį vis dar 
nematyti galo. Klebonas sa
vo priešininkus be to pra
vardžiuojąs bedieviais, at
skalūnais ir kitokiais var
dais, gi pastarieji taisą prieš 
kleboną protestus, skelbią 
juos laikraščiuose ir taip 
viskas maišosi kaip verdan
čiame katile. Panašus nesu
tikimai tik žemina lietuvių 
vardą.

Paminėjo spaudos su
kaktuves.

Rygoje išeinantis latvių 
dienraštis “Dsjmtenes Wcli- 
stnesis” taippat paminėjo 
lietuvių spaudos 10 metų 
sukaktuves net keliuose nu
meriuose straipsniu “Ati- 
jaunotas -leiscliu gralimot 
neezibas pirmoe desmit ga- 
di”. Ten paduota žinia iš 
musų spaudos historijos ir 
nurodyta kiek kningų išėjo 
per tuos 10 metų. Podraug 
šis-tas dar pabrėžta ir apie 
dabartinį musų spaudos sto
vį.

Tik vieni lenkų laikraš
čiai sukaktuvių metu pasi
rodė tikrais nebyliais. Labai 
aiškus jų kultūringumas.

Įgulos brutališkumas.
Iš keliavusiųjų nelaimin

guoju garlaiviu “Empress of 
Ireland” išgelbėta 433 as
menis. Tečiau tų išgelbėtų 
skaitliuje randasi 237 įgu
los nariai, ty. laivo jurinin
kai ir tarnai. Tuo tarpu u- 
pėje žuvo 1.024 asmenįs. 
Tasai faktas kuoaiškiausia 
liudija, kad skęstančio lai
vo įgula visupirmu rūpino
si savo gyvastis gelbėti, gi 
keliauninkus paliko jų pa
čių likimui. Nors panašiuo
se nelaiminguose atsitiki
muose visuomet dominuo- 
jataisyklė, kad verčiau bū
ti gyvu šunimi, negu negy
vu liutu, tai visgi indomus 
perdidis įgulos brutališku
mas ir nesusivaldymas. Išsi
gelbėjusieji keleiviai pasa
koja, kad laivo “Empress 
of Ireland” įgula pasielgus 
tiesiog žvėriškai. Nežiūrint 
to, kad į pagelbos valtis ga
lėjo tilpti dusyk tiek žmo
nių ir kurie butų buvę iš
gelbėti, jurininkai patįs vie
ni pirmiausia sulipo į valtis 
ir pasitraukė nuo skęstan
čio laivo, palikdami moteris

Ir-gi protestas.
Rygos lietuvių socialistų 

laikraštėlyj “Vilnis” tenka 
štai kas skaityti:

“Amerikoj žada pradėti 
eiti sindikalistų laikraštis 
“Darbininkų Balsas”. Del 
šito vardo pasisavinimo mes 
turime griežtai protestuoti, 
nes sumanytas sindikalistų 
laikraštis eis visai kitais ke
liais, negu buvusis musų 
“Darb. Balsas”, tokį dide
lį darbą atlikusis lietuvių 
darbininkų judėjime”.

Tai tau ir socialistai! Net 
jų kokio ten buvusio laik
raščio vardu negalima ki
tiems pasinaudoti. Tikrieji 
iš jų kulturnešiai, “tokius 
didelius darbus atlikę lietu
vių darbininkų judėjime.”

Tuo tarpu “Lietuva” ra
šo, kad amerikoninis “Dar
bininkų Balsas” jau nebe
išeisiąs.

Kuo šposai pasibaigia.
“Ateityj” štai kokia ži

nutė tuo vardu padėta iš 
Lowell, Mass.:

“(leg. 12 d. atėjo į valgo
mųjų daiktų krautuvę M. 
Lcbiedninkas ir ėmė juoktis 
iš P. Rusino, kad šis nemo
kąs mėsos atkirsti. Rusinas 
gi atšovė jam: “Padėk rau
ką ant kaladės ir pamatysi, 
ar aš nenukirsiu tau pirš
tus”. Lcbiedninkas taip ir 
padarė. Rusinas laikė kirve
lį rankoje, tad ir norėjo pa
juokuoti, nežymiai suduoti 
per pirštus. Bet kaip palei
do kirvelį, taip ir pasiliko 
pirštai ant kaladės”.

Na, šis šposas išrodo jau 
aršesniu ir už Perkūno ap- 
lamdymą, delei ko socialis
tai sukėlę baisų liauną.

Nėra sutikimo.

14-ka naujų kardinolų.
Nesenai Vatikane atlaiky

ta pasiautas popežiaus kon- 
sistorius, kuriame nuskirta 
14-ka naujų kardinolų. Dau
giausia, žinoma, nuskirta i- 
talų. Lenkai tikrai tikėjosi, 
kad šitame konsistoriuje ir 
jų nors vienas pralotas ap
turėsiąs kardinolo skrybėlę. 
Tuo tarpu vargšai skaudžiai 
apsiriko. Jų pažangesnieji 
laikraščiai dabar rašo, kad 
ir popežiaus konsistoruose 
visuomet vaduojamas! poli
tika. Pagaliau priduria, kad 
Vatikanas mokąs iš lenku 
tik imti, bet jiems duoti nie
ko neduodąs.

Mirė J. J. Paukštis.
“V. Lietuvninkų” vienas 

leidėjų, p. K. Brazys, mums 
pranešė, kad birželio 5 d. 
Kings Park ligonbutyje pa
simirė ilgai sirgęs a. a. Juo
zas J. Paukštis, “V. L.” lei
dėjas. Laidotuvės atsibuvu
sios birželio 8 d. Brooklyne, 
N. Y.

64Draugas” augina 
ragus.

Kas metai prieš S. L. R.
K. seimą “Draugas” turi 
persirgti nervų liga, sujung
ta su didžiausia baime. Tą 
ligą jam pagimdo organo 
klausimas. Juk katalikų su
sivienijimui organavimas 
jam tėra visas gyvasties šal
tinis. Tatai ir nenuostabu, 
kad “Kataliko” kadir ne
kalčiausias prieš seimą iš
tartas žodis jam tuojaus į- 
varo tiek baimės, kad jis 
paskui netenka lygsvaros 
ir ima plųsties, kaip tikra
sis piemuo, beveik kaip ge
ras pusbernis. Gi kaipo to
kį kiekvienam smagu paer
zinti.

Antai prieš pastarąjį S.
L. R. K. A. seimą “Drau
gas” taippat savo “moksliš
komis” pastabomis užsipuo
lė ant “Kataliko”, ypač ant

Kuomet Scrantono lietu- jo leidėjo, buk šis savo laik- 
viai katalikai jau pagaliau rasti mėginąs pravesti ar į- 
krikštauja atgavę po 6 me- siūlyti organu katalikų šu
tų bylinėjimosi savo bažny- sivienijimui. Matote, “Ka- 

'čia, Mahanoy City, Pa., lie-' taliko” 22 numeryj buvo

padėtas, kai kad ir kas me-' 
tai, susivienijimo seimo de
legatų pasveikinimas ir šis- 
tas pabrėžta apie Sus-mo 
sutvarkymą. Aršiausia 
“Draugą” užgavęs pasaky
mas, kad seimas Sus-mui 
organu turėtų nuskirti pi
gesnį laikraštį. Kadangi 
“Draugas” kasžin kodėl iš- 
kalno persitikrinęs, jogei 
jam lemta amžinai pasilikti 
kat. sus-mo organu, tatai iš
laiko prieš seimą spauzdino 
ilgus straipsnius kas link 
brangiau apmokamojo orga
no ir jo priverstinumo kiek
vienam nariui. Tuo tarpu 
“Katalikas” tuč-tuojaus ė- 
mė ir užbėgo jam už akių 
viršinmėtu seimo delega
tams patarimu!

Kaip ■matome, tas sakinys 
“Draugo” rateliuose sukė
lė tiek trukšmo prieš seimą, 
kad “Draugas” senoviškai 
nepasigaili išreikšti “Kata
likui” savo įprastų kompli
mentų ( stebėkis “Dr.” re
dakcija!) ir privarvaliuoja į- 
vairių nebutniekių, net iš
velka aikštėn privatines pa
šnekas dienraščio reikale, 
kad tuo tarpu pats savo se- 
kančioj pastaboj kalba apie 
kažkokius negeistinus asme
ninius šmeižtus ir užsipuldi
nėjimus. Vadinasi, vienoj 
skiltyj asmeniškai šmeižia 
“Kataliko” leidėją, gi an
troj tvirtina, kad, girdi, ko
vokite prieš ideas, ne prieš 
ypatas”. Tai tau “Draugo” 
pastovumas!

Pagaliau “Kataliką” iš
vadina vilku avies kailyj, 
veidmainingu prieteliu, 
provokatoriumi ir kitokiais 
nuosavaus žodyno epitetais. 
Matote, kad pašaliniam 
laikraščiui nevalia sus-mo 
reikale atsiliepti, negalima 
įnešti šeiniau savo nuomo
nės, nopasiklausus “Drau
go” leidimo. Kaip sykis, ki
ti laikraščiai sus-mo reikale 
turi tylėti, arba sekti

- “Draugo” pėdomis, nes jis 
įgijęs kažkokį patentą tuo
se reikaluose.

Tuo tarpu plačioji lietu
vių visuomenė gali patvir
tinti, kad “Katalikas” į 
“Draugą” visuomet atsineš
davo prietelingai ir visai 
nemanė seime jam kokiuo 
nors keliu kenkti. Jei at- 
spauzdino gerb. kun. Yanu- 
šo laiško, už kurio turini 
pats autorius atsako, tai pa
darė tik todėl, idant visuo
menė žinotų, kad “Drau
gas” be jokio pamato “Ka
talikui” išmetinėja nekata- 
likystę ir kad neteisingai 
laikraštį intaria ir šmeižia, 
kas svarbiau artinanties sei
mui.

Bet, matyt, kad tasai vi
suomet švelnus “Kataliko” 
atsinešiiųas “Draugui” per- 
didelius ragus užaugino. 
Kad jam perdaug dideli ra
gai užaugo, liudija kadir 
iš “Kataliko” redakcijos 
sarkastiškas pasityčiojimas.

Jei “Draugas” ima šmei
žti “Kataliką” ir net patį 
jo leidėją, jei tam tikslui 
pavartoja šlykščiausius žo
džius, “Katalikas” ims ir 
“Draugui” tuo pačiu saiku 
saikuoti ir todėl paskui vi
sokie F-nai, Kemešiai ir ki
ti tegu už tai nesirustina. 
Nes tai bus ne su kokiais 
ten Lietuvoje išgalvotais 
“pirmeiviais” kovoti, arba 
kur ant, šventorių’ubagus 
barti, į I

Kas kaltas?
Andai St. Lawrence upėj 

nuskendo “Canadian-Paci
fic” kompanijos garlaivis 
“Empress of Ireland”. Su 
juomi pražuvo ir daugiau 
tūkstančio žmonių, keliavu
sių iš Amerikos į Europą. 
Ant minėto laivo nakčia vi
su smarkumu užplaukė pre
kinis garlaivis “Storstad”, 
prakiurino šoną ir “Em
press of Ireland” į kelioli
ka minučių nugarmėjo li
pęs dugnan.

Dabar pasaulis norėtų ti
krai sužinoti, kas buvo kal
tas tam nelaimingam bai
siam atsitikimui. Kad tai 
ištyrus, birželio 9 d. į Que
bec sušaukta specialiai nu
skirtoji komisija ir pradėjo 
tardymus. Ką gero toji ko
misija atliks ir ką naujo iš
tirs — šiandie dar negali
ma to pasakyti, tečiau dar 
pirm pradėsiant tuos tar
dymus susidarė dvi stiprios 
partijos, kurių viena ėmė 
ginti ir teisinti “Stor- 
stad’o” kapitoną Anderso
ną, gi antroji — nuskendu
sio laivo kapitoną Kendall. 
Prasidėjo agitacijos, varžy
tinės, lyginai kaip prieš 
politikinius rinkinius, nors 
nei viena tų partijų tikrai 
nežino, kaip ten tą nelai
mingąją naktį turėjo atsi
tikti. Todėl vienos partijos 
akyse Anderson persistato 
aniolu, pasišvenčiusiu žmo
gumi, didvyriu, gi Kendall 
— velniu, saumyliu, bailiu. 
Kitai partijai kapitonai 
vėl priešingai persistato.

Bet tardymai prasidėjo 
savu keliu. Bus išklausinė
ta visti eilė liudininkų. Ko
misija laikys ilgus posė
džius, kai kad nuskendus 
anuomet “Titanic’ui” su 
keliolika šimtų žmonių. Bet 
klausimas, ar kaltininkai 
bus surasti ir juos suradus 
ar nubausti, tuo tarpu pa
lieka be atsakymo. Į tai ne
drįsta atsakyti net pagar
sėjusieji jūrių vilkai-juri- 
ninkai. Bet greičiausia tie 
tardymai pasibaigs nieku. 
Šimtai žmonių žuvo, jų ne- 
atgaivįsi. Tegu jiems bus 
amžina atsilsis. Ir be jų pa
saulis gyvuoja ir gyvuos.

Kas atsitiko su “Titanic’- 
ir pastaraisiais laikais 
“Empress of Ireland”, 
pat ateityj gali atsitik- 
ir su kitais laivais 
gali pražūti ne tuk-

nobinį banditizmą žudyda
mos keliauninkus.

Jure be klausimo yra 
gaivalas, kurio suvaldyti 
negalima — bet iš antros 
pusės didžiumai panašių 
nelaimių galima užbėgti iš
mintingais tarptautiniais į- 
statymais, kuriais godišiai 
garlaivių savininkai turėtų 
būti priversti garlaivius pa
kaktinai aprūpinti pagel
bos valtimis, kuriais butų 
priverčiami visi garlaivių 
jurininkai ir tarnautojai, 
atsitikus nelaimei, gelbėti 
pirmiau visus keliauninkus, 
bet ne patiems prievarta u- 
žimti tuščias valtis. Juk 
nuo “Empress of Ireland” 
beveik visi jurininkai ir 
laivo tarnai išsigelbėjo, kad 
tuo tarpu keliauninkai nu
ėjo su laivu upės dugnan. 
Tas liudija, kad ištikus ne
laimei, jurininkai pirmuti
niai atsikabinėjo sau, val
tis, gi keliauninkus paliko 
jų pačių likimui. Į tokius 
tai dalykus pirmiausia rei
kėtų atkreipti doma.

Ar buvo atsakanti valčių 
kiekybė ant “Titanico”? Ne. 
Ar buvo ant “Emp. 
land”? Apie tai bus 
ta tardymu metu.

Šiais laikais Suv. 
jų kongrese
tas bilius kas link pagelbi- 
nių valčių atsakomojo 
skaitliaus kiekvienam gar
laiviui ir kas link atsako
mųjų jurininkų. Prieš tą ki
lių aštrią kovą pakėlė kiek
vienas garlaivių savinin
kas, nes jiems žmonių gy
vastis persistato be jokios 
reikšmės.

Už “Empress of Ireland” 
nuskendimą gali būti kal
tas Kendall, gali būti ir 
Anderson. Tečiau juos ne
galima priskaityti prie vy
riausių kaltininkų. Kalti
ninkų reikia ieškoti ten, 
kur tokioms nelaimėms ti
krai butų galima užbėgti, 
bet kur pilnai kompanijos 
apsisaugoja nuo atsakomy
bės pinigais.

Taigi nereikia kaltinti 
kapitonus, bet visus tuos, 
kurie turi teisę užgiri i tam 
tikrus įstatymus, kurie tu
ri teise sutvarkyti laiviją, 
tečiau to nedaro.

of Ire- 
sužino-

Valsti- 
randasi įneš-

stijų cenzą 1910 metais, 
kuomet specialu delegacija 
iš Chicagos nuvažiavo į 
Washington, D. C.

Įgiję kartą atskirą sau 
rubriką, gavę kartą teisę 
vadintis ir užsirašinėti lie
tuviais, privalome tą teisę 
daboti ir jei kur atimama, 
tai privalome pasirūpinti, 
kad ji butų sugrąžinta.

Nežinia, ar kur kitur už
rašinėja mus tautiečius ne
lietuviais ar ne. Kad taip 
daroma Chicagoj, tai tik
ras faktas. Yra tikras reiJ 
kalas, kad tame dalyke pa/ 
sirnpintų mus politišk 
kliubai ar kitos žymesnėse; 
organizacijos.

Arba reikėtų įsteigti kolą 
nors politišką komitet;, 
kurs, ištikus panašiems aj - 
sireiškimams, kai]) minėtas, 
tuoj ištirtų ir išreikalautų! 
kad lietuviai nebūtų užra
šomi kitataučiais. Dabartės 
kaip sykis butų reikalingsį 
sužinoti, ar ištikro buv( 
liepta cenzo užrašinėtojams 
užrašinėti lietuvius rusais 
— ar tai tik užrašinėtojo’ 
sauvaliavimas. Į

Jei mes tylėsime, nepasi- 
rodysime viešumon, tada 
mus, lietuvius, cenzo biuras 
pavers kasžinkokiais sutvė
rimais.

Artinasi laikas, kuomet 
vieni keliaus į vakacijas, o 
kiti galės apie vakacijas 
tiktai... mąstyti.

Pulkininkas Roosevelt 
pažadėjo laikraščių reporte
riams. kad jiems pasakysiąs 
ką nor-3* no ujo, su*,
grįšiąs iš Hispa

Farmeris E. Meyer iš Da
venport andai išlošė sklypą 
žemės vertės $1.000 už tai, 
kad i 33 minutas suvalgė... 
213 svogūnų, kuomet jo 
priešininkas tuo pat laiku 
suvalgė tik 178 svogūnus, 
indomios laižybos!

Ar vis dar užrašinės mus 
nelietuviais?

E. Woodward (iš Wayen- 
burg, Pa.) nuėjo žuvauti ir 
meškere pagavo 14 svarų 
sveriantį mekšrį. “Tai di
džiausia žuvis, kokią savo 
gyvenime pagavau!” — pa
sakė Woodward, krito ant 
žemės ir nuo širdies ligos 
mirė. Džiaugsmas mirtį pa
skubino.U” 

su 
tas 
ti 
ir
stančiai, bet milijonai žmo
nių, kaij> ilgai pasaulio val
stybės tik pro pirštus žiū
rės į garlaivių kompanijas, 
lošiančias žmonių gyvasti
mi. Juk “Titanic’ui” nus
kendus gimė pasaulyj bai
siausias trukšmas prieš 
garlaivių kompanijas, imta 
kalbėti ir rašyti apie re
formas, bet laikui bėgant 
pasaulis nurimo ir viskas 
paliko po senovei. Be abe
jonės taip bus ir su “Em
press of Ireland”.

Bet pagaliau valdžios 
jau būtinai turėti] atkreip
ti doma į garlaivių kompa
nijas, į tas, kurių sąžinės 
apsunkintos šimtais tūks
tančių žmogžudysčių. Netu
rėtų būti toleruojami tų 
kompanijų milijonai, ku
riuos apsčiai jos mėto po 
kiekvienam panašiam atsi
tikimui, kuriais nuo atsa
komybės išsiperku ir pas
kui išnaujo varo savo se-

cenzoChicagos mokyklų 
užrašinėtojai, kaip pereita
me “Kataliko” numeryje 
rašė dr. Rutkauskas, užra
šinėja lietuvius rusais ir ki
tais svetimtaučiais. Vienoj 
vietoj užrašinėjo rusais ir 
užrašinėtojas teisinosi, kad 
jam buvę liepta lietuvius 
užrašyti rusais. Bet kitur 
lietuvius užrašinėjo len
kais. Todėl yra abejotina, 
vargu bau buvo kas liepta 
panašaus daryti. Greičiau 
tai yra tiesiog užrašinėtojų 
sauvaliavimas. Amerikonai 
ilgai neskyrė tautos nuo 
valstybės, iš kurios atei
viai yra atkakę. Bet už
rašinėti visus ateivius iš 
Rusijos rusais butų tikra 
nesąmone ir tokia statisti
ka butų veik visai be ver
tės. Tiesa, lenkai ir žydai 
nuo senai turėjo atskirą 
cenze rubriką, bet lietuviai 
teįgijo sau rubriką prieš 
visuotinąjį Suvienytų Val

Ligšiol neatsirado dar nei 
vienas toks • išmintingas 
žmogus, kuris galėtų atsa
kyti i klausimą: kaip tasai 
viščiukas Įlindo tan kiauši
niu, iš kurio paskui išlindo?

Neliūdėk, kuomet tau mo
teris i akis pasako “negra- 
žuoli”, nes ji tuomet visai 
priešingai mano.

1913 metais amerikoninės 
apdraudimo kompanijos 
išmokėjo apsidraudžiusių 
paveldėjams tik... $646.- 
550.000.

Šiais laikais Amerikoj 
vieši anglas S. W. Schokey, 
kuris pasileidęs pėsčias ap
eiti aplink visą pasauli. 
Schokey turi 66 metus ir 
keliaująs tikėdamasis už tai 
apturėti $100.000 dovanų 
nuo laikraščio “London La- 
cet”. Jis savo kelionę pri
valąs atlikti i 4 metus, bet 
senis keliauninkas manąs 
tai atlikti į 3 metus. Mat, 
pasitikįs savo jėgomis.
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žesniųjų žuvių. Patenka 
kartais į žvejų tinklus. 
Jiems, vienok, nėra pavojin
gi tie tinklai. Savo aštriais 
dantimis tuoj sukramto 
tinklus. Taigi jie labai įsi- 
pykina žvejams. Retkar
čiais, vienok, pasiseka žve
jam sugauti rekiną. Tuomet 
žvejai verčia ant ratukų, 
gabena miestan, rodo žmo
nėms, pasakoja kaip suga
vo ir kiek blėdies jiems pri
darė. Žmonės gi už tai pa
moka. Ir žvejams kartais 
tie nuostoliai gerai apsimo
ka. Šiltesniuose vandenyse 
molinieji rekinai pasiekia 
iki 20 pėdų ilgio.

Žuvis, kurios gamina 
elektriką.

Jūrėse randama įstabių, 
nepaprastų sutvėrimų. Tarp 
tokių ypatingų žuvių reikia 
priskaityti ir tas veisles žu
vių ir ungurių, kurie gami
na savo kūne elektrą ir pa
naudoja ją apsiginimui. Ta’ 
elektra yra tokia pat, kaip 
ir gaunamoji dirbtuvėse. 
Žuvįs turi tiek tos elektros, 
kad gali labai sutrenkti 
žmogų taip kad jis nega
linęs per kelias dienas. Tos 
žuvįs slankioja jūrės padug- 
niais ir savo aukų negaudo, 
o tik vilioja. Mažesnes jū
rės žuvaites ir gyvulius jos 
elektra užmuša ir suėda. 
Viena elektros žuvis buvo 
sugauta ir jos viduriuose 
buvo rasta keturių svarų 
žuvis.

Pietinės Amerikos upėse 
veisiasi ypatingi elektros 
unguriai. Elektra kįla sme
genyse ir teka nervais. To
kių elektrikinių nervų esti 
po du šimtu su viršum. Jų 
galybė esanti didelė. Sako, 
kad Brazilijoj, kuomet vie
tos gyventojai nori pasižve- 
joti ungurių, tai suvaro į 
upę arklių. Unguriai puola 
ant jų ir leidžia į juos elek
trą. Tuo budu jie neten
ka elektros, išaikvoja ją ir 
per nekurį laiką negali gin
ties. Tuomet juos be baimės 
galima čiupinėti. Sako, kad 
kartais būdavo užmušami 
arkliai didžiu trenkimu.

Yra arti 50 žuvių veislių, 
kurios gamina savyj elek
trą. Jau senovės žmonės ži
nojo apie tas žuvis ir jų e- 
lektra gydė savo negales.

Apie bjauriausius jūrės 
sutvėrimus.

Žmonių buvo daug prasi
manyta apie įvairius jūrių 
siaubūnus, smakus, milži
nus. Tai kilo todėl, kad žmo
nės, pamatę ištolo kokį su
tvėrimą, negaudavo artimai 
susipažinti; iš to ir kilo į- 
vairios pasakos. Žmones iš
tolo matydavo molinąjį re
kiną ir laikydavo jį už jū
rių žaltį.

Ištikro, vienok, yra jure j 
pasibaisėtinų sutvėrimų. 
Pacifike ir Indijos vande
nyne veisiasi šlykštus, pa
sibaisėtinas aštuonrankis. 
Tai pinkliausias jūrės su
tvėrimas. Esti 18 ar 20 pė
dų ilgio su stipriu, panašiu 
į papūgos, snapu ir šiurkš
čiu liežuviu. Turi po astuo
nias ar dešimts rankų. Tos 
rankos buna po 40 ar 50 pė
dų ilgio. Tos rankos turi na
gus, kaip tigro, ir čiulptu
vus. Tas siaubimas lūku
riuoja kur ir tykoja aukos. 
Kuomet ji prisiartina, tai 
smakas sauja savo rankas, 
griebia su nagais ir čiulpia 
ką gali čiulptuvais. Sako, 
kad smakas savo rankomis

Didžiausios jūrių 
žuvįs.

