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Judėjimas Balkanų 
pusiausalyj.

Ką sako Shaw sufragiečių reikale.

Darbininkų riaušės Italijoje.
Sufragiečių pašėlimas.

Laukiamas naujas karas. - Amnestija Serbijoje.
JUDĖJIMAS BALKA

NUOSE.
Pramatoma karas Turkijos 

su Graikija.
Graikijos užsieniu reika

lu ministerija pasiunčius 
Turkijai labai aštri.} notą, 
kurios turinys nedaug kuo 
skiriasi nuo formaliai karo 
paskelbimo. Ta j a nota Grai
kijos Valdžia reikalauja nu
stoti persekiojus Graikijos 
pavaldinius, gyvenančius 
Turkijos teritorijose ir nie
ko nelaukiant atlyginti vi- 

L. siems «4nis persekiojimais 
nuskriaustiesiems. Viešoj i 
opinija Graikijoje1 griežtai 
reikalauja sutremti toki 
Turkijos sauvaliavimą. 
Premjeras Venizelos aiškiai 
pažymi, kad santikiai tarp 
abieju valstybių atsiradę 
labai kritikiniam padėjime 
ir greitu laiku jie gali būti 
pertraukti. Graikija ilgiau 
negalinti tylėti, kuomet jos 
pavaldiniai Turkijoje bai
siausiai persekiojami ir te- 
riojami.

Pasakojama, kad daugiau 
šimto tūkstančių graikų ar
ba apleido Turkiją arba ren
giasi apleisti del nesvieti- 
nio jų ten persekiojimo. 
Graikai per ištisus amžius 
ant Turkijos teritorijų gy
veno, ten jie gimė ir augo, 
ten turėjo savo pramones, gi 
dabar del turkų persekioji
mų turi kraustyties i Grai
kiją, arba i svetimas šalis.

Iš Mažosios Azijos rašo
ma, kad vietovėj Aivalik, 
kur gyvena 25.000 graikų, 
turkai buvę mėginę padary
ti skerdynes. Turkijos regu- 
lerė kariuomenė norėjus 
miestan Įsiveržti ir, graikus 
išskerdžius, uostą sunaikin
ti, Kas tas skerdynes sulai
kė, tuo tarpu nežinoma.

Londone senai žinoma, 
kad karas Turkijos su Grai
kija visuomet galimas ir jis 
jau esąs pribrendęs taip, 
kad kiekvienas rytojus ga
lįs atvilkti baisias žinias.

G. B. SHAW APIE SU- 
FRAGIETES.

Kelių moterių sulinčiavi- 
mas — suteiks joms 

lygiateisę — tvir
tina.

Žymus autorius, filosofas, 
ir mokslininkas, George

Bernard Shaw, andai Lon
done apreiškė savo nuomo
nę Į klausimą, ar Anglija 
privalo leisti sufragietėms 
kalėjimuose esant badauti 
ir badumi mirti.

Kadangi neišdirbome sa
vyj nuomonės — kalbėjo 
Shaw — idant sufragietėms 
leisti badumi mirti kalėji
muose, nei taippat neturi
me paprasto mužiko išma
nymo, kad sufragiečių rei
kalavimus išpildyti ir tuo 
tikslu Įvesti valstybėje re
formas, tatai mums nieko 
daugiau nelieka, kaip tik 
laukti tolimesnių atsitiki
mų.

Palaukime — tęsė toliau 
Shaw — kol sufragietės su
provokuos gaujas (mob) 
lig tokiam laipsniui, kad jų 
kelios turės kristi linčio au
komis nuo gaujos rankų ir 
kad valdžia bus priversta 
visą eilę linčiuotoji] pakar
ti už moterių žudymą. Tuo
met susilauksime ir mote
rių lygiateisės, nes nebus 
jau galima tų nelaimių ir 
gėdos civilizuotai šaliai pa
nešti.

Taip spėja žymus visame1 
pasaulyj rašėjas. Jis palai
ko moterių pusę. Jis sako, 
kad jei kitose valstybėse 
moterims suteikiama teisės 
politikoje, tai kodėl gi An
glijoje nebūtų galima tas 
pat padaryti.

Be abejonės jis turi tei
sybę.

RIAUŠĖS ITALIJOJE. 
Straikininkai taiso barika

das ant gatvių.
Italijoje Darbo Federaci

ja nesenai buvo paskelbus 
general] visoj Italijoj darbi
ninkų straiką. Tečiau strei
kas nepasekmingai tęsėsi 
kelias dienas ir Darbo Fede
racija buvo priversta jį at
šaukti. Taip ir padarė. Ge- 
neralis streikas buvo pa
skelbta delei darbininkų 
riaušių Ankonoj, kur ka
riuomenė riaušininkus mal
šindama kelis darbininkus 
nušovė. Po tokiam atsitiki
mui prasidėjo riaušės ir ki
tuose miestuose. Ir nors ge- 
neralis streikas atšaukta, 
tečiau kaikuriuose miestuo
se darbininkai senoviškai 
nerimauja ir veržiasi visur

i- BuckiNGiW^SaTa-suFF^AGmt resist arrest
*3-SUFFRAGETTES QUISLE BUCKINGHAM PALACE__________

Viršuj (1) Buckingham rūmai, kur sufragietės norėjo pamatyti Anglijos karalių. 
Apačioj (2) policiantas areštuoja sufragietę ir (3) parodo sufragietes ties Buck

ingham rūmais.

į imtynes su policija ir ka
riuomene.

Taip andai darbininkai 
Romoj, Neapolyj, Bari, Ro
magna ir kitur buvo susirė
mę kelis kartus su kariuo
mene. Pastaroji, žinoma, ne
sigailėjo šovinių ir daug 
darbininkų Sužeidė. Reven
ue, pav., darbininkai sunai
kino bažnyčią, kadangi iš
lupta iš bažnyčios suolai ir 
kitokie daiktai ir iš jų pa
daryta barikados gatvėje 
susirėmus su policija. Iš už 
tų barikadų darbininkai 
šaudę Į policiją ir tarp kit
ko nušovę policijos inspek
torių.

Neapolyj darbininkai ant 
svarbiausių gatvių nukirto 
medžius ir pasitaisė iš jų 
barikadas. Paskui tuos me
džius palieję kerosimi ir su
deginę. Kitur darbininkai 
išvartė lempų stulpus ir su
naikinę vietomis geležinke
lių bėgius.

Mediolanc streikininkų 
šalininkai vieną traukini 
apmėtę akmenimis, daug 
pasažierių sužeista. Kituo
se miestuose taippat butą 
didelių riaušių.

Tuo tarpu Italijos parla
mente keliama dideliausi 
trukšmai. Socialistai atsto
vai kaltina valdžią, kam ši 
prieš riaušininkus siunčian
ti kariuomenę.

Kuomet tos riaušės pasi
baigs, nežinia, bet darbinin
kų aukų skaitlius nuolat au
gąs. Ligšiol jų keli desėtkai 
sužeista ir užmušta.

AMNESTIJA SERBI
JOJE.

Karalius Petras tuo tikslu 
išleidęs manifestą.

Birželio 6 d. š. m. Serbi
jos karalius Petras pasira
šęs po manifestu, kuris su
teikiąs amnestiją visiems 
asmenims, nubaustiems už 
piktadarybes, šnipinėjimus, 
karaliaus Įžeidimą ir kurs
tymą gyventojų prieš val
džią, papildytas prieš spa
lių 25 d. 1913 m.

Amnestija palyti ne tik
tai visus serbus, kurie ap
leido šalį papildę viršminė- 
tus prasižengimus, bet taip
pat palyti ir svetimžemius, 
kurių už tuos prasižengimus 
ligšiol Serbijos valdžia vi
sur ieškanti.

Be to tuo manifestu pa
liepiama paliuosuoti iš ka
lėjimų visus be jokio skir
tumo politikos prasižengė
lius.

Tas manifestas daugybę 
serbų todėl padarė laimin
gais.

SUFRAIEČIŲ PAŠĖ
LIMAS.

Anglijos valdžios kantrybė 
išsisemia.

Pereitą pėtnyčią, kuomet 
Anglijos parlamento žemes
niuose rūmuose valstybės 
sekretorius McKenna karš
tai kalbėjo apie perdidi mo
terių sauvaliavimą Anglijo
je, staiga didis trenksmas 
supurtė orą* Kalba tuojaus 
pertraukta ir atstovai išbė
giojo

Priešai senobinę AVest- 
minsterio abatiją rinkosi 
žmonių minios, išgirdusius 
plyšimą ir trenksmą. Pasi
rodė, kad sufragietės paki
šo bombą vienoj abatijos 
koplyčioj po historiniu ka
ralių kdrunavimo sostu. 
Ant laimės nuostoliai pasi
rodė menki, nes bomba 
prastai buvus už] iro vyta.

Tasai sufragiečių darbas 
pagimdė miniose bjaurų Į- 
spudį. Dabar jau tikrai val
džia sumanius įnešti parla
mentai! projektą, idant su
fragietes už jų nedorus dar
bus arba aštriai bausti ir 
leisti joms kalėjimuose so
čiai badauti ir bebadaujant 
mirti, arba gi ištremti vi
sas i kokią nors žmonėmis 
neapgyventą salą ir ten lai
kyti lyginai kokias krimina- 
listes.

Valdžiai kantrybė paga
liau išsisėmus.

LAUKIAMA NAUJAS 
KARAS.

Tuo tarpu Graikijos su 
Turkija.

Londone dienraštis “Ti
mes” spėja, kad naujas ka
ras Turkijos su Graikija e- 
sąs tik laiko klausimas. 
Pastaraisiais kadangi lai
kais Balkanuose padėjimas 
išnaujo virtęs baisiu daiktu. 
Kuone visos Balkanų vals
tybėlės “išsikraustė” iš už
imtų turkų teritorijų, paša- 
lindamos iš visur savo ka
riuomenę ir tuo budu pada
rydamos sau nuoskaudą.

Albanijos Reikalai.
Europos valstybės nori 
judėjimus nuslopinti.

Šešios didžiulės Europos 
valstybės nutarusios Imti
nai sukilusią Albaniją nu
raminti, nes jei tas tuojaus 
nebus atlikta, visuose Bal
kanuose išnaujo prasidės 
suirutės ir galutinai gims 
naujas karas, koks ten bu
vo pereitais metais už gro
biu nepasidalinimą.

Geriausiu Albanijos klau
simo išrišimu — tai pripa
žinimas Epirui nekuriu 
koncesiją. Tečiau visos val
stybės pageidauja,- idant 
princas Wied ir toliau pa
liktų Albanijos valdovu ir 
tuo tarpu susitaisytų sau 
tvirtą armiją, sukuria galė
tų nuslopinti visokius revo- 
liucijinius judėjimus. Tuo 
atžvilgiu valstybės ir neno
rinčios, kad svetimos ka
riuomenės ten įsiveržtu ir 
sukilėlius malšintų.—Juk tai 
galįs atlikti pats princas 
Wied, tik šiėk-tiek reikią 
epirotams nusileisti.

Tečiau Balkanų valstybė
lės, labai gerai žinodamos 
Europos valstybių bendro 
sutarimo bėgį, neperdaug 
klauso tu valstybių kabine
tų nutarimų ir nemano Bal
kanų reikaluose clgties tai]), 
kai]) joms įsakoma. Tuo la
biau įsakymų neklauso, nes 
nekurios ją moka pasek
mingai sėti nesutikimus 
tarp didžiulių valstybių ir 
todėl įvairią nutarimą, pa
lytinčią Albaniją, visai ne
pildo.

Tai aiškiausiai prirodo 
kadi r Austrijos spauda, ku
ri be jokią apsiribavimą 
skelbia, kad Albanijoje re
voliucija, tai esąs Italijos 
darbas. Tas paliudijama se
kančiu faktu:

Kuomet Essad-paša bu
vo. suimtas ir nugabentas 
ant Austrijos karo laivo ir 
kuomet paskui prasidėjo 
derybos kas link jo iškelia
vimo į Italiją, iš jo namu iš
nešta didelė valiza ir nuga
benta tiesiog Italijos pa
siuntinystėm Net nesužino
ta ir neduota paaiškinimų,

Daugiausia nuoskaudų ap- 
griežianti dantimis prieš 
turkus.

Tuo tarpu Turkijos jau- 
naturkiai, kurių rankose 
randasi visa valdžia, Azijoj 
ir Turkijoj ima veikti pa
giežos politiką. Graikus y- 
pač jie visur persekioja ir 
Įvairiais budais juos gnai
bo, tai]) kad graikų likimas 
kasdien darosi vis aršesnis 
ir baisesnis. Ir tas liudija, 
kad m,trukus tarp Graiki
jos ir Turkijos turės gimti 
karas ir Balkanai išnaujo 

kas tokio toj valizoj randa
si.

Tai faktas, kurio niekas 
negali užginti.

Toliau Austrijos dienraš
čiai tvirtina, kad Durazzo 
gyvenanti italai visuomet 
simpatizuojanti su sukilė
liais ir pastariesiems jie 
suteikianti reikalingus nu
rodymus kas link revoliu
cijos.

Bet nekurie dienraščiai 
tvirtina kaip tik priešingai. 
Jie italus teisina ir visą bė
dą už sukilimus Albanijoje 
suverčia ant Turkijos jau- 
naturkių, kurie buk norinti, 
idant Albanijoje valdovau- 
tų mahometanas, bet ne 
krikščionis princas.

Gi apie princo Wied pa
dėjimą nieko nežinoma. 
Vieną dieną telegramais 
pranešama, kad princas jau 
pametąs Albanijos sostą ir 
ant visados iš ten iškeliau
jąs, kitą dieną skelbiama 
-blip.tik TlWiirtjhi
ku sužinoti kame teisybė. 
Vienas dalykas tik tikrai 
žinoma, kad jis sostinėj Du
razzo iM'turįs sau jokio pa
vojaus, nes rūmai apstatyti 
kanuolėmis ir netoli rūmų 
uosti1 stovi karo laivai, ku
rie visuomet pasirengę jį 
savo šoviniais ginti. Todėl 
albanams sukilėliams nėra 
kaip link rūmų prisiartinti. 
Jei jie pasikėsintų eiti link 
rūmų, butų lengvai iškloti 
kai]) kokie lapai.

Ištremtasis iš Albanijos 
karo ministeris Essad-paša 
gyvenąs Italijoje. Tomis 
dienomis jis apreiškęs, jo- 
gei turis dokumentus, ku
rie liudijanti, kad jis tai 
Albanijoje revoliucijai esąs 
visai nekaltas, kad prieš jį 
pati Austrija padarius suo
kalbį, kad iš Albanijos išvi
jus, nes jis ten daug ken
kęs Austrijos politikai.

Kai]) ten viskas pagaliau 
turės pasibaigti, tuo tarpu 
nežinoma, bet menama, kad 
Europos valstybės panorės 
Albaniją pasidalinti ir už 
tai pačios taip savęs susi
peš, o tuomi pasinaudos 
Balkau ų va I sty bė lės.

turėję bulgarai ir todėl jie 
ims liepsnoties. Pramatoma, 
kad Turkija nusprendžius 
atimti iš Balkanų valstybė
lių visą Makedoniją ir Sa
lonikų miestą.

“Empress of Ireland” iš
kels. Sumanyta iš vandens 
ištraukti nesenai nuskendu
sį su keliauninkais St. Law
rence upėj garlaivį “Emp
ress of Ireland”. Narai įsi
leidę vandenin susekė, kad 
laivas randasi 150 pėdų gi
lumoj ir gulįs ant šono.

1
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KATALIKAS

| Žinios iš Lietuvos.

(Iš “Vilties”).
Leipalingis, Seinų ap. 

Leipalingio dvarininkas 
parsigabeno šiemet septy
niems mėnesiams 53 darb., 
iš Magilevo ir Smolensko 
gubernijų. Iš jų 40 mer
ginų ir 13 vyrų. Visos mer
ginos ir 3 vyrai, iš Magile
vo gub. — gudai; 10 vyrų 
iš Smolensko gub. — len
kai. Pirmiesiems moka mė
nesiui 6 r. 45 k. ir duoda 
visą išlaikymą; pastariem- 
siems — 10 r. mėnesiui al
gos, išlaikymas taip-pat 
dvaro. Valgį, sako, duodą 
gerą, bet gyvenimui per 
aukšti namai. Reiktų dva
rininkams geriau išlaikyti 
darbininkai tai ir nepri
stigtų jų.

Nulindęs.

aiškinamas gudų vaikams 
katalikams lenkiškai, polo
nizacijos tikslu. Taigi stač. 
konsistorija ir prašanti 
globėją, kad katalikų kuni
gai tiksliai pildytų minis
terijos įsakymus.

Paminklas a. a. kun. A. 
Civinskui. Birželio 13 die
ną (n. kai.) Marijampolės 
kapinėse bus pašventini
mas paminklo a. a. kun. d- 
rui Antanui Civinskui.

Liesnistros dvaras, Namu, 
pav. Šio dvaro dvarininkas 
p. Filipkauskas, parsivežė 
vasaros darbams 16 darbi
ninkų lenkų, moka jiems 
nuo 10 ligi 18 r. mėnesiui 
ir valgį. Pirmiau užtekdavo 
ir vietinių darbininkų, da- 
bargi traukiamą iš kitur, 
kad negaunama vietinių, o 
vietiniai sakosi neiną dva
ran dėlto, kad negalį išgy
venti.

Drarininko Melst ar ičiaus 
miškai, netoli Panevėžio, 
kaip rašo “L. Ž.”, užsidegę 
nuo einančio iš Anykščių į 
Panevėžį traukinio kibirk
ščių. Mat, samonos išdžiu- 
arįįgina jfaj lejlgyal jg UjįSi* 
degančios. Kolei pasisekę 
gaisrą užgesinti, išdegę 15 
dešimtinių puikaus, tro
boms statyti tinkamo miš
ko. Meištavičius pareikala
vęs iš geležinkelio valdybos 
grąžinti jam nuostolius*

Krakės, Kauno apskr. 
Gegužės 5 d. Krakes ištiko 
baisus gaisras, kokio nebe
atmena čia niekas. Pusiau 
pirmos valandos po piet 
užsidegė dervos ir deguto 
krautuvėje deguto bertai- 
nis. Kokiuo budu užsidegė 
— dar neištirta: vieni į- 
spėja ištvirkusių vaikų žai
dimą, kiti kaž kokį pasislė
pusį gaisro suomaištyje au
gusį vyriuką, kiti dar neat
sargų savininką... Smar
kiam rytų vėjui pučiant 
gaisras urnai apėmė didį 
plotą. Sudegė 102 gyvena
muoju namu, neskaitant ki
tų trobesių, be pastogės pa
liko 206 šeimynos, sudegė 
senelis žydas — 80 metų; 
supleškėjo turtingiausios 
krautuvės, 4 nauji muro na
mai, aptieką, dvi aptiekos 
sankrovi, vartotojų dr. 
krautuvė ir gaisrą gesinti 
padarų sandėlis. Išdegė 
miestelio centras, žydų ap
gyventas; krikščionių namų 
sudegė tik 15. Į Nuostolis 
neapskaitytas.

Butų visas miestelis su
pleškėjęs, jei ne Kėdainių, 
Datnavos ir gr. Zabielos 
ugnegesių pagelba laiku 
suskubusi del klebono tele
gramos.

Dysnoje. Viln. gub. nese
nai sudegė vienuose namuo
se, kaip rašo “K. L.” uni- 
jotų vyskupu portretų rin
kinys. Tarp jų sudegęs la
bai gražus senovinis žino
mojo unijotų metropolito 
Juozapo Vėl j amino Rutskio. 
šiemet kaip tik bus 300 me
tų sukaktuvės, kai jisai bu
vo pastojęs Kievo metro
politu.

j '

Kriaunos, Zarasų ap. 
Baršėnų sodžiuje gegužės 
1 d. ūkininkas Kralikas, i- 
šėjes iš proto, padegė savo 
ir kitų kaimynų trobas. Už
sidegusias trobas žmonės 
spėjo užgesinti, bet vis dėlto 
viena daržinė sudegusi. Be 
to dar tas pamišėlis žirklė
mis subadė baisiai savo pa
čią, kuri vos gyva išliko, 
nugabeno ją į ligoninę. Be
protis bandė prisigirdyti, 
pasikarti ir vis nepasisekė 
Pagaliaus nugabeno jį į li
goninę Rokiškio. Ten naba
gas pasidarė galą pasi
smaugdamas savo suplėšy
tais marškiniais.

nykščiai gyventojai lietu
viai ir nelietuviai buvo drū
tai užmigę ir aptraukti, y- 
pač tautinės tamsybės vor
tinkliais. Dabar gi apšvieti
mas ir susipratimas kila, 
nes vienų tik lietuviškų lai
kraščių pareina čia apie 50 
numerių, _ neskaitant viso
kių gerų kningučių. Klebo
naudamas Kalesninkuose 
10 metų kun. Rudzis neap
sakomai daug gero padarė 
parapijos labui dvasinėje ir 
tautinėje dirvose. Prie to
kio sunkinus darbo nieko 
stebėtino, jei paskutiniais 
metais labai sumažėjo kle
bono sveikata. Negalėdamas 
vienas išpildyti savo dide
lės parapijos reikalavimų, 
paprašius gavo pagelbini- 
ninką kun. K. Lesievičių. 
Kun. Lesievičiui išvažiavus, 
atvažiavo čia kun. J. Min
cevičius. Pažymėtina, jog ši
tuo du kameridoriu sugy
vendami santaikoje su savo 
klebonu, taip pat daug ge
ro padarė Kalesninkų pa
rapijai.

Vytautas.

Užkietėjimas |
Nevirškinimas, dyspepsija, 
jakuu apsisunkinimas ir pa
našios nevirškinimo betvarkės 
greitai galima prašalinti, jei
gu savo laiku pradėsi imti.

Severus
Gyvenimo 
Baisamą

(Severn’s Balsam oi’ Life)

Tai yra vaistas, sustiprinan
tis virškinimą. Jis taipgi 
patariamas ypatoms maža- 
kraujiems, senyvo amžiaus, * 
arba silpnoms, arba grįžtan
čioms po ligos sveikaton; ly- į 
gyniai kaipo neapkainuojamas j 
pagelbinis Įrankis prie atsi
kartojančio drugio gydymo.

Kaina 75 centai. "

Bell

Atsakant
duok formos ai

dą šnekančio asmens, 
mento.

telefono
asmens
ir vardą departa-

paša tikimu i 
vardą, var-

tame dalyke suli-Apribota informacija 
taupiua keliūtą klausimų ir siitaupina lai-

Jei negali suteikti informaciją kokios rei
kalaujama, tai nevilkyk, bet sudaryk taip 
kad už kelių miliutų galėtum jį atgal pa
šaukti. Tas leidžia liniją del kitų, kurie 
nor kalbėtis.

Kudrėnai, Seinų ap. Val
stiečių Banko skyrius ne
trukus pardavinės sklypais, 
be ir su giria Panemunės 
dvaro žeme, Seinų apskr., 
Kudrėnų valsčiaus. Per
kantiems bus duodamas 
šis palengvinimas.

Perkant reikės įnešti tik 
10% perkamosios vertės, li
kusieji pinigai bus leista 
palikti išmokėjimui per 13, 
18, 28, 41 ir 55% metų, kaip 
pirkikai norės.

Norintieji pirktis žemės 
privalo tuojau atvykti Pa
nemunės dvaro kantoran li
pas užveizdą p. Kužyjams- 
kį užsirašyti pirkikų skai
čiui!. Drauge reikia prista
tyti savp šeimynos turto są
rašą (posiemiejno-imuščest- 
vienuyj spisok) ir kamiso- 
riaus paliudijimą, kad pir
kėjas turi teisę su banko 
pagelba pirktis žemę.

Varmas.

Rodūnios “Ryto” skyriui 
Vilniaus gubernatorius lei
do įsteigti kningyną — skai
tyklą Kargaudų sodžiuje. 
Už skaityklą atsako kun. 
Breiva. Kningynas, kiek te
ko girdėti iš vietos žmonių, 
turėsiąs tikrai didelį pasi
sekimą Rodūnios parapijo
je. Tik girdėti, kad kun. 
Breiva neilgai busiąs Rodu- 
nioje. Kaip tada bus su 
kningynu? Bendrai imant, 
ar bus praktiška, kad ku
nigai kamendoriai prisiims 
atsakomybę už kningynus, 
skaityklas, nes kamendo
riai,- ypač lietuviai, mašy- 
tose parapijose mainosi, 
kaip mėnulis.

Neleido. Nemunaičio 
(Trakų ap.) para p. pro
cesijos į Vilniaus Kalvari
ją; procesija iš Nemunaičio 
ligšiol eidavo kasinėtai.

Vilniaus stačiatikių ar
ėki jerėjus įsakė stačiatikių 
konsistorijai prašyti Vil
niaus mokslo apygardos 
globėją įsakyti, kad prade
damosiose ministerijos mo
kyklose nebeleistų mokyti 
tikėjimo lenkiškai. Vilniaus 
areliijerėjus pažymi, kad 
ypač Kauno gub. mokyklo
se, nežiūrint į švietimo mi
nisterijos nutarimus, kata
likų tikėjimas po senovei

Parugė l(>0 tūkstančių r. 
procentiniais popeliais Pin
sko apskr. dvarininkui V, 
Ordai, kuomet jis Vilniaus 

; gelžk. stotyje pirkosi sau 
i bilietą. Tie procentiniai po- 
! periai buvę lagaminėlyje, 
kurį jis tam laikui indavė 
pasergėti daiktanešiui. Bet 
daiktaiiešys nė neapsižiurė- 
jo, kai vagilius pasigriebė 
sau brangųjį lagaminėlį. 
Vagies kolkas nėsusekė.

Kalesninkai, Lydos aps. 
Kalesninkų parapija nema
ža, apie 6000 yra čia pa
rapijom!, dauguma lietu
viai, kiti gi ištautėliai tų 
pačių lietuvių broliai, ku
rie mėgsta vadinti save len
kais. Del lenkų maišto, 
prieš 50 metų senoji 'Kal- 
lesninkų bažnyčia ir para
pija buvo panaikinta, o pa
vapi j onįs priskirti prie ar
timesniųjų bažnyčių — Ei
šiškių ir kitų... Tokiu bo
du Kalesniukėnai savo, ti
kybos reikalais priversti 
buvo ilgai^aikŠčfoti į sve-' 
timas bažnyčias,' ir daug 
vargo nešti. Prašvitus pa
togesniam laikui, Kalesnin- 
kėnai ėmė rūpintis bažny
čios statymu ir panaikintos 
parapijos sutvarkymu. Val
džia leido statyti bažnyčią 
ir padaryti vėl Kalesninkų 
parapiją, kaip ir seniau 
buvo. Bet šitokion, tik atgi- 
jančion parapijon, kur nėra 
jokio inventoriaus, kur rei
kia viskas išnaujo padary
ti, reikalingas tinkamas 
darbštus klebonas... Vil
niaus vyskupijos Valdyto
jos kun. Franckevičius 19- 
04 m. Žinodamas gerai, ko
kio tenai reikia kunigo, pa
skyrė į Kalesninkus klebo
nu vieną iš darbščiausių ir 
taktingesniųjų kunigų My
kolą Rudzį, kuris tuoj aus 
uoliai stvėrėsi darbo. Kun. 
Rudzis stato laikinę koply
čią, kleboniją ir kitus rei
kalingus trobesius; neša 
sunkiausią naštą visokių 
nemalonumų pritikdamas 
šitame darbe. Gerokai pa
deda klebonui vargą varg
ti tikras bažnyčios tarnas, 
dabartinis jo vargoninin
kas. Čia dar ne galas ger
biamojo kunigo Rudžio 
darbštumui: Jis žengia to
liau, pradeda Kalesninkuo
se statyti didelę, gražią 
musų bažnyčią romaniško 
stiliaus. Bažnyčia jau ap
dengta ir Dievui padedant 
neužilgo bus pabaigta. Ačiū 
kunigo Rudžio trusui ir rū
pesniui Kalesninkuose da
bar Įsteigta ūkio ratelis, 
kuris užlaiko visokios rū
šies prekių krautuvę. Prieš 
atvažiuojant į Kalesninkus 
dabartiniam klebonui, čio

Antupiai. Vilk, apskr. 
Antupių sodžius stovi ant 
upelio kranto, nuo ko ir 
vardą, tur-but, turi. Per vi
durį nusitiesia nuo Vilka
viškio į Marijampolę plen
tas. Už poros šimtų žingsnių 
ant kalnelio kapinynas su 
gražia, erdva koplyčia, ku
rioje per metus buna tris 
atlaidai. Pareitais metais 
atidarė čia liaudies moky
klą; kol pastatys mokyklai 
butą, mokinama vieno ūki
ninko seklyčioje. .