Tyrinėtojai sako, kad da
bar yra 9.000 Įvairiu žuvies 
veislių. Uolose tyrinėtojai 
rado dar kelis šimtus žuvies 
veislių, kurių dabartės nė
ra. Šitame trumpame straip- 
snyj pažvelgsime tik į kai- 
kurias didesnes jūrių ir u- 
pių žuvis.

Pirmiausia prisižiūrėsime 
į didžiausią jūrių gruobonį 
■— rekiną, kurio paveikslas 
ant šio puslapio matosi. Y- 
ra tai baisus vandeninis žvė
ris. Savo baisiais dantimis 
jis gali perkąsti žmogų per
pus. Jie yra baisiai ėdrus. 
Ne visi rekinai yra vienodi. 
Vieni dideli, bet su mažais 
dantimis ir nepuola ant 
žmogaus, jei neerzinami. 
Voliojasi, tinginiauja ant 
jūrės paviršiu ir maitinasi 
mažomis žievaitėmis. Tie re
kinai būva 30 ir daugiau 
pėdų ilgio. Jie, kaip ir bang- 
žuvės, yra gaudomi del jų 
varvalio. Iš rekino gauna- O 
ma tonas ar pusantro tono 
varvalio.

Pavojingiausi žmogui re
kinai yra baltieji. Šis pa
veikslas rodo tą rekinų rū
šį. Išauga i labai dideles žu
vis. Pasiekia 37 pėdų ilgio. 
Jų tai dantis yra baisus. 
Jei kuris jų dantis iškrin
ta ar esti išmuštas, tai jo 
vieton kitas išauga, kaip 
tai esti pas angis. Dar vie
nu žvilgsniu rekinai panėši 
i angis. Jie nesivaro vande
nyj uodega, kaip kitos žu- 
^įs, bet kaip .unguriu7’ vin- 
gur-vingur neria vandeniu.

Kaip ant paveikslo mato
me, rekino žaptai yra apa
čioj ii, norėdamas pagauti 
savo auką, jis turi pavirsti 
ant šono. Didžiai spraunus 
žmogus gali išsisukti ir ne
patekti i rekino žaptus. 
Kaip rekinas kreipiasi ant 
šono, tai žmogus neria ir, 
jei turi peilį, smeigia žvėriui 
į pašonę ir taip apveikia jį. 
Žinoma, tik retam nepri
truks dvasios tą padaryti.

Rekinai yra labai atkak
lus sutvėrimai. Per dienų 
dienas jie sekioja garlaivį. 
Jie seka del to, kad iš gar- 
laivio metama visokios val
gių atmatos, kurias rekinai 
tuoj rija. Jei kartais žmo
gus įkristų jurėn, tai grei
čiau jam butų kaput. Jei ne, 
tai liktų bent su nužnybta 
koja ar ranka.

Jūreiviai labai mėgsta 
juos erzinti. Meta visokių 
liekanų ir tėmija, kaip go
džiai jie rija ir gaudo. Jie 
gali praryti didelius šmo
tus. Taip didelius, kaip ge
ra kopūsto galva. Prarįja 
net pagaliukus, skudurus ir 
kitokius neėdamus daiktus. 
Kartais jūreiviai meškerio
ja juos. Prie gero plieninio 
valo prisega gerą plieninį 
vąšą. Ant jo užkabina mė
sos gabalą. Kaip tik žuvis 
jį prarįja, tai ji leidžiasi to
lyn. Bet valas ją sulaiko. 
Tuomet jūreiviai ima šau
dyti į žvėrį ir vis traukti 
artyn garlaivio. Taip tai ir 
nugalabina didį žvėrį. Kaip 
tas meškeriavimas atsibuua 
matosi iš paveikslo.

Rekinų nesimato jūrių 
pakrantėse. Žinoma, tai yra 
gerai. Butų jie labai pavo
jingi besimaudantiems. Mo
linieji gi rekinai atplaukia 
į pakraščius. Jie ieško ma

gali nutraukti žemyn valtį 
su žmonėmis.

Kova tarp dviejų jūrių 
siaubūnų.

Frank Bullen buvo gar
sus jūreivis. Jam kartą pa
sitaikė tėmyti, kaip milži
niško didumo, aštuonrankis 
grūmėsi su galingu kašalo- 
tu. Siaubimo rankos buvo 
apsisukusios apie didžią ka- 
šaloto galvą. Aštuonrankio 
galva buvo tokia didelė, 
kad į jo galvos kiaušą ga
lėjo tilpti 350 galionų. O 
jo akių diametras galėjo 
turėti vieną pėdą. Kašaloto 
buvo viršus. Jūreiviui ma
tant, jis suėdė aštuonrankį. 
Kaip tai turėjo būti baisi, 
žiauri kova. Kokios mintįs 
galėjo smelkties galvon ne
patyrusio žmogaus!

Kartą buvo toks baisus 
nuotikis. Laivas stovėjo ju
re j ir tris jūreiviai te
pdavo jo šonus. Netikėtai 
švystelėjo iš po vandens 
smako rankos ir nutraukė 
tepliorius jurėn. Kiti jūrei
viai puolė gelbėti ir kirviais 
nukapojo rankas siaubimo. 
Jos buvo taip storos kaip 
laivo stiebas.

Dar vienas dalykas yra 
pažymėtinas apie aštuon- 
rankius. Jie gamina savo 
kūne juodylą. Kuomet esti 
kokio savo priešo vejami, 
jie švirkščia juodylą ir tam
siame vandenyj priešas es
ti suklaidinamas. Tas juo- 
dylas vadinasi sepia ir var
tojamas tepliorių.

Gamtininkas.

Del cicilikų kalbėtojo 
apiplutinimo.

Kuomet Iloosick Falls, 
N. Y. cicilikų kalbėtojas į- 
kišo savo kailį, tai tas su
kėlė nemažą sensaciją ir 
daug pašnekos. Ligšiol pas 
mus dar nebuvo buvę tokio 
nuotikio. Tai naujiena pas 
mus. Bet pas kitas kultū
ringas tautas tokie visokio 
plauko “pirmeivių” ir “ra
dikalų” apiplutinimai visai 
ne retenybė.

Kiek laiko atgal Paryžiuj 
vięnas pasmerktojas utilita
rizmo buvo nustumtas nuo 
palapinės ir gerai apkultas. 
Garsi, visam pasauliui ži
noma, franeuzų artistė Sa
rah Bernardt rašė apie tai 
Chicagos Record-Heralde ir 
sakė, kad tokių ideų sklei
dėjai atsako savo kailiu už 
savo žodžius. O Amerikoj 
ar retai apsnialuoja, apipu- 
kuoja anarchistus? Nesenai 
Denver, Colo, buvo apmuš
tas pastorius už katalikų 
dergimą. Ką apie tai rašo 
Amerikos laikraščiai? Paci
tuosime vieną žymų vyrą. 
Yra tai Walt Mason. Yra 
tai Amerikos poetas-filoso- 
fas. Labai daug rašinėja į 
įvairius laikraščius. Nuola- 
tai sandarbininkauja del 
Chicagos “Daily News”. 
Jis nėra katalikas ir todėl 
jo kalba yra bešališka.

Štai ką jis sako straips- 
nyj vardu “The Insane 
Crusade” — beprotiška 
kryžkarė”, kurs buvo at
spaustas laikraštyj “Daily 
Gazette”, Emporia, Kas.

“Šiuomi noriu jums pri
minti apie nuotikį Buffalo 
mieste, N. Y., pėtnyčios va
kare, balandžio 24 d., kuo
met minia iš trijų tūkstan
čių “ramių ir ištikimų pi
liečių” šio miesto baudė

REKINŲ GAUDYMAS.

nužudyti Dr. A. E. Barnett. 
Šis vyras, kaip ir Ottis L. 
Spurgeon Denvery j, buvo 
pakviestas pasakyti prakal
bą Buffalo j. Tikietai buvo 
parduodami tiems, kurie no
rėjo jo išgirsti. (Lygiai, 
kaip ir Denveryj). Vienok, 
mokesčių mokėtojų minia 
norėjo jį nužudyti taip, 
kaip ir Denveryj Spurgeo- 
ną. Kodėl? Ugi kaip tie 
kaltininkai kad sako, kad 
tokios rūšies žmonės “užsi
pelno to, ką gauna”. Jei 
mes laisvės gerbėjai pasi
kviestu mėm ką nors į savo 
miestą Emporia, Kas. pasa
kyti mums prakalbą ir ei
tų į prakalbas tie, kurie no
ri jų paklausyti, ar jus ma
note, kad katalikai briausis 
susirinkimai! ir bandys nu
dėti kalbėtoją? Aš manau, 
kad ne, nes jų čia mažuma; 
bet pabandyk tą pat ten, 
kur jie skaitlingi. Bet ką 
pasakysim apie kitus pilie
čius ?

Jei parsikviesim į Empo
ria kokį kalbėtoją, kurs žy
mią miestiečių dalį ims der
gti, juodinti, teršti ir jei tą 
kalbėtoją apšmeižti pilie
čiai apsmahiotų ir išguitų, 
tai juk mes pasakysime, 
kad kalbėtojas gavo tą, kas 
jam išpuolė gauti. Yra juk 
rubežiai laisvam žodžiui. 
Niekas neturi juodinti, už
gaulioti žmones del to, kad 
jie nesutinka su jo nuomo
ne. Dabartės didelė daugy
bė trukšmadarių, kurie tu
rėtų žiūrėti į savo dalykus, 
šaukia ir staugia, kad ka
talikų bažnyčia esanti pa
vojum ir kad ji daranti pas
tangas pakrikdyti Ameri
kos įrėdnes ir surėdymą. 
Laikraščiai yra leidžiami, 
kurių tikslas yra vien vary
ti tą beprotišką kryžkarę ir 
juos skaito šimtai tūkstan
čių papaikusių žmonių, ku
rie tiki į tą, kas juose rašo
ma. Bukim protingais. Mus 
mieste Emporia yra daug 
katalikų. Ištikro, čia dau
giau katalikų, negu papras
tai randasi miestuose vaka
rinių valstijų. Argi kas iš 
mus miestiečių turi ką pa
sakyti, kad mus miesto ka
talikai yra kam pavojunti? 
Ar gali kas Užginčyti, kad 
jie yra kuogeriausi pilie
čiai? Argi jie kam priklina- 

si su savo teologija, arba ar 
jie verčia ką nors priimti 
jų tikybą? Į šį klausimą ga
lima butų išgirsti atsakymą 
iš lupų daugelio bėdinų žmo
nių, kurie gavo mielaširdin- 
gą patarnavimą šv. Marijos 
ligoninėj. Pakartojame savo 
įsitikinimą, kad kiekvienas 
pabalda, kurs važinėjasi po 
šalį, dergdamas ir juodin
damas gerus piliečius, užsi
pelno visokių nesmagumų, 
kokie tik jam gali kliūti”.

Tai kaip kultūringi žmo
nės reaguoja į neprausta
burnių apiplutinimą.

Ex-Laisvamanis.

Pasaulio pabaiga.
Vienas franeuzas mate

matikas, nekoksai Veron- 
net, nesenai aprokavo, kad 
musų žemė nuo šio laiko 
dar galėsianti gyvuoti ne
mažiau du milijonu metų. 
Ligi tam laikui nuo žemės 
paviršiaus išnyksianti visi 
žvėrys ir visokie augalai. 
Paskui išnyksianti visokia 
gyvastis. Badas imsiąs vie
špatauti. Žemė pavirsianti 
į negyvą kamuolį nuo šal
čio. Tuomet ant žemės pa
viršiaus imsią viešpatauti 
tik pūgos. Žemė bus numi
rus.
.. P-no Veronnet hipoteza 
nėra nauja. Tečiau pirmu 
kartu tenka išgirsti, kad 
žemė gyvuosianti tik du 
milijonu metų. Kiti mok
slininkai tvirtindavo, kad 
ji gyvuosianti daug ilgiau. 
Bet Veronnet savo aproka- 
vimus jau dusyk pėrstatęs 
Paryžiaus mokslo akademi
jai ir jo tie aprokavimai 
pagaliau pripažinta teisin
gais, paremtais ant mokslo 
papėdės.

Franeuzas ihateniatikas 
savo tuos prirodymus parė
mė Helmholtzo teorija, tvir
tinančia, kad saulė laips
niškai atvėstanti, nuolatos 
netekdama vis daugiau sa
vo šilumos energijos, kitaip 
sakant, Saulės šiluma besi- 
mažinanti.

Šiais laikais saulės tem
peratūra išnešant! aplink 
6.200 laipsnių šilumos. Tuo 
pasiremiant Veronnėt apro
kavo, kad musų žemė šian- 
,die turinti 16 laipsnių ši

lumos, gi prie ekvatorių ši
luma pasiekianti 34 laip
snius.

Grįžtant atgal, franeuzas 
mokslininkas tvirtina, kad 
pirm dviejų milijonų metų 
saulės spinduliai buvo pu
santro sykio ilgesni už šių 
dienų išleidžiamus spindu
lius. Žemei tuomet tekdavo 
didesnė saulės šilumos kie
kybė. Žemės temperatūra 
tuomet žemgalių apylinkė
se turėjo siekti maždaug 
90 laipsnių. Tuo metu — 
daleidžia Veronnet — žem
galių apylinkėse turėjo tu
rėti pradžią gyvastis ant 
žemės.

Praėjus dviem milijonam 
metų nuo šio laiko — tvir
tina Veronnet — saulės 
spinduliai susimažįsią lig 
vienos dešimtos dalies da
bartinio savo ilgumo.

Tuomet žemės paviršius 
busiąs suledėjusiu, vidutinė 
jos temperatūra išnešianti 
vos tik 9 laipsnius. Visokia 
tuomet ant žemės egzisten
cija nebus galima. Pirm to 
laiko ant žemės gyvuosian
ti barbarizmo laikai.

Kas link Marso, link ku
rio Veronnet taippat pri
taikė tokius pat aprokavi- 
mus, tai toji planeta jau 
senai yra užšalusi ir kad 
ant jos paviršiaus gyvastis 
senai išnykusi.

Tečiau su tais aprokavi- 
mais ne visi mokslininkai 
sutinka. Nekurie jų tvirti
na, kad žemė ilgiau poros 
milijonų metų dar gyvuo
sianti ir kad Marsas nesąs 
dar visai užšalęs.

Negalima žinoti, kairų 
pusėj čia butų teisybė.

Musų seimai.
S. L. A. 28—29 Seimo svar

besni nutarimai.
Seimas prasidėjo geg. 25 

d., gi pasibaigė geg. 30 d. 
Seimas atlaikyta Waterbu
ry, Conn.

Prasidėjus seimui S. L. 
A. turėjo 9.183 narius.

Nutarta seimai laikyti 
kas antri metai.

Centro iš New Yorko 
niekur nekelti.

Organą “Tėvynę” padi
dinti ligi 8 puslapių pali
kus dabartinį formatą.

Užtvirtinta visuotinojo 
narių balsavimo išrinktoji 
centro valdyba, kuri dabar 
sekančiai persistato.

F. Živatkauskas — prez.
P. Mikolainis, vice-pr.
A. Strimaitis — sekr. •
T. Paukštis — išd.
Dr. J. Šliupas — dakt.- 

kvotėjas.
Išdo globėjai: • :• * 
K. Varašius, - • 
T. Astramskas.

Įsteigta politiškų kanki
nių šelpimo fondas.

Įsteigta moksleivių šelpi
mo fondas, kuriurr-WĮ*flll 
naudoties tik susivienijimo 
narių vaikai.

Ateivių šelpime nutarta 
susinešti su visomis dides
nėmis lietuvių organizacijo
mis ir visoms bendrai pa
imti ateivių reikalus savo 
globon.

Priimta rezoliucija Lie
tuvos autonomijos klausi
me ir nutarta remti Liet. 
Informacijos Biuras Pary
žiuje, kuris esąs labai nau
dingas išdirbimui prielan
kios Europos tautų viešo
sios nuomonės Lietuvos rei
kalams.

D-rui Jonui Šliupui, kai
po geram lietuviui ir karš
tam tėvinainiui, suteikta 
garbės narystė.

Sergančio J. J. Paukščio 
reikale nutarta nuskirti ko
misiją, kuri ištiesianti ligo
nio padėjimą ir visa per or
ganą paskelbsianti.

Nutarta dapildyti S. L. 
A. Disforijos rankraštį ap
rašymu nuotikių pradedant 
25-tuoju seimu lig šių die
nų.

Pavesta įstatų komisijai 
išdirbti pieną, kokiuo budu 
pakelti senus “flat” narius 
sulyg valstijų reikalavimų, 
kad visi mokėtų pagal am
žių ir stengties visus tokius 
narius perkelti į skyrius 
sulyg konstitucijos reikala
vimų, nes kitaip čarteris 
nekuriose valstijose nere
gistruojama. Mat, dabar vi
si senesnieji nariai, paliku
sieji prie senos $150 pomir
tinės moka “flat” mokes
tis senobiniu budu, ty. $2.00 
metais, kad tuo tarpu val
džia reikalauja, kad visi 
sus-mo nariai mokėtų pagal 
savo amžiaus. '

(Seka nat 8 pusi.).
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Kur žmones pinigus 
slepia.

bankams.atsitikimo an-

Nesenai Londone areštuota uosto darbininkas už intariamą vagyste ir kratos metu pas jį atrasta daugiau 1.000 dolerių sidabrinių ir auksinių pinigų. Visi tie pinigai buvo paslėpti įvairiose jo drabužių dalyse. Kaip paaiškėjo, jo intarimas vagystėj pasirodė nepamatuotas, tatai jis paliuosuotas ir jam sugrąžinta visi jo pinigai, sverianti arti 40 svarų. Paklaustas, kur jis ėmęs tiek pinigų, darbininkas apreiškęs, kad jis juos sutaupęs per 14 metų sunkiai dirbdamas, gi pinigus nuolat su savimi nešiojąs todėl, kad netikįsDelei to gliški laikraščiai aprašo, kaip žmonės retkarčiais panaudoja stebėtinus budus savo sutaupytų pinigų paslėpimui, nežiūrint to, kad visur atsiranda bankai ir taupumo kasos. Paprasčiausia pinigų su savim laikymo priežastimi—tai nekuriu asmenų nepergalimas noras tankiai, kur ramioj vietoj, tuos sutaupytus pinigus rokuoti, juos apžiūrėti, kadir pirštais lytėti. Delei to tokie žmonės arba negali visai su pinigais persiskirti, arba susiieško tokias pinigams slepyklas, iš kurių galėtų be liudininkų ir visuomet tuos savo pinigus pasiimti ir podraug apsisaugoti nuo vagilių žino- laimingi žmonės pamiršta, kad panašiai elgdamiesi nenoromis vaduojasi tuo pačiu protavimu, kaip kad va • gis. kurie stengiasi pavogtą daiktą arba savo įrankį paslėpti nuo negeistinų sau žmonių. Ir tai visa priežastis, del kurios vagiliai taip tankiai suranda namuose pinigus, nors tie, apvogtojo nuomone, labai keistoj vietoj buvę paslėpti.Labai tankiai pinigams paslėpti panaudojama vasaros metu kakaliai. Tokią slepyklą tikrai galima pavadinti kvaila. Apie tai labai gerai žino vagiliai, todėl vasaros metu, įsilaužę kur į turtingesniųjų namus, pirmiausia apšnipinėja kakalius. Apart to slepianti į kakalius pinigus tankiai pastatomi pavojui! prisiartinus šaltesnėms dienoms, kadangi namiškiai, apie tuos paslėptus pinigus nieko nežinodami, užkuria kakalį ir pinigai išrūksta durnais. Rudens metu visų pasaulio valstybių išdo departamentai turi daug darbo bekeizdami susvilusius pinigus naujaisiais.Nemažiau gal yra žinomas būdas pinigus slėpti puoduose su augalais. Nekurie mano, kad ten paslėpti pinigai negali pražūti ir niekas negali jų rasti. Tam tikslui todėl iš puodo išimama augalai (gėlės) su visa žeme, ant puodo dugno sudedama pinigai ir žemė su augalais atgal puodai! ant pinigų indedama. Tečiau toksai darbas labai naivus. Tankus atsitikimai liudija, kad ir iš puodų pinigai pražūva. Vagiliai ir 

Uoliai namus, grindis, kad ta-

apie tą slepyklą labai gerai numano.Nekurie žmonės pinigams slepyklų ieško už paveikslų ii’ veidrodžių rėmų, po staltiesėmis, tarp Įmingu lapų, šėpose ir komodose tarp baltinių, po matracais, po pagalvių užvalkalais, gi net po smiltimis paukščių narveliuose ir visur kitur. Tas viskas tečiau neveda tikslam Piktadariai labai gerai numano, kur reik ieškoti pinigų, įsilaužus į namus.Nesenai miręs vokiečių kriminalogistas pašvenčia tam tikslui savo garsiame veikale “Das Deutsche Gau- nertum” sekančias pastabas :“Nėra namų dalies, nėra sienos, balkio, grindų, išeinamosios vietos, tvarto, pašiūrės, sudynų, dalies rūbų, net dalių kūno, kas nebūtų pavartojama pinigų slepyklai. Apie tų tūkstančių paslėptinių būdų supratimą tegali turėti tik tas, katras daug sykių ėmė da- lyvumą tų reikalų tardymuose. Tos slepyklos tankiai esti taip labai nepatė- mijamos, kad prisieina tiesiog stebėties, jogei tenai randasi paslėpti pinigai, nežiūrint to, kad toji slepy- kla stovi tiesiog po akimis ir su pinigais”.Viršminėti žodžiai gyvai primena vieną Edgaro Aliau Poe apsakymą, kuriame vienas diplomatas stengiasi surasti kompromituojantį laišką, paslėptą savo draugės namuose, perkrėčius visus sienas, rakandus, ant galo pasirodo, sai laiškas paslėptas tarp kitų popergalių stikle, stovinčiame ant židinio, visiems aiškiai matomoj vietoj. Įkabini sakant tą sumanumą pagaliau panaudojo Sardus savo veikale vardu “Ketvirtdalis pope- ros”.Pirm kelių metų panašus atsitikimas pasitaikė Berlyno policijai netikrų rusiškų banknotų dirbėjo namuose, apie ką buvo apturėta žinia nuo Rusijoj policijos.Visi namai su atsidėjimu perkrėsta, tečiau netikrų banknotų niekur nei pėdsa- kio nesurasta. Vienas pagaliau policijos agentų sumanė dirstelti už durių ad- verijos, augštai atsikišusios. Todėl pasistatęs kėdę pasilipėjo ir ten paviršiuj surado susuktus kelis netikrų pinigų banknotus.Taippat ir valstiečiai į- pratę pinigus slėpti sodnuose, lankuose, ar tai išpurtusiuose medžiuose, ar tai žemėje. Tuo budu paslėptų pinigų daug pražūva ir tankiai savininkams jie netenka. Juos atranda tik kartų kartos netyčiomis žemę kaz- dami arba medžius kirzda- mi ir todėl pasitaiko laikraščiuose daug pranešimų apie atrastus žemėje senovės pinigus-turtus.Gerai dar, kad tie turtai- phiigai yra sidabriniai arba auksiniai. Kaipo tokie visuomet turi savo vertę. Bet kaip einasi su banknotais, poperiniais pinigais, kurie tankiai iš apyvartos panaikinami. Tokie palieka be jokios vertės.