Antupiai turi išauklėjo 
vieną kunigą ir kelius pa- 
sauliniM^'Mntel igęntus. T uo 
tarpu, įš šio sodžiaus yra 
du gimnazistu, viena mer
gaitė ir bernaitis.

Vii kariškio apiclinkė,
Suv. gub. Šlapias buvo ru
duo, sunku buvo įsėti ru
giai ir kviečiai, dėlto iš pa
vasario kįja labai vargiai. 
Dobilu vietoms matvt bui- v •<
niai kįlančių. Iš rudenio 
bulvių žmonėse vietoms 
kaip ir nebuvo, nes prigė
rė, taigi dabar pavasary 
gana brangios. Vasarojas 
įsėti tęsiasi ilgai, nes že
mė nuo šlapumo labai su
puolus, kur manyta išdra- 
pakavus sėti, reikia arti.

— Kaip girdėti, vyrai 
kuriems reikia šį rudenį ka
riuomenėn, nesirengia A- 
merikon.

Varėna, Trakų ap. Mies
telis didokas ir linksmas. 
Prie pat miestelio kareivių 
stovyklos. Žmonės tamsus, 
nes nėra, kas jų tarpe gerai 
darbuotųs; žmonės įpratę 
.girtauti, ypač per šventes 
ar muges aludės kaip pri
kimštos netik vyrų, bet 
merginų ir moterių. (Alu- 
džių čionai apie 20). Privi
so daug mušeikų, kurie pri
sigėrę kaunasi ir kitų ne
paiso kaltas ar ne. Jauni
mo daug, bet smarkiai pat
virkęs. Dažnai buna vaka
ruškų, kuriose girtaujama.

Pirmiaus dar jaunimas 
pažaizdavo tautinių šokių, 
o dabar jau pradeda juos 
pamiršti. Gėda Varėnos 
jaunimui!

Visoj parapijoj gyvena 
lipi u vin i. Žmonėse girdis 

lamelių.

Strėnų Skaudėjimą 
vietinis reumatizmas, seyati- 
kos, neuralgijos, peršalimas, 
uždegimas plaučili plėvės, reu- 
mktizmas kojų, kaip ir trau
kučiai — greitai nustoja, jei
gu laiku pridėti.

Severos
Gydantį Pliasterį

Severn’s Healing Blaster).

Jis labai patariamas visuose 
sirguliavimuose, kuriuose var
tojimas skylėto pliasterio yra 
pagclbingas.

Kaina 25 centai.

Vaikai mėgsta Suaugusieji naudoja

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojančius Saldukus 

Kaina 10 ir 25 centai.

Reikalaukit aptiekose Seve
ros Vaistą. Jeigu aptiekorius 
negalėtų jų parūpinti, parsi- 
traukit stačiai nuo

W. F. Severą Co
C E DAR RĄ PI D S . IO WA

kurias daugiausia dainuo
ja tik senieji. Butų dar ma
loniau, kad tos dainelės ir 
jaunimo tarpe skambėtų.

Minske, gegužio 3 d. be- 
grįžtant katalikų procesijai 
vadinamajiu Aukso kalne
liu (Zlotą Gorka) iš Kal
varijos atlaidų, kaip pra
nešta “K. L.”, minion įva
žiavęs vežikas, vežantis kaž
kokį oficierį, kuris liepęs 
važiuoti prieš tam tikrus į- 
statynius, neleidžiančius va
žiuoti gatve, kuria eina pro
cesija. Arklys, pasibaidęs 
giedančios minios, apvirtęs 
su vežimu grabėn. Keli žmo
nės esą sužeisti. Aficierius 
pabėgęs, bet palikęs savo 
daiktus vežime, tat iš jų ga
lima busią susekti kas jis 
buvęs. Apie tai nusiųsta 
raportas arkivyskupui ir 
administracijos bei karo 
vvresnvbei. «7 «/

Seirijai, Seinų a p. Gegu
žės 12 d. (n. kai.) naktį a- 
pie 12 vai. sudegė žydų ka
pų sargo grįtelė, kurioje 
gyveno vokietys Cinkus. 
Ugny žuvo jo žentas rusas, 
kuris buvo atvažiavęs pas 
jį pasiviešėti iš Kievo* gub. 
Nelaimingas nematydamas 
savo pačios su vaikučiais, 
manė gal ugnyje dega, ne
laukdamas nieko, puolėsi 
gelbėti savo mylimiausių ir 
buvo visas apdegęs ir tuo-: 
pats buvo užgriūtas nuodė
guliais; kada jį ištraukė, 
jau numirė, pati gi buvo i- 
šėjus per kitas duris, į kitą 
pusę: pasiliko 2 vaikučių.

Svečias.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Laikyk 
Vėsiai
Jus galite 
turėti pato
gią virtuvę 
karščiausio
se vasaros 
dienose, 
jeigu ją* 
vartosite

Oil Cbok-stovc
Jokiu anglių. Pelenu. Nešvarumu.'

Turi 1, 2, 3 ir 4 degtuvus, turi lentyną ir padė- 
tuvę, kur sudėti valgiai neatvėsta, turi yo ijroą 
ant žibalo indo. Del geriausių rezultatų vartok 
Perfect on Oil. Pas visus pardavėjus.

STANDARD OIL COMPANY? W ■
(An Indiana Corporation) ’ .

CHICAGO, ILL

B
ISMARCK laikė asmeninę laisvę lygiai 

taip, kaip orą. — GAMTIŠKA TEISĖ, 
kurią reikia saugoti ir ginti kuolabiau- 
šia. Miis milijonai gerų piliečių paskai

tytų už įžeidžiančią ir priklią tironystę, jei legi- 
slatura imtų diktuoti ką negerti ir ką nevalgyti. 
Musų žmonės žino, kad nėra nieko blogo gerti 
lengvus vynus ir alų mus tėvų. PIKTAS YRA 

TIK ŽMOGUJE, KURS JĮ ANT PIKTO 
PANAUDOJA. Per 57 metus Anheuser 

į Bušeli teisingai darė gerų alų — tokį, 
kurs praplatino blaivybę tarp tautų. Jų 
didis dalykas — Budweiser — yra rei
kalaujamas po visą svietą. Jo daugiau 
parduodama, negu kitokios rusies alaus. 
Aišku, kad tai geriausias alus. Pilamas 
į butelius TIKTAI NAMINIAME BRA
VA RE.

ANHEUSER-BUSCH St. Louis.

2
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LIETUVIAI AMERIKOJE. tose vietose. Bus nubausti 
nuo $5 iki $42.

J. A. Žemaitis.

ten bus visokie pasilinksmi
nimai, prakalbos ir dainos.

A. Valiutas.

KENOSHA, WIS.
Paleido darbininku. “Biru

tės” dr-jos veikimai.
Gegužio 24 d. N. R. Al

lens Sons Co. paleido 32 
darbininku. Tarp jų keli 
lietuviai. Mat, kompanija 
įsitaisė mašiną, kuri jų dar
bą dabar atlieka.

Gegužio 24 d. šv. Petro 
dr-ja buvo surengus vakarą 
su lošimu. Tai dr-jai tą die
ną buvo suėję 14 metų gy
vavimo. Buvo pasikvietę at
lošti koki veikalą birutnin
kus. Šie vaidino komediją 
“Prieš vėją nepapūsi”. Vai
dinimas gerai nusisekė. Ge
rai vaidino p-lės S. Vaičiū
naitė, Veronikos rolėj, O. 
Šlekaitė, Barboros rolėj ir 
taipgi pagirtinai nudavė A. 
Viršilaitė. Gerai lošė P. Za- 
karevičia. Susirinkusieji ir 
šv. Petro dr-ja buvo labai 
patenkinti birutninku man
dagumu ir ju geru lošimu. 
“Birutės” dr-ja iš savo pu
sės pasirūpino viską atlikti 
gerai ir rūpestingai rengė
si. Apskritai imant, “Biru
tės” dr-ja turi čia gerą sim
patiją.

Žmonių vakaran j buvo 
gan daug prisirinkę ir visi 
gerai vedėsi.

Reikia pagirti vakaro 
rengėjus, kad apsieita be 
jokių svaiginamų gėrimų. 
Jau, matyt, lietuviai ima 
blaivinties.

Gegužio 30 ir 31 d. šv. 
Benedikto dr-ja turėjo pik
ninką. Pirmą dieną buvo 
gražu, bet antrą dieną lie
tus sugadino pikninką. Abi 

Rli.ni bttvo—gan- daug žino
mų.

“Birutės” dr-ja nutarė 
turėti pikninką liepos 5 d. 
Bus tai vienas didžiausių ir 
smagiausių pikninką Keno- 
shoj. Bus prakalbų, dainų. 
“Birutės” chorą mokina 
šiuo tarpu p. A. Valčinskas 
iš Waukegan, Ill. Be to 
bus Įvairiausių žaismių. Vi
si galės ateiti pikninkan už- 
dyką.

“Birutės” dr-ja smarkiai 
imasi darbo ir traukia prie 
savęs geriausią jaunimą. 
Devintas mėnuo kai gyvuo
ja, o jau turi 132 nariu ii 
kasoj $448.87. Sekantis jos 
susirinkimas bus birželio 21 
d. šv. Petro bažnytinėj sa
lėj.

“Birutės” dr-ja jau yra 
pas mus svarbiausias lietu
vių judėjimo veiksnys.

Žvirbliukas.

HARTFORD, CONN.
Dvi organizacijos darbuosis 

krūvoj.
Šv. Kazimiero Jaunikai

čių Apšv. dr-ja susirinkime, 
laikytame gegužio 17 d. š. 
m., padarė didelę atmainą, 
nes numažino mėnesinę mo
kestį lig 15c. mėnesyje; pir
ma buvo mokama po 25c. 
kas mėnuo. Nutarė prisidė
ti prie “Lietuvos Vyčių”, 
mokėdami bertaininę mo
kestį iš tų mėnesinių, ką 
sumokės po 15c , pasiusti 
centrui po 10c. nuo kievienc 
nario kas bertainis. Taipgi 
nutarė priimti vaikus nuo 7 
ligi 16 metų ir uždyką mo
kinti. Kiekvienas vaikinas 
16 metų ir augščiaus, įsto
damas įmoka $1.00 ir mėne
sinės mokesties moka 15c., 
o visi kiti, tai yra, vedę ir 
merginos, gali prigulėti be

jokio įstojimo, tik mokėda
mi kas mėnuo po 15c., ir ga
lės naudoties visakuom, 
kaip ir tie, kurie mokės į- 
stojimo $1.00. Todėl valdy
ba šios dr-jos meldžia at
kreipti domą į tai, nes čia 
galima gauti gorų katalikiš
kų laikraščių ir kningų pa
siskaityti ir nieko nereikia 
mokėti. Toliau dr-ja rūpi
nasi praplatinti apšvietą; 
todėl ir numažino mokestį, 
kad butų visiems prieina
ma ir galėtu visi naudoties 
ir lavinties kaip rašto, skai
tymo, taip ir vaidinimų, 
dainų, deklemacijų. Jau da
bar rengiasi statyti veikalą 
“Aukso dievaičiai”. Bus 
vaidintas liepos 25 d. š. m. 
Todėl šio miestelio lietuviai 
ir apl i ūkiniai nepamirškite 
ateiti tan vakarėliu, o 
pamatysite, kad nesigailėsi
te.

A. K., dr-jos rašt.

SHEBOYGAN, WIS.
Puikus vakaras be 

svaigalų.
Birželio 7 d. bažnytinėje 

salėje atsibuvo pasilinksmi
nimo vakaras su lošimu ir 
dainomis. Vakarą parengė 
N. P. Panelės šv. M. dr-ja. 
Pirmiausia choras iš trijų 
balsų padainavo “Sėjau rū
tą” ir “Per girelę ėjau”. 
Toliau sekė lošimas kome
dijos “Čigonė”. Po to dvi 
mergelės — A. Buividžiu- 
tė ir O. Čižauskytė padai
navo “Tekėk dukra” ir 
“Motinėle, tu mano”. An
troji* dainoje duktė nusis
kundžia motinai, kad pate
ko girtuokliui vyrui. Labai 
liūdnai buvo išreikšti tie 
nusiskundimai ir sugraudi
no žmones. Motinos rolėj 
buvo p-lė A. Buividžiutė, 
dukters rolėj — p-lė O. Či
žauskytė.

Kaip lošimas, taip ir dai
nos puikiai nusisekė. Susi
rinkusieji labai buvo paten
kinti. Visas programas at
sibuvo vadovaujant vietos 
vargonininkui p. J. Kudir
kai. Gerai mums turėti čia 
tokį darbštų vargonininką. 
Galop buvo pardavinėjama 
iš licitacijos papuošti 
krepšeliai su užkandžiais. 
Iš to daug pelno padaryta. 
Pažymėtina, kad jokių svai
ginamų ' gėrimų nevartota. 
Rengėjos yra labai pagirti
nos už tai. Tegu tai bus pa- 
vyzdis kitoms dr-joms.

NASHUA, N. H.
Darbai eina gerai. Mažai te

sirūpinama apie ap
švietą. Arti 19 lie
tuvių nubausta.

Darbai šitame miestelyj 
šiuo tarpu eina gerai. Net 
iš kitur atvykusieji per 
draugus gauna darbą. Mo
kestis nėra didelė, bet už
tat ir darbai nėra sunkus. 
Pragyvenimas nebrangus ir 
padori žmonės labai gerai 
čia gali versties.

Lietuvių nemažai čia yra. 
Yra ir pasiturinčių, yra ke
lintas namų savininkų. Ke
lintas lietuvių turi krautu
ves. Reikia pripažinti, kad 
čionykščiai lietuviai per- 
mažai tesirūpina apšvieta. 
Tautos reikalai jiems ne
daug irgi teapeina.

Per pastarąsias dvi savai- 
ti 19 lietuvių liko suareš
tuota už žvejojimą uždraus

ATHOL, MASS.
“Vyčiai” veikia.

Atsibuvo “Vyčių” kuo
pos trečias susirinkimas. 
Žmonių buvo pilnutė salė. 
Buvo perskaityta konstitu
cija ir priimami nauji na
riai. Nemaža jaunimo pri
sirašė. Buvo nuskirta mė
nesinė mokestis kuopos rei
kalams. Nutarta turėti te
atrai! ir dainų skyrių. Dar 
buvo nutarta prisidėti prie 
10-metinio spaudos gavimo 
sukaktuvių paminėjimo. 
Galop buvo nutarta turėti 
pikninką birželio 14 d.

Nors “Vyčiai” turi prie
šų, nori visokie gaivalai pa
kenkti jiems, bet “Vyčiai”, 
stovėdami ant tvirto pama
to, varo pirmyn savo dar
bą ir niekas jų darbo nesu
laikys. Labai patartina ge
ram jaunimui prisidėti prie 
“Vyčių”.

A. G-as.

WATERBURY, CONN. 
Mirė lietuvis.

Nesenai čia mirė džiova 
lietuvis Jonas Breiva. Bu
vo 32 metų amžiaus, neve
dęs. Kilęs iš Kauno gub., 
Panevėžio p., Subačių par. 
Lietuvoj paliko du broliu ir 
keturias seseris. Turėjo vie
ną brolį Amerikoj, bet tas 
velionį nuskriaudė taip, kad 
prieš mirtį turėjo kreipties 
pas kitus. Prigulėjo prie 
dviejų dr-jų ir S. L. R. K. 
A. Pomirtines užrašė Karo
liui Ramanauskui, kuris jį 
labai gražiai palaidojo. Ve
lionis buvo blaivus', doras, 
geras vyras. Norintieji ko 
dasižinoti, tegu rašo pas 
Karolį Ramanauską, 10 St. 
Paul st., Waterbury, Conn.

MASON CITY, IOWA.
Suėmė vagį.

Gegužio 23 d. čia vienas 
lietuvis apsivogė ir liko pa
gautas. Iš vienų namų'išvo
gė 24 butelius alaus ir $5 
grynais pinigais. Teisme su
sitaikė. Jei ne, tai butų rei
kėję pusę metų kalėti. Sa
ko, kad tas nelabas žmogus 
jau Lietuvoj yra bjaurių 
darbų papildęs. Blogai su 
tokiais.

Didelis levas.

ST. CHARLES, ILL. 
Pikninkai. Spaudos gavimo 

paminėjimas.
Kuomet pasipuošė gamta 

puošniais žaliumynais, tai 
it koks magnitąs traukia 
žmogų oran, pakvėpuoti ty
ru oru, pasigrožėti gražu
mais. Miestų ir miestelių 
žmonės rengia visokius iš
važiavimus. Pas mus pir
miausia buvo sumanius pik- 
ninką-išvažiavimą šv. Jur
gio dr-ja. Bet vieifas mažo 
išmanymo žmogus sugriovė 
tą sumanymą.

Tarp lietuvių buvo kilęs 
sumanymas iškelti pikninką 
paminėjimui spaudos gavi
mo sukaktuvių. Tam visos 
dr-jos ir kuopos pritarė ir 
tas pikninkas turėjo būti 
birželio 13 d. Buvo tikima
si, kad pikninkas bus labai 
didelis. Bet ant nelaimės tą 
dieną ištiko lietus ir todėl 
visas sumanymas liko atidė
tas ant sekančios subatos, 
birželio 27 d. Tą dieną po 
pietų antroj valandoj eis 
lietuviai į paskirtą vietą ir

JERSEY CITY, N. J. 
Pataisymas.

Reikėtų truputį atitaisy
ti tai, kas buvo indėta iš šio 
miesto “Kataliko” No. 22. 
Aprašyme apie vakarą 
kningyno naudai pasakyta, 
kad buvo leistas išlaimėji- 
mui auksinis laikrodėlis. 
Turi būti penkdol erinis 
laikrodėlis. O žmonių vaka
ran mažai teatsiląnkė del 
to, kad šio miesto lietuviai 
labai neapsišvietę ir nesi
lanko nei į jokius vakarus, 
ar tai katalikiškus, ar tau
tinius, ar socialistinius.

J. B. Paserpskis.

ATHOL, MASS. 
Pataisymas.

Šio miesto “Lietuvos Vy
čiai” šauniai gyvuoja. Ma
tyt, jų galybė labai sustip
rės ir daug gero atneš .sa
vo veikimu.

“Kataliko” No. 22 ne
prielankiai buvo parašyta 
apie jų susiorganizavimą. 
Nežinau, ko norėjo kores
pondentas. Iškraipė daly
kus. Prakalbose nebuvo sa
kyta neskaityti laikraščių. 
Buvo sakyta 
prieštikybinių,
laikraščių. Sakė, 
skaityti “Draugą”, “Kata
liką”’, “V. Liet.”, “Lietu
vą”. Taigi be reikalo kimba 
ir prikaišioja tą, ko nebuvo.

P. M.

neskaityti 
cicilikiškii 

reikia

Revoliucija nesibaigia.
Albanijos revoliucijinis ju
dėjimas platinasi. Albanijos 
gyventojai nepripažįsta sa
vo valdovu princą Wied, 
reikalaudami, kad jo vieton 
butų nuskirtas mahometa- 
nas.

Daug atžymėjimų 
žinta. Francijos 
draugija Paryžiuje 
metiniame posėdyj pripaži
nus daug atžymėjimų užsie
nių dailininkams. Pripažin
ta taigi medalių: aukso 12, 
sidabro 30 ir bronzo 18.

pripa-
Dailės

savo

Karalius sveikesnis. Šve
dijos karalius Gustavas po 
sunkiai, vėžį iš vidurių iš
pjaunant, operacijai, esąs 
jau sveikesnis. Sveikatos 
atgavimui iškeliavęs į Karl- 
sbadeną.

Moterių suvažiavimas.
Švedijos sostinėj tomis die
nomis atsibuvęs tarptauti
nės organizacijos “Young 
Women’s Christian Ass.” 
suvažiavimas.

Naujas išradimas. Vieno 
Vokietijos universiteto pro
fesorius Leimbach išradęs 
elektrikinę prietaisą, su ku
rio pagelba sužinoma po že
me esančios naugįs gilumo
je 1.000 pėdų. Sakoma, at
likta pasekmingi mėgini
mai.

Paryžiuje sniegas. Birže
lio pradžioje Paryžiuje ir 
apylinkėse temperatūra nu
puolė ir daug prisnigo. Pa
našaus atsitikimo tokiuo 
laiku tenai nekuomet nebū
ta.

«
Popežius pasveikęs. Pas

taraisiais laikais - popežius 
Pius X visai pasveikęs ir

NAVY „
Darbuose”

yra didžiausias pagelbėjus. Tie šviežus 
kvepenti Burley cigaretai, sulankstyti į 
NAVY, padaro žmogų laimingu ir po- 
tenkintu — ir ju pačiam viršininkui su
teikia gerą ūpą. Per visą dieną, per išti
są metą suteikia sveiką pasigėrėjimą tas 
čystas, švelnus, kvepentis tabakas — 
kaip tai yra patyrę daug tūkstančiu NA
VY rūkytoją.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame apvynioįime’’.

NAVY nuostabiai patenkina ir yra svei
ka del dviejų priežasčių — gerai padaryta 
ir gerai užlaikytames rūpestingai auginame, 
brandinis labiau prinokusią ir švelniausią 
Burley taboką, taip kad ji išduoda turtingą, 
saldų ir priimną skonį. Tuomet mes pakuoja- 

_ . ■ , _ — _. me NAVY su keturiais
garsiais apvyn loji
mais, kurie išlaiko ją 
absoliutiškai 
saldžią ir 
Lengvai gal
liuosi tuos šilkinius il
gai supjaustytsu į ta
bu ląs eiga retus — ir 
gali ją vartoti pypkėj 
ar čiulpti.

svarią, 
šviežią, 
suimtu-

DYKAI!
G.W.GAIL&AX.||Reikalauk pardavėjo Poperas 

BALTI MORE. MD. kuri eina su NAVY pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY _

priimąs audiencijon žmones. 
Popežius nesenai apvaikš
čiojo 79 metines gimimo su
kaktuves.

Mirė pažangus princas. 
Vokietijoj pasimirė Mek- 
lenburgo-Strelitz kunigaikš
tijos valdovas, princas' A- 
dolfas Friderikas, sulaukęs 
66 metų amžiaus. Tai buvo 
žmogus su pažangiomis ide- 
omis ir nuolat stengėsi sa-

vo kunigaikštijon įvesti 
konstituciją,’ bet tam prie
šinosi aristokratai kuni
gaikštijos seime; princas 
savame laike net buvo ža
dėjęs paaukoti pustrečio 
milijono aristokratų naudai, 
jei tie kartais turėtų nuo 
įvestos konstitucijos nu
kentėti. Tečiau jam tas at
siekti nepasisekė, nors, lai
kui bėgant, šalis visvien ne
apsieis be konstitucijos.

Japonietis pakartas. To
mis dienomis Kareos sosti
nėj Senule pakarta japonie
tis Toiniro Vatanabe .už a- 
merikoninio daktaro nužu
dymą.

Priešai, šnipus. Vokietijos 
valdžia sumanius išleisti aš
tresnius Įstatymus 
viinui šnipinėjimo 
žvilgsniu. Šnipams 
padidinti bausmės.

apriba- 
kariniu 
norima
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Pirmu kartu pribuvęs 
New Yorkan garlaivis “A- 
quitania”, prigulintis Cu- 
nard kompanijai. Pasižymė
jo didžiu greitumu.

Nepasisekė. Andai Lon
done sufragietės buvo mė
ginusios prievarta ineiti į 
Anglijos ministerių pirmi
ninko namus ir tuo tikslu 
buvo parengusios deinon- 
stracijinį ėjimą. Tečiau po
licija sufragietes išvaikė ir 
jų vadovę Silvia Pankhurst 
suėmė.
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18. K. Marinos ir Elžbietos
19. P. Julijonos Falkon.
20. S. Silverijaus
21. N. 3 po Sekm. Aloyzo

.22. P. Paulino v.
23. U. Jono, Agripinos
24. S. Užg. šv. Jono krikš.
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Patėmiįimai.
“Stoka darbininkų”.

Tomis dienomis indoinią 
naujieną paskelbė Suv. Val
stijų prekybos ir darbo de
partamento sekretorius Wil
son, kadangi oficialiai ap
reiškė, jogei po kelių savai
čių busiąs toks judėjimas 
visose darbo šakose, kad pa
galiau pritruksią net dar-

dar nenuspręsta, kam turi 
;ekti gražiausioji Albanijos 
dalis, tatai princui Wied 
prievarta Įsakoma ląikytįes 
sosto ir savo “numylėtos” 
albanų tautos.

Jau dabar esą reikalinga 
80.000 darbininkų ant far- 
mų javų valymui Įvairiose 
valstijose. Vienoj Missouri 
valstijoj reikalaujama 30.- 
000 darbininkų, kurių ne
galima gauti. Be to didesnis 
judėjimas prasidėsiąs plie
no dirbtuvėse, paskui, žino
ma, anglekasyklose ir kitur.

Taippat audinyčioš aptu
rėjusios didelius užsaky
mus, todėl neužilgo darbo 
nestokuosią ir prisiartįsiąs 
tikrasis žmonėms gerbūvis.

Farmeriai vakarinėse val
stijose siūlą po $2.00 ir $2.- 
50 dienoje ir pilną išlaiky
mą kiekvienam darbinin
kui, be to užtikriną, kad 
darbo pilnai busią ligi Ka
lėdų.

Darbo departamentas ma
nąs susinešti su geležinkeliu 
jminpaniiomLi; kad šios ap
siimtų pigiau gabenti darbi
ninkus į darbo vietas.

Taip skelbia sekretorius 
Wilson. Na, matysime, kaip 
tie jo žodžiai turės išsipildy
ti. Juk valdžia ne sykį apie 
panašius “gerbūvius” skel
bė, bet ligšiol tie visi skel- 
bimai-spėjimai neišsipildė.

kai-

Pa-

Sutrukdymas lietuvių 
bos mokyme.

Pirm 2 metų vienas 
langas gimnazijos mokyto
jas kreipėsi į globėją leisti 
jam ten gimnazijoj išguldi- 
nėti mokiniams lietuvių kal
bą. Globėjas, sakoma, no
rėjęs leisti, nes pareikala
vęs programos ir rankve
džių. Tečiau tuomet nesu
rasta rankvedžių, mokslo 
komiteto patvirtintų, ir be 
to, žinoma, buvo neleista. 
Šieinet išnaujo, bet jau mo
kinių tėvai, nurodydami 
faktą mokinimos lietuvių 
kalbos kitose gimnazijose, 
padavę prašymą tuo pačiu 
reikalu i direktorių. Bet ir 
šis pareikalavęs rankvedžio, 
patvirtinto mokslo komite
to. Ir šiuoini kartu tokių 
rankvedžių lietuvių kalboj 
nesurasta.

Ir aimanuoja lietuviai del 
rankvedžių autorių apsilei
dimo. Mat, lietuviams pe
dagogams
“kantičkų” taisymas, 
gų žmonių apšvietimas.

daugiau rupi
ne-

Princo Wied likimas.
Princas Wied, kaip pasi

rodo, esąs nelaimingiausias 
žmogus pasaulyj. Prievarta 
jam liepiama būti Albanijos 
karaliumi. Kaip kokį sauva
liaujantį kūdikį jam ver
kiant temptų jį kas mokyk
lon, taip Austrija su Itali
ją spaudžia jį prie sosto. 
Bet princas Wied nemoka 
lekcijos ir eina mokyklon, 
tarsi, po kartuvėmis. Jam 
baisu darosi. Matai, gali a- 
teiti pas jį profesoriai iš 
Berlyno, Londono, Peter
burgo ir Paryžiaus ir pa
klausti jo, kiek bus du ir 
du? Turi būti keturi, tai ži
no ir Princas, bet Albanijos 
politikoj gali būti taippat 
gerai septyni ir pusė. Štai 
tau tuojaus ir nesmagumai 
su tais profesoriais!

Pagaliau princas Wied 
taippat nežino, kad kaip 
Austrijai, taip ir Italijai 
jis tik tiek ant sosto būti 
reikalingas, kiek toms val
stybėms yrą reikalinga Al
banija. Rūpinamasi labiau
sia ne princu, bet tuomi, 
kam pagaliąus turės tekti 
visi Albanijos pakraščiai. 
Kuomet kuri valstybė pąąi- 
kesįs ant Albanijos pakraš
čių ir juos Užims, tuomet 
princus apturės urliopą ir 
pasibaigs jam karaliavimo 
dienos. Bet kadangi ligšioį

Kad giriasi, tai giriasi!
“Laisvėje” nekoks M. V. 

V—skas rašo, kaip jis su 
laikraščio pagalba laimin
gai gavęs žmoną, kaip jai 
court’e prisiekęs ir kaip da
bar su ja sutikmėje gyve
nąs. Kas svarbiausia, kad 
piršliu buvus “Laisvė”, ku
ri nepasigailėjus paskelbi
mui vietos ir todėl jis dabar 
tam laikraščiui negalįs nei 
atsidėkoti.

Kuomet jis paskelbęs 
merginos paieškoj imą, tuoj 
viena atsišaukus, paskui nu
keliavus pas jį ir pasilikus, 
kad geriau jiedviem “susi
pažinus su savais persitikri
nimais”, kas, girdi, buvę 
būtinai reikalinga. Po tų 
“persitikrinimų” ir “išmė
ginimų” nueita į court’ą ir 
prislėgta.

Tokie plepalai rašomi 
“Laisvės” moterių skyriu
je ir užtikrinama, kad ge
riausias apsivedimas — tai 
M. V. V—skos pasielgimas!

Neuždrausta giedoti.
Vilniuje dvi gimnazijos 

mokinės lenkės, Kobilins- 
kaitė ir Rozenbergaitė, ne
senai per mokinių mišias šv. 
Kotrinos bažnyčioje pagie
dojo lenkų tautinį himną 
“Bože coš Polskę” ir už tai 
jas Vilniaus teismo rūmai 
nubaudė vieną mėnesiu, an
trą dvidešimčiai dienų tvir
tumom Nubaustos apeliavo 
senatai! ir štai senatas Vil
niaus rūmų nutarimą panai
kino ir kaltinamąsias ištei
sino. Senatas pripažino, kad 
minėtas himnas giedoti ne
sąs vyriausybės uždraustas.

Tekino budu lenkai daug 
laimėjo ir nuo to sustiprė
jo-

Panašiai butą ir su lietu
vių spaudos uždraudimu. 
Sakoma, vyresnybė tokio 
uždraudimo nekuomet ne
patvirtinus, tečiau jis žiau
riai buvo prižiūrimas ir pa
laikomas.

Vis tai pačių valdininkų 
begėdiški sauvaliavimai be 
vyresnybės žinios.

Miliciantas apie miliciją.
“Keleivio” 22 numeryj J. 

J. Nicnius rašo apie milici
ją. Rašo atsidėjęs, nes jos 
esąs žinovas, kadangi pats 
6 metus milicijoj (Pennsyl- 
vąnijoj) tarnavęs. J. J. Nie- 
nius pažymi, kad milicijoje 
prigulį ir. darbininkai ir u- 
nionistai. Prigulį gi del to, 
kad vasarą manebrų metu 
gaunanti gerai paėsti; apsi
rengti ir gerai apmokami. 
Sulyg J. J. Nieniaus, milici
joje butų tikras rojus, jei 
jon butų priimami ir socia
listai. Gi dabar ten esama 
uždrausta ir užsiminti apie 
socializmą. Nienius be to ži
nąs daug dalykų apie Penn- 
sylvąnijos miliciją, tik apie 
tai negalįs rašyti. Mat, jis 
pats dalyvavęs 1902 metais 
anglekasių malšinime.

Butą indomu žinoti, kiek 
tasai socialistas-miliciantas 
užkaldavęs darbininkų? Gal 
nei vieno? ..

Tikrasis Herodas.
Audinyčių fabrikantų dr- 

gijos prezidentas, pagarsė
jęs darbininkų priešinin
kas, John P. Wood, nesenai 
viename susirinkime apreiš
kė, kad Jaunamečių vaike
lių darbas audinyčiose ir 
fabrikuose esanti vienatinę 
parama tėvui darbininkui, 
nes darbininkas be dirban
čių vaikų turėtų badumi nu
mirti.

Ir taip drįsta sakyti ne 
bile kas, bet dabartinės dar
bo sistemos stulpas, kuris 
labai gerai pažįsta vargdie
nių padėjimą ir iš jų to var
go skaudžiai tyčiojasi.

Žiauresnio Herodo nerei
kia.

Neturima pinigų.
Komitetas lietuviu kalbos 

pamokoms aprūpinti Vil
niaus gimnazijose — rašo 
Lietuvos laikraščiai — vi
suomenei pranešė, kad tam 
tikras fondas lietuvių kal
bos mokytojui apmokėti iš
sisėmęs lig paskutinės ka
peikos ir ne tik nesama kuo 
apmokėti ji toliau, bet net 
nesama iš ko atlyginti sko
los už pereitąjį laiką artį 
600 rub. Todėl atsiradęs pa
vojus ir toms vienintelėms 
lietuvių kalbos teisių nuo
trupoms Vilniaus gimnazi
jose.

Ne kas apsireiškimas.

Karūnos reikale.
“Kur. Lit.” rašo, kad pro

kuroras pradėjęs tyrinėji
mą del kun. praloto Kar- 
čevskio ir dr. V. Zahorskio 
už jų pasisavinimą surastos 
Vilniaus katedroje, D. L. K. 
Vytauto kape, karimos, nu
taręs del kaltės prirodymų 
trukumo bylą numarinti. 
Tečiau, sako “Kur. Lit.”, 
tos bylos negalima esą skai
tyti užbaigta, nes dr. Za- 
liorskis žadąs pašaukti tie- 
son tos “denunciacijos” 
autorius, būtent, d-rą J. Ba
sanavičių ir Donatą Mali 
nauskį.

nuveikimai.
Seimas atlaikyta mieste 

Waterbury, birželio 
2, 3 ir 4 d. š. įu.

Seimui prasidėjus, susi
vienijimas, sulyg centro 
sekretoriaus raporto, turė
jęs pilnųjų ir suspenduotų 
8.740 narių ir grynais pini
gais $43.807.29 turto.

Seime delegatų dalyvavo 
aplink 70, tarp kurių kelio
lika kunigų.

Sus-mui lietuviškos Vėlu
vos padirbimas atidėta ant 
tolįaus.

25 dol. paskirta kun. Pra
puoleniui, Romoj, kuris ten 
per vietos laikraščius nu- 
šviesiąs tikruosius tarp len
kų ir lietuvių santikius Lie
tuvoje.

Nutaida išleisti 10.000 
egz. veikalėlio “Keli ruožai 
iš laįkų Horodlio unijos”.

Kolionizacįjps .reikaluose 
nieko nenuveikta, todėl šis 
klausimas paliekamą ant 
šalies.

Šv. Kazimiero Seselių 
vienuolijos naudai paskir
ta $200.

Po 200 rub. pažadėta dr- 
joms “Saulei”, “Žiburiui” 
ir “Rytui”, jei Kairukščio 
sumanymas įvyksiąs.

Paskirta $250 ateivių rei
kalams ir nutarta prisidėti 
tuo tikslu prįe darbo lygio
mis dalimis su S. L. A.

Po $25 pasklida: Liet. In
formacijos Biurui Paryžiu
je, a. a. kun. Kaupo raštų 
išleidimo fondui ir Vargoni
ninkų Sąjungai.

Išrinkta komisija pirki
mui susiy. nuosavų namų 
New Yorke arba Brookly- 
ne. NaiuiUpirkimas turėsiąs 
pereiti per referendumą.

Vaikų skyriaus reorgani
zavimas atidėta toliaus.

Nutarta įsteigti naują po
mirtinės skyrių su $750. Vi
sas reikalas atlikti pavesta 
centro valdybai.

Nutarta įvesti 4 skyrius 
pašelpos ligoje: $3, $5, $7 ir 
$12 savaitėje. Ir tas daly
kas galutinai apdirbti pa
vesta centro valdybai.

Nutarta, kad delegatu 
seiman gali būti sus-mo na
rys, išbuvęs tik 6 mėnesius 
sus-me.

Išrinkta “Draugas” or
ganu po 75c. metams nepri- 
verstinaį.

Centro sekretoriui pakeL 
ta alga lig $75 mėn., gi kuo
met bus Įvesta pašalpa ligo
je — $100 mėn.

Centro valdyba paminėtą 
pereitame “Kataliko” 
ineryj.

1915 metais seimas 
bus Scranton, Pa.

nekurie kunigai, neturinti 
supratimo apie tvarkos už
laikymą ir norinti, idant 
seimai nuolatos butų jųjų 
kontrolėje. Reikia pažymė
ti dar ir šis faktas, kad šie
met visu seimu vadovavo 
kun. Kemėšis su konfrat- 
rais, nors kun. K. tik nese
nai susivienijimai! Įsirašęs. 
Bet ką darysi, kunigas, ir 
kaipo tokiam viskas yrą 
leistina.

Negali būti juokingesnio 
daikto kaip tas, kuomet su
sivienijimo dv. vadovas 
kun. Dumčius seime “sus
pendavo” delegatą Dundzi- 
lą iš Shenandoah, Pa. Ir tą 
“suspendavimą” kiti svie
tiškieji delegatai, deja, šal
tai priėmė. Nereikia juk di
desnio/ arogantizmo, kai 
kad su savo tokia “galybe” 
viešai rody ties. Jei šiemet 
tasai “suspendavimas” taip 
šaltai priimta, tai sekan
čiam seime kun. Dumčiaus 
Įpėdinis be abejonės mėgįs 
Įvesti sus-man inkviziciją, 
ar dar ką nors baisesnio. 
Už kiekvieną mažmožį bile 
vienas narys bus baudžia
mas, žinoma, materijaliai, ir 
tik tuomet praregės nariaį, 
pataikaujanti Keinešiams ir 
Co., kuomet atjaus ant savo 
kailio.

pasigiria, kad šis seimas bu
vęs veikliausias ir vaisin
giausias. Žinoma, kad taip. 
Veikliausias todėl, kad sei
me daugiausia už visus šne
kėjęs pats vienas kun. Ke
mėšis; seimo vedėjas kam 
davė, kam nedavė užimti 
balso, bet kun. Kemešiui vi
suomet, kuomet jis tik pa
norėjo. Todėl jis ten ir par 
rodė Visus savo “gabu
mus”. Vaisingiausias sei
mas buvo todėl, kad organu 
išnaujo paliko “Draugas” 
ir dar jam pakelta mokes
tis. Juk kun, Kemėšis dau
giausia ir kovojo seime už

dar reiktų kuopom delega
tus siųsti seiman? Juk ir 
vieni suvažiavę kunigai ga
li atlikti seimą, nes visą die
ną išsiklausiau, tai tik vie
nų kunigų balsus girdėjau. 
Šiaip žmogus delegatas ne
gali nieko prasitarti, nes 
nėra kaip gauti balsą. Kiek
vienas kunigas nori vis dau
giau kalbėti, kad ir visai 
nieko apie reikalą nesu
pranta. Tokiuo budu kiti 
negali gauti balso. Ant galo 
net ir patįs kunigai pradė
jo durniais kolioties. Mat, 
vieni jų nori kalbėti, kiti 
vėl draudžia, tatai gimė 
piktumas ir pradėjo patįs 
tarp savęs ravėties. Kun. 
Struckus Įnešė, kad negalė
tų būti delegatais seiman 
neišbuvusieji sus-me 6 mė
nesių, nes kaipo tokie ma
žai supranta sus-mo reika
lus ir labai daug kalba. Ir 
čia kaip sykis tuo Įnešimu 
pataikė i kun. Kemešį, ku
ris yra keli mėnesiai iš Lie
tuvos ir kalba daugiau kaip 
visi kiti. Iš to tuojaus kilo 
baisiausias trukšmas ir pa
sipylė durniai ir kitokie ne
švarus žodžiai. Seimo vedė
jas nežinojo nei kas dary
ti: Kurgi tu drausi Įsikarš
čiavusius kunigus...

Tai tokios apie musų sei
mą naujienos. Kol nebuvau 
seimo matęs, maniau, kad 
kažiką gerą nutaria, gi da
bar, kaip mačiau — visai 
nieko. Žmonės suvažiuoja 
tik kits kitam pasirodyti, 
bet seime pakalbėti negau
na progos kadir geriausias 
nuomones turėtų. Man ro
dos, kitais metais tik vie
ni jau kunigai atlaikys sei
mą, nes, kaip matosi, kuo
poms delegatus nėra reika
lo seiman siųsti.

Tai tiek tuo tarpu apie 
tą “veikliausią” ir “vaisin
giausią” seimą.

mano priedermė yra žiūrė
ti, kad tavo apšvietimas ir 
išauklėjimas butų pilnas, o 
be studijavimo religijos to 
nebūtų...

Sakau, jog aš noriu, kad 
tavo išsilavinimas butų pil
nas, bet kaip jis gali būti 
pilnas be žinojimo ir supra
timo religijinių klausinių, 
kuriuos kiekvienas apkalbi
nėja? Ar tu norėtum per 
liuosnoringą nežinystę, ne
galėti man pasakyti apie tą 
dalyką be išdavinio savo 
nepilno apšvietimo?

Bet meskim į šalį politi
ką ir supainiotus klausimus, 
ir pažvelgkim, kas yra rei
kalinga žmogui, kurs turi 
apribotą vietą gyvenime.

Mitologijos žinojimas y- 
ra reikalingas supratimui 
Graikijos ir Romos civiliza
cijos ir ką tu žinotum iš 
Europos h istorijos ir viso 
svieto, nuo Jėzaus Kristaus 
laikų be supratimo religi
jos, kuri permainė viso pa
saulio veidą ir išvystė nau
ją civilizaciją?

Kalbant apie dailę, ką tu 
žinotum ir kaip tu supras
tum didžius veikalus Vidu
rinių Amžių ir vėlesnių lai
kų, jei tu nežinotum aksti
nų, kurie Įkvėpė juos?

Kalbant apie literatūrą, 
argi tu gali apsieiti be Bos- 
suet, Fenelon, Lacordaire, de 
Maistre, Venillot ir daug 
kitų, kurie veik visai bu
vo atsidavę religijiniams 
klausimams? Dar yra Car- 
neille, Racine, vienu žodžiu 
visi tie žymus rašytojai, ku
rie sėmė įkvėpimą iš krikš
čionybės.

Ar gali kas, kurs nori at-' 
siduoti studijavimui teįsįų,
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aplink ašį privaląs suktis 
ne tik sųs-mas, bet ir visi 
katalikai. Kun. Kemešiui ir 
konfratrams seimas butų 
rūpėjęs kaip pernykštis 
sniegas, jei ne “Draugas”, 
kuris jiems tuština kiše- 
nius, kaip jie patįs seime iš
pažino.

Tai aiškus seimo “veik
lumo” ir “vaisingumo” 
klausinio išrišimas. %.

Tečiau tasai “vaisingu
mas” dar nepasibaigęs.. Su
sivienijimas laikui bėgant 
įgys nuosavius namus ir tu- 

turėti nuosavų organą. 
“Draugas” ir laukia, 
tuomet ir vėl bus atlik- 
kun. Kemešiui režisie

riau jaut viens “vaisingiau
sių” seimų.

Taip tie “kuovaisingiau- 
sieji” seimai tęsis, kol pa
galiau lietuviai nesusipras, 
gi jiems susipratus, oi, gims 
toks “barbarizmas”, koks 
busiantis, kaip mokslininkų 
spėjama, prieš musų žemės 
mirtį-suledėjimą.

Laisvamanio laiškas 
sunui.

rėš 
To 
Ot, 
tas

Taikos kongresas.
Taikos 21-masis kongre

sas šiemet atsibus Austrijos 
sostinėj Vindabonoj. Prasi
dės rugsėjo 15 d. Pakvieti
mai kongresai! jau esą iš
siuntinėta. Kongresai! 
važiuosią daug žymių 
pasaulio profesorių ir 
lamentaristų.

Abeluai imant, šiame sei
me kaip ir seniau, nieko 
svarbaus iv ypatingo nemu 
veikta, išėmus sumanymą 
namus pirkti ir prisidėjimą 
prie S. L. A. ateivius šelp
ti, neminint naujo pomirtL 
nes skyriaus ir pašelpos li
gose, be ko, žinoma, jau ne
buvo galima apsieiti ir to
liau tuos reikalus vilkti. Bet 
su susivienijimu ir nebus 
nieko gero, kol seimuose 
trukšmaus ir betvarkes kels

Tų

su- 
viso 
par-

Taikos kongresai atlaįkor 
ini kas metai. Tečiau jie 
neturi jokios intekmės Į 
valstybių politikos bėgį ir 
todėl tų kongresų nauda kol 
kas palifka tik — Zero.

Vienas musų korespon
dentas apie tą “veikliausi” 
seimą tarp kitko dar taip 
rašo:

Pranešu “Kataliko” re
dakcijai apie musų seimą, 
ką esu girdėjęs, nes vienų 
dieną turėjau progą pasi
klausyti, kaip seimo delega
tai darbuojasi. Žinote, tik 
vieni juokai ir piktumas i- 
ma iš šalies klausant. Kam

Žemiau paduotas laiškas 
buvo indėtas laikraštin 
“L’Hunianitc”, kurs yra 
franeuzų socialistų organas 
ir yra vedamas Jaureso, žy
miausio Francijos socialis
to. Tasai laiškas buvo ra
šytas sunui, kurs įstojęs u- 
niversitetan, prašė tėvo pa
liudijimo, jog jis -sutinka, 
kad sūnus nebūtų privers
tas studijuoti tikybos daly
kų. Tėvas, nors yra socia- 
listas-laisvanianis, neduoda 
to paliudijimo ir išrodinėja 
sunui reikalingumą studi
juoti tikybos dalykus. Štai 
tas laiškas:

Brangus sūnau:
prašai manęs trumpo laiš
kelio, kuriuo tu galėtum pa- 
siliuosuoti nuo ėmimo reli- 
gijinio kurso iš dalies del 
to, kad pasididžiuoti, jog ei
ni kitokiuo keliu, negu stu
dentų dauguma ir, man re
gis, iš dalies del to, kad pa
sirodyti vertu sūnumi vyro, 
kurs pats yra betikybinių 
įsitikinimų. Aš nesiunčia 
tokio laiškelio, brangus sū
nau, neigi siųsiu ateityj. Tai 
nėra del to, kad aš norė
čiau, kad tu butum klerika- 
I iškas, nors tame nėra jo
kio pavojaus, neigi kad tu 
priimtum tikybinius įsitiki
nimus, kuriuos tau profeso
rius išguldinės. Kuomet tu 
išaugsi ir galėsi mintyti, tai
tu busi liuosas, bet daba;''

X

t i menkos svarbos tuos pa
rodu mus natūraliu įstaty
mo?

Net gamtos mokslai ir 
matematika rišasi su religi
ja. Pascal ir Newton buvo 
karšti krikščionįs; Pasteur 
išrodinėjo Dievo esinią ir 
sakė, kad per mokslą jis į- 
gijęs tokį prastą tikėjimą, 
kaip ir paprastuko ūkinin
ko; Ampere buvo dievotas; 
net Flammarion yra pasinė
ręs teologinėse studijose.

Ar-gi tu kningą skaityda
mas gali praleisti tokias 
jos svarbias vietas?

Šitai tą visi turi pripažin
ti: religija yra artimai su
rišta su visais žmogaus iš
minties apsireiškimais. J i 
y ra pa matas musų civiliza
cijos ir tasai pasitrauktų iš 
ribų intelektualio svieto ir 
nusmuktų intelektualiai že
myn, kurs tvirtintų, kad 
reikia ignoruoti mokslą, 
kurs tai]) giliai yra tyrinė
jamas ir turi taip daug aug- 
što proto šalininkų.

Pasakęs apie išsilavini
mą, turiu dar pasakyti ke- 
liatą žodžiu apie Bažnyčios 
įstatymus ir apeigas. Pasa
kysiu tik tiek:

Nieko nėra peiktino pas 
tuos, kurie ištikimai pildo 
tikybos ir Bažnyčios įsaky
mus ir net perdaug. Vie
nok, daug ko yra peiktino 
pas tuos, kurie ignoruoja 
tas apeigas ir Įsakymus. 
Vaduodamasis vien manda
gumu aš turiu pasakyti, 
kad yra reikalinga žinoti 
jausmus ir Įsitikinimus re- 
ligijiniu žmonių. Jei mes 
nenorime jų sekti, tai bent 
turime suprasti, idant pa-

f
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KATALIKAS

Apie seniausią pasaulio tauta
ir jos šalį.

Kokia-gi tauta iš dabar
tės esančių ant žemės yra 
visųsenįąųsįa? Chiniečių 
tauta, turbūt, yrą seniau
sia. Apię tą tautą ir jos 
kraštą čia trumpai įr bus 
aprašyta. Apie tokią seną 
tautą ir jos platų kraštą yra 
prirašyta daug didelių 
kningų. Čia paduosime tik 
indomiausius dalykus iš tos 
tautos gyvenimo ir krašto,

Chinijos respublika uži
ma ketvirtą Azijos dalį ir 
tęsiasi nuo Pamiro iki Pa- 
cifiko ir nuo Siberijos iki 
Indijos. Pati Chiniją be 
Mandžurijos, Mongolijos ir 
Turkestano yra šešis kartus 
didesnė, negu Texas valsti
ja. Nuo rytų į pačią Chini- 
ją nusidriekia kalnai ir y- 
rą raižoma didžiulėmis ųpė- 
piis, kurios apsčiai gauna 
vandens nuo tirpstančio 
sniego ant Tibeto kalnų.

Rokuojama, kad Chinijoj 
yra arti 300.000.000 gyven
tojų.
Didžiausios Chinijos upės.

Milžiniška upė Yan-tse- 
Kiąng teka iš Tibeto kalnų 
per didžias platybes ir ga
lop išsilieja į Pącifiką. Yrą 
arti 3.000 mylių ilgio. Di
džiuliai garlaiviai gali ją 
pląukinėti. Ta upė, kaip ir 
Egipto Nilius, ištvįsta ir ap
neša laukus labai derlingu 
šlimu. Jor ąrtimiese yra 
daug ežerų ir, ištikus dide
liems potviniąms, vanduo 
suteka i ežeras ir nepadaro 
tiek bėdų, kiek galėtų pri

daryti, jei tų ežerų nebū
tų.

Yra antra upė Hwang-ho, 
arba Geltonoji upė. Ji yra 
šiaurinėj Chinijos dalyj. 
Jos tai potviniai yra baisus. 
Į tą kraštą iš Mongolijos 
smarkus vėjai nešė ir nešė 
per šimtmečius geltonas 
dulkes ir apnešė laukus ir 
pripildė slėnius. Taigi čia 
yra geltona dirva, raižoma 
Geltonosios upės. Šis gelto
nasis žemės sluogsnis vadi
nasi “liosu” ir yra be galo 
derlingas.

Pietinę Chinijos dalį rai
žo upė Si-kiang. Ji teka nuo 
Tibeto kalnų per didžius 
miškus ir kalnus, kur glu
do dideli mineraliniai tur
tai.
Kraštas, kur papročiai ma

žai tesimaino ir vieš
patauja vieno

dumas.
Per tūkstančius metų 

darbavosi žmonės, didinosi 
skaičiuj, keitė valdovus, 
kentėjo karo baisenybes ir 
gėrėjosi ramybės laikais, 
bet žengė senais keliais, da
rė tuos pačius daiktus, iš
dirbinėjo laukus tais pa
čiais budais, per tūkstant
mečius vartojo tą pačią kal
bą. Lyg kad tauta nebūtų 
žengusi pirmyn, o tik try
pusi ant vietos. Lyg kaip 
kokie paukščiai, išmo
kę sukti lizdus, suka lygiai 
tuo pat budu per amžius.

’ Progresuojantiems žmo
noms, kurie ieško naujų i- 
deų, naujų išradimų, page
rinimų ir kurie nekenčia 
stovėti aut vietos, tokiems 
žmonėms sunku suprąsti, 
kaip chiniečiai gąlėjo taip 
priprasti ir laikytis vis seno

apklojęs ir kur lengva bu
vo auginti javus. Čia tai 
plėtojo savo kultūrą per il- 
gus-ilgus metus ir paskui 
leidosi per miškus į klonius 
Geltonosios upės ir Yang- 
tse-Kiang. Visi buvo po vie
na valdžia, plėtojo kultūrą, 
išmoko auginti šilkvabalius 
ir austi šilką.
Didis chiniečių mokytojas.

Aplink dvidešimts penkis 
šimtmečius atgal gyveno 
garsus chiniečių mokytojas 
Konfucius. Per visą savo 
gyvenimą galvojo jis, kaip 
žmonės geriausia gali valdy
tis ir kaip geriausia jis ga
li atlikti savo pareigas lin
kui savo artimo. Jo mokini
mai stojo milijonams Įstaty
mu ir jam pašvęstų šven* 
tykių randama visoj Chini
joj. Per šimtmečius jo mo
kinimai buvo pamatu visam 
chiniečių mokslui.

Keliatai šimtmečių pra
slinkus po Konfuciaus mir
ties Chinijoj viešpatavo 
valdovas, kurs liepė deginti 
jo kningas ir ėmė persekio
ti ir kankinti jo pasekėjus. 
Konfuciaus mokinius valdo
vas siuntė prie statymo di
džios sienos šiaurinėj Chi
nijoj. Ta siena norėjo ap
saugoti Chiniją nuo užpuoli
mo raitų mongolų, kurie 
nuolatai teriojo kraštą. Į- 
stabus dalykas buvo ta sie
na. Ji buvo 30 pėdų augšta, 
15 pėdų plati viršuj, o pa
mate dar buvo platesnė, 

i Turėjo daug bokštų, iš ku
rių buvo galima ginties. Ta 
siena tęsiasi per kalnus ir 
slėnius, i|‘ buvo 1.500 my
lių ilga. Siena dar tebdali- 
ja Mongoliją nuo pačios 
Chinijos. Bet ji neapsaugo
jo nuo mongolų* j

Didžioji siena palaidota 
smėlyne.

Pakrantės upės Tarim ir 
žymi dalis didžiosios sienos 
dabartės jau palaidota smė
lyne. Visur ten tęsiasi sau

ksi smėlyno plotai. Nuo se
nai vėjas ėmė nešti smiltis 

i ir žmonės negalėjo prieš 
jas atsispirti. Apnešė lau
kus, kaimus, miestelius. Žu
vo gyvuliai, žmonės traukė
si šalin. Išnyko gyvybė ten, 
kur žydėjo kultūra.

Didis tyrinėtojas d-ras 
Stein daug laiko pašventė 
tyrinėjimui didžiosios chi
niečių sienos. Atkasinėjo 
smiltis, rausėsi, ieškojo. 
Daug indomių dalykų sura
do. Smėlyj daug svarbių 
dalykų užsiliko ir nesuge
do. Surado visokių doku
mentų, laiškų, šilkinių ir 
bovelninių audeklų, kurie 
per šimtmečius gulėjo smė
lyne.

Galime įsivaizdinti, kokia 
žmones baimė apėmė, kuo
met vis artyn ir artyn lė
kė smėlis, dengė jų laukus 
ir skverbėsi į jų namus.
Auksinis amžis Chinijos 

historijoj.
Kristaus laikais ėmė 

sklisti po Chiniją Buddos ti-
į kybą iš Indijos. Nors ne 
visi chiniečiai ją priėmė, bet 

i ta tikyba giliai ten įleido 
savo šaknis. Daug visokių 

į šventyklų buvo pastatyta.
Praėjus trims šimtme

čiams po to Chinijoj buvo 
sdidis sujudimas. Buvo tai 
kningų rašymo, mokslo lai
kotarpis. Didžiulė enciklo
pedija buvo pagaminta. 
Daug vyrų prie jos dirbo. 
Susideda iš kelių tūkstančių

vės, priprastų gyvenimo bū
dų. Du tūkstančiu metų at
gal Europos tautų prabo
čiai landžiojo dar po miš
kus, grūmėsi su žvėrimis, 
gyveno urvuose ir buvo 
žiaurus. Jaigu anų laikų 
žmogus atsikeltų iš grabo 
ir pažvelgtų į dabartinę Eu
ropą, tai kokią atmainą pa
matytų visame — gamtoj, 
šalyj, žmonių papročiuose, 
drabužiuose ii1 negalėtų su
sikalbėti.