Taip, pav., nesenai Fran- cijos viename mieste griaunant senus namus atrasta sienoj užmūryti vertybiniai poperiai vertės milijono frankų; Leipzige gi vienas jaunikaitis rašomojo stalo stalčiuj susekęs slepyklą ir ten radęs kuponais ir banknotais 70.000 prūsų talerų. Kaip vertybiniai poperiai, taip kuponai ir banknotai buvo labai seni ir todėl neturėjo jokios vertės.Tos visos historijos moralė prasmė stovi kaip ant delno, būtent, kad šimtą sykių geriau ir ištikimiau pinigus padėti bankai), negu juos nešioties su savimi arba slėpti kur namuose.Uoga.
Kas veikias! Mongolijoj?Rusijos pažangesnieji laikraščiai su pasibaisėjimu aprašo nežmonišką išnaudojimą, kokį su savimi i- nešė Rusija į “didžiąją ir neprigulmingąją Mongo] i- ją”.Iki nesenai Mongolijoje neturėta jokio supratimo apie aukso kasimą. Sulyg lamų (mougol ų dva sišk i ų) žemės vidurys yra nepaliečiamas ir žmogus neprivalo žinoti to, ką nuo jo Dievas paslėpė žemėje. Bet biznierius rusas Grot nuo Pekino valdžios išgavo leidimą kasti auksą Mongolijoje dar tuomet, kuomet Mongolija dar buvo Chini- jos ciesorių paprastoji provincija, kitaip sakant, ciesorių nuosavybė. Tam leidimui arba koncesijai buvo pranašauta puiki ateitis. Tečiau Grot netrukus tą leidimą pardavė pramoninei bendrovei “Mongolor.” “Mongolor” turėjo monopolį, kadangi naujus leidimus sunku buvo gauti. O ir šiandie dar, kuomet Mongolija paliko “neprigulmin- ga”, ty. kuomet pateko į caro nagus, “Mongolor” bendrovei neblogiausia sekasi.Taigi apie “Mongoloro” darbininkų darbo išlygas tenka sužinoti pasibaisėtini daiktai. Sulyg visai tikrų liudijimų tos sąlygos yra dar baisesnės už tas, priešai kurias protestavo aukso kasėjai ties Lena; kaip žinoma, Lenos darbininkų protestas pasibaigė pastarų j ų skerdy nėmi s.Aršiausiame padėjime randasi darbininkai chiniečiai. Vietos chiniečiai, tai beteisių žmonių būriai. “Rieč” rašo, kad jie ten mušami kaip kokie žvėris, jei tik drįsta už ką nors protestuoti arba kasyklų už- veizdams priešinties.Pagaliau ir rusų darbininkų padėjimas nekiek geresnis. Tankiai rusai darbininkai už bent kokius prasižengimus genami būriais link Rusijos sienos, mušami, atimama iš jų kruvinai uždirbti pinigai — ir tai vis veikiama be jokios prieš nieką atsakomybės. Retkarčiais darbininkų baudimas perneša visokią žmogaus vaidentuvę. Nesenai du darbininkai pririšta prie nugarų arkliams ir taip paleista į tyrynus... Netikėtai abudu arkliai pasiekė Rusijos sieną ir tenai pus-

KATALIKASgyviai darbininkai nuimta nuo arklių.Epidemijos chroniškos, kadangi nėra jokių butų, darbininkai gyvena bjauriose šėtrose. Retai kur galima sutikti sveikas darbininkas.Chiniečiai ten tiesiog laikomi vergais. Jie kadangi žiemos metu palieka prie kasyklų, kuomet ten randasi labai mažai darbo. Šiokį- tokį valgį todėl apturi bar- gan ir už jį turi atsilyginti atėjus pavasariui ir prasidėjus kasyklose darbams. Lengva suprasti, kad bėdinas chinietis per vasarą turi dirbti pusdykiai. Ir kuomet prisiartina ruduo ir paskutinis su darbininkais apsirokavimas, tankiausia pasirodo, kad darbininkui arba nieko netenka, arba dar palieka kalti kompanijai. Bet jei kelias kapeikas ar rublius ir apturi, tuojaus visus pinigus praleidžia svaiginamiems gėralams kompanijos smuklėse.Kad užtikrinus darbininkų sugrąžinimą “Mongolor” 
sau iš pabargavimų bendrovė įvedė bendrądarbininkų atsakomybę. Tai reiškia, kad už pražuvusias skolas atsako visi darbininkai chiniečiai, net ir tie, katrie kompanijai nieko neskolingi. Pav. 1912 metais “Mongolor” ėmė nuo kiekvieno naujo darbininko chiniečio paskirtas sumas, kad tais jiihigais atlyginus kitu darbininku užtrauktas kompanijoje skolas. Ir chi- niečių nei vienas tam nežmoniškam išnaudojimui nesipriešino. Kur gi priešinsis, jei už tai baudžiama, mušama...Laikui bėgant iš to gali gimti tokios pat skerdynės, kai kad ties Lena.Liejasi kruvinas ninku prakaitas į banditų-kapitalistų nius...

darbi- Rusijos kiše-
Legalizuotos piktada

rybes.Kapitalas, kuris sau apsiginti turi gabius advokatus, milijonus dolerių, val- katas-detektyvus, profesionalius mušeikas, provokatorius, be to dar miliciją, senai jau yra legalizavęs piktadarybę žudyti bemėčius bernaičius ir mergaites, dirbančius amžiuje, kuomet jiems reikia moky- ties ir fiziškai vystyties, bet ne prakaituojant dirbti sunkius darbus fabrikuose. Tečiau kapitalui ne tas galvoje. Jam visupirmu rupi pelnas, bet ne žmonijos sveikatingumas. Prieš vaikų darbus Įstatymai užgiriam! tik tuo tikslu, idant kapitalas juos laužytų, arba priverstų tai daryti patį darbininką. Bet kaip gali priversti? Juk jei darbininkas nenori savo vaikų siųsti darban, tatai jo niekas negali priversti kitaip daryti — pasakys gal ne vienas. Tečiau yra toks ponas, kuris tikrai priverčia. Tasai ponas vadinasi badas 
ir skurdas.Pastaraisiais laikais iš surinktų statistikų patiriama, kad kiekvienas darbininkas, apskritai imant, už

dirba dienoje $1.75, taigi $561 metais ir už tuos pinigus per metus turi išmaitinti save ir šeimyną, sau ir jai suteikti pastogę ir apsirėdyti, kad plikais pilvais nevaikščiojus. Taigi dabar klausimas: Ar tuo uždarbiu galima yra užlaikyti šeimyną, jei nenorima savo priauglių vaikų siųsti į fabrikus? Rodos, kiekvienam aiškiai suprantama, jogei tas negalimas daiktas ir darbininkas būtinai savo bemėčius vaikus turi pakinkyti darban, jei nori kaip nors apsilenkti su skurdu ir badumi. Ir siunčia juos darban ir jų sveikata naudojasi besotis kapitalas. Ir už tai kapitalas neima ant savęs atsakomybės, kadangi patįs darbininkai siūlanti savo vaikus tan pragaran, negalėdami savo menkais uždarbiais namie jų užlaikyti.Tokio vargdienio darbininko vaikai maži būdami vaikščioja basi, beveik pusplikiai — pas jį jų yra keli, vyriausias, sakysime 10- ties metų, prižiūri savo jaunesniuosius. Per dienų dienas niekas į tuos vaikus neatkreipia domos, nes motina lygiai turi namie darbo lig kaklo. Todėl vaikai auga gatvėje, neretai net mokyklos nelanko, gi kuomet sulaukia tu metu, kuo- met jau su įstatymais galima apsilenkti, išgaunama tam tikri liudijimai ir siunčiama jie į fabrikus, kur nuo ryto lig vakarui priversti dirbti sunkius, pavojingus sveikatai ir gyvasčiai darbus. Per dienų dienas jie “bossų” ii’ įvairių “bosselių” kamantuojami. Po dienos darbui jie grįšta namo — čionai lygiai netenka jiems tyru oru pakvėpuoti, kadangi šeimyna skaitlinga, butas gi mažas, ir tai dar riogsiantis kur nešvariausioj miesto daly j. Todėl šiek-tiek užvalgius, tie vaikai tuojaus skubinasi ant gatvės ir tenai mokosi to viso, kas jų gyvenimui daug blogo padaro. Vėlybais išvakariais nuo gatvės sugrįšta butan, čia kur papuolė atsigula ir ant rytojaus anksti išnaujo privalo skubinties darban.Tai darbininko vaikų dienos praleidimas ir gyvenimas!Audinyčiose, departamen- tinėse krautuvėse ir kitur pilna tų jaunuolių, fiziškai ir protiškai neišsivysčiusių vaikelių, kurie per dienas distiliuoja auksą, plaukiantį platum loviu į kapitalo- skriaudėjo rankas.Visokie įstatymai, uždraudžianti vaikams dirbti, neturės jokios reikšmės ir jie nebus pildomi, kol pirm to nebus išrastas būdas, kaip butų galima darbininkui užlaikyti šeimyna, nesiunčiant jaunuolių vaikų darban. Gi tasai būdas išrasti galima, padidinant darbininkams algas. Tečiau kapitalas apie algų padidinimą nei girdėti nenori ir jei kas jam apie tai užsimena, iš piktumo net tas pačias algas sumažina.Ir taip ištisus laikus kapitalas elgiasi ir jo godumo niekas nepažaboja. Ir jam gera, nes vaikai už ma

žesnes algas atlieka suaugusių darbus.Kas gi darbininkams lieka daryti tame atvėjyj?Darbininkams gali pagelbėti vientik jų pačių apsišvietimas ii* stiprus susi- organizavimas. Tik susiorganizavę stiprion organization darbininkai pajėgs kapitalui statyti petį, jam pasipriešinti ir išsikovoti sau geresnes algas, tokias, kuriomis butų galima pilnai užlaikyti savo šeimynas ir nesiuntinėti vaikų į fabrikus.Todėl visiems lietuviams darbininkams labai patartina prigulėti prie darbininkų organizacijų ir bendrai su svetimtaučiais darbuotes del išsiliuosavimo iš kapitalo jungo. Priešingai kapitalas visuomet smaugs vaikus.
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REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubeltavų Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
P“ . ' U

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

37 Broadway, New York, N. Y.

CZARITZA
\OWINSK

Pirtis
VYRAMS kasdien: MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki (i v. vak.

908-10 W. 14th St.. Chicago,Ill2 blokai nuo llalsted St.

■-.r

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago.
216 W. Madison St A. Chaposke ir|T. Podlaskis, Lietuv. Agentai

Teisingai padaryta degtine iš i 
nepaprastai puikaus mišinio^ 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios i 

prieprovos daro | 
J^SOLO degtinę 

geru vaistu 
Šeimyną

“Ant 
baro 

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

į Reikalauk S-O-L

Naujas Sąvaitis Laikraštis 

“ATEITIS”
Skiriamae daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni* :• 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo ’ 
rūpintis jaunimo apšvietimu. (

"ATEITIS” bus beparty viskas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tai* < 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

"ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. .'
"ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir < 

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

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

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

"ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: <

“ATEITIS” į
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. į 
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- ’<

RĖJIMUI DYKAI). (

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

teeina kas utarninkas Ir petniĮčia.
----------- *------ PRENUMERATA KAŠTUOJA:AMERIKOJ [ ”e‘Xsat^? o?ųpusei matų ipl.25
K IT POPO T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

[ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520*522 W. South Ali., . Mahanoy City, Pa.

.J ’" ‘ > A? i- '
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mm
Kr. Duonelaičio Raštai

Šiemet lietuviu tauta pamini savo garsaus poeto 
Kristijono Duonelaičio 200 metu jo gimimo sukak
tuves.-Todėl mes čia savo skaitytojus supažindin
sime su nekuriais jo raštais, labai užimančiai’pata- 
švtais. «/

PAVASARIO LINKSMYBĖS.
Jau saulele vėl atkopdama budino svietą 

Ir žiemos šaltos trusus pargriaudama juokės; 
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, 
Ir putodama sniegą visur į nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino kelties, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams, 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo, 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės, 
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms. 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip kaip burns įgelt išsižiojo. 
Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo 
Ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo; 
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė 
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

Ale kokie dyvaif nei viens iš didelio pulko 
Verkdams ir dusaudams mus lankyt nesugrįžo; 
Ne, neverkt, bet linksminties visi susirinko. 
Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę 
Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė. 
Tuo potam pašaliai visi kribždėti pagavo, 
Irgi bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė: 
Viens storai, o kits labai dainuoti mokėdama 
Ir linksniai lakstydama ik debesų kopinėjo, 
O kits ant šakų kopinėdams garbino Dievą. 
Bęt ir val^n.i del.skųpų nei viens nesiskundė. 
£;, uaičšio^ir to didžiai jau buvo nudilę, 
O tuls lopytą parlėkdama parnešė kuodą 
Ir pasisotint ant laukų vos mažumą rado. 
O štai, ir tapo pavargęs nieks nedejavo. > 
Bet visi visur sumišai šokinėdami džiaugės.

Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą. 
Taip besidžiaugiant jam, štai, jau ir jo gaspadine 
Iš šaltos gaspados vėl išlindusi rados 
Ir su savo snapu meilingą sveikino draugą.
Kraiką jie visur sudriskusį rado,
Ogi namus naujus, užpernai tik budavotus, 
Rado ant visu kampų permier pagadintus. 
Sienas ir čytus ir daug naujintelių sparu 
Vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. 
Duris su langais ir slenksčiais buvo nupuolę, 
Ogi troba visa visur iškrypusi rodės.
Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams, 

. Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai.
Vyrs tuojau žagarų budavonci parnešė glėbį, 
O gaspadinė jo pustynes mandagiai lopė.
Taip potam abu, daug dirbę bei trusinėję, 
Valgį sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai, 
Ir kelias varles bei rupūžes paragavę, 
Dievui iš širdies visos vieniai dėkavojo.
Tu, žmogau, niekings, mokinkis čia pasikakint 
Ir pasisotindams gardžiaus n’užmiršk savo Dievo.

Krūmus ir girias visokios ošimo dainos, 
O laukus visur bei pievas skambino garsai. 
Gegužės ir strazdai sumišai lakstydami žaidė 
Ir Sutvertoji, linksmai rykaudami, gyrė. 
Kregždės su lengvais sparnais augštai pasikėlė, 
Irgi bešutydamos nei kulkos šaudė per orus, 
O paskui valgius prastus be priprovų valgė, 
Ir pasivalgiusios pliuškėjo pasaką savo. 
Gervins, ik debesų juodų dyviliai kopinėdams 
Ir nei verkdams irgi dejuodams, skambino dangą. 
Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdama, 
Ne, jis nor pamokint, kaip Dievo didelė galybė 
Ir paukštelių balsuos yr didžiai stebuklinga.
Žvirbliai su vaikais, žodžius girdėdami tokius: 
“Rods’*, tarė, “mus’ giminė taip-jau vis šlovina Dievą”.

Bet lakštingala, dar ikišiol kytriai pasislėpus, 
Laukė vis, iki kožnas bus savo dainą pabaigęs. 
Todėl ji paskiaus kasmet vis pradeda sukant 
Ir nakties čėse, kad sviets jau miegt įsiguštęs, 
Sau viena tamsoj budėdama garbina Dievą, 
O išaušus jau, kad mes iš patalo kopam, 
Kartais budina mus ir musų linksmina širdis. 
Ak šlovinga Dieve, kaip dyvins Tavo sutaikymai 
Kad mes rudenį ar žiemos čėse pasislėpę 
Ir susirietę pas meilingą kakalį krankiam,

Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai, 
Bet taip-jau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi lindai 
Ir mažu savo glupas musias sapnuodama gaudai. 
O štai, kad mes vėl linksmai pavasarį švenčiam 
Ir savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom, 
Tuo ir tu savo skambantį nutvėrusi vamzdį, 
Su visokiais balsais ir dainavimų garsais 
Ragini mus pasidžiaugt ir musų lengvini darbus.

Ale sakyk, gaidel, del ko tu vis pasislėpus, 
Ir kad pradeda temt, ar naktį, paderi sukant? 
Kodėl taip didžiai slapais su pasaka savo? 
Juk sviets visas, ar but burs, ar pons įsirėmęs, 
Ir vaikai be buksvų, ir kurnėdami diedai, 
Kožnas ir kiekviens tavo šauną garbina dainą, 
Kad tu mums dyvus linksmų lakštingalų čiauški. 
Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą, 
Smuikai tau ir kanklįs tur su gėda nutilti, 
Kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą 
Ir kinkyt, paplakt, nuvažiuot išbudini Jurgį.

Kad prieš vakarą tu pasislėpus pradedi juokties, 
O mes daug privargę jau į patalą virstam, 
Tai tu tarp kitų paukštelių nei karalienė 
Vis dailiaus ir šlovingiaus savo šūkteri šutką. 
O kad kartais kobotą mes tavo pamatom, 
Tai tu mums nei žvirblis būriškas pasirodai.

Tu sermėgų poniškų puikiai padarytų 
Ir žiuponiškų turbonų niekinį rėdą, 
Bet vis nei burka prastai viešėdama čiauški. 
Ak ir tarp žmonių daug syk taip-jau nusiduoda, 
Kad ant svieto šio mainų tikrai padabojam.

Diksas, aus žioplys, mieste didžiai pasipūtęs 
Ir su rūbais blizgančiais kasdien išsirėdęs, 
Nei dievaitis koks tarp būrų skiauturę rodo; 
O kad kartais mes jo glupą girdime kalbą, 
Tai ir burs tur spjaudyt ir didžiai nusidyvyt, 
Ypačiai, kad apjakėlis toks dar niekina Dievą 
Ir besišypsodama, kaip pons, glupumą parodo. 
Ak, kiek sykių Krizas į vyžas įsinėręs 
Ir savo skrandą būrišką viešėt užsimovęs, 
Po prastu savo stogu nei lakštingala čiauška, 
Kad širdingai jis savo Dievą pradeda garbiųt.

Tu, paukšteli miels, ne poniškai prisivalgai: 
Riebus mus’ lašiniai bei dešros tau nepatinka, 
Ir keptų bei virtų valgių musų nenori;
Tu neliubiji pyragų neigi ragaišių (
Irgi nevožiji gardžiausio gėrimo ponų, 
Bet, pasisotinusi prastai, tik vandenio trokšti. 
Tik neužmiršk, gaidaii, perdaug giedodama,,, valgyt; 
Imk drąsą, nečėdyk, kas mums birbina galvas, ? 
Valgyk sau sveika, kad nori, vabalą margą;
Valgyk grikvabalius, musias ir dyviną, žiogą, 
Valgyk skruzdėles ir ją negimusią veislę. 
Bet ir mus paminėk, į musą girią parėjus, 
Kad dainuodama dar ilgiaus savo vasarą švęsi 
Ir “Jurgut, kinkyk, paplak, nuvažiuok” pasakysi.

Tu niekings žmogau, mokinkis čia pasikakint, 
Kad tau kartais tropijas skupiai pasivalgyt; 
Į paukščius žiūrėk: viens prastą kirminą kramto, 
O kitsai, stokodamas grūdo, gnybia žolelę. 
Juk ir jie kasmet, mus atlankyt sukeliavę, 
Kudą vis ir alkstantį pavasarį randa;
O vei, todėl tik nei viens niekados nesiskundžia. 
Tau, žmogau, miels Dievs daugiu daugiaus dovanojo, 
O tu dar nurni, kad kartais alkaną dieną, 
Ar skupus čėsus sulaukęs, šiupinį gramdai?

Taip sumišai besijuokiant, štai užims pasikėlė 
Ir tuojau erelis rėkaudams pasirodė. 
“Tič”, tarė jis, “pulkai susirinkę liaukitės ošti 
Ir tikrai klausykit ką mos jums pasakysim”. 
Štai tuojau visi pulkai, girdėdami šauksmą, 
Iš visit pašaliu susilėkę jam pasirodė.
“Štai mes, jūsų tarnai; ką velys jūsų malonė?” 
“Mes”, atsiliepdama jiems erelis, “norime tardyt, 
Kaip jusą mylista žiemos bėdoj išsilaikėt;
Ar pristokot ko, ar kas tarp jusą pagaišo? 
Rasi, ką šeškas ar baisinga pelėda sudraskė, 
Mažu ką vanags ar kiaunė kopinėdama smaugė, 
Mažu ką neprietelius žmogus mums numušė sandams, 
Ar kytriai, nei koks klasterius, gyvą pakorė, 
0 paskui prisiėst skauradoj iškepė bėdžių”.

Taip ereliui klausiant ir aštriai tyrinėjant, 
Gandras, ant savo lizdo nei koks pons išsiplėtęs 
Bei besikloniodams vis ir linksmai šokinėdama, 
“Dievs”, tarė, “svietą šį sutverdams ir budavodams, 
Daugel tūkstančių gyvų sutvėrimų leido 
Ir kožnam savo valgį bei gyvatą paskyrė. 
Juk visur, kur žiūrim tik, dyvai pasirodo. 
Pulką šį Sutvertoj is į vandenį siuntė, 
O anam ant orų plaukt sparnus dovanojo, 
Daug gyvų daiktų po medžiais giriose slapos, 
O kiek ant laukų linksmai plezdendami laksto, 
Ar pas žmones ant kiemų cypsėdami bruzda; 
O vei, kožną Dievs vis su pasimėgimu sotim

Kartais tropijas sulaukt ir alkaną dieną, 
Kad visur perdaug baisybės darganų teška, 
Ar kad del žmogaus griekų Dievs vargina svietą. 
Neprietelius žmogus daug syk mus gandina šaudama 
Irgi bičiulių bei genčių mums numuša daugel, 
Kartais nuo vaikų meilingus atskiria tėvus,

(Seka toliau).1

Dainuškėlė.
Skaidri žvaigždutė 
Pro rukus švietė, 
Jauną mergelę 
Ji džiaugtis kvietė.

Vai, kaip man 
džiaugtis, 

Skaidri žvaigždute, 
Kad aš nerandu 
Savo motutės.

Sako man žmonės, 
Kad aš našlaitė, 
Buk mane mažą 
Radę giraitėj,

Kai vėjas verkęs, 
Kai giria užus, 
Vėtra dejavus 
Rusti, intužus.

Nėr kas paguodžia,
Kas nuramina,
Mano širdele
Kas atgaivina.

Verkiant, girelė 
Man’ teramino, 
Vargo dainelė 
Man’ teaugino.

Oi, li-lia, li-lia,
Oi, liu-lia, liu-lia, 
Vai, kur man rasti 
Mano motule?

B. K.

Byla už “Mona Liza”. I- 
talijos mieste Florencijoj 
prasidėjus byla prieš Vin
cento Perugia, kuris anuo
met buvo pavogęs iš Pary
žiaus tautos galerijos pa
veikslą “Mona Liza” ir ku
rį buvo nusigabenęs į Flo
renciją. Kaltinamas teisina
si tuo, kad paveikslo piešė
jas da Vinci buvęs italas, 
tatai jis ir tą paveikslą no
rėjęs sugrąžinti Italijai, sa
vo tėvynei. «/

Unijos vienijasi. Anglijo
je del abelnos gerovės su
sivienijo tris darbininką li
nijos vienon sąjungom Tos 
unijos yra: anglekasią, ge
ležinkeliečių ir transporti
niu darbininką, kurios tu
rinčios viso 1.350.000 nariu.

Ciesorius pasveikęs. Iš 
Vienos rašoma, kad Austri
jos ciesorius Franz Joseph 
jau visai pasveikęs ir neuž
ilgo manąs iškeliauti į sa
vo vasaros rumus Isclile.

Lenkai nuliūdę. Rusijos 
valstybės durna pagaliau at
metė dūmos nutarimą, kad 
Lenkijos miestuose turėtą 
būti vartojama lenkų kal
ba. Lenkų laikraščiai todėl 
rašo, kad jų kalba esanti 
nelaimingoji.

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama, visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatišk'Ui arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vedusioms 
ir nevėdusies.

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

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Nlt int.

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

Tel. Yards 4658

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

KAS SVARBIAUSIA
ŽMOGAUS GYVENIME?

Be abejo kiekvienas atsakys, 
jog SVEIKATA.

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

išleidėme kningą vardu:

SVEIKATA
.ARBA \

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS ĮI 
SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, FIZIJOLOGIJOS 

IR 1IYG1JEN0S.

RANKVED1S 1’IlADiNEMN MOKYKLOMS IR 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

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

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

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

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

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

dresas: J.JtiJiOlj

‘Kataliko” Kningynas
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

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

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

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

Praktikuoja irisuose 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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8 ’ KATALIKAS

Humoras = Juokai.
DOVANA.

Tas atsitinka Paryžiuje. 
Jubilieriaus krautuven in- 
eina du vyriškiai, persista- i 
tanti kaipo ponas su tarnu. 
Ponas ranką laiko pasirišęs. 
Pareikalauja sau parodyti 
žemčiūgų, kaklo papuošalų. 
J ubilierius kuogreičiausi a 
pildo pono reikalavimą. Vie
nas papuošalų pagaliau pir
kėjui patinka, tatai pavar
tęs klausia:

— Kaip jo kaina?
— Septyni tūkstančiai 

frankų — atsako jubilierius.
Pirkėjas nusistebi tokia 

augšta kaina ir ima derė 
ties.

Pagaliau jubilierius su
tinka parduoti už 6.000 fran
kų. Kuomet pirkėjui prisi
eina mokėti pinigus, jis pa
sisako, jogei neturįs su sa
vimi pinigų, prašo teeinu 
jubilieriaus, idant jis jo 
vardu parašytų kelis žo
džius į jo- žmoną, kadangi 
sopančia ranka negalįs ra
šyti. Tarnas, kuris su juo 
atėjęs, su laišku nubėgs pas 
jo žmoną ir atneš pinigus, gi 
jis pats tuo tarpu palauks 
krautuvėje.

Kiekvienam nuolankus 
jubilierius mielai rašo, po
nas gi diktuoja:

“Miela žmonele!
Prašau, iuduok tarnui 6.- 

000 frankų, kurie man tuo- 
jaus labai reikalingi. Ma
nau nupirkti tau dovaną. 
Jaquez.”

Jubilierius tai parašęs 
pirkikui patėmija, kad jis 

"Iftrįs tokį pat vardą, kai 
kad ir pirkikas ir iš to labai 
nusistebi. Bet pirkikas tą 
jo nusistebėjimą priima tik 
paprastu tokiose aplinkybė
se nusišypsojimu.

Tarnas išėjo. Kiek palau
kus sugrįsta su 6.000 fran
kų.

Ponas užmoka pinigus ii 
žemčiūgų papuošalą pasiė
męs rainiai išeina.

Vakare jubilierius užda
ręs krautuvę grįsta links
mas namo. Tarpduryj ji 
linksmai pasitinka jo žmo
na ir tuoj pareikalauja pa
rodyti dovaną, kokią jis ža
dėjęs jai nupirkti.