Chinijos gi historija yra 
2 tūkstančiais m. senesnė, 
negu Europos tautų histo
rija. Tai yra, jų historija 
4.000 metų senumo. Bet jei 
chinietis, miręs 2.000 metų 
atgal, prisikeltų iš grabo, 
tai dabartinėj Chinijoj jis 
nedaug ko naujo tepamaty- 
tų ir galėtų su saviškiais 
sisįkalbėti, nes chiniečiųkal
ba per tūkstančius metų 
nesikeitė. Ne taip buvo su 
Europos tautų kalbomis. 
Kuomet Jų tūkstančiu me
tų atgal Europos tautos su
judo, sukruto ir pradėjo ci
vilizuotą gyvenimą, plėtoti 
mokslą ir daryti išradimus, 
tai chiniečiai per šimtme
čius stovėjo ant vietos ir 
neprogresavo.
Kode! chiniečiai snaude ir 

neprogresavo?
Ištikro yra tai svarbu ir 

indoinu susekti, kokių prie
žasčių dęlei chiniečių tauta 
stovėjo ant vietos, nedarė 
progreso ir ėjo vis senais pra
bočių pramintais keliais, 
nedarydami nieko naujo, jo
kių pagerinimui Buvo ne
maža tų priežasčių ir kelia- 
tą jų čia paminėsime.

Viena chiniečių atsiliki
mo priežastis yra ta, kad jie 
visuomet didžiai godoja sa
vo gimdytojus ir prabočius. 
Tas jų gerbimas ėjo iki to, 
kad nekeisti gyvenimo bū
dų ir gyventi lygiai taip, 
kaip jų prabočiai gyveno. 
Aišku, kad tai tramdė pro
gresą. Yra visų priedermė 
gerbti gimdytojus ir prabo
čius, bet reikia atskirti, kas i 
yra tikras gerbimas ir kastik 
paviršutinis ir nereikalin
gas. Pakeisti prabočių dė
vėtas vyžas čeverykais, me
dinį šiupėlį geležiniu, tai 
nėra prabočių, nei tėvų pa
niekinimas.

Antra chiniečių atsiliki
mo kultūroj priežastis bu
vo ta, kad per šimtmečius 
nesusidūrė su kitomis tau
tomis. Jie gyveno savo tė
viškėj, jų nelankė kitos 
tautos, ir taip nesilpnojo 
kas kur dedasi, kas kur iš
rasta, kas kur manoma. Ne
sužinojo naujų ideų, re
formų, nežinojo apie išra
dimus, pagerinimus. J ų 
dangiškoji karalystė, kaip 
jie savo šalį vadina, buvo 
uždaryta nuo kitų ir jie lai
kė savo kraštą už geriausią 
pasaulyj. Laikui bėgant jie 
vis labiau užsidarė, labiau 
nekentė viso to, kas nauja, 
ar iš svetimo krašto.

Pastaruoju laiku ten vis
kas jau kitaip dedasi...
Chiniečių tautos pradžia.
Sako, kad chiniečių kul

tūros židinis užžibėjo pa
lei upę Tariųi, kur gelto
nasis “liosas” buvo žemę
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tomų. Tos enciklopedijos ko
pija yra Londone Britiška
me muziejuj. Tais laikais 
su Chiniją turėjo šiokius- 
tokius susinėsimus arabų 
vertelgos. Jie tai pasakojo 
apie nuostabumus tos dyvi- 
nos šalies. Bet iki trylikto 
šimtmečio niekam iš euro
piečių nepasisekė nukakti 
Chinijon.
Pirmą europiečio kelionė 

Chinijon.
Yra įstabu, kad jauno 

vaikinuko veikimai sukėlė 
Europoj norą tyrinėti toli
mas šalis. Teisybė, jau ir 
pirm tryliktojo šimtmečio 
būdavo - drąsių keliauninkų 
ir jiems tekdavo pamatyti 
daug visokių indomumų, bet 
savo žinias jie laikydavo 
p a slapty j, nerašė apie tai ir 
nepasakojo.

Buvo tai jaunas vaikinu
kas Marco Polo, kurs pano
rėjo keliauti per nežinomas 
šalis ir surasti kelia Chini
jon. Jam tuomet tebuvo tik 
15 metų ir jis nebuvo labai 
stiprus. Bet keliaudamas 
jis apiplaukė daug kraštų 
ir užaugęs aprašė tai knin- 
gose ir paskleidė tas žinias 
po visą Europą. Jo pasako
jimai apie nežinomas šalis 
ir keistus žmones ir apie 
turtus ir gražybes žemių, 
akstino kitus žmones leis- 
ties pamatyti tas vietas, kur 
jis buvo. Kningoj buvo pa
sakyta, kaip jis pateko, ko
kiais keliais ėjo, ir kiti galė
jo eiti tais pat keliais. Ki- 
ti-gi ryžosi jure keliauti į 
tas šalis.

Marco Polo ne vienas ėjo 
Chinijon. Jis ėjo su savo tė
vu ir dėde. Jis buvo gimęs 
Venecijoj. Tėvas ir dėdė 
jau buvo buv^LChinijoj ir 
dabartės juodu pasiryžo 
imtis drąsų vaikinuką. Rei
kėjo keliauti per kalnus, 
per didelius tyrynus, per 
miškus, per šalis, kur bai
sios kaitros buvo ir per ša
lis, kur šalčiai spirgino.

Galop jie pribuvo Chini
jon. Tuomet yįęšpatavo čia 
Kublai chanas ir jis priėmė 
ateivius gan svetingai. Mar
co Polo augo prie valdovo 
ir valdovas labai jį pamė
go. Jis išmoko kelių kalbų 
ir buvo siunčiamas atlikti 
reikalus į Indiją ir kitas 
šalis. Sugrįžęs Marco par
nešdavo ne vien atsakymą, 
bet taipgi šauniai nupasa
kodavo • apie šalies stovį, 
miestus, žmones, pirklybą. 
Labai tas tiko valdovui ir 
jis apteikdavo jį visokiomis 
dovanomis.

Dvidešimts tris metus jie 
išbuvo Chinijoj. Galop jie 
užsimanė grįšti Venecijon. 
Labai nenorėjo chanas jų 
paleisti. Sugrįžęs Veneci
jon, Marco Polo apie tai vi
sa aprašė kningoj. Ilgai 
žmonės netikėjo, nemanė, 
kad čia teisybė rašoma. Jie 
nenorėjo tikėti, kad yra 
Chiniją ir Indija, kur daug 
milijonų žmonių gyvena. 
Netikėtini jiems buvo apra
šymai apie šilką, brangme- 
nas, valgius, kvepalus. Lai
kui bėgant, kuomet žmonės 
daugiau sužinojo, ėmė ti
kėti į tuos aprašymus. Jie 
ėmė tyrinėti ir-daryti pie
nus apie vąžiavimą į tą ša
lį. Kolumbas, kurs gyveno 
du šimtu metų vėliau, labai 
giliai studijavo tą kningą. 
Labai jį padrąsino keliauti 
jure, kad nukeliauti į Indi
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Kuomet visi trįs keliau
ninkai sugrįžo Venecijon, 
tai jų niekas nepažinojo ir 
nenorėjo tikėti, kad tai bu
vo Polai ir kad Marco Po
lo, kurs išvažiavo toks jau
nutis, o dabar stojo didžiu 
buvolu. Niekas netikėjo, 
kad jie buvo kokioj ten 
Chinijoj. Tuomet jie iškėlė 
dideles vaišes ir sukvietė 
savo gimines. Pirmiausia 
Jie pasirodė rausvo satino 
rūbuose, paskui rodėsi įvai
riuose kituose, keistuose ir 
navatnuose rūbuose; pasi
rodė nudriskusiuose rūbuo
se, kuriuose atliko kelionę; 
dar parodė dideles brange
nybes; tuomet tai giminės 
jiems patikėjo ir jų besiste- 
bė j imams nebuvo galo.

Kodėl chiniečiai nešioja 
kasąs?

Kublai chanas, kurs taip 
maloniai priėmė Marco Po
lo, buvo Čingiz chano sūnai
tis. Jis buvo mongolas. Jau 
nuo trylikto šimtmečio jie 
ėmė drąsiai veržties Chini
jon per didžiąją sieną ir ga
lop užkariavo šalį. Mongolų 
valdovas liepė chiniečiams 
skusti priešakį galvos ir ant 
galvoviršio palikti plaukų 
kasą. Tai buvo ženklas mon
golų pergalės. Galop 13-ta- 
me šimtmetyj chiniečiai iš
gujo mongolus už sienos 
linkui Altajaus kalnų ir pa
darė Mongoliją Chinijos 
provincija. Nors kasos ne
šiojimas turėjo ženklinti pa
žeminimą, bet chiniečiai 
žiurėjo į tai su išdidumu ir, 
išviję mongolus, nenusikir
po kasų. Kuomet buvo iš
leistas nesenai valdžios į- 
sakymas kirpti kasas, tai 
daugelis tą darė su didžiu 
nenoru.

Buvolas.

Kolumbo palaikai.
Suvienytų Šiaur. Amer. 

Valstijų valdžia, turbut su
šildyta meksikonų kariniu 
bruzdėjimu, Panamos kana
lo atidarymo iškilmėse su
manius pasirodyti kuopui- 
kiausiąi.
z Šitai sugalvojo pakilų e- 
fektą, ką gali atlikti tik 
turtingas režisierius: prie
šakyj amerikoninių tautų 
iškilmingo ėjimo žengs ge- 
roldai, nešanti karste Kriš
tolo Kolumbo palaikus.

Paskui tie palaikai busią 
pasiųsti parodon į San 
Francisco. Tai busiąs tik
rasis magintas, pritrau
kiantis amerikonus ne tik 
pagerbti Amerikos atradė
ją, bet ir parodos lankymą.

Bet kas indomiausia, kad 
tie Kolumbo palaikai nėra 
Suv. Valstijų savastimi. 
Jie priklauso San Domin
go respublikai, pirmutiniam 
sausžemiui, ant kurio Ko
lumbas pirmusyk iš laivo 
anuomet buvo’ išlipęs.

♦
Kolumbas po 70 dienų 

kelionei jūrėmis pastebėjo 
salutę. Nulenkė galvą prieš 
dangaus maloningumą ir 
prieš drąsos ir išlaikomy- 
bės pergalėjimą. Tą salą 
pavadino San Salvador. A- 
tokiau tęsėsi kitos žemės 
gražios lygumos. Pavadino 
ją savo prisiimtos tėvynės 
vardu: Hispaniola. Toji His
paniola tai ir yra šiandienę, 
respublika San Domingo.

Savo testamente Kolom
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bas išreiškė norą, idant jis 
butų palaidotas toj žemėj, 
kurią atrado ir kurią labai 
numylėjo. Jo noras išpildy
ta. Bet ne tik jis vienas 
San Domingo palaidotas. 
Palaidotas dar ten jo sūnūs 
Diego ir anūkas Liudvikas.

Bet klįstų tas, kuris ma
nytų, kad Kolumbas, kuris 
gyvas nebuvo laimingas, 
jam mirus teko ramiai at
silsėti. Kas tau! Jo palai
kams nekuomet neduota 
ramybės, vežiota iš vienos 
vietos kiton ir, regis, ne
greit pasibaigs tos palaikų 
kelionės.

Visupirmu prisiminkime, 
kad Ferdinandas Katalikiš
kasis nekuomet nebuvo prie
lankus savo “admirolui”. 
Ferdinandas klausydavo pa
vyduolių dvarėnų apkalbų 
ir gundymų, kurie juk pa
kęsti negalėjo, kad “sve- 
timžemis ’ ’ galingosHispani- 
jos vardą padarė tokiuo 
garbingu. Karalienė Izabel
la buvo nuolanki genialiui 
jurininkui, kad tuo išreiš
kus savo priešgyniavimą 
dvareliams. Jau antrai Ko
lumbo kelionei daryta sun
kenybės. Trečioji buvo pil
na persergėjimų “Indijos 
administratoriui ’ ’, kuriam 
karalius savo dekretu išme
tinėjo kokį tai “valdžioje 
prasižengimą”. Gi 4-toji 
Kolumbo kelionė iš 1506 
metų buvo apsunkinta for- 
malėmis nemalonėmis: ne
leista atradėjui išlipti ant 
San Domingo sausžemio.
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Prieš pirmąją kelionę ge- 
nialis genujietis, būdamas 
Hispanijos tarnyboj, pasis
tengė apdrausti savo busi
mą sūnų. Simus Diego tu
rėjo apimti valdžią Indijoj 
mirus tėvui. Krištolas mi
rė Valladolide 1506 metais, 
sunus-gi tik 1509 prileistas 
prie administracijos. Bet 
greitai karaliaus dvareliai 
ir ant sūnaus išplatino in
trigas, kas pakirto ir tėvui 
gyvastį: pakviestas Hispa- 
nijon, 10 metų praleido sa
vo doros apgininiui ir, ne
pasiekęs tikslo, mirė 1516 
metais.

Kristofo kūnas pirmiau
sia palaidota šv. Franciš- 
kaus vienuolyne, Valladoli
de. 1513 metais kūnas per
keltas į Seville, kur palai
dotas kartūzų vienuolyne.

20 metų praėjo, kol His
panijos karaliaus rūmų ir 
provincijų opinija nusvėrė 
Kolumbo naudon. Tasai pa
niekintas ‘ ‘ svetimžemis ’ ’, 
tąsai “genujietis”, pagaliau 
pripažintas Hispanijos did
vyriu. Jo garbė imta skelb
ti net bažnyčiose. Ir tik 
tuomet priminta paliktasis 
Kolumbo testamentas, ku
riame jis buvo išreiškęs no
rą, idant jo kūnas butų pa
laidotas jo atrastoj žemėj.

Nugabenta tatai jo palai
kai į Ameriką ir nėra jokios 
abejonės, kad lig 1556 metų 
švininė skrynutė, kurioj bu
vo sudėti Kolumbo palai
kai, ilsėjosi šv. Dominiko 
bažnyčioj.

Bet gimė neramybės, An
glijos kova ir aneksinis 
veiklumas visais okeano 
pašaliais. Tada Domingo 
arcivyskupas įsakė Kolum
bo palaikus paslėpti. Ir nuo 
to laiko prasideda legendų 
laikotarpis. Buvo kalbama 
apie du karstu, kurių vie
name buvę Kolumbo kaulai, 
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antrame gi galva, bet tas 
jokiuo dokumentu nebuvo 
patvirtinta. Hispanijos val
džia tečiau buvus persitik
rinus, kad ji turinti tikrus 
Kolumbo palaikus. Kuomet 
1795 metais sulyg Bazilejos 
traktato Francijai atidavė 
dalį Dominikinių salų, His
panijos valdžia patylomis 
Kolumbo palaikus pasiuntė 
ant salos Kuba. Palaikai iš
kilmingai padėta Havanos 
katedros rusyse.

Palaikai ten stovėjo ligi 
karui Suv. Valstijų su His- 
panija. Kuomet sala Kuba 
laikinai pateko amerikonų 
valdžion, Kolumbo palaikai 
išgabenta į Seville, Hispa- 
nijoj.

Bet San Domingo respub
likos valdžia ir diplomatai 
tvirtina, kad Hispanija esą 
buvus suklaidinta. Ir į Ha
vaną 1795 m. ir į Seville 
1890 metais išsiųsta karstas 
su visai kitais palaikais. 
Tai be abejonės busią Kris
tofo sunaus Diego palaikai, 
kadangi šv. Dominiko ka
tedros rusyj buvo palaidoti 
visi trįs Kolumbai vienodo 
didumo karstuose. Ant vie
no jų randasi parašas, liu
dijantis, kad ten tikrai ran
dasi Kristofo palaikai. Ant 
antro karsto parašas taip 
skamba: “Admirolas Liud
vikas Kolumbas, Veragua 
princas”. Tai anūko kars
tas. Ant trečio karsto ne
buvę jokio parašo ir tasai 
taigi karstas pirmiau išga
bentas į Havaną, gi paskui 
į Seville.

San Domingo valdžios už
tikrinimais pasitiki visa A- 
merika, gi prašymas, kokį 
perstatė mažajai respubli
kai’ didelės Su v.~ Valstijos^ 
yra oficialiu to prirodymu.

Kuomet Naujojo Pasau
lio tėvo palaikai atsiras ga
lingų Suv. Valstijų ranko
se — kasžin ar jie sugrįš at
gal į šv. Dominiko katedrą. 
Kibą, kad podraug su — 
katedra ir... visa respubli
ka. ..

LAISVAMANIO LAIŠ
KAS SUNUI.

(Pabaiga nuo 4 pusi.).

gerbti, neužgauti ir toleruo
ti juos. Niekas tikrai nega
li būti malonus ir manda
gus arba net supažindina
mas, kurs nebrangina, ne- 
godoja tikybinių jausmų 
kituose...

Kas link išgirtos laisvės 
sąžinės ir panašių skambių 
žodžių, man reikia tik pasa
kyti, kad tai tušti žodžiai, 
be senso ir sveiko proto. 
Daugelis antikatalikų žino 
religiją, bent gi pusėtinai, 
bet ją atmetė. Kiti vėl buvo 
išauklėti tikyboj, bet pame
tė ją, tas parodo, kad jie 
turėjo laisvę pasirinkti.

Aišku, kad tie, kurie bu
vo susidūrime su religija, 
galima sakyti, pasielgė 
liuosnoringai, atmezdami 
ją, o antri, priėmusieji ne- 
tikybą, pasielgė per neži- 
nystę.

Esu tikras, kad tas laiš
kas nustebįs tave, bet aš, 
kaipo tėvas, priverstas sa
kyti teisybę savo vaikams. 
Jokio kompromiso negali 
būti, kuomet eina klausi
mas apie išsilavinimo ir iš
auklėjimo pilnumą.
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KATALIKAS

Žemes drebėjimas 
Sicilijoje.

Dienraščio “Corriere del
la Sera”, Romoj, korespon
dentas apie tas vietoves, 
kurias ištiko nesenai žemės 
drebėjimas, prisiuntė iš Ca
tania sekančias smulkme
nas:

Žemės drebėjimas čionai 
pagimdė pasibaisėtiną Įspū
di. Iš krautuvių ir kinema
tografu žmonės viens per 
kitą nešinusi į gatves, šauk- 
damies pagelbos. Priemies
čiuose, apgyventuose juri
ninkais, persistatė baisiau
sios regyklos tarp moterių, 
kurios susibėgo uostau, ko
vojo už valtis ir įrėši ant 
jūrės. Ligoninėse nuo savo 
]ovu pakilo sunkiai sergan
tieji ir bėgu klupdami kari- 
doriais i daržus ir i gatves, 
skleizdami dar didesnę bai
mę tuo savo pasielgimu. Ka
lėjime kaliniai mėgino iš
laužti savo kamerų duris, 
šaukė maldaudami ir verk
dami, idant jiems butu leis
ta savo gyvastis gelbėti. 
Stoka platesniu žinių apie 
katastrofos didumą, be abe
jonė svisiems baimę dar la
biau padidino.

Visi kadangi turėjo at- 
mintyj pasibaisėtiną katas
trofą, kuri pirm keliu me
tu atsitiko Messine, kur 
150.000 asmenų žuvo po 
miesto namu griuvėsiais. 
Visur taippat buvo kalba
ma apie milžiniškus nuosto
lius, apie ištisias miesto da
lis sugriautas, apie šimtus 
žmonių užmuštu ir sužeis
tu. Pirmuoju traukiniu, 

.koks ėjo iš Catania (mies
to), iškeliavau Į Mangano. 
Čionai atradau viską iš
griauta, sunaikinta. Gyven
tojai stovyklauja laukuose, 
visi nusiminę, laužo rankas, 
verkia, gi sielvartai, mal- 
dos ir keiksmai podraug 
maišosi ir tik to viso atbal
sis atsimuša man į ausis. 
Sužeistųjų skaitlius čia sie
kia 120 asmenų; gelbėjimu 
užsiima policija ir kariuo
menė. Kaip vieni, taip ir ki
ti veikia didvyriškai.

Netrukus iš čia nukelia
vau i Linera. Čia dar dides
nis sunaikinimas, dar dides
nis pasibaisėjimas. Čia vis
kas sunaikinta, kur eisiu, 
kur sustosiu — visur tik 
vieni griuvėsiai. Gyvuoja 
tiktai kurtus persigandi- 
mas, badas ir sopulis. Tar
pais žaliu, savo gražumu 
kiekvieną pritraukiančiu, 
vynyną sėdi susilenkusieji 
ir susitraukusieji vienuose 
baltiniuose vyriškiai, mote
ris ir vaikai. Kalba litaniją 
į visus šventuosius, mel
džiasi už gyvus ir už tuos, 
kuriu tarpe gyvųjų jau ne
pamatys. Vaikai kenčia ba
dą, troškuli ir nuolat ver
kia. Su jąją verksniu jun
giasi dejavimai ir raudoji
mai namiškiu, kuriu sunkiai 
sužeistą motiną sanitarai 
paima. Prieš mane tęsiasi 
ilga eilė nešyklą, aut kuriu 
ilsisi lavonai su baisiai iš
kreiptais veidais. Sužeistų
jų skaitlius milžiniškas. Ant 
vežimo, poros mulu tempia
mo,, guli kokio tai vyriškio 
palaikai. Paskui vežimą 
žengia skaitlinga šeimyna,’ 
moteris, daugiausia vaikai. 
Neverkia, neraudoja, ją lu
pos nuolat švapa pasigailė
jimo maldą, susikoncentra

vusią viena n žodiu: “Anclu- 
nuzza!” — Dievo Motina! 
Žengia nesižvalgydami — 
jiems nieko nelieka, viskas, 
ką turėjo, žuvo po griuvė
siais. Tėvas negyvas, moti
na po griuvėsiais, gi šeimy
na skaitlinga.

Keliauju toliau ir pribu- 
nu į Santa Maria Virgine. 
Čia toks pat vaizdas — vi
sur pliki murai, visur griu
vėsiai, gi ant griuvėsiu 
žmonių slogučiai, pašėlusie- 
ji ir. bepročiai. Jaunos mer
gaitės, 17 ir 18 metu, vie
tos liaudies dukteris, pato
gios, kiekvieną baugina sa
vo žvilgterėjimais, kuris y- 
ra klaidus, suniuręs, tarsi 
stulpu prakeiktas.

išsidavė nei vienu žodžiu, 
nei darbu, kad jis pageidau
jąs ramybės. Priešingai, 
pradėjo iš visu pusiu ga
benti straiklaužius ir tik pa
matęs, kad straiklaužiais 
visgi nepasiseks pradėti dar
bas kasyklose, nustojo juos 
gabenęs, iš kuriu visvien 
nebūtą turėjęs sau jokios 
naudos, gi nuostoliu ir ne
smagumą — ligi pat ausą. 
Straiklaužius kviesti kapi
talistai susiturėjo dar ir to
dėl, kad jiems tai daryti už
draudė prezidentas Wilson.

Prezidentas Wilson pa
sielgė gerai ir išmintingai, 
pasielgė taip, kaip pasielgti 
pridera augščiausiam šalies 
valdininkui, uždrauzdamas

Keliauju dar į Bongiardo, 
keliauju i Zafferaną, bet ir 
čionai ir kitur matau ant 
žemės tik vieną pragarą.

Kitas korespondentas dar 
taip rašo:

Ant keliu, griūvėsią ar 
akmenų guli pusiau mirš
tanti sužeisti žmonės, ap
linkui juos sukosi sveiki ar
ba lengviau sužeisti namiš
kiai ir giminės, kurie į tą 
baisą vaizdą tėmijasi su ko
kia tai abejone, tarytum, 
tasai atsitikimas jiems ma
žai rūpėtą. Netolios Linera 
slenka ėjimas; pirmiausia 
nešyklėmis nešama baisiai 
sužeista moteris, šalę jos ei
na vyriškis su apraišiota 
sukruvintais skaruliais gal
va ir naujagimiu kūdikiu 
ant ranką, kuriam sutraš
kintos kojytės; visur mato
si jaunos ir patogios ir se
nos moteris ir vaikai; visi 
apimti didžiausios baimės, 
mirtino mėšlungio. Toliau 
kunigas ramina išsigelbėju
sius, juos padrąsina; viena
me darželyj verkia motina' 
ties trijų vaiką lavonėliais, 
kuriuos gruvanti muro sie
na užmušė jiems bežai
džiant.

Žemės drebėjimas buvo 
smarkus, kad iš bažnyčios 
kuoro nukrito varpai ir nu
sirito atokiai ant gatvės...

Turtingesni gyventoj ai, 
gelbėdami savo gyvastis,- 
apleidžia tėvynę, nekurie ją 
rengiasi keliauti i Ameri
ką.

Taip tai tik paviršiun 
perstatoma buvusis nesenai 
žemės drebėjimas ant salos 
Sicilijos, Catania provinci
joj, gimęs nuo ugnekalnio 
Etna išsiveržimo.

Baisus daiktas žemės dre
bėjimas.

Colorado darbininkų 
likimas.

Colorado valstijoj, kur 
kapitalo pakalikai nesenai 
išskerdė daug darbininką, 
moterią ir vaikeliu, ramy
bės vis dar nesimato ir ne
greit ten bus Įvykinta pa
geidaujamoji tvarka.

Nekurie tvirtina, kad tik 
prezidentas Wilson tegalįs 
sugrąžinti ramybę. Gi pre
zidento Įsimaišymo reika
lauja angį ek as i a i-st ra i k i- 
ninkai ir visi dori Colorado 
gyventojai.

Colorado šiandie viešpa
tauja betvarkė, gi kapita
las, kuris yra tos betvarkės 
priežastimi, ima jau sau 
rankas mazgoti, idant aki- 
veizdoj pasaulio nepasiro
dyti su Kaino ir Herodo 
ženklu ant kaktos. Ir tasai 
pat kapitalas, pribuvus ten 
regulerei kariuomenei, ne

gabenti straiklaužius. Tuo 
savo uždraudimu preziden
tas kapitalui atėmė viltį 
perdaug sauvaliauti.

Bet su tuo dar ne pabai
ga.

Prezidentas negali nei 
valandėlei nukreipti savo 
akią nuo Colorado — nega
li, nes kasyklą savininkai, 
nežiūrint uždraudimo, vie
nok rengiasi i darbus ka
syklose. Ir jei jiems tas at
siekti pasiseks, tuomet 
streikas Coloradoj negrei
tai pasibaigs.

Komisija, kurios užduo
timi gražiuoju tą straiką 
kokiuo nors budu užbaigti, 
yra paprasčiausia komedija. 
Tos komisijos patįs nariai 
netiki į tai, kad jiems kuo
met nors turėtą pasisekti 
sutaikinti streikininkus su 
kapitalistais. Įnirtimas ant 
valstijos valdininku, ypač 
ant paties gubernatoriaus 
Ammons, neišpasakytas. 
Darbininką užsikarščiavi- 
mas iš vienos pusės, gi ka
pitalistą samdomąją berną 
iš kitos — tikrai baisus. 
Kas valanda laukiama nau
jo susirėmimo, naujo sukili
mo, kurio numalšinimas, ži
noma, neapsieitu be skait
lingą auką.

Teisėjas Lindsey, kuris 
nesenai lankėsi Washingto
ne, ir kur asmeniškai pre
zidentui Wilsonui perstatė 
visą padėjimą Coloradoj, 
tomis dienomis atgal sugrį
žo į savo valstiją, gi jo su
grįžimo laukė profesionaliai 
mušeikai, kad jį iškonevei
kus, apspjaudžius, kad tuo 
tarpu darbininkai teisingą 
teisėją pasitiko su didžiau
sia pagarba.