— Kokią dovaną? — klau
sia stebėdamos vyras.

— Juk pats šiandie prieš 
pietus rašei, kad aš prisiųs- 
čiau 6.000 frankų, nes tu 
norėjęs nupirkti man kokią 
dovaną.

Jubilierius tai išgirdęs 
alpsta. Atsigaiveliavęs bė
ga policijos nuovadon; po
licija ieško apgavikų, kai] 
vėjo laukuose.

LAIŠKAS Į LIETUVĄ.

Mielas kumuti Motiejau!
Pirmais žodžiais mano 

šio laiško pranešu jums, 
kad Amerika yra labai pla
ti šalis, kur-kas platesnė už 
musų parapiją, su visais 
laukais, pievomis ir miš
kais.

Dabar aš jums pranešu, 
kad čionai nesenai pasitai
kė man didelis trubelis.

Aną nedėlią inėjau į vie
ną saliuną su savo partne
riu ant drinkso. Išgėrėm po 
porą' "skunerių, gi bartende- 
ris pradėjo į mus taip kal
bėti :

— Ju polak, lunč, godeel, 

no lunč for ju it. Fain sa- 
sič, ju kečiop, rostbiv, no 
lai k m i godeel.

Kaip jis mudviem taip 
pasakė, tai mes priėjom ir 
pradėjom valgyt tą fainą 
lunčių, liet furt, štedi, taip 
kad nieko neliko. Tada pri
ėjo prie mus bartenderis ir 
vėl ėmė kalbėti:

— J u lunč, godeel,. polak, 
grinor. — No drink, it lunč 
štedi, radovei.

Kaip tik jis taip pasakė, 
aš supykau ant jo ir atsa
kiau :

— Hu ju! Mi no drink 
polak lunč, godeel barten
der. Noseri, mi godeel polak. 
Gudbai, godeel. sanavogan 
ju lunč bartender!

Ir nuėjom ant karo ir nu
važiavom streit i auzą. Dau
giau pas tą sanavoganą nei
sim ant drinkso, nei ant 
lunč. Ką tinkina tie sana- 
voganai, kad aš nusipirkau 
skunerį už nikeli, tai man 
duoda ei, kad aš nevalgy- 
čiau lunč kiek noriu. Čia y- 
ra fri kontri ir man valia 
daryt, kas man tinka ir uie- 

jkas nieko man negali pa
daryti. Jie negali mane šta- 
puot, tie sanavoganai.

Čia yra dar ir tokių sa- 
iiavoganų, kurie pardavinė
ja kendes su kokių nors 
šventųjų pikčerukais, kad 
tik labiau sufulyt mažus 
vaikus, tvirtindami, buk tos 
kendės yra pašventintos. 
Godeel su tokiu bizniu ir 
liumbugu!

Sveikinu jus kumuti ir 
kūmute ir prašau pasvei
kinti nuo manęs visus so
džiuje mano susiedus ir pa
žįstamus.

Gudbai!
Kaulas Juodaitis.

Perėjo gimnaziją.
i Profesorius: — Pasakyk 
man, lekau, ar tu lankei 
gimnaziją ?

Ickus: — Uf, aš jam vi
są pabaigiau.

Prof.: — O kiek laiko mo- 
kinaisi?

Ickus: — Ui, ten visai 
mokslo nereikia. Aš į vieną 
valandą apėjau visas astuo
nias klesas.

Turi pienus.
Moteris į prasikaltėlį: — 

Kada jus atkentėsite savo 
bausmę, ar jus turite ko
kius ateities plonus?

Kalinys: — Taip, poniu
te. Mano pienai yra apie du 
banku ir krasos skyrių.

Juokų pradžia.
— Ar nežinai, kada juo

kai prasidėjo pasaulyje?
— Tuomet, kaip Adomas 

varė Jievą iš rojaus, o ji 
skundėsi neturinti kuomi 
apsirengti.

Ne karvė.
Anglijoje prieš valdžios 

butą tūlas generolas turėjo 
savo namus ir pievą, per 
kurią niekam nebuvo lei
džiama pereiti, išskiriant 
generolo karvę. Norintieji 
eiti i valdžios butą, turėda- 
vo sukti aplink. Kartą vie
na augšto gimimo ponia, 
nepaisydama uždraudimo, 
norėjo tiesiai pereiti, bet ją 
stovintis sargyboj kareivis 
grąžino atgal.

— Kaip tu drįsti! — prie
šinosi ponia; — ar tu žinai, 
kas aš esmi?

— Nežinau — atsakė ka
reivis, — kad ponia esi, bet 
gerai žinau, kad tamsta ne
si generolo karvė.

Ponia daugiau nesiprieši
no ir grįžo atgal.

Išlošė.
Karčemninkas: — Pranai, 

tu pragėrei savo sermėgą ir 
turi ją palikti man.

Pranas: Gerai. Tu sakai, 
kad sermėga tavo?

Karčem.: — Žinoma.
Pranas: — Gerai. Jaigu 

tu pasakysi teisingai, kur 
aš rankas laikau, tai gausi 
sermėgą, o jei ne, tai negau
si ir dar užfundyti turėsi.

Karčem.: — Suprantama, 
kad tu laikai rankas kiše- 
niuose savo sermėgos.

Pranas: — Meluoji. Tu 
sakei, kad sermėga jau pra
gerta ir ji yra tavo, o ne 
mano.

Ilgai straikuoja.
Ponia: — Tai tamsta esi 

vienas iš mainierių straikie- 
rių?

Boinas: — Taip, jau bus 
trisdešimts metų kaip aš 
straikuoju ir dar negrįstu 
prie darbo.

Kodėl nupliko?
— Kodėl Tarnas taip nu

pliko?
— O pusė jo plaukų nu

slinko besirūpinant apie 
merginą.

— Bet kaip jis neteko 
antrosios pusės?

— O, toji nuslinko, kaip 
apsivedė.

Kepurė.
Prasikaltėlis (kurio vėjas 

rito kepurę gatve),, veda
mas policisto: Paleisk ma
ne, tamsta, aš vysiu savo 
kepurę.

Policistas, bijodamas, kad 
prasikaltę! is, bevydamas 
kepurę, gali pabėgti: — Ne, 
tu čia palauk, o aš vysiu ta
vo kepurę.

Nori mainyti.
Zigmas Kentaitis nori 

mainyti savo uošvę ant gra
mofono, bet tik ant tokio, 
kurį jis galėtų užsukti, ka
da jam nubosta klausyti.

žydas ir morkos.
Žydas, eidamas keliu, pa

matė ūkininko darže morkas 
ir sumanė parsinešti sau 
vakarienei. Įlipo į daržą ir 
rauja. Beraujant užtiko jį 
ūkininkas:

— Na, ką tu čia, pasmir- 
dėli, dirbi?

— Ui, žmoguli, kad vėjas 
mane neša, tai aš vis kabi
nuosi ir jos išsirauja.

— Bet kodėl morkos mai
še?

Žydas krapšto pakaušį, 
kraipo galvą ir, trukčioda
mas pečiais, stebisi:

— Ui, net ir man dyvai...

Vaistai.
Kareivių aštrus patronai- 

kulkos, tai šiandieninės 
draugijos vaistai; o kulko
svaidžiai, tai jau visa aptie- 
ka.

Nekurie (gudruoliai) ap
turi tai, ką nori, nuduodami, 
kad to nenorį.

Nelaimė nežiūri į asmenis, 
bet apie laimę. .. irgi tas pat 
galima pasakyti.

MUSŲ SEIMAI.

(Pabaiga nuo 5-to pusi.)

Nutarta pasirūpinti S.
L. A. legalizuoti Kanadoj.

Nutarta išmesti iš “Tė
vynės” “stebuklingus” pas
kelbimus.

Centro sekretoriui padi
dinta alga ligi $125 mėne
siui.

Tautos centai paskirsty
ta sekančiai:

Prieglaudos namams $100 
Moksleivių fondui $150 
Ateivių reikalams 250 
Tautos Namams Vilniu

je — 100
Kankiniams — 100
“Litwai” — 25
Jovaro akiui — 27.54
Inform. Biurui Paryž. 50. 
Našlaičiams — 165.
Višteliaucko fondui —60. 
Seimui aukų prisiųsta į- 

vairiems reikalams viso 
$291.78.

Sekantis seimas 1916 me
tais nutarta laikyti. Pitts- 
burge, Pa.

Tėv. Myl. Dr-jos Seimas.
T. M. D. seimas atlaiky

ta Waterbury, Conn, vaka
rais S. L. A. seimo metu.

Pirmasai posėdis atlai
kyta geg. 26 d. vakare.

Seime dalyvavo 29 dele
gatai.

Seimo vedėju buvo S. Ge
gužis iš Shenandoah, Pa., 
jo padėdėju Mikolauskas 
iš New Britain, Conn. Se
kretoriais: J. Šoliunas ir J. 
Sekevičius.

Centro sekretorius savo 
raportą- pažymėjo, kad T.
M. I). ‘įminti 85 veikiančių 
kuopų.

Seiman įnešta daug nu
siskundimų ant centro 
kningiaus, kuris buk di
džiausioj netvarkoj užlai
kąs Dr-jos kningas.

Centro sekretoriaus knin- 
gos vedamos tvarkingai.

Apturėta daug nusiskun
dimų, kad nekuriu kuopų 
nariai negaunanti Dr-jos 
lėšomis išleistų raštų.

Visa sutvarkyti pavesta 
centro valdybai.

Išrinkta sekanti valdy
ba :

Dr. Zimontas, prez.
Dr. Rutkauskas, v.-prez. 
J. Žemantauskas, sekr.
A. J. Povilaika, išd.

Išdo globėjais:
B. Banys,
N. Želvis. 
Literatinin komitetai!: 
B. K. Balutis,
J. O. Sirvydas, 
V. K. Račkauskas.
Organu palikta išimu jo 

“Vien. Lietuvi)inkų”.
Redaktoriui nuskirta at

lyginimo $50 metams.
Kningium išrinkta M. J. 

Damijonaitis iš Chicago. 
Kningiui bus mokama kas 
mėnuo $10.00 ($5 už randą, 
gi $5 už kningų tvarkymą).

P-nas Struogis T. M. D. 
padovanojo savo darbo lie
tuvių Vėluvą.

Sekantis seimas bus lai
komas 1916 metais sykiu 
su S. L. A. seimu.

S. L. R. K. A. seimas.

S. L. R. K. A. 29 seimas 
atsibuvo Waterbury, Conn.
Prasidėjo birželio 2 d., pa
sibaigė birž. 4 d.

Centro valdybon ..išrink
ta: i l

K. Krušinskas prez.
Riktoraitis vice-prez.
Vasiliauskas (senas), 

sekr.
P. Burba (senas), išd.
Organu išrinkta “Drau

gas”, nariams imti nepri- 
verstinai po 75c. metams.

Sekantis seimas nutarta 
laikyti Scrantone, Pa.

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 bertai- 
nine duokle į centro kasą, 
kad galėtų su pilnu balsu 
dalyvauti kongrese ir ben
drai svarstyti “Vvčiu” or- 
ganizacijos visus reikalus.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

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

Pagelbininkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

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

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

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

Labai naudinga kninga 
M. BsraatowlGZ.

Pajauta, Lizdeika Duktė 
ARBA LIETUVA XIV METAŠIMTYJ.

Histortfflas romanai
SaBcturtM Jnu» Moatril*

5£Una pėpenos apdarais si.°« 
„ AUDgKfcO w ataa

Tta tai fcnfcga nepaprastai žingeidi. Pra
das ją skaityti, skaitytojas negali nuo jos atsi
traukti, kol nepabaigs, Yra tai didele kninga ir 
visa perdėm indomi. Gabus rašytojas čia pakelia 
praeities paslaptybių uždangą ir rodo gyvenimą 
k veikimus musų prabočių kurie gyveno ir velke 
daug metaSimčių, atgal, kuomet Lietuva buvo 
jauna, pilna gilybes ir išdidumo. Be išėmimo 
kiekvienas lietuvis bei letuvč turi tą karingą per
skaityti

PorkupeTama duodame gerą nuo&lmtj,

UBBCiaat flaigM airtmUtoi

J. M. Tananevičla,
8249-58 So. Morgan St, CHICAGO, ILL.

Farmos! Farmos!
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 
maišytos, žemės ne išdirbtos turiu visokio gatunko Ilgios vienas su kal
nais kitos su medeis trecios pliki laukai kur gali eiti ir arti be vallmo jų 
parduodu visokio didumo plotais arti Miestuku ir priepat gelszkeliu di
džiausioj Lietuvių kolonijo Michigan Valstijo kur yra 215 Lietuvių tax- 
meriu tarpte tu lietuvišku farmu ir tos žemės randase prekės žemiu nog 
$900 akeris ir brangiaus parduodu ant lengviausiu išmokėjimu atvažlokit 
toj ir kaipos priebusi Į Peacock toj Tilifonuok manie į farmų 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 kuigele apie prekės ir viso krašto ap
rašomas ir mapa dovana.

Adresuok:

ANTON KIEDIS. . ..
PEAiiOCK, LAKE COUNTY, : MICHIGAN

Ar matei kada-nors laikraštį

“DRAUGĄ“?
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių I 
didžiausio formato, vedamas ge- į 
riaušių redaktorių. Rasi jame * | 
geriausių raštininkų raštų ir vi- jį 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1
Užsieniuose metams $3, pusei mėtį ji.60

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

Mr AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT®!

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

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

groja iš abiejų pusių. Kaina rekordų: Nuo 65c. iki $7.50.
gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; 
rekordais.

ham, baritonas........................................  $1.50
A. 584. Love Me Just Because — iš A. Stuburn Cin

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

noris................................................................... 65e.
A 1155. America (My Country), choras. — II. Battle

Hymn of the Republic, kvartetas. .................  65c.
A 1014. Stars of the Summer Night, vyr. kvartetas.

— II. Vira, vyrų kvartetas.................................... 75c.

PASTABA: Visi Columbia rekordai 
visos Columbia mašinos gali groti Victor

LIETUVI.sKI REKORDAI.
E 1161. “Tekėjo saulelė kad aš jojau (choras). An

troj pusėj: Stunibriškių polka (armonika)............ 75 c.
E. 1162. J ieva (choras). Antroj pusėj: Polka nuo Ru

dos (armonika)................................................ 75c.
E. 1163. Teklytė ir Pranulis (duetas iš operetes 

“Kaminakrėtis ir Maluniukas). Antroj pusėj: 
Gudiška Polka (armonika).......................... 75c.

E. 1164. Grožybė Lietuvos (choras). Antroj pusėj: 
Jurgiuko kazokas (afmonika)...................... 75c.

E. 1165. Tėvynė (choras). Antroj pusėj: Amerikoniš
kas maršas (benas) .......................  75c.

E. 1166. Sukruskime broliai (choras). Antroj pusėj: 
“Kur bakūžė samanota (duetas).............. 75c.

E. 1167. Kur namas mus (choras). Antroj pusėj: Kur 
bėga Šešupė (choras). — .......................... 75c.

E. 1168. šaltišius arba Dūda (choras). Antroj pusėj: 
Žvirblelis (solo)................................................ 75c.

E. 1169. Eina garsas nuo rubežiaus (choras). Ant. 
pus.: Siuntė mane motinėlė (solo)....................75c.

MAŽRUSI.ŠKI rekordai.
(M. Mironenkos solo dainos pritariant armonikai).

E. 1210. Oi, za gajem, gajem. — II. Divka V siniach 
stojala. —...........................................................75c.

E. 1211. Kučeriavy Marko. — II. Oi, ni chodi Gricių. 75c.
E. 1212. Hop, moi gričaniki. — II. Sonco nizenko. — .. 75c.
E. 1213. Gandžiu knis. — II gonėi kavaler. —................ 75c.

AMERIKONIŠKOS-ANGLIŠKOS DAINOS.
A 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 Saurie. David Bisp- 
rano.......................................      $3.00

Vsus žemau surašytus r tukste

“KATALIKO” KNINGYNAS,

ARMONIKOS SOLO.
(Grota Jermolajo Diemianenko).

E. 1146. Vse govoriat ir Vidu-1 ja na reėenku. — II.
Rach-ėesh-čach ir krakoviak................................. 75o.

E. 1197. Maršas Toska po rodine. — IT. Mazurka......... 75c.
E. 1198 Rusiška Polka. — II. Antra Rusiška Polka. .. 75c.
E. 1199. Valsas “Lakštingala“. — 11. Po ulice mosto-

voi ir Stradanija ................................................... 75c.
(Grota Guido Deiro).

E. 1036. Polka. — II. Marsz Polka................................ 75c.
E. 1066. Bud’ zanaitim. — II. Visie liūdi to dielajut. 75c.
C. 2025. Avė Marija. — II. Dolores (valsas)................. 75c.

ŠOKIAI.
C. 324. Polka. — II. Valsas (Mexikos kapelija).............75c.
C. 2128. Muzikantas, valsas. — II. Diabolo polka

Mexikes kapelija).............................  75c.
S. 3002. Kamarinskaja. — II. Thallen, polka (kapelija). 65c.
A. 5189. Melinas Dunojus, valsas Strausso (orkestrą).

— II. Two-Step. ...............-• •••:■• M®
A. 5408. Strausso valsai (orkestrą). — II. Two Step

(orkestrą)........... . ...................... i....v.-..-. ..v.. $1.00

mč us k tų rekordų pardav nčja

3249 S. Morgan St., Chicago, III.
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CHICAGOS ŽINIOS
Lietuviai permažai tesirūpi

na ir teindomauja 
moksleiviais.

Lietuvių moksleivių Ame
rikoj turime nemažai. Jie 
veikia, kruta, bet tų daro 
mažai tesusirišę su visuo
mene. Iš visuomenės pusės 
matyt permažas jiems prie
lankumas, teteikiamas ir jų 
darbais ir veikimais perma
žai teindomaujama. Ypač 
tai teko pastebėti gegužio 
17 d., kuomet dvi S. L. R. K. 
M. A. kuopos buvo suren
gusios puikų vakarų. Labai 
pagirtinai išpildė programą 
ir labai gėrėjaus jų prakil
numu ir stropumu. Gražios 
kalbos išgirdau iš jaunų 
sielų. Labai svarbiu ir pra
kilniu laikau jų veikimą. 
Rodos reikėjo mus veikė
jams, inteligentams skait
lingai atsilankyti tokiu va
karan. Ištikro, kaip mažai 
ten jų tesimatė. Mačiau iš 
kunigų tik tris — kun. F. 
Kemešį, kun. Ežerskį ir dek. 
kun. Kraučuną. Šiaip svie- 
tiškių inteligentų visai ma
žai tesimatė. Kiti atėjo tik 
po programų. Turbut tik no
rėjo šiokį-tokį mandagumų 
parodyti, ar tik pasišokti.

.^^linėtas vakaras smego 
Wranl^*i|enin giliai ir todėl' 

čia rašau apie tai. Man ro
dos, kad kiekvienam reikia 
remti, palaikyti tą šviesos 
žiburėlį. Jie yra geresnioji 
mus tautos dalis. Kuris tik 
apie mokslų, apie apšvietę 
rūpinasi, kuris lanko mo
kyklas, tas jau turi savyje 
prakilnumo, augštumo. Iš 
jų tarpo galime laukti vei
kėjų dr-jose, pramogose ir 
apskritai viešame gyveni
me.

Daug mes darome liežu
viu, kitas į laikraštį rašo 
paraginimus prie dirbimo, 
o ištikro pats nieko nenori 
prisidėti. Raginam vienas 
antrų lupomis, bet patįs iš 
užkertės žiūrim, kad kitas 
eitų, o kad aš pasilikčiau.

Labai nusistebėjau, kai 
pamačiau tokį šaltumų mus 
inteligentų linkui mokslei
vių. Juk kaip svarbus yra 
gaivalas moksleiviai. Jie, iš
ėję gyvenimai!, prisidės prie 
sutvarkymo mus dr-jų ir ki
tokių viešojo gyvenimo da-

greit imsim geriau elgties?
V. Gaižauskis.

Nedalyvaus spaudos gavi
mo sukaktuvių pami

nėjime.
Gvardija D. L. K. Vytau

to rengia paminėjimą 10- 
metinių spaudos gavimo su
kaktuvių. Buvo pakviesta 
dalyvauti ir kitos dr-jos. 
Subatoj, birželio 6 d., vie
nos tautinės dr-jos susirin
kime buvo 
Gvardijos
Kaip tik skaitymas 
baigė, tai vienas

perskaitytas 
pakvietimas.

pasi- 
cieilikas 

pakilęs ėmė nebūtybes ver
sti ant Gvardijos ir jos na
rių, paskui kalbėjo apie Co- 
lorados straikų, apie pati 
Vytautų, išvadino tų didvy
rį darbininkų išnaudotoju, 
biiržuazu, kraugeriu, prily
gino prie caro ir dar ilgai 
butų varęs visokių nesąmo
nių, jei pirmininkas nebūtų 
jo sustabdęs. Tai kiek išma
nymo ir apšvietimo gauna 
cicilikai iš savo vadovų ir 
jų laikraščių.

žiavus į Melrose Parką pas 
giminę. Ta proga ir pasi
naudojo bomas. Nutėmijo 
patogų tarpų, inėjo vidun, 
pavogė grynais pinigais 
$120, du auksiniu laikrodė
liu ir branzalietų. Išviso 
skriaudos padarė ant $200.

Tie vagiliai lando po mi
mus ir nuduoda, buk ką ten 
užrašinėja. Bet ištikro tai 
tik tykoja ir šnipinėja, kur 
gali ką pavogti. O jie bai
siai drąsus. Anas vagilius, 
išeidamas su pavogtomis 
brangenybėmis, išėjo sau 
pro žmones ii- nuėjo ramiai. 
Todėl 
giems. 
laikyti 
laikyti 
kties visokių ten ’brangių 
rinkių ir linkučių ir kito
kių gražini, kurios 
naudos nesuteikia, 
privilioja vagilius.

reikia būti atsar- 
Nėra saugu pinigus 
namie, duos reikia 
banke. Nereikia pir-

jokios 
o tik

A. G.

Dzūkas.

ap-

Mųs gyvenimas skurdus, 
palengva težengiame pir
myn, visų stumdomi, dr-jo
se bloga tvarka, o vis tai 
del to, kad mus tarpe ma
žai tėra prasilavinusių, su
manių vyrukų; todėl beraš
čiai turi dr-jose sekretoriau
ti, nemokanti skaitliuoti tu
ri būti išdininkais. Mažai 
kas supranta apie susirin
kimų vedimų ir užsilaikymų 
susirinkimuose. Turint tar
pe apsukraus, pamokinto 
jaunimo, kitaip dalykai 
virstų. Mus jaunuoliai, ku
rie lavinasi, mokinasi, vis 
daro daugiausia savo vieku. 
Todėl ypač turėtumėm juos 
paremti, prielankus jiems 
būti. O to pas mus nėra. Ar

Lietuvis dentistas žada 
sibuti ant Town of 

Lake.
Ant Town of Lake, belie 

tik bus didžiausia lietuvių 
kolionija visoj Chicago j. 
Bet ligšiol neturime čia lie
tuvio dentisto, 'o ant Brid
geport net du lietuviu 
dentistu. Turbut urnai susi
lauksim lietuvio dentisto. 
Ketina apsibūti ant Town 
of Lake dentistas Kazys Vi- 
zelis. Jis šiemet yra baigęs 
dentistikos mokslus ir bir
želio 2 d. gavo diplomų. Ke
tino važiuoti ir apsigyventi 
rytinėse valstijose, bet da
bar mano apsibūti ant Town 
of Lake.

Naujas profesionalas jau 
gerai žinomas šios apygar
dos lietuviams. Nemažai y- 
ra čia darbavęsis. Nors ne
turėjo pašalinės paspirties 
moksle ir turėjo pats uždar
biauti, bet visgi razdavo 
liuoso laiko prisidėti prie 
lietuvių veikimo. Jis yra 
nariu Lietuviško Teatralių 
Kliubo “Lietuva” ir daug 
jam yra pasitarnavęs. Taigi 
toks tėvinainis yra čia labai 
pageidaujamas. Jis yra ki
lęs iš Kauno gub., Raseinių 
p., Šviekšnos parapijos. Ge
ros kloties naujam profesio- 
nalistui.

Majoras laike straikininkų 
pusę.

Kuomet tęsėsi nesenai 
pasibaigęs plytninkų strai- 
kas, tai majoras Harrison 
laikė straikininkų pusę. 
Kaip žinoma, plytninkų li
nija reikalavo, kad be jos 
žinios nebūtų darbininkai 
pavaromi iš darbo. Streiki
ninkai reikalavo, kad unijos 
viršininkai žinotų apie pa
varomąjį darbininką. Kuo
met abi pusi buvo susirin
kusios, tai majoras pasakė: 
“Aš visuomet maniau, kad 
tokis paragrafas yra viso
se unijų sutartyse, nes juk 
unijos stengiasi apsaugoti 
sayo narius nuo pa varymo 
iš darbo, išskiriant atsitiki
mus, kur darbininkas dar
bo nemoka. Aš žinau, kad 
toks paragrafas yra sutar- 
tyj gatvekarių kompanijos 
su unija”.