Atlaikytame prieš valsti
jos rūmus susirinkime tei
sėjui Lindsey išreikšta pa
dėka už jo teisingą ir nuo
lanką atsinešimą į darbi
ninkus, kad tuo tarpu už 
kelią desėtką žingsniu nuo 
susirinkimo buvo suėję kuo- 
pon kapitalo samdininkai ir 
visas laikas teisėją bjaurio
jo, gėdino, kad šis užstojęs 
skriaudžiamuosius. .

Tuo žvilgsniu norėjimas 
pradėti darbus kasyklose 
Imtu labai pavojingas daik
tas. Tuokart išnaujo prasi
dėtu padegimai, vagystės, 
plėšimai ir beginkliu mote
rią bei nekaltą vaikeliu žu
dymai.

Todėl šiandie tuo reikalu 
į prezidentą kreipiasi žy
miausi ir teisingiausi šalies 
piliečiai ir reikalauja, idant 
jis neleistu pradėti darbus 
kasyklose su straiklaužiais, 
kol galutinai straikininkai 
su kapitalistais nesusitai
kys.

Todėl yra viltis, kad pre-

zidentas Wilson paklausys! 
to piliečiu balso ir neleis 
kasyklas atidaryti ligi tol, 
kol neįvyks galutinai san
taika.

Nakties tylumoje.
Puikus gegužės vakaras. 

Pilnas oras gėlią aromato. 
Lengvai kvėpuoja nuvargu
si nuo darbo krūtinė, giliai 
traukia į save pakvipusį o- 
rą ir išnaujo atgimsta joje 
stiprios jėgos, užviešpatau
ja neišpasakytas ramumas.

Lakštute krūmuose čirš
ka savo dyviną dainelę, ku
rios vibruojanti tonai plau
kia oru, skrenda į augšty- 
bes, kur sulą ra į šmotus aP 
skirą aidą...

Ramiai šlama sodnas... 
Obelis, slyvos, grušios ple
vėsuoja savo lapeliais... 
Niūniuoja tykią dainelę, ku
rią gerai supranta tas, kas 
jaučia savo sieloje stebuk
lingos stygos skambėjimą, 
kame dega krutinėję svajo
nių ugnelės.

Klegena savo lizde pabu
dęs garnys, gal sapnavosi 
jam aušrelė, bet urnai nu- 
tilsta; nusigando ilgakojis 
savo balso, nusigando, kad 
savo neprašytu‘balsu-klegė- 
siu trukdo gamtos tylėsi.

Malonus vakaras... Ra
miai ilsėdamas ant gonke- 
liu klausausi tos nepapras
tos tylos, kuriai akompa
nuoja lakštute ir medžią la
peliai. Mano krutinėję taip 
tylu, ramu, kad, rodosi, ne- 
kados ten nebuvo jokią y- 
patingą norą, karštą svajo- 
nią, vien tiktai ramumas, 
malonus laainunas.

Nebejaučiu savyje skaus
mą... Užmiršti vargai, už
miršta viskas, kas gali su
judinti, gali sukelti tavo 
širdyje neapykantą, kerštą.

Tylos valanda praskleidė 
neramumus ir liekasi vien 
tiktai liūdesio kibirkštėlės, 
kurios pilnai sutinka su 
gamtos tyla ir sudaro vieną 
didžią harmoniją.

Ilsisi gamta, ilsisi apmi
rus po mostelėjimu galingo 
valdovo. Ilsisi žmones, diip 
gsta ašaros tokioje valando
je. Neapykanta slepiasi... 
Kįla visur ramumas be galo, 
be krašto...

Stebėtinai puiki gamta 
savo pailsyj. Miega it kokia 
užburta karalaitė auksiniuo
se romuose, apsidengus ne
permatomu kauru. Nustoja 
ji savo žibančio skaisčio, 
merkiasi jos žydrios akutės, 
jos lupos šnibžda sapne, bet 
ramiai, tykiai...

Sergsti gamtos poilsį šyp
santis mėnulis, veizi į ją 
snaudulio tūkstančiai aku
čiu — deimantiniu žvaigž
dučių. Mirgėdamos, tvaksė- 
damos jos budi. Auksas, 
žemčiūgas spindi tose dan
gaus akutėse iš augšto, iš 
tolimą padangių. Retkar
čiais it kokia nenuorama, 
suvirpa smarkiai žvaigždu
tė, urnai perbėga iš vienos 
vietos į kitą, palikdama pas
kui save sidabrinę juostą, 
kuri greit dingsta, kaip 
greit gimsta ir vėl tyla.

Plaukia pilkučiai debesė
liai, tokie šviesąs, lengvi, 
rodosi, vien tiktai duja, ku
rią mažiausio vėjalio pūste
lėjimas išsklaidys, subėga 
sykiais į vieną vietą, supi
na iš savęs vainikus, gėlės, 
neregėtus tvarinius, išauga 
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runiaji su augštais bokštais, 
vaidinasi raiteliai, karžygiai 
Ir vėl dingsta ir vėl klajoja 
po padangės gelmes mažu- 
čiai-pilkučiai. Grumiasi jie 
tarp savęs, bet tykiai, ra
miai. Tykiai kariauja tyla, 
ramumas ir abi nepergali
mos, neįveikiamos skirstosi 
ir kiekviena ją bėga savo 
taku ir vėl tyku...

Toli už krūmeliu girdžiu
si upelio tykus čirškėjimas. 
Vanduo plaukia, ramumą 
sėja ir neišpasakytai ramu.

Ramybė viešpatauja vi
sur, neapsakyta, nepapras
ta, stebuklinga ramybė.

Brangios tokio ramumo 
valandėlės, mielas ją atmi
nimas, saldąs ją vaisiai.

Dienas, metus, amžius 
1 iudėtum tos ramybės... Ža
dintum visus pasiklausyt 
tos ramios tylos, persiimti 
jos tyliu, bet aiškiu balsu, 
šaukiančiu prie savęs savo 
kvepėjimu, kuris smagiai 
žavi nuvargusią sielą, rami
na virpančią širdį.

Nuvargę, nusiminę, nusto
ję vilties surastą čia sau at
gaivinimą, prisikeltu iš po 
sunkios naštos, papuolusios 
jiems nuo gyvenimo, suži
bėtą jiems akyse skaisti vil
tis ir atgimę galėti] išnaujo 
kelti prie darbo...

Triusiasi žmonės, aima
nuoja, kovoja, verda ją šir
dyse keršto jausmai, knibž
da ją galvose pilkos, juodos 
mintįs... Eikite čia, šaukia 
juos gamtos ramumo balsas, 
nors valandėlę paliudėkite 
su manim, — atgįsite stip
ri, galingi ir lengva jums 
bus, dings šmėklos iš jąs 
vaidentuvių, pateks ten ra
mybė.' Tada jau lengva ko
va, lengvos imtynės, nes 
spėka galinga, tvirta gims
ta jusu sielose. Platus pa
saulis, daug jame vietos, bet 
žmogeliui vis neužtenka. 
Norėtu jis užgrobti viską, 
paglemžti visus. Nuostabus 
tas žmogus, nustabąs jo no
rai. .. Mesk savo geidulius 
ir po ramios nakties tyla 
nutildyk savo karštą būdą, 
nebegeisi to, kas negalima, 
nepasiekiama. Po jos galin
gu sparnu pasijusi užganė
dintu ir tuo mažu sklypeliu, 
kurį dabar turi...

Platesnis ir gamtos ramu
mas, gilesnė jos tyla, nes 
visi ir viskas sutilpsta po 
jos sparnu.

Nesenai čia girdėjosi link
smučiai balseliai vaikučiu. 
Bėgiojo jie po tas pievas, 
žaidė, skambėjo ją nekaltos 
dainelės. Dabar jie dar bal
tesni, dar nekaltesni šypso
si per sapnus, tiesia savo 
rankutes prie savo sargu-a- 
niolu, kurie užlaiko juos .ty
rais, apsaugoja nuo pikty- 
bią.

Karšti skambėjo čionai 
žodžiai. Bernelis savo mei
lės jausmus pasakojo. Pa
raudus it pinavija klausėsi 
mergelė... Meilė siautė 
ją širdyse, akys ją degė, lu
pos drebėjo... Pažvelgk da
bar: bernelis, parėmęs gal- 
vužę ant "rankos, rymo po 
augštu ąžuolu, akyse jo ži
ba ramumas. Neužgęso jo 
jautri meilė, neataušo jaus
mai, vien tiktai ramumo ty
la viešpatauja jame. Merge
lei sapnuojasi malonąs sap
nai. Nekaltos sielos nesu
teršti jausmai!

Matei čion ir baisiai su
bjaurintą veidą nežmoniš
kais geiduliais; apmauda,

kerštas žėrėjo jo akyse. Su
gniaužta ranka grūmoja, 
kiniai kilo... Sučiauškėjo 
Žvėrys subudo, blogi palin- 
lakštutė, sušlamėjo lape
liai graudžiai, gamta siun
čia jam aidą, ir laukia, ry
mo. Slenka nuo raukšlėtos 
kaktos apmauda, akyse pa
sirodo žmogaus jausmai, 
nusviro ranka ir žvėris pa
sijuto žmogumi. Verkia ji
sai, karčios ašaros bėga per 
jo skruostus, su laiku ap
rims jisai ir ramiai galės 
klausyties nakties tylos. 
Veizi iš augštybiu pasaulio 
Valdovas į savo darbą, kaip 
jo ranka pagaminta gamta 
neša ramumą jo tvariniams, 
sėja tarp ją taiką, meilę, 
žadina juose šviesias min
tis. Džiaugiasi Visagalis ir 
veidas Jo tylus, ramus.

Mirga žvaigždutės, šypso
si mėnulis. Lakštutė gieda

prie sraunu upelio, jos švel
nus akordai susilieja su 
gamtos paslaptinga tyla ir 
taip ramu, lengva stojasi 
krutinėję...

Kar-s.

REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavim as.

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

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

37 Broadway, New York, N, Y.

STRAUS BROS CO. Distillers -Chicago.
216 W. Madison St A. Chįposlte irĮT. Podfesh’s, Lirtuv. Agentai.

"Ant 
baro 

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros I ruginės degtinės I orderiuoja SOLO. 

I Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra.
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

i Reikalauk S-O-L

Teisingai padaryta degtine iš į 
nepaprastai puikaus mišinio, i 

Per daugeli metų sendinta į 
balto ąžuolo bačkose pirm 1 

suteikimo publikai. I 
miniai švelnios J 

prieprovos daro I 
V^SOLO degtinę! 

geru vaistui 
šeimyną]

Naujas Sąvaitis Laikraštis 3

“ATEITIS” I
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.aos Amoni- :1 
jo? geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo .1 
rūpintis jaunimo apšvietimu. č

“ATEITIS” bus bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyvilkai tar-
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. J

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. .?
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir j

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių Ii Metu- 
vos ir iš viso pasaulio. •>

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A-
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 3 
jos tiesų reikalavimą.

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: (

“ATEITIS”
366 W. 8R0ADWAY, S. BOSTON, MASS, j
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- J

RĖJIMUI DYKAI). (

DU-KART NEDELINIS LAIKSaŠTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnycla.
-------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f”e‘a^22s? o;• Epušei matų api.Zo
KTTBOPOT f Rusijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

 (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
528-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa.
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Kr. Duonelaičio Raštai.
ft -------------------------

(Tąsa).
Ar augštai kopiuėdains paukščiu pavagia veislę. 
Sykiais vargstantiems, nei koks ineilings gcradėjas, 
G rudus patvoryj barstydama ragina valgyt;
O štai, kad tarp musą kas ką lest pasidrąsin, 
Su tinklais glupieins draugams iškadą padaro, 
Ar su pro vyta pučka tik muša, tik muša.

Ir tarp paukščiu rods tuls kytras randasi sukčius, 
Kurs, gardžiai prisiėst, slaptoms savo numuštą draugą. 
Vanags, ans klasterius, ir pelėda, jo dumčius, 
Ir varnai su varnoms ir jų draugala šarka — 
Daug kasmet, kaip žinom, išgaišina nabagų. 
Bet toksai razbaininks dar tarp mus’ nesirado, 
Kaip žmogus tuls yr, kad jis smauguriaut išsižioja”.

Taip besipasakojant dyVų dyvai pasidarė, 
Balsas, nei nuskęstančio, sušuko nešvankiai 
Ir vis “gelbėkit, ak gelbėkit” padusėjo. 
Tuo visi pulkai to garso taip nusigando, 
Kad ir pats erelis jau kribždėti nedrįso. 
Tik šikšnosparnis dar viens su pilka pelėda 
Iš bjaurių pašalių pamaži pasidrąsino lįsti 
Ir tikrai tyrinėt, koks strokas ten nusitiko.

Štai, viens pons, puikiai rėdyta — tik gėda sakyti — 
Mislyk tik, augščiausių ponų viens prisiėdęs, 
Ir visokių rinčvynių svetimų prisikošęs, 
Voliojos ant aslos ir prasikeikdamas rėkė.
Nes jis velnius ir velniūkščių kaimenę visą, 
Dievą bliuznydams, taip baisiai šaukti pagavo, 
Kad visa pekla del to nusigandusi ruko 
Irgi bedugniai jos bei pamotos prasivėrė.
Žinom juk visi, kaip ponai keikdami rėkia; 
Bet i-r būrai jau nuo jų mokinasi rėkaut.
“Kas tau, bėdžiau, kenk?” — šikšnosparnis tyrinėdams 
Irgi nuskųzdams poną tą pasidrąsino klausti:
“Ar gumbu sergi perdaugel kabiai- ėdęs? 
Mažu pečcnkos vėl iš pilvo veržiasi laukan? 
Juk ir tavo tetėns, užpernai taip prisiėdęs, 
Su savo pusbroliais, kaip tu, pilvuodami sirgo, 
Ik paskiaus jie perplyšo ir numirė baisiai.”

Štai, didpilvis šitas, tą graudenimą j a uždams, 
Dar daugiaus išputo ir durnuoti pradėjo;
Nes jis tuo plaukų nuo kiaušės nupešė pluoštus, 
O paskui barzdos nuo smakro pusę liupįėšė 
Ir su nagais kumpais savo veidą visą sudraskė.
Bet dar tai negana; jis vis pinigų graibydams 
Ii- besispardydams su valgiais parmetė stalą, 

šųnįs,,jš visų pašąlių susibėgę,
Poniškus valgius ir brangius viralus ėdė. 
Bet ir to negana; jis ėmęs didelį peilį, 
Gerklę su stemple jau perpjaut ištiesė ranką. 
Čia šikšnosparnio širdis taipo nusigando, 
Kad šikšniniai jo sparnai jau lėkt n’įgalėjo. 
Ale pelėdpalaikė, del to smertinai nusiminus, 
Vėl atpenč tuojau į namą savo sugrįžo 
Ir naujienas tas bei tokį dy vilią trusą, 
Kad orai pikti, kasnakts dar praneša svietui 
Ir del to žmogaus tamsoj dūsaudama verkia.

“Ak”, tarė Lauras, rymodams ant stripinio savo, 
“Vis niekai, kad tuls žioplys su Bleberių vapa, 
Buk pilionįs vis linksmai kasdien prisivalgą 
Ir miesčionis be vargų mieste šokinėją.
Nes tokie žiopliai, butus pamatydami margus 
Ir karietas blizgančias girdėdami trinkant, 
Mislija, kad kožnas pons, puikiai išsirėdęs 
Nei kaip angelas danguj kasdien pasilinksmin. 
Ak, gaidau, lietuviški kytri pilosopai 
Taip glupai nezaunija, kad šiupinį šutin, 
Ar kad jie viešėt naujas»vyžas prasimano.

Juk tik viens glupums, kad Milkus, Kasparo tarnas, 
Poniškai pasirodydam^jkožnam pasitarsi n 
Ir burns prastus per kiaulių jovalą.laiko.
Tu nenaudėly, del ko taip iškeli nosį?
Ar jau užmiršai, kaip pernai, piemeniu būdams, 
Ožkas ir kiaules glupas pas Blėberį šėrei
Ir su vyžoms, kaip glups vaiks, į baudžiavą traukeis? 
Ar nežinai, kaip Pričkus, kad akėt nenorėjai, 
Su botagu, kaip Šulcui reik, tavo strėngalį drožė?
Tik atsimink, kiek syk tavo tėvs sopągus siuvinėdama, 
Su kurpalium tau per rambią nugarą siekė, 
O moma su ražu supykus mušė per ausį.
Ogi dabar jau, kaip ponaitis, skiauturę rodai 
Ir grumzdi, kad kartais burs, pro šalį važiuodama 
Ir tavo kardą su nauju diržu pamatydams, 
Ne tuojau, kad tu liepi, kepurę numauja 
Ir, kaip nori tu, jisai nenor pasikloniot.

Snargliau, cik pil-ina, mokinkis kakalį šildyt 
Ir savo pono suteptus sopagus nušluostyt. 
Juk žinai, kaip jis tave dar per drimelį laiko 
Irgi nupliekdama su lazda tavo nugarą skalbia. 
Vei, kape bei tė, kaip reik, dar košt neprimokai. 
Eik, užsimauk vyžas, eik vėl pas Blėberį služyt. 
Tik girdėk, kaip kiaulės jo bei alkanos ožkos 
Graudžiai pro plyšius žiūrėdamos ėdesio rėkia. 
Kam išbėgai taip, prastojęs kaimenę kiaulių? 
Ar negavai, ko reik, kasdien iš Blėberio rankų? 
Ar nereikėjo tau bent sykį išgint neprivalgius? 
Tik atsimink, kaip jis tave nuogą priėmė služyt

Ir kiek utėlių jis tau kasdien nušukavo, 
Ik išmokai jo penkias kiaules surokuoti. 
O paskui, kiek vargo jis ir ašarų verkė, 
Ik jo dagią puskuilį su penkiata kiaulių 
Pro vartus išguit drįsai, kad išginė kerdžius. 
Ogi dabar, žioply, jau geidies Blėberio namo 
Ir jo viežlybą bei vertą niekini vardą.
Tič tiktai, ponat, mažu vėl teks žingine žengti, 
Ir, kad Dievs koravos, dar verk dams ubagais eisi.” 

“Rods”, tarė Pričkus, “jauns žmogus, durnai duki- 
nėdams, 

Nei sidabras gyvs, stikle mudriai šokinėja 
Ir perdaug durnuodams sau iškadą padaro.
Juk ir mes visi, glupi, dar būdami snargliai, 
Daug visokių niekniekių glupų prasimanėm. 
Mes vaikai, ant ulyčių krūvoms susibėgę, 
Lošėm ir durnus štukus, kaip kūdikiai, taisėm. 
Čia viens puiks, sau žirgus iš lazdų pasidaręs 
Ir glupai skraidydama, ant purvų šokinėjo; 
O kitsai, botagus sau iš plaušų nusisukęs, 
Pauškėjo be kelnių šen ir ten bėginėdains;
Bet mergaitės, pačios dar privalydamos auklių, 
Jau iš lopui margas sau lėles madaravo 
Ir aukuodamos ant alkūnių garbino bostrą. 
Žinom juk, kaip vaikesčiai savo vasarą švenčia. 
Poniški vaikai, su būriškais susisėdę, 
Kartais broliškai purvus krapštydami žiopso 
Ir taip viens kaip kits niekus be razumo plusta. 
Juk ir ponų vaikučiai per nugarą gauna, 
Kad jie, kaip kiti vaikai, į patalą męža.”

Andai aš su gromata siųsts pas Kasparą began, 
Ir pas jo vartus naujus kepurę nuvožęs 
Laukiau, ik tarnai man ponui lieps pasirodyt. 
Štai, žiūriu, viena boba vis lekuodama bėga. 
“Gryta!” tariau, “kas kenk, kam bėgi taip išsižiojus?” 
“Ak”, tarė ji kytriai, “ponaitis mus’ maloningas”... 
Taip ištarusi ji tuoj aus pas upę nušoko 
Ir jo pridergtas buksvas su kultuve skalbė. 
Aš besigėdėdams išvydau Krizą bekumpsant. 
“Vaike”, tariau, “ką misliji toktai pamatydams? 
Ar ne musų žiopliai taip-jau šokinėdami daro?”

Burkos savo lėles glupas su skrandgaliu .rėdo 
Ir suvystytas į tamsų pašalį kiša.
Juk žinai, kaip būrai veislę savo kavojo. 
Ale žiuponės savo lėles margai dabinėtas 
Ant šilkų perynų vis į patalą guldo, 
O vei, ir jų lėlės, kad joms kas pasidaro, 
Lyg taipo, kaip ir mūsiškės, klykia nešvankiai. 
Bet jau taip visur, kol sviete kūdikiai augo. 
Vargt ir verkt vaikų pirmiausias buvo remestas. 
Dar nei viens iki šiol n’užaugo vis bcsijuokjiąųis 
Ir iš lopšio dar nei viens n’iškopo neverkęs, i

Vei, žiūrėkim tik, jau vėl su padėjimu Dievo, 
Vasarą su šiltoms dienelėms jaučiame grįžtant. 
Vei, kaip žemė jau savo nuogą nugarą rodo, 
Ir kaip kožnas daikts atgydams pradeda džiaugties. 
Ant, paukšteliai po dangum, pulkais susilėkę, 
Linksminas ir sumišai visur skraidydami juokias, 
O keli tarp jų pautus vokuodami deda. 
Ale palaukkit tik, iki pautai jūsų padėti 
Cypsės ir potam dar jus užaugdami kvaršįs 
Ir už procę jums menkai dėka vos išlėkę. 
Taigi matai, taip paukščiams, taip ir mums pasidaro, 
Irgi be vargo but negal nei viens šiame sviete.

Juk ir mes, dar a, bė, cė nemokėdami čiauškėt, 
Daug vargų bei strokų tėvams savo padarėm, 
Ik bėginėt išmokom ir ką žaist prasimanėm. 
O vei, kaip kiek išminties užaugdami gavom, 
Ir darbeliai su vargeliais jau prasidėjo; 
Štai, tuo žirgai su lėlėms į mėšlą pavirto. 
Ak išties, kita prova, kad picmenio skrandą 
Jau užsimovęs ožkas ir kiaules varinėji, 
Ar kad dargana su lytimi pluk nugarą prausia. 
Ei, paskui,, kad jau akėčias reik sekinėti, 
Mislyk tik, koktu dūšelei čia pasidaro;
Ypačiai, kad potam jau gyvos randasi lėlės 
Ir nenaudėlės del niekų, kvaršina galvas. 
Juk žinai, kaip yr, kad puiks lėlių pasidaro.

Ak, Adom, tu pinus žmogaus išdykusio svieto, 
Tu su savo Jieva, sode pavasarį švęzdams 
Ir gėrybes uždraustas slaptoms paragaudama, 
Sau ir mums nabagėliams daug padarei vargelių. 
Dievs, tave koliodams ir žemę visą prakeikdama, 
Del raspustos tos iš rojaus išmetė laukan 
Ir su rūpesčiais tavo duoną paliepė valgyt. 
Taip po tam tu, bėdžiau, su Jieva, savo mote, 
Išrėdyts su kailiais per laukus bėginėjai, 
Ar tamsoj pasislėpt į krūmus kur nusitraukei. 
Žinom juk ir mes, koktu, kad, kaip nusidėję, 
Slapomės ar kartais šen ir ten bėginėjam.

Tau, tėtat garbinga, pirmykščius tavo lėlatės 
Daug dyvą bei daug.neregėtų štukų padarė, 
Ik potam iš tų lėlių pulkai prasidėjo 
Ir, kaip musų žiopliai, tavo bieduą kvaršino galvą. 
Tu su savo Jieva juk dar nebuvota bandę, 
Kai]> jūsų veislės puiks ant svieto šio prasiplatįs 
Ir kiek vargo jums jisai padarys užaugdams. 
Ale ką mislijo Jievutė, tavo pačiutė, 
Kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti pagavo, 
Ar kaip pirmą syk ji jam kūnelį šluostė

(Seka toliau). _ a

Apie Albanijos numalši
nimą. Suv. Valstijų pasiun
tinys Atėnuose, Williams, 
andai pasiuntęs Europos 
valstybėms notą, kurioje 
pažymėjęs, kad jei valsty
bės sutinkančios, tai Suv. 
Valstijos galinčios nuramin
ti Albaniją ir ten įvesti 
taip labai pageidaujamą 
tvarką. Tasai indomus pa
siūlymas pagimdė nemažą 
sensaciją, kadangi Suv. Val
stijos nekuomet nemaniu
sios maišyties į tuos toli
moj šalyj reikalus. Mano
ma, tiktai tuo keliu pasiun
tinys apšmeižta, nes jis nie
ko tokio panašaus negalėjęs 
daryti, ypač be Washingto- 
no žinios. Anuomet S. Val
stijų valdžia įgaliojo Wil- 
liamsą apkeliauti Albaniją 
ir ištirti tą šalį, kur Suv. 
Valstijos neturi savo atsto
vo, bet kur gyvena daug 
Suv. Valstijų naturalizuotų 
piliečių.

Straikas atšauktas. Itali
joj nesenai buvo paskelbtas 
generalis darbininkų strai
kas. Tečiau straikas iš pir
mų dienų nepasisekė ir fe
deracija priversta buvo jį 
atšaukti. Taip ir padarė. 
Tečiau tas nepasisekęs 
straikas nekuriuose mies
tuose pagimdė kruvinas 
riaušes. Didelių sumišimų 
butą ir pačioj Romoj. Visur 
darbininkais vadovavo soci
alistai ir anarchistai. Strai- 
kininkų apmalšinimui kai- 
kur buvo šaukta kariuome
nė, kuri kelis darbininkus ir 
nušovė riaušių metu. Darbi
ninkų judėjimas tečiau 
straiko atšaukimu nenuslo
pintas. Bėgančios dienos ga
li atvilkti dar ką-nors bai
sesnio.

Išganymo Armijos kon
gresas. Londone prasidėjęs 
Išganymo Armijos (Salava- 
tion Army) kongresas, ku
riame dalyvauja arti 2.000 
delegatų iš visų pasaulio 
kraštų. Kongresą pasveiki
no Anglijos karalius. Ir 
Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson nusiuntęs nuoširdus 
velijimus.

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 “Vyčių” or
ganizacijos visus reikalus.

KAS SVARBIAUSIA
ŽMOGAUS GYVENIME?

Be abejo kiekvienas atsakys, 
jog SVEIKATA.

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

išleideme kningą vardu:

SVEIKATA
a

ARBA

TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į Į 
SVEIKATĄ.

PAMATINES ŽINIOS IS ANATOMIJOS, FIZ1JOLOG1JOS 
111 11YGIJENOS.

ilANKVEDlS PRADINĖMS MOKYKLOMS III 
PLAČIAJAI LIAUDŽIAI ŽINYNAS.

Ši kninga sutaisyta pagal plačiai žinomų Amerikos 
ir Europos visuomenėj profesorių veikalus, kaip tai: 
prof. Dr. Palmer; prof. C. Hagar., prof. H. ComikJiL 
tus. Joj plačiai aiškinama ligos, jų priežastis ir kaip 
nuo jų 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 PARODANČIŲ 
ŽMOGAUS KŪNO SUDĖJIMĄ.

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

Taigi patariame, kad ši kninga rastųsi kiekvieno 
lietuvio namuose, ypač jaunimas turi ją perskaityti, 
kad susipažinus su savo kūno sudėjimu ir išvengus li
gą. 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:

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

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

Pirmininkas — M. A. į 
Norkūnas, 166 Melrose St., i 
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.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOM.SKIS, 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 visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.
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Humoras = Juokai.
ŠPOSAS PER TELE

FONĄ.
aš plaukčiau vandenyj? — 
atrėžė želvė.

Triuškis žinojo, kad žel
vos Tėplioja žeme palengva 
ir lygiai palengva jos krap
štosi vandenyj. Triuškis su- 
iko eiti lenktynėmis. Palei 

upę išmatavo penkias my
lias ir kiekvienai myliai pa
statė po stulpų.

Želvė gi turėjo patelę ir 
ceturis vaikus. Jie gi visi 
išrodė vienodi. Anksti rytą 
želvė pastatė savo patelę 
vandenyj prie pirmo stul
po ir po vaiką prie kitu ke
turių, gi pats atsistojo prie 
paskutiniojo.

Atbėgo triuškis ir, pama
tęs patelę vandenyj, pasa-

nusitvė- 
plaukų

Blanck 
dreban-

Londone, pirkly binė j
miesto dalyj, ponas Blanck, 
vienas biržos potentatų, sė
di ties langu prie savo biu
ro, ant kurio stovi telefo
nas.

Suskambėjo. Ponas 
Blanck ima klausuką.

— Esu!
— Ponas Blanck, tikrai?

— atsiliepia per telefoną 
balsas. — Tai anksti su ci
garu ?

— O tas iškur žino, kad 
rukau cigarą? — galvoja 
pats vienas ponas Blanck.

— Bet tegu gi ponas ru
ko! — kalbėjo toliau nepa
žįstamas per telefoną. — 
Kodėl ponas padedi jį ša
lin?... Na, matai, ponas, 
cigaras nusirito ant pope- 
ros...

Tas viskas teisybė, bet 
kaip gali kas apie tai žino
ti? Ponas Blanck, jau bai
mės apimtas, pasitraukia 
šalin nuo biuro, nusitveria 
už. galvos.

— Delko ponas pasitrau
kei? Del ko ponas 
rei už galvos? Juk 
ir taip nedaug...

Pagaliau ponas 
pasidrąsino ir tarė 
čiu balsu:

— Del Dievo, argi čia bu
tų sapnas? Kas toksai ponas 
esi? Iš kur ponas gali žino
ti, ką aš veikiu.su cigaru?... 
Kalbi ponas, tarsi, į mane 
žiūrėdamas!

- ..-ar-- Taigi kad aš ir matau 
poną. Matau, kaip ponas 
dabar nerviškai taisai savo 
apykaklę... Taigi klausyk, 
ponas: išradau prietaisą, 
kuri pritaisyta prie telefo
no, ir leidžia man matyti tą, 
su kuriuom kalbu. Pats ne
galiu naudoties tuo išradi
mu, nes neturiu pinigų. Gal 
ponas jį nupirktam? Pel
nas bus pusiau.

Ponas Blanck dar labiau 
nustebo. Bet argi musų lai
kais tas butų galima? Tok
sai išradimas? Kokias jis 
gali padarytu perversmes, 
kiek tai gali suteikti mili
jonų!

Ponas Blanck pakelia a 
kis į dangų. Jo žvilgterėji
mas atsiduria kitoj pusėj 
gatvės namų Įaugau. Ir po
nas Blanck mato tame lan
ge priešai save kokį tai vy
riškį su žiūronu ir telefo
no klausnku rankose.

Tai buvo jo senas pažįsta
mas, kuris nesenai persi
kraustė į tuos priešais na
mus ir panorėjo milijonie
riui iškrėsti šposą.

Karvė ištraukė iš medžio 
ragus ir nu ganieti triuškį 
ir jo šeimyną. Visi triuškiai 
išlakstė į visas puses. Kar
vė sekė paskui pati triuškį. 
Jau gerai buvo karvė atsi
likus. Tuomet triuškis 
šmakšt į krūmus ir, iškišęs 
galvą, akis išvertęs, kaip to- 
rielkaites, laukė, karvės.

— Sveikos gyvos, Didžio
sios Akis — tarė atėjus kar
vė. — Ar nematėt prabė
gant triuškio?

— Tik ką prabėgo — ta
rė triuškis. — Jis išveizėjo 
gan suvargęs ir silpnas.

Kaip pabludusi karvė lei
dosi tolyn, o triuškis vartė
si ir kvatojo, kol šonus 
mė skaudėti.

e-

— Kaip tai?
— Na, tasai yra pianistų 

karaliumi, gi šis mano, kad 
esąs 
mi.

barzdaskučiu karalių-

Tarp kūmučių.
— Girdėjau, kad norėjai 

persiskirti su savo vyru?
— Taip! Pirmiau norė

jau tai padaryti, bet dabar, 
kuomet jis nusipirko aero
planą, manau geriau pa
laukti, kol paliksiu našlė.

Darbininko likimas

— O ką, pasirengus? Tai 
aidiš!

Ir patelė ėjo, ji nuėjo sau 
namučių link. Triuškis pir
mą mylią prabėgęs ir radęs 
stulpą, pamatė vandenyj 
jauną želvę.

— Nugi! — suriko triuš
kis. — Sena želvė plaukia 
gan greitai.

Kuomet jis rado želvę 
prie antro, trečio ir prie 
ketvirto stulpų, tai jau jis 
vos galėjo kvėpuoti.

— Turiu lėkti greičiau — 
pasakė jis ir dili.

Triuškio ausis atkrito at
gal ir tik vėjas švilpė pro 
jas. Kaip žaibas skriejo 
triuškis. Kaip jis atbėgo 
prie paskutiniojo stulpo, tai 
didžiai nustebo radęs ten 
seną želvę.

— Sveiks gyvs! — pasakė 
želvė. — Aš jau ėmiau ma
nyti, kad tu visai neateisi. 
Ar tu ilsėjais. pakelyj, ar 
ką? — Erzino želvė triuškį, 
kraipydama savo galvą tai 
į vieną, tai į antrą pusę.

Bėdinas triuškis buvo vi
sai nuilsęs ir nusiminęs ir 
kiūtino savo gušton.

Ištikimas.
— Brangiausias, juk 

mane myli ne dėlto, kad tu
riu šimtą tukstančnų krai
čio?

— Bet kas gi čia vėl? 
Mylėčiau tave, kad turėtum 
ir visą milijoną.

tu

Vaiko žingeidumas.
— Mamyte, kas tai yra 

rena ?
— Tai yra toksai tvari

nys, mažyti, kuris persista- 
to: pusė moteries, pusė žu
vies. ..

— Ar tai jo tik vieną pu
sę galima valgyti?

si-

To perdaug.
Ponas į tarną: — Jokū

bai, kol rūkei mano cigarus 
ir gėrei mano vyną, tylė
jau, bet kuomet pradedi 
bučiuoti mano kambarnin- 
kę, turiu .tave prašalinti, nes 
tai jau perdaug!...

Ne beprotis.
— fKągi veiktum, vyreli, 

netekęs manęs?
— Kibą iš proto išeičiau!
— Gi antru syk ar 

turn?
— Nekuomet, tiek 

nelikčiau bepročiu!

ves-

dfeug

TRIUŠKIS BUVO PAI
KESNIS UŽ ŽELVĘ, 
BET GUDRESNIS 

UŽ KARVĘ.

Triuškis laikė save gud
riausiu sutvėrimu pasaulyj. 
Bet jis želvės liko prigau
tu. Triuškis tarė kartą žel- 
vei:

— Tu esi labai sena šliau- 
žiotoja. Jaigu mes sutartu- 
niėm lenktynėmis bėgti, tai 
aš bėgdamas pasėčiau 
miežius ir jie prinoktų, kol 
tu atrėpliotum link sutar
tos vietos.

— Bet jei tu bėgtum, o

Triuškis labai buvo užsi
manęs pieno. Karvė-gi ne
sidavė žįsti. Buvo labai kar
šta diena ir karvė stovėjo 
obelies pavėsyj.

— Ant obelies yra labai 
gerų vaisių — pasakė triuš
kis. — Kodėl nenupurtai 
sau obuolių?

— Kad aš nežinau, kaip 
tai galiu padaryti? — tarė 
karvė.

— Ugi tu tik sujudink 
ragais liemenį, Įjudinsi me
di ir tau pribirs obuolių — 
pasakė triuškis, padaręs iš
mintingą miną.

Karvė ėmė ragais stukno- 
ti į obelį ir jos ragai Įsmego 
i medi taip, kad ji negalėjo 
jų ištraukti. Patėmijęs tai 
triuškis, nubėgo atsivesti 
patelę ir vaikus ir čiupt žįs
ti karvę.

— Tu turėsi čia būti iš- 
tisią naktį. Bet nebijok. Aš 
rytoj ateisiu su savo šeimy
na ir vėl išžįsiu — pasakė 
mandagiai triuškis.

Bet naktį karvės ragai at- 
siliuosavo ir ji ramiai sau 
graužinė jo žolę. Ji sumanė 
pamokinti triuškį. Įsmeigė 
medin ragus ir laukė triuš
kio su jo šeimyna.

— Aš visą naktį neturė
jau atilsio — tarė karvė. 
— Gerasis prieteliau, kibk 
į mano uodegą ir pagelbėk 
man atsiliuosuoti.

— Ne — tarė triuškis. — 
Tu trauk, o aš stenėsiu.

Už bausmę.
— Už bausmę ponia turi 

atiduoti ranką Jokūbui. Ta
sai žmogus mano, kad gau
siąs didelį kraitį.

— Bet aš gi jokio kraičio 
neturiu.

— Taip, bet jis mano 
sai priešingai.

vi-

— Tasai klimatas yra 
bai sveikas, ar ne?

— O taip!
— O ko čia reikia apsisau

goti norint būti sveiku?
— Tiktai kulipkų, peilių 

ir virvės.

la-

— Tėveli, galiu eiti 
upėj paplaukioti?

— Bet-gi, sūneli, pirm 
pusva|andžio skundeis, kad 
tau pilvuką skauda.

— Tas nieko nekenkia, 
nes aš moku plaukti ir augš- 
tienikas.

toj

Stebėtinas daiktas.
— Tamsta turi pilve van

dens, prisieis ji išpumpuoti.
— E, tas netiesa, aš visas 

savo gyvenimas vandens ne
gėriau.

Barzdaskutykloj.
— Kodėl tasai barzdasku- 

tis turi tokius ilgus ir su
veltus plaukus?

— Nes jis mano, kad tarp 
barzdaskučių esąs Paderev- 
skiu.

Taip pasakė Philip Bar
tha, kurio trumpą, bet 
skaudžią ekonominę nelais
vę, nupiešiančią historiją 
paskui “Heraldą” atkarto
jame.

“Širdies ligaK paskubino 
mirtį” — nusprendė ligoni
nėj aplink lovą stovinti gy
dytojai, kurie patvirtino 
darbininko Ph. Bartha mir
tį — kuris krito negyvas iš 
persidirbimo prie mašinos 
vienoj dirbtuvėj.

“Persidirbo ir todėl mi
rė” — kalbėjosi kaimynai, 
gyvenanti ties Franklin 
gat., išgirdę Bertha mirtį.

“Buvo geras vaikinas” — 
kalbėjo mokytojai Kinzie 
mokyklos, kurią Bertha 
pirm kelių metų buvo lan
kęs, gi labai gerai žinoda
mi mirusio skurdą sumetė 
kelis dolerius aukų jo pa
laidoj imui.

Ph. Bartha kaimynai tu
rėjo tiesą, teisybę pasakė 
mokytojai — nes Bartha 
persidirbo, nes jis būdamas 
jaunu gėrai mokėsi. Tiktai 
gydytojai neturėjo visiškos 
teisybV$^kelbdami savo di- 
agnozą. Gali būti, kad B. 
širdis fizišku žvilgsniu ir 
nebuvo perdaug normalė, 
bet ji buvo pilna moralybės, 
ji visuomet buvo pilna pa
sišventimo.

Septyniolikos metų jauni
kaitis Ph. Bartha, kaipo 
fabriko’ darbininkas, savo 
darbu užlaikė visus namiš
kius, susidedančius iš 6 as
menų. Viskas, ką užsidirb
davo, buvo išleidžiama pra
simaitinimui, gi jis žinoda
mas, jogei esąs namiškių 
penėtoj ūmi, persunkia! 
dirbdavo, nes galvodavo, 
kad jei jis neuždirbs namiš
kiams užlaikymo, namų sa
vininkas išmes iš namų jo 
motiną su mažais vaikais 
laukan, gi groserninkas tuo
met nenorės pabarguoti nei 
sausos duonos plutos.

Bėdinas jaunikaitis per
sunkia! dirbdamas nuilso, 
gi netrukus parkrito ir aki
mirkoj pabaigė savo skur
dų gyvenimą. Pabaigė tą 
savo kelionę, kurioje per 
erškėčių dyglius turėjo 
grumties. Apleido šį pasau
lį, apgailestaujamas namiš
kių, prietelių, kaimynų ir 
visų kitų geros širdies žmo
nių.

Kuomet policiantas atė
jo į jaunikaičio namus, kad 
pranešti namiškiams apie 
jų penėtojo mirtį — persi
tikrino, kad namiškiai su 
savimi turėjo viso labo tur
to tik 17 centų. Todėl poli
ciantas išsitraukė iš kiše- 
niaus kelis sidabrinius ir a- 
tidavė namiškiams nusipir
kti šio-to nors vakarienei.

Tiek apie tai angliškas 
laikraštis.

Štai ir paveikslas, kokių 
labai daug sutinkame Ame
rikoj. Tai paprastas darbi
ninko likimas. Tokio atsiti
kimo niekas nepavadina ko- 
kiuo tai nepaprastu, kadan
gi tas pertankiai kaip Ame
rikoj, taip ir visur kitur pa
sitaiko.

Pasaulio iš vėl dėti su
pranta savo pareigas kas 
link šeimynų užlaikymo ir 
todėl velka ekonominės ver
gijos jungą dirbdami dieno
mis ir naktimis, bi tik ap
saugojus savo namiškius 
nuo badmirio.

Ir kuomet šimtai tūkstan
čių Barthų didvyrių užsi
muša nuo persidirbimo, jų 
prakaitu penimi tuo tarpu 
mąsto tik apie tai, kaip čia 
dar stipresniais retežiais 
darbininką subraklinus ir 
perstačius jį bemihtingos 
opinijos akyse kaipo viso
kios tvarkos ir surėdymo 
priešininku.

Toks tai darbininko liki
mas. Iš to likimo darbinin
ką tegali išgelbėti tik darbi
ninkų organizacijos, į ku
rias kiekvienas būtinai turi 
ra šy ties.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

•u,«

“KATALIKO” REJENTALIŠKAS BIURAS
3249 South Morgan Street, Chicago, 111.

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

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

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

HumoraS'-SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJO.
Puslapių 1N,

Ne visuomet žmogui tinka butt susiraukusiam, kai* kad netinka be 
paliovos “pardavlnitl” dantis. lėčiau linksmas upas žmogui sutel
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turžtl 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir sustijimue- 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai Tiesas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariamo nusipirkti knlng*. <ardl

HUMORAS IR SATYRA, 
kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta Įmin
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Talppat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

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

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

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

LIETUVIŠKI REKORDĄ:
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

f “Tekėjo saulelė kad aš jojau (choras). Antroj pusėj: 
E — 1161-J Stumbriškių polka (armonika) ........................ . .........

E —

E —

E —

E —

75c.

ir Pranulis (duetas iš opere-tės “Kaminakretis ir Maluninkas). Antroj pusėj: 
............................ ) ............................................................................................. 75c.

f Teklytė i
1163-) Gudiška Polka (armonika)

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

f Tėvynė (choras). Antroj pusėj: 
11651 Amerikoniškas maršas (benas).

f Sukruskime broliai (choras), Antroj pusėj: 
1166-, Kur bakūžė samanota (duetas)..................

f Kur namas mus (choras). Antroj pusėj: 
E _ 1167-j Kur bėga Šešupė (choras) —.....................

f šaltišius arba Dūda (choras). Antroj pusėj:
E — 1168-1 žvirblelis (solo)..................................................

f Eina garsas nuo rubežiaus (choras). Antroj pusėj: 
1169-} Siuntė mane Motinėlė (solo) ................................ '...

I X

f Kur bakūžė samanota (Solo). Antroj pusėj:
E — 1170] Velnias ne Boba (dialogas) .........................

f Batą Čistytojas. Maršas švilpimo (Solo). Antroj pusėj:
E — 1245( Rūtą Darželis. (Solo).........................................................

f Giesmė į Panelę Švenčiausią. (Solo), smuikas ir pijanas, Antroj pusėj:
E — 1246-j Avė Maria (Solo).........................................................................................

f O kur buvai dėduk mano. (Duetas). Antroj pusėj:
E — 12471 Hungarų čigonų orkestras........................ ......................

f Velnias ne Boba. (Dialogas). Antroj pusėj
E — 12481 Velnias ne boba (Dialogas)..........................

f Mano palvys. (Monologas). Antroj pusėj: 
E — 1249-1 Velnias ne Boba (Monologas)........................

(Saldžios lupos. (Polka). Nugraino Varšavos miesto muzikantai. Antro pusėj: 
Vijo vilkas voveraitę...
Plaukė žąselė per Nemunėlį.......................................................................................

Visus žemiau surašytus ir tūkstančius kitų rekordų pardavinėja

75c.

75c.

75c.

. -y

75c.' <<

i 5c.

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 South* Morgan Street, - - - Chicago, III.
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CHICAGOS ŽINIOS.
Dr. W. A. Evans priminė 

apie pavojų nuo 
musių.

Vasarai artinanties vis 
daugiau ima atsirašti mu
sių. Daktarai, žinodami a- 
pie pavojų nuo musių, prie 
progos vis primena, jog rei
kia jas kuolabiausia naikin
ti ir nelaikyti savo namuo
se nei vienos, o ypač žiūrėti, 
kad jos nebėginėtų ir ne
terštų valgomųjų daiktų.

Dr. W. A. Evans, didis 
žinovas sveikatingumo da
lykų Chicagoj, priminė apie 
pavojų nuo musių savo kal
boj moterių kliubo susirin
kime Evanstone.

“Karas su musėmis yra 
žymiai svarbesnis, negu ga
limas karas su Meksiku”, 
sakė garbus vyras. “Laike 
hispanų karo su Amerika 
1898 m. del žaizdų žuvo 300 
žmonių, o nuo karštligės 
mirė 5.000. Iš to karo Su v. 
Valstijos- išmoko vienų pa
mokų — “Swat the Fly”, 
mušk musę.

Blėdis nuo musių pir
miausia komisijos buvo su
sekta stovykloj ties Chatta- 
mooga, Tenn., kur buvo ty
rinėjama mirtingumas. 
Kaip armija išmoko tų lek- 
"cijų parodo tas, kad parei
tais metais tik vienas karei
vis tenumirė nuo karštli
gės.”

Toliau daktaras išrodinė- 
jo, kaip žmonės paprastai 
sarmatijasi, jei jų namuose 
veisiasi blakių, o nei kiek 
nesigėdina, jei jų namuose 
randasi musių. “Jus turite 
lygiai sarmatyties del buvi
mo musių, kaipir del bla
kių”, sakė daktaras. “Mu
sės ištikro yra pavojingos, 
o blakės rodo tik gyventojo 
apsileidimų. Naikyk muses 
anksti. Užmušti šimtų mu
sių dabar daugiau reiškia, 
negu kvorta užmuštų liepos 
mėnesyj.”

Moterims žinotina.
Illinois valstijos augš- 

čiausias teismas . pripažino 
šios valstijos moterims tei
ses politikoje ir todėl per
eitais Illinois valstijos rin
kimais moterių atiduoti 
balsai yra legaliai.

Chicagos rinkimų komisi
ja, pasiremdama tuo teismo 
nusprendimu, skelbia štai 
kų:

Nuo šio laiko visos pilie
tės moteris rinkimais turi 
teisę balsuoti ir būti kandi
datėmis i visokias mieste 
valdvietes. Gali kandiduo- 
ti i aldermanus, į majorus 
ir Į Įvairių komisijų nares.

Nušautas lietuvis.
Pereitų nedėlių ties 79 

gatve ir 56 avė. krūmuose 
atrasta plikas lavonas 29 
metus turėjusio J. Barskio, 
lietuvio, gyvenusio po nu
meriu 5643 W. 64 Place. La
vonas, kuris gulėjo arti se
nos plytnyčios, baisiai su
skylėtas kulipkoiiiis. Penki 

detektivai darbuojasi, kad 
suradus piktadarį. Nužiūrė
jimas krinta ant ten gyve
nančio farmerio, kuris buk 
Barškini su jo draugais 
draudęs vietos upėj inaudy- 
ties, bet jiems nepaisius ir 
suėjus vandenin, farmeris ė- 
męs šaudyti i juos ir nušo
vęs Barški. Kiti draugai 
pabėgę. Kaip ten butą, tuo 
tarpu negalima nieko tik
ro sužinoti.

Gražios iškilmės Dievo Kū
no dienoj.

Prie Apveizdos Dievo 
bažnyčios yra erdva vieta ir 
čia Dievo Kūno dienoj, bir
želio 14 d., buvo išrengti 
dailus altoriai. Vienas alto
rius ypač gražiai buvo išrė
dytas. Tų gražųjį altorių 
parengė Apveizdos Dievo 
dr-ja No. L Trečių valandų 
po pietų prasidėjo iškilmin
gi mišparai. Mišparus laikė 
klebonas, kun. Krušas, o a- 
sistavo kun. F. Kemėšis ir 
kun. Kudirka. Po mišparų 
prasidėjo procesija. Su 
Švenčiausiu ėjo maldinin
kai laukan ir prie altorėlių 
atsilikinėjo tam tikros mal
dos. Procesija buvo labai 
gražiai sutaisyta.

Judkių Jonas.

Mirė Meilukas.
Birželio 8 d. mirė Alek

sandras Meilukas ir buvo 
palaidotas birželio 11 d. šv. 
Kazimiero kapinėse. Buvo 
tik 38 metų senas. Paliko 
moterį ir devynių metų sū
nų. Buvo Notary Public ir 
turėjo vietų municipaliame 
teisme. Prigulėjo prie šv. 
Petro, Lietuvos Sūnų, Pa
laimintos Lietuvos ir Rūtos 
dr-jų. Buvo L. Politiško 
Kliubo pirmininku. Sirgo 
tik dvi dieni. Aut kapų 
grabininkas p. Povilas Ma
žeika gerui papasakojo apie 
velionio gyvenimų ir pasi- 
tarnavimų lietuvių labui.

Pavyzdingos vestuvės.
Seredoj, birželio 10 d., at

sibuvo vestuvės p-lės O. 
Klimavičiūtės ir P. A. Po
ciaus. Vestuvės buvo nuota
kos tėvų namuose. Buvo 
patiektos puošnios vaišės. 
Dalyvavo daug kunigų, jau
navedžio draugai-vargoni
ninkai ir šiaip daug artimų
jų ir pažįstamųjų. Jaunave
džiai buvo pateikti gausio
mis dovanomis. Pažymėti
na, kad vaišės buvo blai
vios.

Vienu svarbiausiu apsi
reiškimu vestuvėse buvo tai 
sumanymas sumesti 100 r. 
Kairukščio sumanymui. 
Kun. F. B. Serafinas auko
jo $24.50, kun. A. Skripko 
$2, kun. J. Jakštis $7, kun. 
F. Kemėšis $2, St. Tananc- 
vičia $2; po $1 aukojo A. 
Pocius, M. Pestininkaitė, F. 
Lubin, A. Aleksandravičius, 
B. Janušauskas, A. Bala- 
dinskas, VI. Daukša, A. Le
mont, V. Kliniavičia, L. La- 

leškis, Zuzana A. Rutkaus
kaitė, J. Vasiliauskas, J. 
Šm. ir 50c. aukojo E. Kli
mavičienė.

Bus antras moksleivių 
vakaras.

Vienas moksleivių vaka
ras jau nesenai atsibuvo 
Chicagoj. Tai buvo gegužio 
17 d. šv. Jurgio salėj. Da
bartės šv. Bedo kolegijos 
moksleiviai, kurie tveriai 
trečia kuopų S. L. R. j 
K. M. A., rengia vakarų j 
Chicagoj. Atsoibus ateinan- j 
čia nedėlių, birželio 28 d., 
Apveizdos Dievo pobažnyti- 
nėj salėj. Programas bus 
puikus, atsilankiusieji .iš
girs gražių dalykų ir bus 
smagiai palinksminti. Taigi 
labai patartina atsilankyti 
tau vakaran.

J. P.

Norėjo apiplėšti mergelę.
Pereitą savaitę viena: 

mergina lietuvaitė, gyve-! 
liauti ant Bridgeporto, ei- i 
nant vakare namo iš darbo 
tarpe Halsted st. ir Eme
rald avė. ties 33 gat. buvo 
užpulta piktadarių, kurie 
manė, kad ji tupėjo pinigų. 
Pinigų pas jų neradę, per
pjovė baisiai jai peiliu 
kojų. Nuėjus pas daktarų, 

;tasai pasakė neiti darban; 
pora savaičių, nes gali krau
jo užnuodijimas įsimesti.

J. T.

Išvažiuoja i Lietuvą p-lė 
K. Kaupaitė.

Pereitą utarninką, birže-j 
lio 16 d., pavakariop aplei
do Chicago p-lė Kotrinai 
Kaupaitė. Aplankiusi gimi-i 
nes ir pažįstamus Scranto-i 
ne ir Pittstone, birželio 23! 
d. sės New Yorke garlaiviui 
“Czar” ir per Liepojų va
žiuos į Lietuvą. Palydėti ir 
atsisveikinti Lake Shore 
stotin buvo atvykusios sese- 
rįs ir būrelis artimųjų. P- 
nas Tananevičius su Tana- 
neviez “Foreign Exchange”! 
vedėju p-nu P. Baltučiu, i 
kurs ir inteikė keleivei ti- 
kietų ir antros klesos laiva
kortę.
P-lė K. Kaupiutė buvo vie

na prakilniausių ir gabiau
sių lietuvaičių Amerikoje. 
Iš mažatvės buvo auklėja
ma ir ėjo mokslus Šveicari
joj, atvykus Amerikon dir
bo “Kataliko” administra
cijoj. Bet pajutus turinti 
džiovos gemalus, tuoj pasi
rūpino pasigydyti. Sveika
tingai gyvendama Oak Fo
rest ligoninėj, apgalėjo ligų 
ir dabar susistiprinimui ir 
atsilsiui važiuoja Lietuvon. 
Linkima laimingos kelionės 
ir linksmo gyvenimo tėvy
nėj.

“Birutės” dr-jos valdybos 
susirinkimas.

Pėtnyčioj, birželio 12 d., 
minėtos dr-jos valdyba tu
rėjo savo susirinkimų. Nu
tarė turėti liepos 19 d. pik-

Gabi siuvėja taiso vėluvą, kuri buvo vartojama Baltimorės tvirtovėj 1812 m. lai
ke karo su Anglija. Ta tai vėluva Įkvėpė 1814 m. F. S. Key parašyti himną “The 

Star Spangled Banner”.

ninkų. Toliau buvo kalbama 
apie veikimą ateinantį sezo
ną. Mano naują sezoną ati
daryti pastatymu operetės 
“Kaminakrėtįs ir malūni
ninkas”. Paskui tikisi pa
statyti veikalų “Kbrnevilio 
varpai”. Tai tas veikalas 
butų statomas pirmu kartu 
Chicagoj.

Gražiai giedama per 
mišparus.

Dabartės, devintinių ok
tavoms atėjus,< bažnyčiose 
kas vakaras! esti mišparai. 
Malonu atsilankyti į šv; 
Jurgio bažnyčių, ant mišpa
rų, ; nes šaunus “Kanklių” 
choras kas vakaras gieda 
mišparus. Kas yra taip su
rambėjęs, į kurį nedarytų 
intekmės puikus giedoji
mas ir dailus vargonų uži
mąs. Bažnytinė muzika la
bai pakelia ir švelnina žmo
gaus sielų.

Kas vakaras bažnyčion 
atsilanko gražus žmonių 
būrys, susistiprina dvasiš
kai ir pasigrožėja puikiu 
giedojimu.

Tai vis gerbiamo p-no Ja
nušausko dėka turime tokį 
puikų chorų. J. T.

T. M. D. 22 kp. susi
rinkimas.

Ateinančių nedėlių “Auš
ros” salėj, antroj valandoj 
po pietų minėta kuopa lai
kys savo susirinkimų. Rei
kalinga, kad visi nariai pri
būtų. P-nas J. M. Damijo
naitis, centralis dr-jos knin- 
gius, papasakos apie dr-jos 
seimų. Taipgi parodys nau
jų tautinę vėluvą, padarytų 
pagal nurodymų Dr. J. Ba
sanavičiaus. Todėl ir šiaip 
pašaliniams šis susirinki
mas bus • labai indomus ir 
kviečiama j an atsilankyti.

Valdyba.