Dzukas.

Saugokitės vagilių.
Tegu bus kitiems perser

gėjimu šitoks atsitikimas. 
Birželio 4 d. aplink 10 vai. 
ryte atėjo vagis po No. 3219 
Auburn avė. ir smarkiai pa
sibeldė J duris. Negavęs jo
kio atsakymo pasibeldė i 
antras duris. Dar ant trepu 
pasėdėjęs klausė vaikų, kur 
šeimininkė. Vaikai pasakė, 
kad jos nėra namie. Tame 
pagyvenime gyvena Anta
nas Gilis su savo žmona. Tų 
dieną jo žmona buvo išva-

KUN. DEKANAS M. KRAUČUNAS. ’
Šią nedėlią, birželio 14 d., šv. Jurgio K. parapijos, 

Chicagoj. klebonas, kun. dekanas, apvaikščios savo 25 
metų kunigystės sukaktuves. Tą dieną dekono pager
bimui parengiama platus programas. Kun. dek. Krau- 
čunas šv. Jurgio K. parapijoj klebonauja jau 22 metai 
ir per tą laiką Įgijęs daug sau prietelių ne tik tarp pa- 
rapijonų, bet ir tarp visų Chicagos lietuvių.

Ir “Kataliko” redakcija nuoširdžiai sveikina gerb. 
jubiliatą ir velija jam sveikam sulaukti gilios senatvės 
besidarbuojant parapijos labui.

siau sumažėjo per pastaruo
sius 20 metų, bet mirtingu
mas žmonių, sulaukusių am
žiaus tarp 60 ir 70 metų, 
buvo tas pats per amžius, 
nuo Nojaus laikų. Aš žinau 
žmonių, kurie nenori su
laukti šimto metų amžiaus. 
Klausimas, vienok, yra in- 
domus kaip del paprasto 
žmogaus, taip, ir iš moksliš
ko atžvilgio.”

tuvėj 50 darbininkų buvo 
apalpę. Pittsburge, Pa. kri
to nuo karščių tris. Viduri
nėse valstijose, kur ypač ke
pino saulė, dienos įkaityj 
buvo darbai ant farmų per
traukti.

Sužeidė dvi seseris.
Dvi seseris iš šv. Marijos 

vienuolyno liko sužeistos 
ties Robey ir W. Harrison. 
Užgavo gatvekaris. Viena 
buvo 60 metų, kita 65 metų 
amžiaus. Daktaras pribuvo 
pagelbon ant motorciklio ir 
pribuvo pirmiau, negu am- 
bulansas.

Pocius apsivedė su Kli
mavičiūtė.

Pereitą seredą, birželio 10 
d., p. A. Pocius apsivedė su 
p-le O. Klimavičiūte. Abu 
chicagiečiams žinomi talen
tai. Šliubas atsibuvo Visų 
Šventų bažnyčioj, Roselan- 
de.

Naujai porai linkima mei
lingo ir laimingo sugyveni
mo.

Pranašauja ilgesni žmonių 
amžį.

Chicagos medikalės dr-jos 
susirinkime kalbėjo Dr. E. 
S. Bailey. Padarė labai in- 
domius išvedžiojimus. Tšro- 
dinėjo, kad ateityj viduti
nis žmogaus amžis busiąs 
100 metų. Jisai pasakė: 
“Vaikų, kurie gims 1950 
metais, vidutinis amžius bus 
100 metų. Statistikos rodo, 
kad mokslui pietoj anties ir 
pasekmingiau kovojant su 
ligomis, apskritai imant, 
žmonių amžis ilginasi. Pen
kiasdešimts metų atgal vi
dutinis žmonių amžis buvo 
35 metai. Dabartės, ačiū iš
radimams medicinoj, viduti
nis amžis yra 50 metų; re
miantis tomis skaitlinėmis 
galima sakyti, kad 1924 me
tais vidutinis žmogaus am
žis bus 65 metai.

Antras žymus dr. Arthur 
Bevan pridėjo prie minėtų 
išvedžiojimų sekančius pa
aiškinimus: “Aš nemanau, 
kad gali būti 100 metų vi
dutinis žmogaus amžis. Tei
sybė, vaikų, jaunesnių pen
kių metų, mirtingumas pu-

Apvogė lietuvius.
Birželio 8 d. po No. 4600 

So. Marshfield avė. buvo 
apvogta lietuviška šeimy
na. Visiems išėjus darban 
ir šeimininkei išėjus mėsi
nei!, vagilius įslinko pro 
langą ir prisiplėšė visokių 
brangenybių. Pavogė tris 
laikrodėlius, keliatą žiedų, 
$80 grynais pinigais ir ke
liatą neišmainytų čekių. Va
gilius dingo. Ar tas kitus 
pamokįs, kad išeinant lan
gus reikia uždaryti, kad pi
nigus reikia, banke laikyti 
ir kad brangesniuosius daik
tus reikia po raktu laikyti?

Rakieta.

Atsargiai su šaltakoše.
Dabartės karščiams užė

jus, kiekvienas ieško budo 
atsivėdinti. Ne vienas grie- 
biasi šaltakošės. Reikia bū
ti atsargiems su tuo valgiu. 
Nešvariai išdirbama šalta- 
košė gali būti labai pavojin
ga. Dviejuose miesteliuose 
Kewanee ir Galva apsirgę 
daugiau kaip 150 asmenų 
užvalgę šaltakošės. Labai 
nešvari ir todėl pavojinga 
šaltakošė.

Ag.

Vaikų vakaras.
Ateinantį nedėlios vaka

rą, birželio 14 d., šv. Jurgio 
salėj, parapijinės mokyklos 
mokiniai rengia labili dailų 
vakarą su įvairiu progra
mų. Visą programą išpildys 
mergaitės ir berneliai šv. 
Jurgio parapijinės mokyk
los. Bus dainos, deklemaci- 
jos, pianu skambinimas, 
dviejų veikalų lošimas — 
“Podukra karališka” ir an
gliškai “Pinos”.. Progra
mas bus tat labai įvairus ir 
indomus. Chicagiečiai turės 
progos palnatyti, kaip gra
žiai yra vaikučiai lavinami 
parapi j ii i ė j m o kyk 1 o j.

Todėl labai patartina at
silankyti tau vakaran.

Atėjo aštuntas “Vairo” 
numeris.

Nesenai atėjo aštuntas 
“Vairo” numeris. Šisai nu
meris yra pašvęstas paminė
jimui 10-metinių spaudos 
atgavimo sukaktuvių. Daug 
yra indomių straipsnių apie 
tą dalyką. Yra puikus kun. 
J. Tumo straipsnis.

Šitą paskutinį ir visus ki
tus išėjusius “Vairo” nu
merius galima gauti “Kata-

Smirdančios “bombos” 
penkcentiniame teatre.

aire, po num. 6843 So. Wen
tworth avė. buvo ištikęs ne
malonus nuotikis. Kuomet 
prisirinko arti 5(H) žmonių, 
tai teatrai! buvo įnešta 
smirdančių “bombų”. Jos 
padarė baisų dvokimą. Žmo
nės pakilo ir pasileido lau
kan.

Tas šposas buvo iškirstas 
del to, kad menadžierius pa
varė unionistą mašinos ope
ratorių ir jo vieton pastatė 
kitą neunionistą.

— Šią savaitę atsibūva 
posėdžiai moterių kliubų fe
deracijos. Iš visur suvažia
vo arti 4.0000 moterių.

— Policijai buvo praneš
ta, kad įvairiose vietose 
dinge 15 automobilių. Po
licija suėmė 8 vaikpalaikius, 
kurie tuo kalti. Tie vagiliu
kai jauni — nuo 15 iki 17 
metų amžiaus.

— Garfield bulvare auto
mobiliui grąsė pavojus su- 
sikulti su motorciklistu. Šo
feris, norėdamas išvengti 
su s i kūlimo, pasuko automo
bilių šalin ir smogė į stulpą. 
Automobilius liko labai su- 
gadytas, bet niekas nebuvo 
sužeistas.

— Viena mergina gavo 6 
mėnesius kalėjimo už vogi
mą kitos moteries drabužių.

— Vienas senas vyras, ne
galįs dirbti, ir turįs jauną 
moterį, skundėsi teisėjui, 
kad jo pati neduodanti jam 
pragyvenimo. Kadangi se
nis turėjo nuosavybės, tai 
teisėjas liepė ją parduoti ir 
iš to maitinties. Mat, senis 
norėjo lygių teisių.

— Arthur Hartwick, ku
ris uždarytas laikinai) kalė
jimai! už dirbimą ii- apyvar
ton leidimą pinigų, kalėji
me būdamas į 4 valandas 
pražilo. Sakoma, jam tas at
sitikę nuo susirūpinimo.
— Oak Forest siaučia 

kažkokia epidemija, kurios 
šaltinių nei valdžiai, nei 
daktarams nepasisekė lig
šiol susekti. Pradėjus geg. 
9 diena ilgšio! ten susirgo 
158 asmenis nuo nuodų, at
sirandančių valgiuose.

— Valkatų kliubo, vadi
namojo “Down and out” 27 
nariai tomis dienomis pa
puolė policijos nuovadon už 
norėjimą prasimiegoti ne- 
nusanidytuose jais namuose.

Karščių pasekmės.
Panedėlyj ir utarninke 

spirgino didelis karštis. Pa
nedėlyj nuo karščio mirė 
Chicagoj du asmeniu, o u- 
tarninke net astuoni ir dau
giau kaip 50 buvo apalpu
sių. Vienas mirusių buvo 
lietuvis K. šaltis. Apalpo 
ties 77 g. ir Maryland avė. 
Buvo nugabentas į Washin
gton Park ligoninę ir čia po 
šešių valandų mirė. Vienas 
bandė nusiskandyti. Šoko 
vandenin. Bet policistas tai 
pamatė ir ištraukė. Ištrauk
tas pasakė, kad esąs seny
vas, be darbo ir įkaitęs.

Per tas dienas ir kitur 
svilino didelis karštis. Pa
nedėlyj Springfielde, • III. 
temperatūra buvo pasiekus 
100 laipsnių. Buvo karšta 
visose vidurinėse valstijose. 
Detroite, Mieli, keturi mirė 
nuo karščių ir 20 buvo apal
pę. Fordo automobilių dirb-

TRUMPESNĖS ŽINIOS.

— Iš San Antonio, Texas, 
atvyko Chicagon Katherine 
Stimson, gabi orlaivininkė. 
Savo biplanu ketina lėkti iš 
Coliseum į Grant Parkų.

— Oak Forest ligoninėj, 
kur si angoj ama 2.500 viso
kių ligonių, per visų mėnesį 
buvo patėmyta didis sune- 
galėjimas kaiknrių ligonių. 
Manyta buvo, kad valgiai 
buvę užnuodyti. Tyrinėjo 
daktarai valgius ir nieko ne
rado. Del tokio apsireiškimo 
vyriausysis daktaras Chas. 
Elerlein atsisakė nuo vietos.

— Motinos privalo saugo
ti) savo vaikus ant gatvių, 
nes karščių metu pasiutę 
šunes daug vaikų aprieja.

— Pereitų nedėlių auto
mobiliai suvažinėjo aštuo
niolika žmonių. Du mirė, ki
ti tik sužeisti.

Tris reikalingumai.
Kad džiaugusis tobula 

sveikata, mums būtinai rei
kalinga maisto prarijimas, 
perdirbimas ir išmetimas, 
tai yra, mes turime imti už
tektinai maistingo valgio, 
mes turime jįjį visiškai su
virškinti ir mes turime pa- 
siliuosuoti nuo nereikalin
gos medžiagos. Jaigu kurio 
šių trijų reikalingumų sto
ka, mos sergame. Tokiuose 
atsitikimuose Triner’s A- 
merican Elixir of Bitter 
Wine yra patariamas, nes 
1) jisai suteikia natūrali a- 
petitą, 2) pagelbsti virški
nimui ir 3) visiškai išvalo 
kūną. Jisai suteikia kūnui 
jo lygsvarą, kuri reiškia ge
rą sveikatą. Skilvio ir vidu
rių ligose, kuomet tai su
jungta su atkakliu užkietė
jimu ir šiojo pasekmėmis, 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine yra vertingiau
siu vaistu. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Kad prašalinus skau
dėjimus raumenyse ir są
nariuose, krutinėję ir kup
roj, tegu kiekvienas bando 
Triner’s Linimentą.

(Advt.).
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KATALIKAS

P-NO J. M. MEDELIO NAMAI.
j' (Kertė Wallace ir 33 gatvių ant Bridgeporto).

Tuos didelius ant trijų lotų, keturių augštų muro namus nupirko nuo J. M. 
Tananevičės plačiai žinomas lietuvis tautietis, p-nas J. M. Medelis, kuris ilgus me
tus gyveno So. Chicagoj. Už namus užmokėjo $29.000. Tuose namuose apačioj yra 
keturi storai, gi visame buste net 17 pagyvenimų. Ketvirtame store p-nas J. M. 
Medelis ištaisė puikų salooną-buffetą, taip kad retai kur toksai galima rasti. Sa
vo naujam kaimynui velijama kuogeriausiojo pasisekimo tuose naujuose ir naujai 
įgytuose namuose.

PRINCIPAS.___________ K
Gydytoj ienė Kerbediei j ė 

pabučiavo savo vyrui kak
ton ir, atsigręžusi i inžinie
rių Aleksandravičių, pasa- 

• kė:
— Tmsta gal neišeisi, aš 

už kokios valandos busiu 
namie.

— Gal ir neišeisiu, — at
siliepė inžinierius^ nukrei- 
į'ięšr a k is “i' jTi u na liekną mo
teriškę.

— O vakare visi drauge 
operom Taip, Vladuk?

— Gerai, Valiūne, gerai! 
Šiandien kaip tik “Trista
nas ir Izolda”.

Šeimininkė dar syki pa
bučiavo savo žmogų, apsisu
kę ir purptelėjo iš kabine
to.

Vyrai pasiliko vieni. Gy
dytojas Kerbedis vėl ėmė 
išmetinėti Aleksandravičiui 
— be pykčio, o taip, kaip 
draugas artimam draugui 
išmetinėja:

— Tu, Jurgi, negerai pa
darei !

— Na?
— Kviečiau į vestuves ir 

neatvažiavai...
— Aš juk telegramą mu

šiau, kad negaliu.
Anokios čia negalės! Ge

rai, dabar mudu su Valiūne 
tavęs visą mėnesi neišleisi- 
va, paviešėsi pas mus! Šian- 
dien-pat iš viešbučio persi
kraustyti. Butas musų di
delis, kambarių yra atlie
kamų.

Aleksandravičius tyliai 
nusišypsojo:

— Pas jus? Kad, mat, 
truputį lyg ir nepatogu... 
Jaunavedžiai esat, o jauna
vedžiai, rodos, nemėgia, jei 
kas pašalinis jiems painio
jas !

Abudu draugu balsiai nu
sijuokė.

Kerbedis išėjo Jaukam Tš 
bufeto kabinetan jis atsine
šė vermuto butelį ir stiklu. 
Ėmė girkšnoti ir begirkšno- 
dami įsileido į kalbas — 
kalbėti gi jiems buvo apie 
ką, nesimatė kelius metus.

Aleksandravičius šneku
čiavo ir dairėsi po kabine
tą. Į vienus daiktus žiurėjo

ilgiau, į kitus trumpiau. In
žinierius interesavosi kam
bario įrengimu. Kerbedis, 
tai patėmijes, paklausė:

— Patinka tau?
— Nieko sau gusta, nie

ko. Tuojau matyti, kad mo
teriškės ranka darbavosi.

— Ek, inžinieriau, inži
nieriau, žinai, ką aš tau pa
sakysiu !...

— Nugi?
Ogi, kad nevedęs žmogus, 

tėra tik pusė žmogaus. Ap- 
sivedus, brolyti, suvis kito
niškai !

Aleksandravičius žvalias 
akis įrėmė į Kerbedį, va
landą pažiurėjo ir pratarė:

— Vladai, bet tu bažny
čioj buvai, ėmei jungtuves?

Gydytojas truktelėjo pe
čiais, sumirkčiojo akim ir, 
nunėręs galvą, atsiliepė:

— Kas tau sakė?
— Girdėjau! Vadinas, 

tiesa, kad neapsiėjai be pa
laiminimo?

— Tiesa, tai kas?! — 
šiurkščiai atšovė Kerbedis 
ir atsisėdo pintinėn kra- 
sėm

Aleksandravičius paba i- 
gė gerti savo stiklą, porą 
kartų perėjo išilgai kabine
tą ir atsistojo prieš drau- 
o‘n • &<£ •

— Ok, ok, ok, kaip tie 
žmonės keičiasi! Pameni, 
Vladai, už tą patį palaimi
nimą sykį tu man tik veido 
nesuardei? Atsimeni, a?

Gydytojas nervingai pu 
sikuštino krasėje ir da 
šiurkščiai! atšovė:

— Nesubrendęs gimnazi
stas daug ką plepa!

— Ne gimnazistas, ne! 
Buvai jau ketvirtame kur
se, kaip mes disputąvom a- 
pie moterystės sakramentų, 
pamenu...

— Geriau nutiltum!
Inžinierius, lyg nenugir

dęs gydytojo žodžiu, tęsė:
— Aš buvau tos nuomo

nės, tiesa, ir dabar tebesu, 
kad nevedusius, jei ne kit
kam, tai bent statistikos 
žinioms reikalinga užregis
truoti. Tu,’ pamenu, kaip >į- 
sikarščiuosi, kaip įsišoksi, 
girdi, tie visi tavo biurai, 
visos registracijos tėra tik

laukinės civilizacijos gudry
bės! Žodžiu, atmetei visas 
jungtuvių formas.

Gydytojas, suraukęs kak
tą, per dantis murmtelėjo:

— Principe, žinoma, kad 
nereikalingos nei bažnyčios, 
nei registracijos!

Inžinieriaus veidą ap
traukė sarkazmas:

— O gyvenime?
Gydytojas striktelėjo, pa

tampė užriestus usus ir vėl 
susmuko krasėje.

Aleksandravičius, nesu
laukęs atsakymo, da pakar
tojo klausimą:

O kaip gyvenime, a?
Kerbedžio akyse žybtelė

jo neapykanta. Kažin-ką jis 
norėjo atšauti, bet laike su
kando dantis, susiturėjo.

Inžinierius ar nutilo. At
sisėdo prie stalo ir ėmė var
tyti albumų su Mūrijo re
produkcijomis. Pervertė 
kartą, kitą ir vėl išnaujo 
pradėjo.

Gydytojas urnai atsisto
jo:

— Atsiprašau, man rei
kia išeiti, turiu sunkų ligo
nį.

Inžinierius užvožė albu
mą, ar atsikėlė ir padavė 
ranką Kerbedžiui:

— Aš ar einu.
Prieškambaryj Aleksan

dravičius da sykį spustelė
jo draugui ranką:

— O kaip vakare, operon 
kirsimės?

— Šiandien?
— Taip.
Kerbedis įrėmė akis į sa

vo nušveistas botines ir at
sakė :

— Atsiprašau, aš buvau 
pamiršęs, šiandien pas mus 
sanitarės komisijos posėdis.

Inžinierius išėjo.
Kerbedis nė per pusiau 

lupų neprasitarė draugui, 
kad šis persikraustytų iš 
viešbučio, kad jo neišleis vi- 
.są mėnesį... Sugrįžęs į ga- 
binetą, Kerbedis išgėrė li
kusį vermutą ir, parvirtęs 
ant atamanos, traukė papi
rosą už papiroso, o nurūky
tus galus metė aslom Su
merkęs akis ir suraukęs 
kaktą. Kerbedis retkarčiais 
murmėjo:

— Atsirado reformato
rius! Jam rodos, kad gyve
nimas tekinys— paėmei ir 
suk, kaip nori! Idiotas!

Gydytojo veidas darėsi 
vis piktesnis.

K. Jas.

Kaizeris užganėdintas.
Nesenai Vokietijos kaizeris 
aplankęs provincijas Alza-* 
ciją ir Lotaringiją, kur gy
ventojai francuzai jį labai 
priėmę. Kaizeris,' sugrįžęs 
Berlynan, pasiuntęs tų pro
vincijų gyventojams savo 
karštą, padėką už jų prie
lankumą.

Mikado karūnavimas. Ja
ponijoj oficialiai paskelbta, 
kad mikado karūnavimas 
atsibusiąs 1915 metais ru
denį, nes tuomet pasibaig
sianti gedulybė už mirusią 
mikado motiną ciesorienę 
Haruko.

Gimimo sukaktuvės. Bir
želio 3- d. popežius Pius X 
apvaikščiojęs savo gimimo 
79-tas metines sukaktuves. 
Gavęs daug pasveikinimų iš 
viso pasaulio. Popežius gi
męs 1835 metais. Popežium 
išrinktas rugp. 4 d. 1903 m. 
Pirm popežiavimo buvo Ve
necijos patriarku.

Apkaltintas. Buvęs Ha
vanos gubernatorius Ernest

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 užveizėtoje.

Asbert, pripažintas kaltu už 
nušovimą Kubos policijos 
viršininko Armando Riva 
1913 m.

Moteris atžymėta. Garsi 
švedu rašytoja, Selma La- 
gerloef, kuri už savo litera
tui ius darbus apturėjo No
belio dovaną, nuskirta Ka
rališkos Akademijos nare. 
— Tai pirma Švedijoje mo
teris taip augštai atžymėta. 

O

Roosevelt pagerbtas. 
Francijoje pulkininkas Ro
osevelt didžiai pagerbtas, 
nes keliaudamas per Fran- 
ciją į Hispaniją pasinaudo
jęs Francijos prezidento 
specialiu traukiniu.

Šiuomi pranešame gerb., draugijoms, kliubams ir pavienėms 
ypatoms, kad “KATALIKO” Kningyne įvestas naujas skyrius gu
miniu ir metaliniu antspaudų. Turėdami kokius nors darbus pa
veskite mums, d 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 reikalingos ir la
bai tinkamos draugijoms, korpo
racijoms ir kitokioms įvairioms 
įstaigoms.

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

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

Kišeninė antspauda, puikiai pa

dirbta iš alumininio metalo, leng

vutė ir geriausia iš visų.

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

Apmokate Anglišką kalbą??
t

nfttaiamnv*. Viįuaūg Savo’ Rūšies^ Lietuviškai--Angliškos Kalbos Kankvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškassii Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ ^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais. «]] Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą Šalį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasitikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240. į;

Kaina popieros apdaruose..........................$1.25
’ Gražiais audimo apdarais........................... $1.50

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

. Jonas M.*Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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WortHman & SleinDacfi
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 Bo. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

DDSC BCNEEiS SPECIALISTAS LIGŲ 
“iiAv nEHFEn abieju lycz.u

Gydau vyrų ir moterų ligas. Užsisenėjusias ligas vyrų 
ir moterų greitai ir visiškai gerai išgyduii.

PATARIMAS DOVANAI. Ligos tulžies, inkstų, pil
vo, kraujo, nervų ir kitas greitai išgydau.

Aš esu specialistas užsisenčjusių ligų. 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. 
Nedaliomis ir šventomis dienomis nuo 9 ryto lig 12 v. 
dieną.

1827 Bltze Island Avenue
Viršui bankos, Kambarys 5—8, Netoli 18 gatvės.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Uftlaihm krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, Severykų ir 
batų. dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų,

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yard, 66S5

NAUJAI IŠLEISTAS DIDŽIOS SVARBOS VEIKALAS
KAZYS PUIDA.

MUSŲ DAINIAI
Kritikos Bruožai.

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

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

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

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

Materijos Keitimosi 
Organizmuose. 

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

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

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

Pinigus siunčiant adresuok:

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

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

žmogaus kūne yra du 
svaru fosforo.

ti. Dabartės ta kelionė bus 
palengvinta.

Vienas chemikas tvirti
na, kad žmogaus kūne esą 
daugiau, kaip du svaru fos
foro. Iš tiek fosforo butų 
galima padaryti 5.000 dėžu
čių degtukų.

Fosforas, sako mokslo vy
rai, yra būtinai reikalingas 
žmogui. Jo trūkstant žmo
gaus sveikata silpnėja ir 
gy vingumas mažė j a. Jei 
kauluose nebūtų fosforo, tai 
jie butų daug trapesni. Ki
ti tvirtina, kad fosforas ak
stiną ir nervų celes.

Visi kūnai trinant kaista 
ir užsidega. Du pagaliu ga
lima trinti iki užsidegimo. 
Bet tam imtų daug laiko ir 
energijos. Australiečiai pa
sigamina sau ugnies kant
riai trindami pagalius. Fos
foras gi priguli prie tokių 
daiktų, kurių nereikia daug 
trinti, kad užsidegtų. Todėl 
jis ir vartojamas dirbimui 
degtukų.

Prie didžio kalno papė
dės yra miestelis Chamo
nix. Nuo to miestelio ir pra
sidėdavo kelionė ant Mont 
Blanc. Eidavo turistai pės
ti. Dabartės Įkalniu liko 
pastatytas geležinkelis. Ge
ležinkelis neveda iki pat 
viršūnės, bet žymiai sustip
rina kelionę. Paskui nuo ge
ležinkelio galo lieka iki vir
šūnės tik 4.000 pėdų. Trau
kinio vagonai nedideli — 
talpina po 20 asmenų. Trau
kinys atlieka kelionę į 20 
miliutų. Šią vasarą pradės 
bėginėti tuo geležinkeliu 
traukiniai.

SPECIALIS STREPLI- 
NIŲ TAVORŲ PA

SIŪLYMAS.
Gvarantuota stipriausi strepliniai 

tavorai vyrams ir moterims.
Ant trumpo laiko tiktai—

šešios poros geriausiu 35c. vertės 
moteriški; pančiakų, juodi; rusvu ar 
balti; 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 žinomi; Vyrų 
Paradise keliaraiščiai už viena dolerį 
ir 10c už parsiuntimą, etc.

Jus žinote apie tas pančiakas, jos 
išlaikė ten, kur kitos neišlaikė. Jos 
suteikia kojoms tikrą smagumą. Jos 
neturi jokių siūlių plyšimui. Jos ne
išsitampo ir nevirsta i maišiuką nes 
jų formą yra numegsta ne jprosyta. 
Jų gerumas, stylius gvarantuota, nes 
medega ir darbas absolučiais yra pir
mos rūšies ir laikys šešis mėnesius be 
jokios skylutės, jei su tai gausit nau
ją porą uždyką.

Neatidėliok, siųsk užsakymą, pirm 
negu terminas pasibaigs. Atsiųsk ti
krą didumo numeri.

Wear-Ever Hosiery Co., 
Dayton, Ohio.

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- 
nyj, skaityk kada tik turi 
laiko skaityti.

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

ris nori susitverti sau tvirtą pasauliožiurą ir įgyti tvirtus vidujinius jsitikrlnimus.
BELETRISTIKA. EKONOMIJA, SOCIOLOGIJA, POLITIKA.

APYSAKOS, PASAKOS, ROMANAI, LEGENDOS, MYTHAI.
Andersono, pasakos, versta iš prancūzų kalbos 74 pust. Kai

Rado rąstų po žeme.
Bekasant Panamos kana

lą keliose vietose rasta di
delių rąstgalių. Jų rasta 50 
pėdų gilumoj. Ypač jų ras
ta ties Balboa prie Paeiti- 
ko. Vienas didelis rąstas 
buvo rastas gilumoj 67 pė- 

ir 59 pėdų žemiau ju- 
ifsio. Rąstai buvo 

gerame stovy j, nesupuvę. 
Vienas rąstgalis 20 colių di
ametre su sveika žieve bu
vo Nusiųstas į Bureau of 
Plant Industry, Washing
ton, ID. C. Bus tyrinėjama, 
prie įkokios medžių rūšies 
jis priguli ir ar yra dar to
kių inedžių. Taipgi tyrinės, 
ar ilgai jis buvo po žeme.

Tope medžiai, pakliuvę 
po želne, per ilgus, ilgus am
žius akmenėja ir pavirsta i 
anglį.

Kortos akliems.
Turbūt kiekvienas jau 

žino, kad yra išrastas bū
das išmokinti aklus skaityti. 
Žinoma, paprastų kningų ir 
laikraščių jie negali skaity
ti. Kningos turi būti su pa
sipūtusiomis raidėmis. Ak
lieji ne regėjimu skaito, bet 
lytėjimu pirštų galais.

Ant to pat principo yra 
padarytos ir kortos akliems. 
Ypatingas patogumas ak
liems lošti yra tas, kad jie 
negali vienas antro kortų 
pamatyti. Taigi čia sunku
mo negali būti.

Tai, žinoma, geras išradi
mas del aklųjų. Jų gyveni
mas yra labai liūdnas ir 
nuolaidus. Mažai kuo gali 
pažaisti. Taigi kortos bus 
jiems geras ir smagus pasi- 
bo vijimas.

Palengvino kelionę ant 
augščiausio kalno.

Europoj augščiausi kal
nai yra Al pa i. Alpų augš- 
čiausia viršūnė yra Mont 
Blanc (Baltasis Kalnas)). 
Yra 15.781 pėda augščiau 
jūrės lygmalos. Indomu už- 
sikobti ant tos viršūnės. 
Bet ligšiol tik ištvermingi 
žmonės tegalėjo tą padary-

Kaip daroma termometrai.
Imamą stiklinė šeivutė su 

bambulu ant vieno galo. 
Bambule yra gyvsidabrio. 
Šeivutė dedama tirpstantin 
sniegan. Paprastai tas atlie
kama šitaip. Leikon dedama 
sniego ir įstatoma buteliu, 
kuriu laša vanduo. Snie
gan kišama stiklinė šeivutė 
su gyvsidabriu ir laikoma 
aplink 12 miliutų. Vietoj, 
kur gyvsidabris apsistoja, 
statoma zero (0) ant šhnt- 
lapsninio termometro, arba 
32 ant Fahrenheito.

Po to ant šeivutės reikia 
paženklinti verdančio van- 

‘dens laipsnį. Tas atliekama 
sekančiai. Imama indas su 
dangsčiu viduryj, kuriame 
yra skylutė tik kad tilptų 
šeivutė. Į tą skylutę ir įsta
toma šeivutė. Trečia dalis 
indo yra pripildoma vande
niu ir pastatoma ant ug
nies. Kad užvirus vande
niui ir pasidarius garų, in
das nesprogtų, tai vienoj 
dangsčio vietoj esti skylutė 
garams išeiti. Kuomet van
duo ima šilti, tai gyvsidab
ris ima kilti šeivutėj. Kuo
met vaduo užverda, tai gyv
sidabris šeivutėj iškila aug- 
ščiausiai. Vietoj, kur apsi
stoja gyvsidabris, padeda
ma 100 šimtalaipsniui ter
mometrui arba 212 Fahren
heito termometrui.. Paskui 
vieta tarp zero (0) ir 100 ar
ba tarp 32 ir 212 yra išda
linama į lygius protarpius. 
Taigi ant vieno termomet
ro protarpių pasidaro 100, 
o antro 180. Lygiais protar
piais išdalinama ir žemiau 
zero.

Taigi tųdviejų rūšių ter
mometrų protarpiai nėra 
lygus.

Šimtalaipsnis termomet
ras yra vartojamas dakta
rų ir moksliškiems tyrinė
jimams. Antrasai, Fahren
heito, vartojamas praktiš
kame gyvenime.

Kuomet šimtalaipsnis ter
mometras rodo vieną šilu
mos laipsnį, tai Fahrenheit 
rodo vieną ir keturias penk- 
tadales. Taigi kuomet vie
nas rodo 5 laipsnius, tai an
tras rodo 9 laips.

Franci joj buvo daroma 
bandymai su bevieliu tele
fonu. Buvo kalbamasi per 
125 mylių tolumą. Buvę aiš
kiai girdimi žodžiai.

DEL JUS KAMBARIO
Puikios mokslo įstaigų Vėluvos.

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

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

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

Howard Specialty Co., 
Dayton, Ohio.

100 gražiu spalvuotų 
atvirukių

Daug yra puikų, retų paveikslų pui
kių modelių 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 gamtą, kurie bran
gina dailės retenybes gerai išdirbtų 
modelių.

Pasitikėtina fontaninė plunksna už
dyką prie kiekvieno pirkimo. Šitos 
pavenui kainuoja krautuvėj po $1.00 

100 gražių atvirukų ir plunksna tik
tai 50c. ir 10c. už parsiuntimą.

Art Portrayal Co., 
Dayton, Ohio.

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

10 dalykėlių 10
Idant pagarsinti mus visuotiną sku

timuisi įtaisą ir visuotinus produk
tus, mes aut trumpo laiko siuntinėsi- 
nie $3.00 vertės skutimuisi įtaisą už 
$1.00. Mes parduodame savo išdirbi
nio produktus tiesiog žmonėms ir to
dėl tuomi pasinauduodaini jus galite 
nutaupyti agento uždarbį, kurs kaip 
jus žinote yra didis.

1 Labai aštrus geras skustuvas.
1 5 colių skurinis šepetukas.
1 Diržas, skustuvą galastį, su au

deklu apačioj.
1 Su rikeliutais rėmais veidrodis.
1 33 colių rankšluostėlis.
1 Muilo šmotelis.
1 Dėutč su Talcum milteliaus a
1 Papuoštas China mus.
1 Alumino šukos
1 šerinis plaukams šepetukas.
Kiekvienas įtaisas gerame aptaisy- 

me už $1.00. Grynais pinigais ar Mo
ney order, ir 10c. extra už parsiunti
mą.

Universal Products Co., 
Dayton, Ohio.

Dykai London “Tango” 
kaklo parėdas Evelyn 

Thaw branzalietas.
Tuodu du dalyku labai yra popule- 

rišku tarp augštą Ney Yorko moterių 
ir kitų didmiesčių. Jie yra gražus ir 
elegantiški aksiniai aptaisyti dalykai, 
kurie pradžiugins kiekvienos širdį ar 
moteries ar mergelės, senos ar jau
nos. Labai gražios mados ir pritrau
kianti.

Mus pasiūlymas veltui. Mes 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- 
geibsti virškinimui. Ji atnaujina ir 
tinką visiems. Kiekvienam, kuris tik 
atsiųs 50c ir 10c. už parsiuntimą, mes 
išsiųsime didelę dėžę iš 20 regulerių 
5c. pakietų Spearmint gumo 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.

SEXUAL KNOWLEDGE
(Lyties mokslas) 

320 iliustruotų pslapių.
Pasakojama apie visus lyties daly

kus; ką privalo žinoti jauni vyrai ir 
moterįs, 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;

na .................................................  30c
Adomienė, gyvenimo piešinėlis parašė Šatrijos Ragana 24 pu

slapių. Kaina............................ .................................. 10c
Ant dugno, parašė Jv. Franko. 74 pusi...............................  20c
Amerikietiškos vestuvės. A. Adata. 32 pusi.........................20c
Agota Vaizdelis iš lietuvių valstiečių gyvenimo. Kaina .. 50c 
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 revoliucijinį 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. Radzevičiūtė, 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. Istoriška 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 sveiki; minčių su
keikianti “Pasaka apie našlaitėlį” Juozo Gerbačausko, telpa šio

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 rusų kaloos vertė Alfa Kai

na........................................................................................................ 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 Paras,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.

K. Šaulys. Kaina...............................................................................40c
Socialistai ir musų Socialistiškieji reikalai. Pagal D-rą K. V. 

M. Kaina........................................................................................... 25c
Trustas ir Kapitalas. Trumpas žinios iš politiškos ekonomijos 

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

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

je knygoje. Knyga Rifelio 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- 

na..................................  ;................................................................ 10c
Istorijos pasakos. . parašė Šatrijos Ragana Kaina............. 10c
Jaunikaičiams dienos, par. A. Geležininkas Kaina........... 10c
Kaliniai, parašė Lazdynų Pelėda Kaina.........................  10c
Kent kaltas, kent nekaltas par Žemaitė Kaina................  10c
Krislai parašė Gabrielė Petkevičaitė Kaina.........................20c
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

RANKVEDŽIAI IR ŽODYNAI.

Svetimų ir Nesuprantomų žodžių žodinėlis, skaitytojams pa
lengvinimas. Sudarė J. Šlapelis Kaina. ...... .7". .7 777?; ^00

Rašomosios kalbos dalykai. Šis vadovėlis svarbus, kurie nori 
pramokti taisykliškos rašybos. Parašė Rygiškių 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

SVEIKATOS KNYGOS:

lytinis ištvirkimas, paleistuvystė, ly
gos etc.

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

Kningo.j pasakyta, ką nurses, moky
tojai, daktarai, advokatai, kunigai, 
visuomenės veikėjai ir visi kiti pri
valo žinoti apie lyties dalykus ar tai 
butą 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 kninga” 
— Philadelphia Ledger. The New 
York World pasakė. “Aiškios tiesos 
tiems, kurie privalo ar turi žinoti jas 
del užbėgimo piktui kelio.

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

Miami Publishing Co., 
Dayton, Ohio.

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. Šie ra
taplaukiai tarnauja aršiausiems ke
liams.

Užsakymai buvo gauti del tų rata- 
plaukių del naudojimo suvienytų Val
stijų tarnyboj.

Kaipo SPCIALIS -SUPAŽINDINI 
MO pasiūlymas, tai per sekančias de

Naminis Gydytojas ir aptieka, arba daktariška knyga Kai
na....................................................................................................... 75c

Kaip Namie Nuo Džiovos gydities. Parašė prof. A-ras A. Mu- 
ller’is Kaina.......................................................................................10c

Pirmutinė pašalpa urnai susirgus,. Gėralai alkaholiniai ir ta-
l aka Kaina...................................................................................... 15c

Ką daryti, kad sveiki bntume ir ilgai gyventume. D-ra F. An
taniuko. Kaina..................................................................  10c

Rodos motinoms apie Auginimą žindomų kūdikių. Kaina. 10c

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

Automobilių rataplaukiai 
už dirbtuvės kainas.

Sutaupyk nuo 30% iki 60%
Rataplaukis Dūda

28x3 $ 7.20 $1.65
20x3 7.80 1.95
30x3% 10.80 2.80
32x3% 11.90 2.95
34x3% 12.40 3.00
32x4 13.70 3.35
33x4 14.80 3.60
34x4 16.88 3.60
36x4 17-85 3.90
35x4% 19.75 4.85
36x4% 19.85 4.90
37x4% 21.50 5.10
37x5 24.90 5.90

Yra ir kitokią didumą. Nor-Skid ra
taplaukiai 15% pridėti, raudonos dū
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. |
Tire Factories Sales Co.

Dept. Ai Dayton, Ohio

* 1

šiintį dieną tokios bus kainos —
Rataplaukis Dūda.

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 3.25
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 20%

moji knygelė apd. Kaina.................................................. 40c
Pirmieji skaitymai musų vaikams pavesti Kaina................ 15c
Rinkinėlis vaikams (pasakėlės, apsakymėliai, dainelės, žais

lai, 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

—-- ---- v e e ' ' — . /t <
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-PITNCTURE RELINERS.
Mes vartojame garsius relinerius, 

šie apsaugoja išsituštinimus ir 90% 
sprogimų, be to suteikia drūtumo del 
kelionės daug mylią kiekvienam ra- 
taplaukiui. Su šitais rataplaukiais va
žiuoji sau be baimės ir rupesnio. 
Už visus 3 colių rataplaukius.. .$1.95 ; 
Už visus 3% coliu rataplaukius i. $2.20 i 
Už visus 4 eoliu rataplaukius.. 1 $2.60 
Už visus 4% coliu rataplaukius. 142.75 
Už visus 5 colių rataplaukius. .1^2.90 
Už visus 5% colių rataplaukius .^3.00 
Non-Puncture Tire Facfbry

Dayton, Ohio, t

ĮVAIRIOS KNYGOS.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. Zavadzkienė Ši knyga reikalin
ga kiekvienai šeimininkei. Kaina................................................ 1.30

20 žaidimų Kambaryje ir tyrame ore sutaisė M. Grigonis 20c
Pienininkystė Lietuvos ūkininkams. Parašė Berlyniškis. Kai

na......................................................................................................... 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
I

Laiškus siųskite tokiuo adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.
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g MOTERIŲ SKYRIUS.!

MUSŲ MERGAITĖMS. 
į - - ......................

Kad būti gyvu, veikliu ir 
naudingu visuomenės nariu, 
reikia iš jaunų dienų savyj 
išvystyti visuomeninį in
stinktų, šiuomi pergalėti 
niekam vertų egoizmų, ku
ris laiko subraklinęs visokį 
supratimų ir pažiūras. O 
taippat, apart apturėto 
mokslo iš kningų, reikia 
mobilities kitokiomis akimis 
žiūrėti į mus apsiaubiančią 
prigimtį ir gyvenimą.

Anglijoje, kur jaunos 
merginos ir, abelnai, mote- 
rįs pasižymėjusios labai 
naudingu veiklumu visuose 
visuomenės darbuose ir ten 
visokį gyvenimų padariusios 
skaidresniu ir gyvesniu, 
mergaitės iš jaunystės lavi
na savyj energiją, pratinasi 
prie savistovumo ir todėl 
paskui paaugusios nebijo iš 
savo tarpo išnešti bent ko
kios iniciativos visuomenės 
labui. Tenai mergaitės 16- 
kos arba net 14-kos metų, 
nelaukdamos vyrėsi i iii j ų 
paskatinimo arba pagelbos, 
pačios ėmėsi tverti sau są
jungas, kurių tikslas yra iš
tobulinti būdų ir užartuoti 
fiziškas jėgas.

Įstengė kadangi jos susi
orientuoti visuomeniniuose 
ir tautiniuose santikiuose. 
Jos labai gerai žino, kad jų 
numylėta sena Anglija nuo
lat reikalauja naujų legijo
nų darbininkių drąsių ir su- 

TnrnTių' nė^tilT "del Europos, 
bet ir del savo tolimų ko- 
lionijų. Joms todėl labai pa
rupo ne tik mylima tėviškė, 
bet ir kas joje gyvena, j 
patingai bėdinesnių žmonių 
vargas ir, abelnai imant, 
visas darbininkų luomas.

Kokiuo budu ruošiami tie 
legijonai misionorių ir pio
nierių Anglijos kolionijose 
ir savo šalyj mokytojų ir 
ligonių prižiūrėtojų?

Mergaitės, kol pabaigia 
mokslus ir priauga, jau su 
atsidavimu pradeda tarny
bų kietoj gyvenimo mokyk
loj. Bernaičiams kapitonas 
Baden-Powell suteikė prie
rašus ir prisakymus sutver
ti grasoje išlavintų ir drą
sių armiją, pasirengusią ei
ti į įvairius pavojus, kuo
met prisieina ginti artimo 
garbė, manta arba gyvastis. 
Suteikė jiems patarimus, 
kaip galima save be sveti
mos pagelbos vesti prisiė
jus reikalui. Ir argi tie pa
tarimai negalėtų būti pri
taikinti ir prie mergaičių?

Juk mergaičių gyvenimas 
nebus išklotas rožėmis — 
o kasžin, ar kartais jų ne 
didesnės kokios-nors gyve
nimo sunkenybės laukia kai 
kad bernaičius?

Kiek tai pikto ir nuo
skaudų pasaulyj! (lydyti ir 
raminti, priešinties bruta- 
liškumui ir neatsižvelgi
mams, nešti artimiems su
raminimų ir neišsemiamą 
meilę, pergalėti neapykan
tą, šviesti, auklėti, pasiro
dyti drąsiai prieš visus 
priešginas. Vis tai jauni
kaičių programas.

Kuomet kapitonas Ba
den-Powell sutaisė bernai- 
čiams-skautams įstatymus, 
jo sesuo tuos pačius įstaty - 

mus pritaikė del mergaičių 
ir štai kaip juos gražiai pro- 
graine perstata:

1. Mylėk Dievą ir Jo bi- 
jokis.

2. Buk paklusni šalies į- 
statymams.

3. Auklėk savyje patrio
tizmą ir atmink savo tėvy
nę kaip ramybės, taip ir 
karo metu.

4. Buki teisinga.
5. Gerbk kitų tautų įsta

tymus, jei nori, kad taviš
kiai butų gerbiami.

6. Pildyk pilnai savo pa
reigas.

7. Mokinkis ne tik mo
kykloj, bet ir per visų savo 
gyvenimų.

8. Aprėpk mintimi kuo- 
plačiausius apregius.

9. Lavinkies grasoje — 
arba klausyk, kad paskui 
tavęs kiti klausytų.

10. Pergalėk savimeilę.
11. Darbuokis del kitų, 

atmink vargdienius.
12. Buk taupi.
Prie tų abelnų taisyki iii 

Baden-Powell’o sesuo pri
dėjo dar nurodymus, paly- 
tinčius namuose ir šeimyno
je gyvenimų ir pareigas, 
kokios krinta ant moterių, 
pasitaikius kokiai nors 
tautoje nelaimei.

Suorganizuotos sulyg to 
programo mergaitės priver
stino mokslo metu, vakaci- 
jų metu pratinasi prie vie
šosios tarnybos.

Jos nesipurto jokiuo už
siėmimu, mokosi sinti, ruoš- 
ties, valgius gaminti, prati
nasi globoti kūdikius, ligo
nius, apžiūrėti sužeistuosius 
ir tt.

Apart to daugumas jų 
ruošiasi į eksploatores į 
angliškas kolionijas. Šitos 
mokosi šeimininkavimo, 
žemdirbystės, sodininkys
tės, astronomijos ir mati- 
ninkystės.

Butų geistina, kad ta pa
vyzdi nors dalimis sektu ir 
musų lietuvės mergaitės, 
gyvenančios didesnėse lie
tuvių kolionijose. Tokias 
mergaites, kurios lanko mo
kyklas, butu galima lengvai 
suorganizuoti į naudingas 
draugijėles ir vakacijų me
tu jas panašiai lavinti. Nau
da tautai ir visai draugijai 
butų tikrai neapkainuoja- 
uia.

Gal kas plačiau apie tą 
klausimą atsilieptų, tai la
bai meldžiama tai padaryti.

Motina.

NETIKRŲ KASŲ HIS- 
TORIJA.

Amerikos moterįs šiais 
laikais priprato nešioti ne
tikrus plaukus, ko pirmiau 
visai taip nebūdavo. Nešio
davo nekurios ir seniau, bet 
tai skaitėsi retenybė, bet 
šiandie kuone visos mote
rįs puošia savo galvas ne
tikrais plaukais.

Pakanka pereiti per ryti
nę New Yorko miesto dalį, 
kur daugiausia tie netikri 
plaukai priruošiama pirk
liams, kad apie tai persitik
rinti ir turėti bent kokį su
pratimą.

Garbiniuotos ir blizgan
čios kasos historija, kuomet 
nuo kito žmogaus galvos pa

tenka ant amerikietės gal
vos, yra labai indomi, bet 
podraug ir pasibjaurėtina. 
Ne visos netikros kasos pa
eina iš Chinijos, bet jų vis
gi didžiausioji dalis (pigiau
sios rųšies), nuplėštos nuo 
mirusių chiniečių galvų.

New Yorko pirkliai tuos 
chiniečių plaukus superka 
IIong-Konge, Chinijoj. Į 
ten plaukai sugabenami iš 
visų Chinijos kraštų ir tai 
tiesiog nulupti nuo užmuš
tų arba mirusių chiniečių 
galvų, kadangi chiniečiai, 
nešiojanti kasas ir būdami 
gyvi, jokiuo budu savo ka
sų neparduos. Sakoma, 
daug kasų nuplėšiama nuo 
galvų tų chiniečių, kurie 
sulyg teismo pasmerkti mi- 
riop ir nužudomi; taippat 
nuplėšiami plaukai nuo mi
rusių užkrečiamomis ligo
mis, kurių lavonai išmetami 
tiesiog į laukus. Tuos plau
kus renka vargšai chinie
čiai. Nukirpti nuo tų lavo
nų plaukus — nėra laiko, 
tatai tiesiog nuplėšiami nuo 
galvų net su oda ir tame 
pavydale jie superkami ir 
atgabenami New Yorkan.

Žmonės pasakoja apie 
daug atsitikimų, kad nuo 
tų plaukų užsikrečiama ne 
tik įvairiomis ligomis, bet 
net piktarauplėinis ir kito
kiomis bjaurybėmis. No- 
rints tų plaukų dezinfekci- 
jinis apvalymas yra sun
kus, tai tečiau bakteriolo
gai nemano, kad su tais 
plaukais iš Chinijos Į Ame
riką butų atgabenamos pik
ta raupį ės.

Buvę atsitikimą, kad tuo
se pertaisytuose New Yorke 
plaukuose susekta epidemi
jų gyviai, bet tik tuomet, 
kuomet ten plaukai nebuvę 
virinami tam tikruose che
mikaluose.

Tie plaukai, priruošti 
pardavimui, pereina tiek 
daug cheminių operacijų, 
kad reikia abejoti, jog a- 
nuosc užsilieka kokie nors 
užkrečiamų ją ligą gyviai. 
Tečiau lengvai gali užsi
krėsti visi tie, kurie tuos 
plaukus taiso, juos mazgo
ja ir tt.

Rytinės New Yorko da
lies gyventojai, ypač žydai, 
neužlaiko jokio atsargumo, 
valgydami ir taisydami tuos 
plaukus pardavimui. Jie 
miega ir bendrai su vaikais 
valgo tarp tų nešvariausių 
chiniečių plaukų krūvą. 
Plaukai valomi ankštuose 
kambariuose, kuriuose reik 
gyventi. Plaukai virinami 
mažose virtuvėlėse Jr bjau
rus nuo to garai skleidžia
si po visus kambarius.

Apturėti iš Chinijos plau
kai pirmiausia sudedami 
kambliai su kambliais, vir
šūnės su viršūnėmis. Tą 
darbą atlieka tankiausia 
vaikai, stovinti nuolat tuo
se nešvariuose plaukuose. 
Surinkti ir dailiai iššukuo
ti plaukai suvyniojama ant 
lazdučių ir sudedami taip 
į katilus virinti. Virinami 
6—8 valandas, kad dailiau 
susiga rb in i i lotų. Pagal iau 
plaukai išdžiovinami, dažo
mi ir vėl šukuojami. Tuo 
budu jie padaromi švelni ir 
blizganti.