“Kataliko” leidėjas pa
skirtas delegatu kon

ferencijom
Illinois valstijos guberna-

torius Ed. F. Dunne pasky
rė “Kataliko” leidėjų, p. J. 
M. Tananevič^; delegatu

santaikos konferencijon
vardu “American Peace 
Centenary ■ Committee”. 
Konferencija atsibus ant 
salos Mackinaw, Mich., lie
pos 21 ir 22 d. š. m.

Vakaras pagerbimui dek. 
kun. M. Kraučuno.

Pereitą nedėlių, birželio 
14 d., šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos/inokiniai buvo su
rengę dailų vakarą pagerbi
mui kun. dek. M. Kraučuno. 
Vakaras atsibuvo šv. Jur
gio salėj. Programas buvo 
įvairus, dailus ir puikiai iš
pildytas. Gražiai sulošė vei
kalėlius — “Podukra kara
liška” ir “Pious”. Jaunos 
mergelės — B r. ir J. Taila- 
nevičiutės ir L. Placheckiu- 
tė gabiai ir dailiai paskam
bino pianu. Ypač gerai bu
vo išpildytas “Mergaičių 
drilius”. Galop “Kanklių” 
choras padainavo tautinį 
himną. Klebonui buvo in- 
teikta daug gėlių.

Ant rytojaus gerb. kle
bonas laikė iškilmingas mi
šias paminėjimui 25 metų 
savo kunigavimo sukaktu
vių. T. J.

Didelis šv. Petronėlės dr- 
jos pikninkas.

Liepos 4 d. minėta dr-ja 
rengia didelį pikninką, kurs 
atsibus Tautiškame 'darže 
(Reisig’s Grove). Vieta ir 
diena bus labai patogi ir 
todėl kiekvienas turės pro
gų gražiai pasilinksminti. 
Tegu todėl visi turi doinoj 
tų dieną ir vietų.

Karaliaus Dovydo dr-jos 
pikninkas.

Ateinančių nedėlią, birže
lio 21 d., atsibus minėtos 
dr-jos pikninkas Chernaus- 
ko darže. Rengėjai rūpina
si viską sutvarkyti gerai ir 
todėl patartina kiekvienam 
atsilankyti.

Kova prieš prostituciją.
Chicagos moterįs išnaujo 

pradėjo kovą prieš tuos sa- 
liunininkus, kurie užlaiko 
užpakalyj saliunų visokios 
rųšies saliukės, sušvinku-

pasimirė nuo džiovos, nuo 
plaučių uždegimo 50 asm. 
Vaikų, neturinčių vienerių 
metų amžiaus, mirė net 118.

Saugokis svetimo kiemo.
Nekoksai John Gordon, 9 

metų vaikiukas, perlipo per 
tvorą kaimyno kieman, kad 
iš ten pasienius numestą 
savo pilko. Kiemo jį užpuo
lė buldogas ir pavoj ingai 
sužeidė, Todėl pridera vai
kus atpratinti nuo landžio
jimo po svetimus kiemus. 
Atpigsią vaisiai ir daržovės.

Federalė valdžia ateinan
čią savaitę sumaniusi pra
dėti kampaniją prieš vaisių 
ir daržovių pirklius. Tomis 
dienomis pašaukta federalin 
teisman net 10 tų pirklių 
nuo So. Water st. Teismas 
nori ištirti apie tų produk
tų trusto gyvavimą ir veiki
mą. Juk labai gerai žinoma, 
kad vaisiai ir daržovės šie
met labai puikiai užderėjo, 
bet jų kaina neatpinga. No
rima tad susekti trustas ir 
kaltininkus patraukti tie- 
son.

Moterių kliubų suva
žiavimas.

Pastaromis dienomis at
sibuvo Chicagoj Suv. Vals
tijų moterių kliubų atstovių 
suvažiavimas pirmu kartu 
pripažino reikalingu daik
tu priimti rezoliucijų, ku
ria ja reikalaujama 1 risbsF 

“valstijose įvesti moterių ly
giateisę politikoje. Pirm po
ros* metų toks pat moterių 
kliubų atstoviu suvažiavi
mas, atsibuvęs San Francis
co, nenorėjęs nei klausyti 
.apie panašią rezoliucijų. Gi 
šiemet be jokių protestų ji 
priimta. Tai tikrai pažymė
tinas apsireiškimas.
Buvęs Suv. Valstijų vice

prezidentas mirė.
Buvęs Suv. Valstijų vice

prezidentas, Adlai E. Ste
venson, pereitą nedėldienį 
vienoj prezbiterijomi ligoni
nėj numirė. Stevenson bu
vo gimęs Kentucky 1835 
metais, kur jo tėvai užsiiin- 
dinėję žemdirbyste. 1851. 
metais jis su tėvais persi
kėlė Į Bloomington, UI. 
<•levelandui prezidentau
jant Stevenson buvo užė
męs generalių postmeisterio 
vietų, gi 1892 metais jis iš
rinkta demokratiniu vice
prezidentu, išrenkant antrą
syk Clevelandų. Stevenson 
buvo žymus Chicagoj advo
katas.

Komisija ištyrimui Oak 
Forest ligoninės.

Jau pereitame “Katali
ko” numeryje buvo minėta, 
kad del nežinomos priežas
ties labai sunegalėjo dau
gybė ligoniu. Buvo tyrinė
jama, kas do priežastis to 
paslaptingo apsireiškimo, 
bet nieko nebuvo susekta. 
Dabartės nuodugniam to 
dalyko ištyrimui liko nu
skirta special? komisija. 
Komisijon pateko kun. P. 
J. O’Callaghan, kum Ed
ward A. Kelley, Miss Mary 
McDowell, d-ras A. L. Grai- 

sius urvus, į kuriuos susi
renka merginos su savo 
“sužadėtaisiais” ir ten be- 
maukdamos svaiginamuo
sius gėralus, tiesiog sakant, 
paleistuvauja.

Toji moterių kova tikrai 
pagirtina, tik klausimas, ar 
ji bus pasekminga, ar nesu
tiks sau klinčių1?

Visur bloga, bet Chicagoj 
aršiausia.

Kam tenka gyventi Suv. 
Valstijų didesniuose mies
tuose, tam automobilių ju
dėjimas tikrai dakarsta. 
Žmogui praeiviui visur ant 
gatvių grasia pavojus nuo 
automobilių. Einant skersai 
gatvę reik visuomet išvers
ti akis ir tėmyties, kad tik 
tavęs automobilius nenu
tvertų ii' nepakištų po savo 
ratais.

I

Bet tas dalykas aršiausia 
Chicagoj, nes čia šoferiai 
nepaiso policijos parėdymų 
ir lekia kaip akis išsisvilinę. 
Daug suvažiuojama suau
gusių, bet vaikų daugiau
siai. Vaikai tankiausia au
tomobilių aukomis krinta 
parkuose. .Nėra tos dienos 
Chicagoj, kad nebūtų keli 

i žmonės užmušami, arba su- 
ižeidžiami automobiliais.
1 Žinoma, kalta policija, 
kuri nežiūri, kad jos parė
dymus šoferiai pildytų.

Vaikai žūva — motinos 
sielvartauja.

Canalport avė. policijos 
nuovados seržantas G. 
Chatt pereitą nedėldienį 
aplaikęs net 17 motinų sve
timtaučių pranešimų, kad 
jų maži vaikai išėję iš namu 
ir kažkur pražuvę. Čia tai 
jau motinų apsileidimas., jei 
mažus vaikus iš namų be 
jokios priežiūros išleidžia 
paskui sielvartauja.

648 asm. mirę.
Sulyg miesto sveikatos 

departamento pranešimo 
pereitą ištisią savaitę Chi- 
cagoje mirė 648 asmenis, ty.
25 asmenimis daugiau už 
pirmbuvusią savaitę. . Dau
giausia asmenų, nes net 83,

čunas ir dar dešimts kitų 
asmenų. Komisijos viršinin
ke yna Miss Jane Addams.

9
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A. A. J. J. PAUKŠTIS
Abelnai, riešutai yra 

svarbia pramones šaką, y-
YPATOS LAISVĖ.

Louis N. Hanųneriing.

Kaip jau pereitą syki trumpai paminėjome, 
Kings Park. N. Y., ligoninėje pasimirė a. a. Juo- 
zas J. Paukštis, vienas žymesnių “Vienybės Lie
tuvninkų” leidėjų. Mirė po sunkiai ligai birželio 
5 d. š. m.

A. a. Juozas J. Paukštis buvo gimęs 1871 
metais Karklupėnuose, Kaupiškio gmipo, Virba
lio parapijos, Suvalkijoj. Amerikon atkeliavo 
1887 metais ir apsistojo, Plymouth, Pa., pas tuo
metini “Vienybės Lietuvninkų” leidėją, savo gi
minaiti, Juozą Paukštį, paskiau 1906 metais pa
simirusi. Padirbėjęs nekurį laiką anglių kasyklo
se, stojo jis prie “V. Liet.” raidžių rinkėjų ir dir
bo tenai ligi lapkričio 5 d. 1897 met. Tuo metu 
įvyko sunkus prietikiai su pirmuoju “V. L.” lei
dėju J. Paukščiu, ir kad išgelbėti laikraštį iš 
sunkaus padėjimo, dabartinis velionis Juozas J. 
Paukštis su K. Braziu iš pusės paėmė “V. L.” 
savo rankas. ’

Nuo to laiko, ligi 1907 m. spalių mėn. — 
kaip rašo “Vien. L.” — velionis Juozas su K. 
Braziu leido “V. L.” iš Plymouth, Pa. Tais pa
čiais metais “V. L.” perkelta į Brooklyn, N. Y. 
ir čionai taigi ir patiko velionį Juozą didelė ne
laimė. '

Pereitais metais vasaryj mėn. velionis Juo
zas sunkiai susirgo. Išpradžios manyta, kad tai 
buvo paprasta kokia nervų liga. Paskiau pasiro
dė, kad yra gana sunkios formos “paretic demen
tia”, kuri lyginosi laipsniškai progresuojančiam 
proto pamišimui. Laikinai velionis Juozas nu
vežtas i Williamsburgo ligoninę, kur jis prabuvo 
lig vasario 19 dienai. Ligai progresuojant velio
nis perkeltas Į Loudon Hall, privatinę ligoninę, 
Amityville, L. I. Čionai jis buvo rūpestingai gy
domas ir kuogeriausiai apžiūrimas, kad tik grei
čiau pasveiktų, nes vis dar buvo manoma, kad 
yra viltis jam pasveikti. Tuo laiku kartais dar 
jam užeidavo ramesnės valandos, nors tokie mo
mentai gana reti buvo. Nuvažiuojančius lankyti 
draugus velionis Juozas kartais dar pažindavo ir 
retkarčiais dar buvo galima su juo susikalbėti.

Tečiau laikui bėgant, velionis Juozas ne tik 
nėjo geryn, bet netikėtai ėmė silpnėti jo protas 

-JjL-sveikata. -Daktarai galutinai apreiškė, .kad jau 
nėra vilties jam išgyti. Be to, nors privatinė ligo
ninė labai gražiai užlaikoma, bet del panašių li
gonių perankšta. Daktarai todėl patarė velionį 
išvežti erdvesnėn vieton, į laukus, kur taippat 
turėtų būti geras užlaikymas ir tyras oras. Tokia 
vieta buvo manoma, kaipo geriausia, Kings Park 
ligoninė. Todėl velionis Juozas liepos, 5 d. p. m, 
ton- ligoninėn pervežtas ir ten išbuvo lig pat mir
ties.

Velionio laidotuvės atsibuvo birželio 8 d. š. 
m. Palaidotas šv. Jono kapinėse, Middle Village, 
Brooklyne, N. Y. Į kapus velionį Juozą palydėjo 
gražus lietuvių būrelis, mirusiojo draugai ir pa
žįstami — važiavo aplink 20 karietų. Įleidus kars
tą duobėn pasakyta kelios graudingos kalbos apie 
velionio Juozo gyvenimą, būdą, veikimą ir tiks
lus. Apart brooklyniečių laidotuvėse dalyvavo 
dar daug lietuvių iš New Yorko, Newark, N. J., 
Pittston, Pa., Plymouth, Pa., Waterbury. Conn, 
ir iš kitur.

Tegu jam bus lengvą svetimos šalies šaltoji 
žemelė!

se. Vieųa Hispanija kas 
metai jų į užsienius išsiun
čia galybes, vertės daugiau 
$1.000.000.

Žiloj senovėj riešutai tu
rėjo simbolinę reikšmę prieš 
burtus, kaipo antidotas 
prieš nuodus įr tt. Mitridą- 
tes ir Piklius vyresnysis 
manydavo, kad niekas taip 
žmogaus organizmo neap
saugoja nuo nuodų zveikimo, 
kaip riešutai. Romoj jie bu
vo vartojami įvairiems žais
lams, gi Oyidius parašė net 
poematą vardu “Nūn”, ku
riame nusiskundžiamą, kad 
sų riešutų medžiais labai 
prasta) apsieinama.

Senovės krikščionių ant
kapiuose tankiai siirąųdąma 
riešutai, kaipo tobulybės 
simbolis.

Riešutas susideda iš trijų 
dalių — kalba šv. Augusti
nas — iš žalio kevalo, kie
to lukšto ir saldaus bran
duolio. Kevalas išreiškia Iš
ganytojo kūną, kuris paty
rė karčias kančias ir ken
tėjimus; branduolys persta
tė dievystės saldybę, kuri 
peni ir apšviečia; lukštas gi 
reiškia šv. Kryžiaus medį, 
kuris atidalina sielą nuo iš
laukinio kūno aptraukalo, 
jungia gi dieviškąjį elemen
tą su žemiškuoju elementu.

Taippat apie riešutą iš- 
sireiškia ir šv. Ratilius iš 
Noli.

Karolis Didysis neapsako
mai mylėjo riešutus ir liep
davo tuos medžius sodyti 
soduose aplink savo romus 
Aųuisgrane; jo žmona Hil- 
degarda iš riešutų 
dirbdavo likierius, 
Karolis gerdavo.

lukštų 
kuriuos

Am.

JAPONIŠKI PASKELBI
MAI APIE MOTE

RYSTES.

Riešuty ypatybes.
Riešutai yrą ne tiktai 

skanumynas, bet taippat ir 
sveikatingumui priemonė. 
Net retkarčiais sergantį as
menis, negalinti suvirškin
ti riebumų, pastarųjų vie
ton gali naudoti riešutus ir 

•taip vadinamą riešutinį 
sviestą.

Senovės laikais gydytojai 
manė, kad riešutai yra ge
ras vaistas nuo kirmėlių. 
Gelsva odelė, apsiaučianti 
branduolį, turi savyje tan- 
niną, o apart to maistingą 
ir aštrų (-lementą, kuris ret
karčiais pagimdo niežus ant 
liežinvio.

Seni riešutai yra labai ne
suvirškinami ir jie gali pa
gimdyti pilve sujudimus. 
Riešučio lnkšlas, turintis

lošia medicinoje; lukštų 
uuovaros arba ekstraktas 
yra puikus vaistas nuo 
skrupulų, nekurie gydyto
jai dar tvirtina, kad tasai 
ekstraktas gydąs ir džiovą.

Riešutų medžiu lapų nuo- 
varas valo kraują ir labiau
sia jis rekomenduojamas 
vaikams.

Riešutai turi vidurių su- 
liuosavimo ypatybes, gi a- 
part to dilgina troškulį; ga
lima todėl be jokios baimės

kiu fosforai!^, svarbiy rolę j

no ir neatjausti jokių pasi
gėrimo simptomų, todėl gir
tuokliai lygiai kaip sūrį rie
šutus myli.

Romėnai riešutus valgy
davo visuomet pirm pietų, 
kad tupmi padilginus ape
titą.

Iš riešutų apturima pą- 
rinktinas aliejus, geresnis 
už alyvą, bet ant nelaimės 
greitai simstaptis.

Mikado valstybė 
smarkiai ėmė žengti 
žarijos keliu, Japonijos 
merginos pagaliau m-t per
siėmė Europos moterių “pa
žangumu” vyrų susiįeškoji- 
me per laikraščius. Bet ja- 
ponietės yra daug poetin- 
gesnės už europietes, kaip 
liudija kadir sekantis vie
name japonų laikraštyj pa
skelbimas:

“Šiuomi pranešu, jogei 
esu patogi* mergina, turiu 
veidą panašų į gėlių žiedus, 
didelius juodus plaukus, an
takiams nieko negalima už
mesti, gi stuomenis dailus. 
Turiu tiek pinigų, jogei ga
liu sau gyvenimą padaryti 
ramiu ir ilgus metus pra
leisti su myliniu vyriškiu, 
kuriam bus leista visuomet 
palikti mano draugu. Jei 
koks patogus, tąlentuotąs 
ir apsišvietęs vyriškis apsi
imtų priiniti siūlomą mano 
ranką, kad stebėties su ma
nimi stebuklingais gėlių žie
dais dienomis, gi mėnuliui 
ir sidabrinėms žvaigždėms 
naktimis, tokiame atvėjyj 
mielai sutinku būti jam iš
tikima visas gyvenimas. Gi 
kuomet gyvenimas praeis, 
pasirengus (-su eiti amžinau 
atsilsiu su juo bendrame 
karst*'”,

Neręi^ia abejoti, kad to
kia pnetipga japouietė susi
ras lygiai ir poetinį japo- 
iiietį ir sjigyvGiiiųąs tikrai 
bus laimingus.

labai 
civil i-

Napoleonas pasakė, kad paklaida y- 
ra kenksmingesnė už piktadarystę. 
Tas tiesa. Paklaidų pasekmės tankiai 
būna daug pragaištingesnės už pikta
darysčių pasekmes; daug daugiau nu
kenčia visuomenė nuo gerų žmonių 
paklaidų, negu nuo blogų žmonių pik
tadarybių. Gpj-ięjie žmonės daro blė- 
dį visuomenei tuomi kad palaikę sa
vo kurią nors nuomonę, ar intencijų 
už visiems gerą ir naudingą ir, Įsiti
kėję į savo neklaidingumą, stengiasi 
pąvergti sau visas kitų žmonių nuo
mones ir laiko už klaidingus visus 
tuos, Įcurie tik su jais nesutinka, ar 
kitaip mano.

Šitokis palinkimas žymiai apsireiš
kė šioje šalyje pastaraisiais laikais. 
Atsirado visokių rūšių žmonės kurie 
stengiasi Įvykinti įvairius savo suma
nymus. Nekurie reikalauja visuome
nės sveikatos pagerinimo — labai nau
dingo dalyko. Bet jie nori tą -vykin
ti savotiškai, pagal jų pačių nuožiū
ros. visiškai nesutinkančios su mok
slo prityrimais ir žmonių reikalavi
mais. Tokiu yykinimų butų ardoma 
namų nepaliečiamybč, ypatos laisvė, 
privestų prie parazitizmo ir degenera
cijos.

Gi įs'eigimas sveikatos prižiūrėji
mo pagal, mokytų ir prytyrusiy dak
tarų nurodymų# labai-labai skirtingas 
nuo anų neišmanėlių, bemokslių-fana- 
tikų projekto.

Pakalbėkime keletą žodžių apie tą 
neprašytų globėjų veikimą, kuris šiais 
laikais taip smarkiai pradėjo plėsties. 
Sveikatos prižiūrėjimo valdininkai vi
siškai apsileido ir žiuri vien j įstato 
literas, bet ne j mintį. Iš to turime 
apverktinas pasekmes.

Brangindami ypatos laisvę, turime 
daleisti ir' valdininkams daryti viską, 
kas tik reikalinga visuomenės apsau
gojimui nuo ligų. Rauplių skiepiji
mas. kvarantina bei dezinfekcija tai 
labai pageidaujami dalykai, jei tik 
nuosaikiai vartojami. Bet viskam turi 
būti saikas, štai pavyzdin. Chicago.) 
kvąrąntinos įstatai buvo taip šiau
riai vartojami kad visiškai varžė y- 
patos laisvę ir todėl daugelis žmonių 
visiškai npsišaukdavo daktaro apsi
reiškus užkrečiamai ligai, kad ne
reiktų kęsti nežmoniškų kvarantinos 
priespaudų. Žinoma, prie tokių sąlygų 
liga daug daugiau aukų nuvaro į ka
pus. negu ten kur nėra jokių kvaran
tinos įstatų. Kuomet sveikatos depar
tamentas, tą matydamas suueguliavo 
kvarantinos įstatus. panaikindamas 
viską kas varžo ypatos laisvę, tai gy
ventojai patįs stojo j pagelbą valdi 
ninkama pildyme tų naudingų įstatų.

Gi New Yorke vienas aukštas val
dininkas pakėlė spaudoje sumanymą, 
kad kiekvienas -vyriškis valstijoje kas 
antri metai butų apžiūrėtas ir išek- 
ząmenuotas daktarų komisijos. Tai 
gražus pavyzdis, kokius barbariškus 
dalykus išniislija nekurie žmonės. Nėr 
ką^nei kalbėti .kokias atneštų pasek
mes vykiuimas tokio sumanymo.

O valdinink.vstės dvasia auga. Svei
katos prižiūrėjimo valdininkai turi su
teiktą pajgirtinSi0.feičią galę, bet jis. 
befanatikaudiunb panaudoja tą galę 
išvirkščiai. Nekurie iš jų taip toli 
nuėjo savo uolumu, kad net pradėjo 
tverti įsakymus kokiu valgiu tėvai 
tur maitinti savo kūdikius, kaip juos 
rędyt. kur paguldyt, kur. Jtąip ir ko
kį darbą tėvai tur dirbt, kada ilsė- 
ties ir tt. Žinoma, tokius įsakymus 
pamatuoti “ sveikatos ir morališkumo 
palaikymu visuomenėje“. Bet juk ai
škus abelnas gamtoje apsireiškimas, 
kad užstelbtas gyvenimas išauklėja 
tik paprašytus, pradedant nuo pikt
žolių ir baigiant proto nuskurėliais 
žmonėmis, nes nedaleidimas laisvės o- 
ro ir liueso vystymosi sukietina ir at
bukina kiekvieną gyveną fiziškai, pro
tiškai ir morališkai. Todėl tai aukoti 
laisvę, kad užmušti gyvenimą — yra 
kvailystė. Juk prakilniausi žmonės 
linksmai atiduoda savo gyvastį už 
laisvę. Argi męs mindžiosime visų 
laisvę degeneracijos palaikymiąJ

čia tik vienas iš daugelio pavyz
džių. Męs nemanome peikti sveikatos 
prisižiurėjimo valdininkų, kurie deda 
visas pastangas kūdikių sveikatos pa
laikymui. Bet. kaip sakėme, daug 
žmonių daro blogai turėdąsi ir geriau
sius norus.

Jei sveikatos prižiūrėjimo valdinin
kai gali paliept kaip męs turime ma
tant savo kūdikius, tai jie taippat ga
li paliept ir ką męs patįs turime val
gyt, ką gert, kokią temperatūrą lai
kyt kambariuose, kuom rėdysties, kaip 
ilsėties, kada eit gulti ir tt. Tas ne- 
kuriose vietose jau ir daroma. Mato
me vakarinius įstatus, sulyg kuriu už
draudžiama kūdikiams bėginėti gat
vėje )>o paskirtų valandų. Matome 
taipgi įstatus nekurtose valstijose po 
bausme draudžiančius vyrui lošti kor
tomis su savo žmona savo namuose. 
Matome įstatus, kaip antai Kentucky, 
kad valdininkas be jokio varanto. 
vien pagal savo nužvelgimą, gal in- 
eiti į namus ir daryti kratą buk gė
ralų jieškodamas.

Stebėtina, kad po vieno su ketvir
čiu metašimčio n-o prieini—o Suv. 
Valstijų Konstitucijos, męs tik dabar 
pradedame susitikt su pavojumi ypa
tos laisvėj. Gan įdomios to viso prie- 
žastįs. Nekuriu dalį šiame dalyke lo
šia ekonomiškos ir draugijinės praė
jusiojo metašimčio sąlygos.

Kas link psichologiškosios dalyko 
pusės, tai reikia atminti, kad pabėgė
liai nuo tikčbmiškų persekiojimų, at
keliavę iš Anglijos kolonizacijos lai
kuose, buvo religiški užsispyrėliai, 
kurie jieškojo sau šalies kur galėtu 
liuosai išpažinti savo tikėjimą. Vykin
ti kokias nors kitas liuosybes jiems 
nerūpėjo. Todėl tai ir randame tokį 
teeik ratiškumą Naujojoj Anglijoj pir
muosiuose laikuose. Bet kad vėliau 
atvyko ir kitokių liuosybių jieškoto- 
jai. tai iš Puritauų programo išspru
ko su tikėjimo liuosybe keletas kitų 
laisvės reikalavimų, paskiaus galuti
nai konstitucijos pripažint,,.

Vienu iš žymiasių paskutiniojo me
tašimčio atsitikimų yra pastebėtinas 
šios šalies gyventojų pasidaugimas. 
susikoncetravimas jų miestuose, darbo 
padalinimas ir pastangos specializaci
joj. Kai žmogus įstengia savų pats 
aprūpinti kuriais nors išdirbiniais, 
tai tuo pat žygiu jis tur reikalauti ki
to. kad apjrupinti jį kitais jas reika
lingais dalykais; kaip jis susiduria 
su kita pramonės šaka, susiriša su ją, 
tąippą nuo jos priklausančiu. O per tą 
ir įvyksta indįvidųalio ygikimp su
varžymas. Senovėje to nebuvo. Ha- 
bartiniaį sveikatos prižiūrėjimo įsta
tai butų paskatinę senovėje žmonės 
prie revoliucijoj. ‘ Ąkčyžios užiU-jimas

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 gątvekariais važiuojant Desplaines Av.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

ant degtinės prieš šimtą metu buvo 
priežasčia ginkluoto sukilimo.

Taigi gyvenimo sanlygos. risdamos 
artymu ryšiu vienus žmones su ki
tais. slepina individuališkumą. Juo 
siauresnė kurių žmonių specializacija, 
tuo daugiau jie yra prigulmingi nuo 
kitų ir lengvai patenką po kitų įtek
me. Kiekvienas didmiesčių gyvenimo 
žinovas lengvai mato kaip skirtingas 
individuališkumas žmonių gyvenančių 
i.šdirbystčs, vaizbos, dailės ir mokslo 
sūkuryje nuo žmonių gyvenančių 
miesteliuose ir kainuose.

Męs esame šiandie tarp dviejų srio- 
vių. Viena siaurina individuališkumą, 
kita stumia žmoniją prie plačiausio, 
liuosiausio gyvenimo. Kuri sriovč

— parodys ateitis. Dabar iš
kali pirmoji, nepageidaujamoji 
ima viršų. Kur tik pažvel- 
matoine įstatus, ar įstatų su- 

panaikinimui, ar susiauri-

rodo, 
sriovč 
grame 
manymus 
nimui vieno bei kito, nėra blogo, gy
venimo apsireiškimo. Blogiausia yra 
tas. kad tų įstatų meisteriai tankini 
nemato jog jie patįs klysta, kad da-| 
ro blėdj visai žmonijai, ar jos didžiai 
daliai slėgdami individuališkumą, nai
kindami ypatos laisvę. Jie taipgi už
miršta, ar nuduoda nežiną, kad ypa
tos laisvės prislėgimas nusilpnnia tau
tą. suląiko progresą, naikina gerbūvi.

“The American Leader’’ nudžiugo 
matydamas, jog bandymas pabudinti 
savo skaitytojus prieš gręsiantį ypa
tos laisvei pavojų gauna ir kitų pri
tarimą. Štai vienas iš daugelio laiš
kų gautų nuo laikraščių redaktorių:
“Lenku “Gviazda” Philadelphia, 

Pa. January 19. 1914.
“Mr. Louis Hammerling. "Wool

worth Bldg. New York City.
“Brangus Tamsta: Jūsų straipsnį 

vardų “Ypatos Laisvė", tilpusi “The 
American Leader" išleistam Sausio S 
d. skaitome su didžiausia atyda.

“Pilnai sutikdami su Jūsų ideomis 
šiame svarbiame dalyke, męs mielai 
perspauzdinsime tą straipsnį musų 
laikraštyje ir laikas nuo laiko apkal
bėsime editorialuose. šis klausimas 
labai svarbus ateivių gyvenime ir 
męs tikimės kad Jūsų trusas apie juos 
bus pilnai pagerbtas.
“Meldžiame suteikti 

straipsnius originaluose, 
se, kas bus parankiau, 
tengsime Jūsų trusą 
čiausiai.