Taip pataisyti plaukai 
gabenami kitan kambarin, 
knj* mergaitės iš jų taiso 
kašas, “žiurkes” ir “puff- 
sas”.

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šj 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.
'• '• • j. ■"! 7 • *i ’ 7

RUBLIŲ KAINOS:

.... »

Rublių $ cRublių $ <•
1 ....................... .52 125 ................... 64.85

. 77.85

. 103.80
<■> ... 1.04 150 ...................
3 ....................... ... 1.56 200 ...................
4 ....................... ... 2.08 300 ................... . 155.75
5 ....................... ... 2.60 400 ................... . 207.60

•6 ....................... ... 3.12 500 ................... . 259.50
7 ....................... ... 3.64 600 ................... . 311.40
8 ....................... ... 4.16 700 ................... . 363.30
9 ..................... .. 4.68 800 ................... . 415.20

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

... ji.uv prie ]aekvieno

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

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvo
mis išlygomis.

Perkame ir parduodame namus ir lotus mieste
Chicago ir aplinkinėj.
Parduodame šifkortes ir siunčiame pinigus į vi; 

sas svieto dalis.
Išdirbame doviernastis ir visokias kitas Rejen- 

tališkas ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus.TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su
imtomis nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare; panedėliais, se- 

redomis pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vai. vakare; ne- 
dėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai po pietų!

___________________________ , _________ 7

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

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

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

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

S. GORDON, 1415 S. Halsted St., Chicago, 111.

Ar Shiilsi Kada liiknštį "LIETUVA?" 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Raiyk adresu:

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

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

Padarome
PAŠPORTUS IR DOVIERNASTAS.

su Oenerališko Konsulio parašu, Siun
čiame ir išmainome pinigus.

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

Ne viena musų mergelė 
mestų nuo galvos tuos dirb
tinus plaukus, jei žinotą, 
kad tai įplaukai kokiu ne
švarių chiniečių.

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

apysaka, koki kada nors buvo at
spausdinta lietuvių kalboje.

Nieko nelaukęs prisiųsk 15c, o ap
turėsi tų gražių kunigą. Adresuok:

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

@ Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

MAINAI.

Buvo gražus vasaros ne- 
dėldienis. Saulutė ištisą die
ną nusidirbus slinko į sa
vo aukso minus atsilsėti, 
kad rytoj anksti stojus i 
darbą kartu su žmonėmis.

Ore netaip buvo karšta, 
taigi ir jaunutis Petrukas 
žaidė kieme su savo vyres
niuoju broliu Antanu. 
Jiems bežaidžiant pasigir
do ratų bildėjimas. Petru
kas, metęs žaidimą, kaip- 
tik spėjo atidaryti vartus 
atvažiuojančiam dėdei. Dė
dė, sveikindamasis su Pe
treliu, tarė:

— Na, Petreli, kad jau 
tu man atidarei vartus — 
te tau už tai lauktuvių.

Ir, išėmęs iš kišenės, pri
pylė pilną Petrelio saują 
saldainių.

Tuo tarpu prisiartino ir 
vyresnysis Petruko brolis 
Antanas.

— Jau tu, Antan, pasivė
linai saldainių — na tai aš 
tau, jau kaipo vyrui, duo
siu užsirūkyti.

— Čia dėdė paieškojęs iš
ėmė tris papirosus ir pada
vė Antanui.

— Ar namie tėtis? — pa
klausė dėdė.

— Namie — atsakė An
tanas.

— O kur jisai?
— Ot, nuėjo į sodelį pra

sivėdinti; eikšite, dėde, nu- 
vesime.

Vaikai, nuvedę dėdę į so
deli, sugrįžo į kiemą.

— Žinai ką, Petruk, — 
tarė Antanas, žiūrėdamas 
į Petruko rankutes.

— Ką-gi? — atsakė Pe
trukas.

— Mainykime mudu lauk
tuvėmis; aš tau duosiu vie
ną papirosą, duok tu man 
saldainiu.

— Gali tu juos sau pasi
dėti, o ne man šildyti — 
atsakė Petrukas.

— Na, na, Petruk, žiū
rėk, ar gi tu juos suvalgysi 
visus; tiek daug turi, duok 
man kelis, — meldė Anta
nukas.

Petrelis, pasižiūrėjęs i 
rankutes, pamatė, kad iš
tikto nemažai turįs saldai
nių, tad atskaitęs padavė 
saujelę Antanui.

— Na, matai, kai išteks 
ir tau ir man; te tau už tai 
vieną papirosą.

— Ką aš su brudu veik
siu, — tarė paniekinančiai 
Petrukas.

— Na tik imk, ka veik
si — tai, antgalo, gali ir pa
rūkyti, pažiūrėsi, kaip gar
du, — tarė Antanus, bruk
damas Petruku i į rankutes 
papirosą.

Paėmęs papirosą, Petru
kas pačiupinėjo, pavartė...

— O gal ir ištikrųjų ji
sai gardus, reikės parūkyti. 
— Taręs tai įsidėjo į kiše
nių.

Ant rytojaus Petrukas 
netikėtai rado kišeniųje va
karykščią pa iprosą.

— Na, dabar, — galvoja 
sau Petrukas, — eisiu, gal 
rasiu degtuku, ir užsirūky
siu, kaip ponas.

Suradęs degtukų, bet bi
jodamas, kad kas neužtiktų 
kur užkampyje berūkant. 

Petrukas patraukė į lau
kus. Nuėjęs gerokai nuo na
mų, įlindo į tarpruge, atsi
sėdo, išsiėmė papirosą, deg
tukus ir užsidegęs užtraukė 
durną.

— Nieko sau, — kraipy
damas galvą, tarė Petru
kas, — gerai, žiūrėsime, 
kas bus toliau.

Ruko. Tik verčiasi du
rnai, Petrukas vis nori, kad 
dūmai augščiau rugių iškil
tų, o paskui žiuri, kad jie 
išlėto sklaidosi ir nyksta 
viršuje. Jau kuo ne pusę su
rūkė, bet vis stengiasi kuo- 
daugiausia durnų intraukti, 
kad paskui juos, kaip iš ka
mino išleisti į viršų.

Bet kas čia — Petrukas 
lyg pradeda kvaisti, galva 
pasidarė lyg sunkesnė.

— O gal nuo šito bjaury
bės papiroso? — galvoja 
Petrukas. — Et, tuščia jo, 
daugiau neberukysiu — ta
rė mezdamas į šalį nesuru- 
kytą papiroso galą.

Galva kuo toliau, tuo da
rėsi sunkesnė. Petrukui bu
vo nesmagu, pradėjo visas 
drebėti, ėmė lyg kas tąsyti.

Išlindo iš rugių, atsisto
jo kur vėjas pučia — nieko 
negelbsti. Čia ilgą laiką Pe
truką ėmė ir šaltis ir dre
bulys, tąsė koks-tai a iš
bjaurėjimas, pats negalėjo 
suprasti kas su juo darosi.

— Tai nežinojau lą pa
siutusių iiuodą^iiųksijmjf 
murmėjo Petrukas. -4 Na, 
bet kol gyvas busiu, tai jau 
ne aš bučia, kad aš ją ini 
čia į burną; tai p;imokini
mas man, kitą kart: žino
siu, ką su juo padumti. Už
teks mano gyvenimui rūky
mo. ..

Antgalo, šiek-tiek pasida
rė geriau, Petrukas,, spjau
dydamas ir galvą kratyda
mas, kiūtino namon)

Kieme susitiko Antaną.
— Kas tau, Petruk, tok

sai išbalęs, ar kas negera? 
— klausė, lyg ką suprazda- 
mas, kame dalykas, Anta
nas.

— Nieko — atsakė, ne
norėdamas aiškinties, Pe
trukas ir ėjo sau toliau.

— Palauk, Petruk, gal 
tu rūkei? — erzino Anta
nas — ir kaipgi nutiko, ar 
gardus papirosas, gal dar 
mainysime kitu.

— Pasidėk sau tuos nuo
dus. Aš jau pasimokinau ir 
kitą kartą žinosiu, ko ver
tas rūkymas, — piktai at
šovė Petrukas ir greitai nu
bėgo į grįčią.

Visą savo gyvenimą Pet
rukas stipriai išlaikė savo 
prižadą. Su paniekinimu ir 
gailesčiu žiurėjo jisai į at
sidavusius tam blogam iu- 
pratimui. Dažnai jam atei
davo Į galvą mainai ir pir
mas bandymas rūkyti, ir 
tuomet sakydavo: “O, gal, 
kad ne tas papirosas, aš 
dar didesnis vergas bučiau 
tų nuodu, naikinančiu svei
katą. Ir jaigu visiems taip 
pasekmingai gelbėtą papi
rosas, kaip man, tai linkė
čiau kiekvienam iškarto už
sirūkyti — bet užsirūkyti 
gerai, kad užtektų visam 
gyvenimui”.

Vytas.
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KATALIKAS

Farmeriams reikalinga 
f 50.000 darbininkų.
f Bites padare didelį sujudimą.

Tornado vidurinėse valstijose.
Kaliniai parode didvyrybę.

ki šimtai kaliniu dirbo gre
ta su gaisrininkais. Nei vie
nas kalinią nebandė pabėg
ti. Visokie žmogžudžiai, plė
šikai, klastininkai, pasmerk
ti kalėjimai! iki gyvos gal
vos, dirbo toj trukšmingoj 
valandoj. Tarp kaliniu yra 
baisią prasikaltėlią. Dr. U. 
Clemenson, nužudęs pačią, 
J. O’Connor, nukalęs čekį 
už $500.000 ir kitokie, visi 
narsiai kovojo su ugnim ir 
nemanė pabėgti.

garėtus, jaigu jai tinka. Jei 
vyrai tą daro, tai kodel-gi 
moteris negalėtą to daryti. 
Bet tai • yra apverktinas 
daiktas, kad ji pratinasi 
prie tokią dalyką.” Toliau 
išrodinėja, kad moteris pa
naudoja savo laisvę sieki
mui ir įgijimui vyrą gru
bią įpročiu. Todėl mote
ris, eidama tokiais keliais, 
nekįla, nesitobulina, o tik 
grubėja ir smunka žemyn.

Gausus javai jau valoma.
Washington, D. C. Liko 

paskelbtas naujas raportas 
apie javu stovį įvairiose 
valstijose. Iš raporto ma
tyt, kad šiemet bus toks už
derėsimas ir tiek javu bus 
prikulta, kiek dar nckuo- 
met nebuvo prikulta šioj 
šalyj. Kviečiu tikimasi pri
kulti šiemet 900.000.000 bu
šeliu. Yra tai ant 137.000.- 
OOO bušeliu daugiau, negu 
pereitais metais. Visu javą 
— rugiu, miežiu, avižą, bus 
didis užderėsimas. Apskri
tai, visu javu šiemet bus 
prikulta 12.5% daugiau, ne
gu pernai.

Kaikuriose valstijose jau 
prasidėjo žieminiu javu 
pjūtis. Valstijose Texas, 
Oklahoma, Kansas, Missou
ri ir pietinėj dalyj Illinois 
valstijos ūkininkai jau ker
ta žieminius javus. Kansas 
valstijoj gausiausiai užderė
jo kviečiai. Ūkininkai sako, 
kad nekuomet ligšiol nebu
vo matę tokio užderėsimo.

Dabartės yra didis reika
lavimas darbininku ant far- 
mą. Labai augštos algos y-

no motorciklisto mašina su
gedo ir negalima buvo jos 
kontroliuoti. Mašina drožė 
į minią ir trįs liko užmušti, 
o devyni sužeisti. Pats mo- 
torciklistas irgi žuvo. Tai
gi kaltininkas užmušima ne
bus traukiamas tieson.

Bites šukele didelį trukšmą.
Cincinnati, O. Bičią spie

čius buvo susimetęs ant 
lango šv. Ksavero kolegijos. 
Sukėlė jos čia didelį lermą. 
Paskui, mokiniu inerzintos, 
pakilo ir nusidavė čcveryką 
dirbtuvei!. Iš čia išgautojo 
visus darbininkus ir ant 
pusės valandos sustabdė 
darbą. Paskui vėl pakilu
sios krito ant gatvekario. Iš 
čia išginė motormaną, kon
duktorių ir visus pasažie- 
rius. Dar buvo nulėkusios į 
kitas dirbtuves ir buvo su
kėlusius didelį alasą, bėgio
jimą, švaistymąsi ir laigy- 
mą.

Pas pustelninką rasta 
$7.000.

Carthage, Miss. Palei 
vieškelį krūmuose rasta la
vonas ūkininko E. F. Feery. 
Buvo nevedęs ir gyveno 
vienas, kaipo koks pustel- 
ninkas. Niekas nemanė, kad 
jis nors centą turėtą. Bet jo 
siautale rasta $7.000.

Žymus vyras mirė be- 
dinistėj.

San Francisco, Cal. Ap
skričio ligoninėj mirė Chas. 
Lytie. Jis buvo pabaigęs u- 
iiiversitctą ir buvęs kadaisia 
turtingas vyras. Bet mirda
mas neturėjo nei cento. Jo 
tėvas buvo generolas ir žy
mus poetas.

Neleidžia motinos “Jones”.
Seattle, Wash. “Motina” 

Mary Jones buvo bevažiuo
janti garlaiviu į Vancouver, 
Canada. Canados imigraci
jos viršininkai jos neįleido. 
Jai pasakė, kad ji važiuo
janti ne į Vancouver, bet į 
Nanaimo sukelti riaušes

tarp kalnakasiu ir tos prie
žasties delei nebuvo leista.

Pernai Canados valdžia 
neįleido J. Ettor, organiza
torių I. W. W. į British Co
lumbia, Canada.

Niekam nesinori turėti 
neramią gaivalu, tokią kaip 
“motina” Jones arba I. AV. 
W. organizatoriai.

Rado didžio tyrinėtojo 
skeletoną. J

Ottawa, Ill. Ties Starved! 
Rock darbininkai bekasdaj 
mi užtiko gan gerai išlikusį 
skeletoną. Tą skeletoną ža
da indeti į muzieją. Vieni 
spėja, kad tas skeletonąs v- 
ra garsaus franeuzą tyrinė
tojo Henri de Tonty, ar gar
saus indioną vadovo, kurs 
du šimtu metą atgal gyve
no ties Starved Rock.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

ra mokamos. Tuoj reikalin- 
^a 'esti 50.000 darbininku 
vietose, kur pjūtis prasidė
jo. Sakoma, kad miestuose 
bedarbiai badui iriau j a, o 
ūkininkai negali prisivilio
ti darbininku. Argi nekeis
tas apsireiškimas. bedar
biu šauksmas yra lygus tam, 
kurs upėj braidžioja ir šau
kia troškęs, gerti norįs.

Naujosios gadynes raganius 
bando gaminti elektri

ką iš anglių.
Philadelphia, Pa. Thomas 

A. Edison, naujosios gady
nės raganius, savo kalboj 
prieš narius National Elec
tric Light Association sakė, 
kad darąs bandymus, kaip 
gaminti elektriką tiesiog iš 
anglies. Jis tikisi turėsiąs 
pasisekimą. Daręs bandy
mus ir iš dalies nusisekę.

Pasakojo apie panaudoji
mą elektrikos orlaiviams.

Savo išradimams gaunąs 
įkvėpimą iš gamtos. Štai ką 
jis papasakojo: “Kcliatą 
dieną atgal aš vaikštinėjau 
sodne. Tarp augalą patemi- 
jau skrajojant bitelę. Ji di
džiu smarkumu skriejo oru. 
Tas suteikė man mintį — 
gamta dažnai suteikia. Aš 
sugavau bitę ir išmieravau 
ją. Susekiau, kad jos spar
nelis buvo arti colio ilgio. 
Jos kūnelis sveria maž-daug 
7.000 kartą daugiau, negu 
sparnelis. Tas parodo, kad 
bitė gali pasikelti oran la
bai smarkiai mosuodama 
sparneliais.

Čia tai yra paslaptis or
laivio pasisekimo, būtent, 
didžiame greitume. ’ ’

Tris užmušė, devynis 
sužeidė.

Tornado ir sniegas.
Sioux City, Iowa. Š.-va

karinę valstijos dalį šlavė 
smarkus tornado. Septyni 
žmones žuvo ir daug sužeis
ta. Vienoj vietoj baisus vė
jas išbloškė vaiką iš tėvo 
ranku ir trenkė žemėn ne
gyvai.

Sauborn, Iowa. Siautė di
di vėtra. Tris žmones žuvo 
ir kelintas sužeista. Daug 
namą išgriauta, daug gyvu
liu išžudyta. Nuostolią arti 
$150.000. Pagclbon buvo 
šauktasi iš Mason City.

Boise, Idaho. Labai buvo 
čia žmonės nustebinti,, kuo
met ėmė snigti. Pasidarė la
bai šalta, kaip kad buvo 
sausio 5 d. Sniegas čia bu
vo nepaprastas apsireiški
mas. Prieš 50 metą buvo 
čia snigę birželio mėnesyj.

Leadville, Colo. Labai at
šąlu. Temperatūra nukrito 
iki 36 laipsniu. Buvo ėmę 
snigti. Tai nepaprastas apsi
reiškimas pietinėj valstijoj.

G-reat Bend, Kas. Del 
smarkaus lietaus ištvino li
pęs ir išsiliejo iš krantą. 
Nuskendo du žmogų. Ja
vams gerokai pakenkė didis 
lietus.

Canastota, S. D. Tornado 
pridarė daug nuostolią ūki
ninkams. Daug namą išgrio
vė. Keturi žmonės sužeista.

Utica, N. Y. Buvo ištikus 
didžiai smarki perkūnija. 
Nutrenkė tris žmonės.

Pagimdė 20 svaru kūdikį.
Placerville, Cal. Viena 

moteris čia pagimdė nepap
rasto didumo Simą. Tuoj 
kūdikis buvo pasvertas ir 
svėrė 20 svarą. Motina il
simus labai gerame sveika
tos stovy j.

Kūdikis svėrė veik du 
kartu tiek, kiek paprastai 
sveria kūdikiai tuoj po užgi
mimo.

Išlošė dolerį ir mirė.
Omaha, Neb. Vienas vy

ras išgėrė tris uncijas kar- 
bolinės rūgšties ir padarė 
laižybas su daktaru, kad 
daktaras jo nepagydysiąs. 
Susiderėjo iš dolerio. Už ke
lią valandą daktaras prisi
pažino, kad pralošęs doleri. 
Tas vyras jau kartą bandė 
nusižudyti.

Mirė iš džiaugsmo.
Leavenworth, Kan. čia 

kalėjo 82 metą žmogus var
du Traux. Buvo senas ka
reivis, dalyvavęs civiliame 
kare. Kartą susikivirčijęs, 
susimušęs ir vieną užmušęs. 
Iki gyvos galvos buvo už
darytas kalėjimai!. Jis iiuo- 
latai tikėjo, kad dar visgi 
kada nors busiąs paliuosuo- 
tas. Jo viltis išsipildė. Buvo 
suteikta jam laisvė. Iš 
džiaugsmo kalėjimo ofise 
jis apsipylė ašaromis. Kuo
met prisiartino gatvekaris, 
kuriuo turėjo važiuoti, tai 
jo draugai, priėję jį vesti, 
rado jau jį negyvą. Mirė iš 
didelio susijaudinimo.

Pittsburgh, Pa. Atsibuvo 
motorciklistą lenktynės. 
Buvo daug žiūrėtoją. Vie

EXTRA parsiduoda pigiai biznos Lotas ant Wallace St. ir 
33 gt.; prekė $750.00. ,

Atsišaukite į J. M. TANANEVIČIAUS BANKĄ laišku arba 
ypatiškai. 1

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI trįs (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 GATVES, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami 
kampai tinka bile kokiam bizniui, lietuviu biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra ant 69 gatves ir Artesian Ave. Ant Loto 
puikus staldas; preke $2500.00.

Antras šiurvakarinis kampas ir medinis namas ant užpakalio 
Loto: preke $3200.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
ir 125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

Norint smulkesnių žinių apie minėtus lotus KREIPKITĖS į

EXTRA. 
mažas cottage, 
važiuoti į gydyklą. 
00; "* ‘ ‘

Kaliniai gesino gaisrą.
Joliet, Ill. Valstijiniame 

kalėjime buvo ištikęs gais
ras. Buvo užsidegus dirbtu
vė, kur dirbdavo arti 200 
kalinią. Tai buvo įvairią sė
dynių dirbtuvė. Kasdien ka
liniai yra mokinami gesin
ti ugnį. Kaip tik gaisras bu
vo užtiktas, tuoj sugaudė 
signalas ir kaliniu kamarai
tės buvo atidavinėjamos. 
Tuo tarpu pribuvo gaisri
ninkai su mašinomis ir pen-

Žuvo keturi.
Monongahela, Pa. Prie 

kelią taisymo darbu sprogo 
dinamitas. Keturi žuvo ir 
vienas sunkiai liko sužeis
tas.

Ar gali moterįs rūkyti.
Philadelphia, Pa. Dr. Le 

Baron R. Breggs, Radclif
fe kolegijos prezidentas, 
laikė prakalbą Hill’s mote
rių mokykloj prie išdalini
mo diplomą. Kalbėjo apie 
moterių kilimą. Užsiminė 
apie rūkymų. Pasakė: “Nė
ra jokios priežasties, kodėl 
moteris negalėtą rūkyti ci-

Parsiduoda pigiai, prie 61 North Ave., 4 Lotai ir 
Priežastis pardavimo: Savininkas serga ir turi iš- 

Preke tų jų lotų $850.00. Įmokėti reikia $350.- 
likusioji oirrrUi ant lengvų išmokėjimų.
EXTRA. Parsiduoda pigiai 2 lotai 59 piedos platumo 110 il- 
ant 105 gatvės tarpe Michigan Ave. ir Indiana Avė: Tie lo- 
randasi geroj vietoj, nes forntu atsiduria į Kurtis Avc. 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- 
lio loto. Ranas neša per menesi $69.00, prekė $7,000.

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

EXTRA parsiduoda pigiai del 3-jų šeimynij medinis namas 
ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje 
randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. 
greitu laiku parduotas.

Parsiduoda: farma 40 akerių Newaygo 
nuo didelio miesto Newaygo ir l1/^ mylios 
Puikus 8 kambarių namas Naujai pabudavotas. 
reikalingi intaisymai. 
ant lengvo išmokėjimo su 6% nuošimčiais.

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

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

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

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

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

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

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

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

gi o 
tai

na

šeimynij medinis 
geras ir tualetai viduje

Tas namas turi būti

Michigan, 3 mylios 
nuo Newaygo Ažero 

Staldai ir kiti 
Kaina $1300.00 Įmokant $7.50 Lieka $5.50

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

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis narnas 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 gatves. Kaina — 
$8000.00.

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

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

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

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas f 2 flatai 2: 5 kamba
riai, 2; 6 karu|. gasai toiletai ir maudyklės. Vidui, žodžiu sakant, 
šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu-

na

____
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Susiorganizavo ir pagerino 
būvį.

West Kingston, Pa. šilko 
dirbtuvės darbininkai nese
nai buvo susiorganizavę ir 
išėję straikan. Trumpai te- 
straikavo. Reikalavo algų 
pakėlimo, darbo sąlygų pa
gerinimo ir intaisymo gero 
vandens gėrimui. Darbda
viai sutiko išpildyti jų rei
kalavimus ir straikas pasi
baigė.

Sutrumpino darbo dieną.
Richmond, Ind. Po dery

bų, kurios tęsėsi net 24 va
landas, skalbyklų savininkai 
sutiko skalbėjoms sutrum
pinti darbo valandas. Skal
bėjos turėjo uniją.

Reikalauja švarumo dirb
tuvėse.

Fall River, Mass. šio 
miesto.audėjai bruzda ir rū
pinasi, kad dirbtuvėse butų 
daugiau švarumo. Nuolatai 
reikalauja, kad darbdaviai 
pasirupintij apšvarinti dirb
tuvę, nes dirbą tokiose sąly
gose, kurios yra pavojingos 
sveikatai. Tikisi, kad urnai 
bus išpildyti jų reikalavi
mai.

Pakele mokesti vežėjams.
Aurora, III. Tarpininkų 

komisija sutaikė darbdavius 
su jų darbininkais vežėjais. 
Vežėjai, kurie dirba su savo 
arkliais ir vežimu, gaudavo 
po 70c. valandoj. Dabar 5c. 
valandoj pakelta.

Laimėjo straiką.
Baltimore, Md. Keturias 

savaites straikavo čia elek- 
trikininkai. Reikalavo, kad 
jų unija butų pripažinta. 
Pasiekė savo.

Išrinko tarpininkus.
East Liverpool, Ohio, čia 

straikuoja gatvekarių mo- 
tormanai ir konduktoriai. 
Reikalauja .pakėlimo algos. 
Nori, kad motormanams ir 
konduktoriams butų moka
ma po 33c. valandoj. Sutai
kymui darbdavių su darbi
ninkais išrinkta komisija.

Carnegie aukojo $2.000.000.
Pittsburg, Pa. A. Carne

gie paaukojo $2.000.000 
dviem mokslo įstaigom — 
Carnegie Institute of Tech
nology ir Carnegie Institu
te. Abi įstaigos yra Pitts- 
burge. Išviso tom įstaigom 
jau yra aukojęs $24.000.- 
000. ”

Bedarbių “armija” ka
lėj iman.

Fort Wayne, Ind. čia bu
vo užsilikę ciciliko Helly’ės 
bedarbių “armijos” liku
čiai. Kuomet jų vadovas bu
vo suareštuotas, tai jie ėmė 
nerimauti. Jie buvo visi pa
imti policijos globom Buvo 
manoma duoti jiems darbo 
prie upių pakrančių valymo. 
Pabijojo bedarbiai gauti 
darbo ir prižadėjo išsinešti 
iš miesto ir prašė neduoti 
jiems darbo.

ROMANSINIS PRIE 
TIKIS.

— Mąn būtinai norėtųsi 
pergyventi kokį nors ro- 
mansinį prietikį kelionėje 
— tarė ponia Agnė kelionė
je į New Yorką, keliaudama 
su vyru keliomis dienomis 
po šliubui.

— O tai puiku! — stisi-

raukė į ją jaunas vyras — 
tik viena savaitė kaip esi 
išėjusi už vyro, o tau jau čia 
norisi prietikių.. .

— Juk ne ištikrųjų... 
Galima tik taip nuduoti. Ir 
taip: Buk aš esu pati vie
na, jauna moteris pakeleivė, 
o tu buk svetimas jaunikai
tis, man visai nepažįstamas, 
kuris prievarta prie manęs 
kabinasi. Aš, žinoma, gin
siuos nuo tavęs visomis jė
gomis.

— Na.. . jei jau tas tau 
padarytų smagumą, aš apsi
imu! Bet imkimės savo ro
lių ištikrųjų, nes kitaip tas 
visas perstatymas neturės 
jokios vertės. Todėl aš pra
dedu. Puiki apylinkė. Ai* 
neteisybė, meldžiamoji? Ar 
ponia pro čia pirmusyk ke
liauja ?

— O ką aš turiu į tai at
sakyti?

— Tuo tarpu nieko.. . Bet 
meldžiu tavęs nesiklausti, 
tiktai atsakyti, taip kaip pa
čiai išpuol

— Na, gerai.
— Man rodosi, kad čia po

niai saulė perdaug kaitina... 
Aš nutrauksiu dangą... Leis 
ponia ?

— Mielai meldžiu.. .
Kalba pasidarė daug gy

vesnė. . . net pasidarė uži
manti, bet perdaug buvo 
komplimentų iš pusės jau
nikaičio ir ponia pagaliau 
pasirodė įžeista. Tečiau jau
nikaitis nenorėjo apsileisti. 
Kaskartas vis arčiau 
slinkdamas ant galo nutvė
rė poniai ųž rankos ir tą 
gardžiai pabučiavo.

— Ponią, nepamezdama 
savo roles, rsdštiko:

— Alano pone, jei tamsta 
nenustosi būti toks atkak
lus, pasišauksiu pagelbos!

Gi traukinio kondukto
rius nepatėmytinai prasivė
ręs duris to viso klausėsi.

— Ponia to nepadarysi! 
— atsiliepė jaunikaitis, 
spauzdamas ją link saVęs ir 
bučiuodamas Į lupas.

Ponia išsiveržė iš jo glė
bio ir suriko:

— Pagelbos! pons kon
duktoriau !

Bet konduktorius išnyko 
už durių. Tik atvažiavus 
link sekančios stoties kon
duktorius jaunikaitį išsišau
kė iš vagono laukan, prisi
dengdamas tuo, kad jį norįs 
kas toksai matyti. Jaunikai
tis išėjo iš vagono, gi trau
kinis nudumė toliau.

— Tamsta — paklausė 
neramiai ponia kondukto
riaus. — Kame yra tasai 
ponas, kuris su manimi ke
liavo ?

— Tegu ponia nusirami
na! — tarė konduktorius. — 
Aš mačiau jo ant ponios už
sipuolimus ir pavedžiau jį 
į policijos rankas.

— Jėzau, Marija! Juk tai 
buvo mano vyras!

Kliksmas, verksmas — 
konduktorius net akis iš
vertė. . .

Artimiausioj stoty  j atėjo 
telegramas poniai su atsa
kymu, kuri išlipo ir nera
miai ištisią valandą laukė.

Atsakymas skambėjo:
— Parvažiuosiu sekančiu 

traukiniu.. . Viskas išaiš
kinta. Bet meilingą prietikį 
kelionėj e pragyvenai!

dabar turi daug 
priešininkų, 

žmogus.. .

Musios 
daugiau 
negu bile 
dolerių.

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

BEVAMZDYS GRAFOFONAS “HARMONY”.

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

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

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

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

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklamacijos, Juokai.

ABIPUSIAI LIETUVIŠKI REKORDAI

E1245 Batu čištytojas. Maršas, švilpimo Solo.
Rutu darželis. Solo M. Bradunene.

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

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

E1248 Velnias ne Boba. Dialogas. M. Bradunene ir A. Radzevičius.
Velnias ne Boba. Monologas J. Papartis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANGLIŠKAI REKORDAI.

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

A282 Waiting at The Church Calm As The Night Tenor Solo Soprano Solo 
Duet.
A1057 Let Me Call You Sweetheart A Country Girl Quartette Duet.

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

A183 Bugle Calls Of U. S. ARMY Du Du Bugle Calls Cornet Solo
A1113 It’s Great When You Marry For Love I Live Up Town Tenor Solo 
Duet.
A336 Sweetest Girl In Dixie America (Patriotic) Tenor Solo Baritone Solo 

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

A498 Because I’m Married Now Mandy Lee Tenor Solo Quartette.
A1056 Can’t You Take It Back and Change It For A Boy? They Always
Pick On Me. Tenor Solo Soprano Solo
A792 I’d Like To Be A Soldier Boy In Blue Daises Won’t Tell. Tenor Solo.

Tenor Solo.
A463 I’m Wearing My Heart Away For You Won’t You be My Honey 

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

‘KATALIKO’ KNINGYNE
3249 South Morgan St., Chicago, Ill.
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KATALIKAS 15
ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 

TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 
ŠV. MARTYNO.

Nikodemas Overlingas, pina., 
8245 S. Morgan St. 

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

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

D. L. Kadzievski Fin, Seki., 
1710 So. Wood St. 

Mart. Kadzievskis, Kas.
2118 W. 20th St.

REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMNISTRAOIJA DĖSTĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 

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

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

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

J. Kantauckas, Finansų rašt
4304 S Wood St,

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

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

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis. 1853 West 
45th St. 

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

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

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

Vincentas Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield Av. 

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

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

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musų 
Didelio Pikniko, ant kurio bus gar
dus valgiai ir skanus gerymai, teipgi 
bus puiki muzykė, prie kurios galėsi
te linksmai laika praleisti. Užkviečia 
visus, KOMITETAS.

(24-5)

PARSIDUODA: bučernė ir grosernė,- 
gerai išdirbtas biznis, jei kas norė
tų galima parduoti sykiu su visu na
mu.
4 E. — 107th St., Roseland, Ill. 

(21-24)

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. 

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

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

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

141 Park Ave.
P. Aeeviče, Raštln, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka,

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažls, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aeeviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

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

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

A. Biškys, Pir. 
184 New York Av 

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

186 13th Av.
Newark, N. J.

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

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

A. Mižkunas, Kasierius 
194 New York Av. 

Newark, N. J.

PUIKUS PIKNINKAS Parengtas 
Draugystes Vienybes Nedek, Birželio 
(June) 14, 1914 m. Gco. M. Chernaus- 
ko Darže, Lyons, Ill. Inžanga 25c po
rai. Pradžia 9 vai. ryto.

Jaunieji ir senieji! štai dabar pui
ki proga išvažiuoti į gryną orą, pir- 

kartą šiame pavasaryje pakvėpuo- 
žalumynų ir gėlių kvapsniu. Dar- 
puikus, viskas bus gražiai prireng- 
tik nepamirškite atvažiuoti, o tik- 
pasidžiaugsite.

Važiuokite 22ros karais

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

Anton Praszky,
2856 Emerald Ave., Chicago.

(21-24)

782
754
814
832
876
901
914
926
927

Rimkus Jos 
Rymkus Jau 
Sinolskis Petras 
Stankajtis Vincentas 
Szliekus Jahn 
Trumpes Jurgos 
Vajvadis Kostancy
Walaskas M G 
Wantauckie Antony

Tel. Canal 285

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu paguodotai vi- 

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

mą
ti.
žas
ta,
rai
PASARGA:
iki 40 tai, ar Ogden Avė., paskui pa
imkite Ogdne Avė, karus iki 52rai, o 
nuo ten Lyons karus iki Desplain upės 
kranto, kur randasi daržas.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.

J. žalandauskas, Pirmininkas.
4645 S. Hermitage Av.

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

Knygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Ižidiniukas St. Anučiauskls,
2447-49 W. 45111 PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave. ,. ' ■
“^MR^ius ^'austas, l'agelbininkas, 

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

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

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

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

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

Newark, N. J.
M. Akiai is, Iždininkas,

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, - , .

So. Boston, Mass.
J. Janusai t is, Iždo, glob.,

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
L A VEIN O.

Port Washington, Wis.’1'
Port Washington, Wis, - 

Jonas Murauskis, pirm.' 
Milwaukee St.

Port Washington, Wis. 
Juozapas Samalionis, rašt.

626 Washington St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” DE

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

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

1
 A. Viršulaite,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitė

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče

564 Dayton St.

Pirmas DIDELIS PIKNINKAS, Pa
rengtas triūsu Liet. Teat. Dr-stės šv. 
Martyno, atsibus nedėlioj, birželio 28. 
1914 Justice Parke, Summit, Ill. Pra
sidės 9 va], ryte. Inžanga 25c porai.

Širdingai užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaitės, kaip senus, taip jaunus 
dalyvauti taip puikiame pikninke, 
kur galėsite gražiai pasilinksminti ir 
pakvėpuoti tvru oru.

Kviečia KOMTETAS.
Ar- 
ka- 
kur 
Dr-

PARSIDUODA saliunas geroje vie
toje, mieste, tuojaus prie North Wes
tern stoties, (depot). Arti prie visų 
Waukegano fabrikų ir gelžkelio sto
ties North Western ant kampo Water 
ir Sheridan Road. Taigi gera užeiga 
kaip Lietuvių, taip svetimtaučiu.

Gary, Valparaiso ir N. Hudson mie
stelių apielinkėse ne tik kad pats gy
vensiu, bet ir lietuvius trauksiu. Čia 
papuolą gyventi aprupinsit savo vai
kus ir pats apsirūpinsi savo senatvę.

Kas tik nors įgyti fanną, gerą ir 
didelę brangia ar pigią, tas visuomet 
gali ir nėra taip sunku, kaip žmones 
šneka. Tik kreipkitės į mane laišku 
arba asmeniškai ir galėsime nuva
žiuoti pažiūrėt, nes turiu daugybes 
farmų.

Beto aš užsistoju sužeistus bus fa
brikuose ir su pirmos klesos 
riais išjieškau jiems prigulinti 
kesnį.

Visuomet kreipkitės antrašu, 
ypatiškai:

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

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

* * * * * * * *
I

f.**&«****** *************
2118Tel. Canal * * * * * * ** 3

Lietuvis Gydytojas.
1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Kampas 18-os gtv.**************************

Gyduoles iš Lietuvos

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

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

Liekuosi su pagarba,

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

Kertės 32-ros gatvės.

laye- 
užmo-

arba

PASARGA: Važiuodami imkite 
cher Limits karą, paskui Joliet 
ra, kurie privež prie pat daržo, 
ant vartų pamatysite šv. Martyno 
stės vardą.

M. Budžiuuas, 
Sheridan Road, Waukegan, Ill.

Arba
439 Unity Building,

127 N. Dearborn St., Chicago.

201

Kas Lietuvoj gimęs, tas Lietuvoi 
gyduolėmis (liekarstomia) geriausias 
išsigydo.

Iš Lietuvos prisiunčių į Ameriką 
vaistus (liekaretas) vartojamus Lie
tuvoj:

(1)

■ ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

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

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St. 

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

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

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenuc St.

VISI KVIEČIAMI VAIKŲ VA
KARAN. Nedėlioj, birželio 14 d. Šv. 
Jurgio parapijinės mokyklos mergai
tės ir berneliai šv. Jurgio salėj išpil
dys labai puiku ir įvairų programą. 
Bus lošta du labai gražiu veikalėliu, 
vienas lietuviškai, kitas angliškai — 
“Podukra karališka” ir “Pious”. 
Visas roles atliks gabiausieji moky
klos mokiniai. Be to bus apščiai dai
nų, skambinimų pianu. Bus mergai
čių drilius.

Šis vakaras rengiamas pagerbimui 
klebono kun. džiakono.;M- Kraucuno.

Prasidės 7:00 vai. vak.

Greitai PARDUODU dar 
gerus fornišius. Priežastis 
— apleidžiu Chicaga.

Kreipkitės šiuo adrisu.
Antanas Gylys, 

3402 S. Auburn Ave.,
(24)

nesenus ir 
pardavimo

Chicago.

AntPARDAVIMO puikus saliunas 
labai geroj vietoj plačiai apgyventoj 
lietuvių netoli lietuviško teatro ir Šv. 
Jurgio Bažnyčios:

Atsišaukite po antrašu.
3201 Auburn Ave.

(24-5-6)

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALINGAS:— Sumanus, tei
singas ir supratlyvas žmogus prie 
“Real Estate” skyriaus. Turi 
atsakančiai suprasti savo amatą, 
pildyti kontraktas ir kitus lega- 
likus darbus. Turi mokėti skai- »’i #
tyti rašyti ir kalbėti lietuviškai, 
lenkiškai ir angliškai.

Geriausias rekomendacijos y- 
ra reikalingos. Atsakyti reikia 
ranka rašyta laišku ir paduoti 
amžių, patyrimą ir t. t.

Atsišaukite į
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a 

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
(23-5)

Turiu parduoti pekarnę ir namą trim 
šeimynom, su visais ]>adarais ir tt. 
vežimai, arkliai, karvė ir d. Parsi
duoda labai pigiai nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

Vili. Kupstys,
698 Olover Avė., Aurora, UI.

(24-6)

PARSIDUODA ‘ ‘ FORN IčIAI ’ ’ GE
ROMS IŠLYGOMS.

, 3321 S. Morgan St., 3rd floor

PARSIDUODA vitai pigiai barbernė 
4538 S. Honore St., Chicago. UI. Sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą.

PARDAVIMUI saliunas lietuviu ap
gyventoj vietoj, kampas Morgan ir 
31 gatvių. Biznis išdirbta per 35 me
tus. Savininkas išvažiuoja į Califor
nia.

(2)
(3)

(4)
(6)

(7)

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

tizmo.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

Nuo viduriavimo.
Nuo kosulio sauso ir su atsiko

sėjimu.
Nuo širdies drsbėjimo-nervų li

gų, priepuolio.
Prisiųsk savo adresą ir vieną do

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

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

M. A. Norkūnas

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — St. 

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

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

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

3116 Auburn Ave. 
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd St. 
Ignacas Brazauskis, Knygius

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

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

J. Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA^SALDŽIAUSIOS 
IIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

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

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33rd 8t,

Draugysčių Reikalai.
• Tavx-VKIT PINIGUS1
“ Keistute ” l’askolijimo ir Buda- 

vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.
Nauja 52 Serija prasidėjo Ketverge 

Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsibuua kas Ketvergis 8-tą vai. va
kare Juozą Ridiko svetainėje 3251 
Illinois Court, kampas 33čios gatvės.

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

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

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

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

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

Su godone,
Beu. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
suččdyti pinigus del savo ateities. 
Kožnas akcija užsibaigia už 6Į4 me
tų ir atneša $100.00.
- Todėl kviečiame Lietuviui ir Lie

tuvaitės priirašyti.
rVrrš minėta Draugija (Spulka) y- 

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

Said, širdies V. J. narių atydai. Vi
si nariai teiksitės priimti i šv. Jur
gio Bažnytinę svetainę nedėlioj, bir
želio 21, 1914 m. 7-tą--vai. ryto, iš 
kur eisime ant šv. mišių “in korpo- 
re” ant Varduvių Saldžiausios V. Jė
zaus. Atsineškite baltas pirštinaites 
ir šarpas. Už nedali va vilną “in kor- 
pore” papulsite po bausme 50e.

Taipgi nepamirškite atsilankyti ant 
pusmetinio susirinkimo, kuris atsibus 
liepos 5 d.. 1914, užsimokėkite užvilk
tus mokesčius.

Su godone,
Br. M. Butkus, prez.
B. Jakaitis, sekr.

917 W. 33 rd St.

šv. Stanislovo V. ir Kank. Dr-tės 
laikys savo pusmetini susirinkimą, 
nedėliojo t. y. birželio 14 d. pirmą 
valandą po pietą šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje 46 ir Wood gat.

Kiekvienas narys privalo pribūti 
ant viršminėto susirinkimo.

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

I’. Kessler,
1001 West 31st St., Chicago.

(24-5-6)

Vienatinis 
Lietuvis

IšdlrMjis.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko 
kardu guzi- 
jkučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
Sadengtu ce- 

uloid’ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
Pulkus 3 klasos ir tarpdėnlo Išren- 

glmai dideliuose' ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

4

Telefonas: Canal 3 63

D-RAS WISSIG
IŠ SENOJO KRAŠTO.
Labai pasekmingai

rusi s uzsiscnčjusių ligų, vyrų ir moterų
Patarimas Dykai.

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

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

Kampas Wood St., viršuj batą krautuvės.

Gvardija Did. Liet. Kunig. Vytau
to ant Town of Lake užkviečia visus 
savo narius dalyvauti apeigose pa
šventimo varpų šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje birželio (June), 21 d. 
1914 m. ‘

Visi Gvardijos nariai privalo būti
nai susirinkti minūtoj dienoje 2 vai. 
po pietų į Šv. Kryžiaus parapijos 
svet. ant 46 ir Wood St., Neatsilau
kusieji bus nubausti po 50c. Beto vi
si privalo pasiimti kepures ir baltas 
pirštinaites, o kareiviai pilnoj Juni- 
formoj.

Su tikra pagarba,
J. Klimas, pirm.
J. Lignugaris, pr. rašt.

4558 S. Paulina St.
(24-25)

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

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

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

(22-23-24)

REIKALINGAS mokytis aptiekory- 
stės vaikas ar asistentas. Geras užmo
kestis.

Atsišaukite:
J. Leszezynski, 

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

PIKNIKAS! PARENGTAS SIMA- 
NO DAUKANTO DRAUGIJOS Ned.. 
Birželio (June), 14, 1914 m. “LEA
FY GROVE” Blinstrupo Darže Wil
low Springs, III. Pradžią lotą vai. ry
te Tikictas 25e Porai Muzykė Brolių 
Sarpalių

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti 
Siraano Daukanto Dr-jos piknikam 
Daržas naujai pertaisytas lietuvio sa
vininko. Po lapuotai, aržuolais yra 
vėsu ir malonu atsikvėpti tyru oru; 
svečiai bus maloniai vaišinami ir prie 
muzikos smagiai palinksminti.

Komitetas.
P. S. Važiuojant, imkit Archer Av. 

Limit karus, paskui Willow Springs 
arba Joliet iki “Leafy Grove” dar
žo. - »

Juozapas Marcinkevičius jau meno 
kaip atvažiavo į Ameriką. Jisai la
bai vargingame padėjime: darbo ne
gauna, ir duonos neturi už ka pirk
tis. Gyvena 1833 String St., Chicago. 
Ill.

Jisai turi čia Amerikoje vieną drau
gą Juozapą Viedricką, 22 metų Vil
niaus 
tiškio 
prašo

LIETUVIŲ LAIoKAI.
Žemiau paduodame iš 

Chicagos krasos alfabetini 
laišką surašą, kurie delei 
stokos arba delei neaiškaus 
adreso, negalėjo būti pri
statyti adresatams į namus. 
Tuos laiškus galima gauti 
tik per keturias dienas po 
šio “Kataliko“ numerio iš
leidimui. Galima juos gauti 
tik generaliame Chicagos 
krasos buste, kuris randasi 
ant kerčią 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 svetimą laiš
ką nevalia savinties, nes už 
tai valdžia labai aštriai bau
džia.

26
28
30

gub.
par.

jį atsiliepti.
Su pagarba,

Už Inimig. prat.
M. Jurgeliouieuė.

Sreneiausko pav. Kuku- 
Undraikiemio kaimo ir

ANT PARDAVIMO.
NORIU pirkti saliuno laisnę. Pi

giai.
Leon C. Nyka, 

Room 915 8 S. Dearborn St.

39
59

147
ISO

285
320
326
329
348

DIDELIS PIKNIKAS Parengtas 
Dr-tčs šv. Panos Marijos Bažancavos 
Panų ir/Moterų atsibus Nedėliojo, 21 
d. Birželio (June), 1914 m. BERG- 
MĄNN’S Darže Riverside, Ill. Prasi
dės 9-tą valandą iš ryto Įžanga 25 
Centai.

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

Atsišaukite veikiai.
Anton Pra»žfcy

2856 Emerald Ave., ’ Chicago.
,(21i24). j.

455
492
501
536
548
617
634
645
672
677
729
730
731

Bakucukas D
Baleszu .nas Kazimieras 
Baltait Staney 
Banaslok Jan 
Barsis Domeneikas 
Bikuse Jakob 
Cynaitis Stanislaw 
Davidonaite Katrina 
Endrikaitis Antanas 
Gaižutis Alaksindra 
Gedymiu Adam 
Jabailes Juozapas 
Jvanaitis Jonas 
Julkis J 
Kaezinauskis Peter 
Kavalianskis Viceutas 
Klein Mrs 
Klikumaj J 
Legeckis Jonas 
Lukas Frances 
Markinas Isidorius 
Natukaras Tekia 
Meškelius. Kazimer 
Nemartonis Tomasz 
Norkaiti Ursula 
Obolicaus 
Palauskus 
Pereistein 
Remeikis
Ribakas Gabris 
Risinsky L M.

Potras 
Joe 
A 
Atrtonas

Jsitčmyk šį

iniCKTER&Co
newyom

ALCOHOL Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be 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.

J. w. ZACHAREWICZ 
N O T AKAS

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

2 —
7 —

ir

Ofisas

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

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Become A Lawyer
There are thousands of capable men in smallpoaitiont 

with small salaries and nofuture who need only our train
ing to become successful Lawyers. The demand for Law
yers is increasing daily—Law is becoming a vital factor 
In every business—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 colleges as Univ, of Wis.. Univ, of Chicago. 
Harvard, Univ, of Mich., N. Western Univ., and Univ, of 
Nebraska. It is recognized as the foremost home-study 
Law method by America’s greatest legal and educational 
authorities—it is the only method used in colleges. Ad
vanced—simplified—different absolutely from all others— 
completely covering every branch of American Laws. It 
is like having great Professors in your home.

Learning Law by our method is fascinating—interesting 
—you will never give it up until you have completed it.
We Train You At Home Rv IVIaill 
in spare time. You don’t give up Av*
your present position^ income or pleasures. Makes no 
difference where you live, what you work at, how small 
your income or how little time you have. The cost is 
small—we make payments easy. Some of America's 
greatest Lawyers learned at home in spare time.

We enroll more students every month than any other 
university home-study Law school in the world. This is 
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 aa- 
amlnatlons in any Stats. Ws guarantee to coacfi 
you FREE until successful. Thia is the school that 
shows actual results—makes no statements it can’t prove. 
Our Diploma gives you a recognized standingany where.I I IL-.—Big Special Offer Law Library•r 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 6,000pages, 
15,000 illustrative cases; a $50,000 work.
Two Great Books FREE^M'^SbbuS 
Guide”—a book that shows you how to start right- how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—a book everybody should have.

We will also send a copy of our famous book. Evi 
DENCE”—evidence of the success of our students and 
the superiority of our method of home-training. Botu 
of these books are FREE.

$1OO Tuition 
Credit—FREE

Write at once and learn how, for a venr limited time, 
Sou can actually secure a $100.00 Tuition Credit Free.

lAssAiwa An II R The State of Illinois nuthor- 
>eCUUlC fill JLLi. D. izeg ur to confer on our grad* 

uatea the Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
luceossful man had to make his start sometime—aome- 
howl This is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive professiom. Mail the coupon at once for convincing 
facta—don’t put it off any longer. (
LaSalle Extension University, Dept. <HH CMcaro.lH. 
M MM SMI MM Ml BM SM MM MM MM MM M 
| La Salle Extension University, Dept 961 Chicago, III. | 
’ Please send me FREE—copy of your two hooka, 
J “EVIDENCE” and “VALUABLE LAW GUIDE ’ at I 
il once. Also explain how I can aecurc a 1100 Tuition ■ 
L Credit FREE.

J NAME..?..... 

J ADDRESS...

įciTY. STATE

MoSUm B.U r.Mia
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