“Su tikra pagarba 
M. Nevaržyk ’ ’. ■

mums Jūsų 
ar vertimuo- 
ir męs pasis- 

skolbti kopia-

Męs pilnai tikimės, kad šios šalies 
žmonės atbus į laiką, idant nukreipti 
pavojų, kuris gręsia ypatos laisvei. O 
kad toji kova butu pasekminga, rei
kia būtinai atmušti kiekviena už
puolimą ant laisvės, kokioj tik formoj 
jis bus daromas. Jei męs daleisime ap
kalti pančiais savo kaimynus, tai 
užilgo tapsime apkalti męs patįs, 
dėl tai visi turime stąti draugėje 
atmušti kiekvieną užpuolimą ant v 
tos laisves, nežiūrint kas ir prieš ką 
tuos užpuolimus darys.

piephone Yards 2750

n<»-

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net ii pat Kauno.
joms,
Uis, 
omą

Salš vesėli- 
čia panedž- 

mo- 
8:00

susirinkimams.
utarnlnkais ir ketvergais
Šokti. Kokiai prasideda

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

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

Padarome
PAŠPORTUS IE DOVIERNASTAS.

su Generališko Konsulio parašu, Siun
čiame ir išmainome pinigus.

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

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-uhi puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš vįso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
"0RAU6A8” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams S3, pusei metg si.50 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS pub. co.
2634 W. 67fb St. Chicago, III.

908-10 W. 141 h St.. Chicago,Ill
2 blokai nuo Hoisted St.

Pirtjs
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Nauja Lietuviška Aptleką.
Gaunama visoJdoB gyduolęs ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatišk'Ji arba per laiškus, 
visiem# ligoniams apsaugąs, vėdusiems 
ir nevėdusies.

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

ARCHITEKTAI

»—■ m

D-RAS RENFER 8PAB|,EJU8LYCZiu°U
Gydau vyrų ir moterų ligas. Užsisenėjusias ligas vyru 

ir moterų greitai ir viaiakai gerai išgydati.
PATARIMAS DOVANAI. Ingos tulžies, inkstu, pil

vo, kraujo, nervų ir kitas greitai ifigydau.
Aš esu specialistas užsisenejusių ligų.. I’mlga savo 

praktikų esu daug išgydęs ir pilnai užganėdinęs savo 
lankytojus.

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

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

1827 Blue Island Avenue
Viršui liaukos, Kambarys 5—8, Nstoli 18 galvis.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausiu gvarantiiątą ti|t- 

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

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

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

Pas mane galima nusisam
dyti pirmą lietuvišką karabo- 
ną. Reikale meldžiu kreiptis

Povilą Mažeiką
3315 Auburn Ave., Tel. Yards 1138

1859 W. Chicago Ave.
6235 Co. Halsted St.

Telephonas Seęley 3029
Telephones Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJĖ

Utlaikaa krautuvę vyrišką ąpredalB, ąkyybelty k™?** br 
batą, dčl motenj, vyra ir vaiką taipgi iy vyrišką • iąt»

JONAS BUDRIKAS
ąĄViNlNKA* • ‘

5252>54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
T»l»phon» Yard* 6683 

.W.IHJU j i*i ui»rjį7~įjBia. mufeik .t'ii juwwfur
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KATALIKAS

Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, 
nių sumanymo prajovei ir

visokie žmo- 
taip toliaus

Kodėl išsigandęs žmogus 
pabąla.

kiekvienas'
kimo parva daug 

nuo kraujo. Juo 
kraujo atplaukia i

žino

augštumon
vežtą paukštį, tai tas, nors 
ir mosuotų sparnais, bet 
kristų žemyn, kaip akmuo, 
nes jam ten oras perskys- 
tas.

ir paleistu iiusi-

Kaip 
žmogaus 
priguli 
daugiau
kūno paviršiu, tuo yra žmo
gus raudonesnis ir juo ma
žiau kraujo, tuo žmogus y- 
ra labiau išblyškęs. Kuomet 
žmogus staiga nusigąsta, 
tai jo širdis apsistoja nor- 
inaliai plakus- ir mažiau 
kraujo plusta ir visas kimo 
dalis. Mažai tuomet plusta 
ir i smegenis ir jei perma- 
žai tepriplųsta smegenysna, 
tai tuomet žmogus apalp
sta. Taigi žmogus nusigan
dęs išbąla del to, kad širdies 
plakimas apsistoja ir mažai 
kraujo teplaukia į kimo pa
viršių.

Kituose atsitikimuose — 
susisarmatijus, laukiant ko 
tai nepaprasto, širdis supla
ka smarkiau, kraujas pri
plaukia paviršiun daugiau 
ir žmogus užrausta.

Paukščio lekiojimą ore 
galima prilyginti prie žmo
gaus plaukimo vandenyj. 
Nors šiai]) žmogus grimsta 
vandenyj, bet darydamas 
judėjimus rankomis ir ko
jomis jis užsilaiko ant pa
viršiu. J.ei butą galima pa
daryti vandenį skystesniu, 
tai žmogus ir darydamas 
judėjimus grimstu, kai]) 
akmuo. Alkoholis yra skys
tesnis už vandenį ir jame re
tas žmogus tegalėtą plaukti. 
Gerai užsudytame vande
nyj .. kiekvienas galėtu 
plaukti, nes tuomet vanduo 
vra tirštas.

SPECIALIS STREPLI-
NIŲ TAVORŲ PA

SIŪLYMAS.
Gvarantuota stipriausi strepliniai 

tavorai vyrams ir moterims.
Ant trumpo laiko tiktai—

šešios poros goriausių 35c. vertės 
moteriškų pančiakų, juodų rusvų ar 
baltii su rašyta gvarantija už $1.00 ir 
10c. už parsiuntimą, etc.

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
DEL VYKŲ

Tiktai ant trumpo laiko, šešios po
ros geriausios 35e. vertės gvarantuotos 
pančiakos visokio dažo su rašyta gva
rantija ir pora gerai žinomų Vyrų 
Paradise keliaraiščiai už vieną 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 įprosyta. 
Jų gerumas, stylius gvarantuota, nes 
rnodega 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 numerį.

Wear-Ever Hosiery Co., 
Dayton, Ohio.

Galite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turite namie 
muzika. O gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nu

sipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.

Pilni Namai Linksmybės Iš Vieno Grafofono
ŠOKIAI, DAINOS, ORKESTRĄ, HEMAMS, JUOKAI.

Kodėl chloroformas už- 
migdina.

Visas musų sąmoningas 
veikimas priguli nuo veiki
mo musų smegenų. Kuomet 
mes mąstome, tai musų 
smegenis dirba.-T>np yra ir 
kuomet mes matome, girdi- 
nicį ^rba jaučiam skausmą.

rokai chloroformo ar etero, 
arba kurs Įgauna gerą dožą 
opiumo ar alkoholio, nega
li jausti skaudėsio, net jei 
jam įpjausim, nes skaudu
sis ištikro yra jaučiamas 

• smegenyse, o smegenys to
kio žmogaus yra sugaišytos 
nuo darbo. Tokie* daiktai 
kaip opium, alkoholis, chlo
roformas sustabdo smegenų 
veikimą.

Galima pastatyti toki 
klausimą: Kaip tie užmig
dytojai sustabdo smegenų 
veikimą? Pilno atsakymo į 
tą klausimą nėra. Bet yra 
štai kas žinoma. Galima, iš
rodyt!, kad [alsuotas chlo
roformas . tnųj patenka, i 
kraują 'per plaučius ii- už 
kelių sekundų jau jis pasie
kia smegenis. Čia jau neži
nomu budu chloroformas 
veikia ant smegenų ir su
stabdo jų veikimą. Turbut 
atsitinka tas, kad smegenįs, 
persisunkusios chloroformu, 
negali vartoti oxygeno, ku
ris yra kraujo atneštas. 
Chloroformas yra labai la
kus ir kaip greitai jis pasie
kia smegenis, taip greitai ir 
apleidžia, pereina į kraują 
ir per plaučius yra iškvė
puojamas. Taigi kaip tik 
žmogus nustoja traukęs sa
vin chloroformą, tai jis sun
kiasi iš smegenų i kraują, 
per plaučius išeina laukan 
ir žmogus atgija.

Kur yra saugiausia vieta 
pasaulyj.

Nors nelaimių ant gele
žinkelio pasitaiko gan daž
nai, bet kuomet paimsim 
domon kelionių skaičių, tai 
pamatysim, - kad saugiausia 
vieta pasaulyj yra trauki
nio vagone. Buvo aprokuo- 
ta, kad New Yorko valsti
joj vidutinė kelionė yra 34 
mylios. Ir buvo išrėdyta, 
kad ant 2.275.122 kelionių 
pasitaiko, viena nelaimė. 
.TMgi -j'aigu "žmogus darytu 
po dvi keliones diemij,' tai 
galėtų važinėtis per 3.792 
metu, kol sutiktų nelaimę. 
Idant žmogus sutiktų nelai
mę šiais 1914 m., tai jis jau 
turėjo būti pradėjęs kelia
vimą 1878 m. prieš Kristaus 
gimimą. Vienu žodžiu, ke
lionė geležinkeliu yra gan 
saugi.

Surado naują platiną.
Prusnose, ties - miesteliu 

Wenden, rasta gausus šal
tinis platinos. Platinas yra 
labai naudingas ir brangiu 
metalas. Išdirbystėj jis yra 
naudingiausias iš visų me
talų. Jis yra sunkesnis už 
auksą ir du kartu branges
nis už jį. Platinas išlaiko di
dį karštį. Jis nerūdija. Tar- 
pintuvai panaudojimui la
boratorijose daromi iš pla
tinos. Platina tirpsta tik 
skystime, vadinamame aq
ua regia. Ligšiol daugiau
sia jos buvo gaunama Ura
lu kalnuose, Rusijoj. Po 
truputį randama Columbi- 
joj, Californijoj, Borneo ii 
Peru.

Kiek žmonių miršta per 
metus.

miršta

kasmet L- 
kad 630.000 
be reikalo.

Ar gali paukštis lekioti tri
jų mylių augštumoj.

Juo augšeiau nuo žemės, 
tuo oras darosi retesniu, 
skystesniu. O didžioj aukš
tumoj, sakysim, trijų mylių 
augštumoj, oras yra jau la
bai skystas ir ten sunku al
suoti, žmogus ten silpsta. 
Jei orlaivis pakiltų tokion

Suvienytose 
žmonių miršta 
500.000. Sako, 
asmenų
ty. tiek žmonių miršta del 
priežasčių, kurioms butų 
galima užbėgti kelią. Tai 
reiškia, kad 1.700 kasdien 
miršta be reikalo. Kuomet 
su “Titanic’u” nuskendo 
pusantro tūkstančio žmo
nių, tai tas atkreipė viso 
svieto domų, o kad 1.700 
žmonių be reikalo miršta 
kasdien, niekas nei pečiais 
nepatrauko.

100 gražių spalvuotų
4 atvirukių

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

FONTANINh 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, kurio 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- 
50c. ir 10c. už parsiuntimą.
Art Portrayal Co., 

Dayton, Ohio.

Šis betriubinis gra- 
fofonas yra naujausio iš
radimo su puikiausiais 
pagerinimais. Jo balsas 
yra švelnus, tyras, be 
jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad gro
jant balsas iš aparato 
eina tiesiai per tam tik
rą vamzdelį į apačią 
skrynutes ir iš jos per 
tam tikrus langelius lie-

tai

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

10 dalykėlių 10
Idant pagarsinti mus visuotini} sku

timuisi įtaisą ir visuotinus produk
tus, mes ant trumpo laiko siuntinės!- 
me $3.00 vertės skutimuisi įtaisą už 
$1.00. Mes parduodame savo išdirbi
nio produktus tiesiog žmonėms ir to
dėl tuomi pasinaųduodami ji;s galite 
nutaupyti agento uždarbį, kurs kaip 
jus žinote yra didis. .....

Labai aštrus geras skustuvas.
5 colių skurinis šepetukag.
Diržas, skustuvą galastj, su au
deklu apačioj.
Su rikeliutais rėmais veidrodis.
33 colių rankšluostėlis.
Muilo šmotelis.
Dėutė su Talcum
Papuoštas China 
Alumino šukos 
Šerinis plaukams 

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

Universal Products Co., 
Dayton, Ohio.

i 
i 
i
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i 
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milteliaus a 
mus.

šepetukas.
gerame aptaisy-

Dykai London “Tango” 
kaklo parėdas Evelyn 

Thaw branzalietas.
. Tuodu du dalyku labai yra popule- 

rišku tarp augštų Ney Yorko moterių 
ir kitų didmiesčių. Jie yra gražus ir 
elegantiški aksimai aptaisyti dalykai, 
kurio pradžiugins kiekvienos širdį ar 
moteries ar mergeles, 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- 
gelbsti virškinimui. Ji atnaujina ir 
tinką visiemą. Kiekvienam, kuris tik 
atsiųs 50c ir 10c. už parsiuntimą, mes 
išsiųsime didelę dėžę iš 20 regulerių 
5c. pakietų Spearmint gurno ir minė
tus dalykus, 
“Tango” kaklo parėdą ir “Evelyn 
Thaw” branzalėtą visai uždyką.

Šitas pasiūlymas tiktai trumpam 
laikui. No daugiau, kaip du orderiai 
vienai partijai. Pardavėjai negali to 
gauti.

UNITED SALES COM-
. PANY.

Dayton, Ohio P. O. Box 101.

Automobilių rataplaukiai 
už dirbtuvės kainas.

Sutaupyk nuo 30% iki 60%
Rataplaukis Dūda

28x3 (|) 7.20 $1.65
20x3 7.80 1.95
30x31,4 10.80 2.80
32x3į4 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
35x41/2 19.75 4.85
36x4% 19.85 4.90
37x4% 21.50 5.10
37x5 24.90 5.90

Yra ir kitokių didumų. Nor-Č ra- 
du-taplaukiai 15% pridėti, raudonos 

dos 10% augšeiau pilkųjų. Visi nau
ji, čystai, švieži gvarantuoti rataplau
kiai. Geriausio standard ir neprigul- 
mingo išdirbinio. Pirk tiesiog nuo 
mus ir sutaupyk pinigus. 5% mažiau, 
jei iškarto pilnai užmokama už orderį. 
C. O. D. po 10% depozito. Apžiūrėti 
galima.
Tire Factories Sales Co.

Dept. A, Daytori, Ohio

“Betriubinis Grafoionas” kaina $16.00 
jasi į orą švelniu, maloniu akordu.

Nekurtuose grafofonuose garso kambarėliai, nė
ra dedami, per tai kartu su balsu pasigirsta ir apara- 
to-mašinerijos barškėjimas, kuris balsą padaro šiurk
ščiai čirškiančiu.

Aparatas B. Z. H., neišduoda jokio barškėjimo su 
juom gali groti, kaip 10 celines, taip ir 12 coliu, lėkš
tės, (rekordus), jis taippat galima užsukti laike groji
mo. Reguliaris sukimosi' išduoda maloninusį balsą. 
Skrynutė padirbta ir tvirta ąžuolo, didumas: 12^2 colių pločio, 12'% ilgio 
ir 6% augščio. Sverta su visa kuern drauge 16 svaru.

, ‘“Eclipse kana' $25.00 ’
Yri tai 15% tolių kvadratas. Labai 

dailiai iš ąžuolo arba raudonmedžio pada
rytas. Balsai aiškus malonus, naturališki. 
Ilgai laikys.

“KATALIKO” KNINGYNE

Premier “Non-Puncture” 
rataplaukiai.

Gvarantuota 7.500 mylių 
kelionei.

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

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

Kaipo SPCIALTS -SUPAŽINDINI 
MO ‘pasiūlymas, tai per sekančias de
šimtį dienų tokios bus kainos

Bataplaukis
28x3
30x3 
30x3% 
32x3i/2 
34x31/2 
31x4 
32x4 
33x4 
34x4 
35x4 
36x4 
35x41/. 
36x4% 
37x4%

$ 9.20
10.25 
13.50 
14.05 
15.25 
17.00 
18.00
19.50
20.40 
21.00 
22.00 
26.00 
27.00
27.50

Dūda.
$2.00

2.30
2.80
3.00
3.20

3.30
3.40
3.60
3.80
3.90 '
5.00
5.10

5.40
Non-Skids 20%Yra kitokio dydžio.

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 teturimo ir todėl patariame pa
siskubinti greičiau. Mes parduodame 
tiesiog ir pirkikas gauna perkupčio 
pelną.

NON-PUNCTURE RELINERS.
Mes vartojame garsius relineriųs. 

šie apsaugoja išsituštinimus ir 90% 
sprogimų, be to suteikia drūtumo 
kelionės daug mylių kiekvienam 
taplaukiui. Su šitais rataplaukiais 
žiuoji sau be baimės ir- rupesnio.
Už 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

visus 
visus 
visus 
visus 
visus 
visus

3 colių rataplaukius. 
3% colių rataplaukius
4 coliii rataplaukius.. 
4^4 colių rataplaukius
5 colių rataplaukius. 

5]4 colių rataplaukius

del 
ra- 
va-

$1.95
$2.20
$2.60
$2.75
$2.90
$3.00

Non-Puncture Tire Factory 
Dayton, Ohio.

Naujai išrastas ir 
geriausiam laipsniui išto- 

%, balintas “JEWEL’10” grafo-
fonas. Žodžiu yra tai pui- 
klausias iš paskutinių išra- 
dimų toje srityje. Gražu- 
mas malonumas balso, - - I pilnai gvarantuotas.

yra Prarytas iš 
ąžuolinio medžio. Didumas 
jo 16’/2 išilgai ir skersai,, ir 

... . „ o „ . • -11% augščio. Iš viršaus
Jewel Grafolonąs. kainą $35.00 visos esančios metalinės 

dąiys gražiai nikeliuotos. Dviejų sprenžinų motoras išgro
jo 3 rekordus vienu užsukimu. Balso kontroliuotojas su
taisytas pagal naujausius išradimus.

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti: , 
3249 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL.

Jewel Grafolonąs” kainą $35.00

ir pilniausia 
išleista, apie 
Labai tinka- 
kurio gatavi

SEXUAL KNOWLEDGE
(Lyties mokslas) 

320 iliustruotų pslapių.
Pasakojama apie visus lyties daly

kus; ką privalo žinoti jauni vyrai ir 
motorįs, 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 J’ vyriškumo ir moteriškumo; 
lytinis ištvirkimas, paleistuvystė, ly
gos ete.

Vėliausia, geriausia 
kninga, kokia tik buvo 
lytinį sveikatingumą — 
mi pamokinimai del ir 
vidiniam mokinimui.

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

Laikraščių atsiliepimai.
“Mokslo žvilgsniu teisinga” — 

Chicago Tribune “Rinitą 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.

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 
stampčs už atsiuntimą. Siųsk dabar.

Howard Specialty Co., 
Dayton, Ohio.

“KATALIKO” AGENTAI.
MIKAS STRIKULIS, yra musų ke

liaujantis agentas. Pas jį galima už
sakyti laikraštį “KATALIKĄ ir už 
simdkėti prenumeratą.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ Adininistracija.
P. VAITEKŪNAS. Musų keliaujantis 
agentas. Dabar lankosi Pennsylvanijos 
valstijoje. Pas jį galimą užsimokėti 
prenumeratą ir užsirašyti 
“KATALIKĄ”.

laikraštį

iki

Armokate^Angliškąkalbą?J
§ fa&ah š&įc 2 LifesJ asstRsga -šiite *i

Vienatis Savo Rūšies Lietuviskul-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. «j| Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. ^Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. U Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtiniiį AmerikosJTalstybiiį Piliečiais. Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina ęopieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

. $1.25
. $1.50

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

... Jonas M.* Tananevlčia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III

Continental 55 Siutai 
'"^^l'del Laipsniavimo ir 

i, Padrutinimo Įškįlm. vf u 111 ..'n1 -Į—rrssr

I W ' X e abejonės jus norite, kad jus vaikas 
Plikimuose. Todėl tai mes darome

■ išrodytų kuogražiausia tokiuose at- 
Į ypatingą nuleidom.1) ant vaikų mėlynos sar- 
žos, vilnonių Laipsniavimo ir l’adrutinimo 
siūlų su pora kniekerboeker kelnaičių. Ypa
tingos lai vertybės. Geriausia vertybė vaikų 
siūleliuose, kokia Cbicagoj buvo

Kitokie siutai nuo $3.95 ikj 
naujų madų.

LAIKRODIS DYKAI 
Su kožnu Padrut. Siu
tu Laikrodėlis Dykai.

siulomi.
$12.50. Visi

Kampas 
Milwaukee 

Ashland avė.

11
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TARPTAUTINIS MOTE
RIŲ KONGRESAS.

kongresą. Labai gyvos pa
šnekos buvo emigracijinės 
sekcijos, k;ur pažymėta tos 
emigracijos blogos pasek
mės del moterių. Italijos 
delegatės pažymėjo, kad iš 
ten iškeliauja i svetur daug 
moterių. Negalimas daiktas 
suturėti emigraciją, bet val
džia gali ją apribuoti, suda
rydama bent kokius uždar
bių šaltinius. Tečiau patir
ta, kad visose šalyse mote
rių emigracija didinasi. E- 
migracijos komisija pabrė
žė, kad ypatingai reikia pa
imti globon emigruojančias 
mergaites.

Auklėjimo sekcijoje pa
kelta klausimas, kaip panai- 
Kinus tarp moterių įsišakni
jusį norą sekti madas ir ne
šioti perdaug brangius pa
rėdus. Todėl tos sekcijos 
moteris suredagavo specia
li atsiliepimą į viso pasaulio 
moteris, idant jos del savo 
šeimynų ir namiškių gero
vės atsikratytų pagundų, 
kas link madų sekimo, bran
gių parėdų dėvėjimo.

Paskutinėj abelnoj dele
gačių sesijoj pirmiausia 
perskaityta pranešimai ko
misijų: spaudos, įstatimda- 
vystės, romybės ir finansų; 
paskui miss Shaw kalbėjo 
apie teisišką moterių stovį, 
taippat apie teises8 rinki
muose. Kalbėtoja pažymėjo, 
Kad Anglijos lordų rūmuo
se vyskupai sutikę suteikti 
moterims teises rinkimuo
se. Nereikia tečiau manyti 
— užtikrino miss Shaw — 
kad moterįs tarnauja kleri
kalizmui. Moterįs Ameriko
je prirodė, kad klerikaliz
mas negali pasitikėti mote
rimis.

Toliau ponia Saint Croix 
kalbėjo apie moralybę ir 
prostituci j a, pažymėdama, 
kad tuo tarpu pasigelbia- 
inuoju budu gali būti išmin
tinga prostitucijos reglc- 
mcntacija. Danija, llolandi- 
ja ir Šveicarija tame daly
ke jau davė gerą pavyzdi. 
Diskusijų metu kas link to 
reikalo gr. Ferra pajudino 
mintį, idant propagandą 
prieš prostituciją taippat 
platinus ir tarp jaunikaičiu.

Ponia St. Croix pagaliau 
kalbėjo apie vienas sau 
(ap vienoj usias) emigrantes, 
kurias turėtų globoti tarp
tautiniai inspektoriai. Pre
kyba mergaitėmis kųopui- 
kiausiai vedama ir kaltinin
kai labai retai patenka at
sakomybėn.

Toliau, abelnose diskusi
jose apie įvairius reikalus 
visa eilė kalbėtojų pasmer
kė mados išnaudojimus. 
Viena delegačių įnešė, idant 
paukščiai, globojami kaiku- 
riose šalyse įstatymais, bu
tų globojami ir visose kito
se šalyse. Iš Anglijos dele
gatė, ponia Creighton, pa
sakė tinkamą kalbą prieš 
tas moteris, kurios nenori 
išsižadėti plunksnų del skry
bėlių, nors žino, kad delei 
tų plunksnų baisiai kanki
nami ir žudomi paukščiai ir 
tų plunksnuočių veisle tu
rės visai išnykti. Deja, vi
sokie atsiliepimai į mote
ris tuo dalyku visuomet lie
ka be pasekmių, nes visaga- 
lingoji mada ima viršų.

Nesenai Romoj atlaikytą 
tarptautinis moterių sąjun- : 
gos kongresas. Moterįs pa
našius kongresus atlaiko 
kas 5 metai. Kongrese daly- : 
vavo daug žymių moterių iš i 
visų pasaulio kraštų. Išvi
so kongrese atstovauta 23 
tautos. Posėdžiai atlaikyta 
viešbučio “Quirinal” salėj, 

s Kongreso atidarymo iš
kilmėj dalyvavę Romos val
dybos atstovai, politikai ir 
laikraštininkai, taippat 
daug publikos. Pirmininka
vo tarptautinės moterių są
jungos prezidentė, lady A- 
berdeen, Indijos vice-kara- 
liaus žmona. Jos padėjėjo
mis buvo ponios: gr. Spa- 
letti ir Hainisch. Posėdžiai 
buvo laikomi keliomis kal
bomis.

Lady Aberdeen atidarant 
kongresą pažymėjo, kad 
kongresai! pribuvusios be
veik visų kultūrinių tautų 
atstovės, paskui trumpai pa
pasakojo apie moterių ju
dėjimą per pastaruosius 5 

■ metus. Moterių lygiateisės 
reikalai tuo laiku padare 
gana žymų pažangumą, y- 
pač Anglijoj, kur moterįs 
labiausia už sau prideran
čias teises kovoja.

Smulkmenišką pranešimą 
apie moterių sąjungos vei
kimą perskaitė ponia J >. 
Salomon, gi miss Standford 

—perstatė- finansinę atskaitą.
Paskui sekė referatai apie 
moterių judėjimą pavienė
se šalyse. Referatus skaitė 
ponios: Barės (Suv. Valsti
jos), Torrington (Kanada), 
Beaumer (Vokietija), Ter- 
seres (Šveicarija), Cheig- 
ton (Anglija), Forchaiiimer 
(Danija) ir Ilijnians (llo- 
laiįdija).

Užimantis buvo praneši
mas apie moterių judėjimą 
Italijoj. Jį skaitė gr. Meli- 

~ ganė. Prelegentė pažymėjo, 
kad Italijos valdžia indėjo 
civiliniu kodeksai! tas at
mainas, kokių reikalavo mo
terįs šeimynų įstatymo sri
ty j. Ponia Hainisch, kai lie
dama apie moterių judėji
mą Austrijoje, pažymėjo, 
kad Austrijoje įstatymai a- 
pie draugi j ų tvėrimą esą 
atgaleivi ir todėl labai 
skriaudžianti moteris. Kitų 
šakų atstovės išreiškė savo 
nuostebą delei to, kad tokie 
įstatymai apie draugijas 
Austrijoj gyvuojanti, kurie 
juk turinti visuotinuosius 
rinkimus.

Dar kalbėjo delegatės 
Australijos, Franci jos ir 
Norvegijos.

Gr. Spaletti pranešė kon
greso atstovėms, kad ant 
rytojaus jas visas pažadė
jusi priimti Italijos karalie
nė. Audiencija turėjo atsi
būti po. pietų, o kadangi ka
ralienė patyrė, kad kongre
so delegatės tuo metu suta
rusios leisties ekskursijom 
tatai karaliene panorėjo, i- 
dant delegatės pas ją atsi
lankytų turistiniuose paro
duose. . Tasai pranešimas 
priimta delnų plojimais.

Tris sekcijos, būtent: e- 
migracijos, rinkimų teisės 
ir ‘ auklėjimo, savo darbus 
pradėjo tuoj aus atidarius

Po tų diskusijų išnešta 
rezoliucija-prašymas į visų 
valstybių vyresnybes, idant 
jos pravestų įstatymus, ap
saugojančįus visus paukš
čius nuo kankinimų ir žu
dymų.

Ant galo išrinkta mote
rių sąjungos centro valdy
ba ir tuo suvažiavimas pa
sibaigė. '

APIE MOTERIŲ JU
DĖJIMĄ.

Šiandieninis moterių ju
dėjimas išsiliejo jau taip 
plačiai, kad beveik neras
tum valstybės, kur moterįs 
nekariautų už savo teises, 
neimtųsi sunkiausių parei
gų, nesvarstytų visuomeni
nių reikalų, nebelstų į uni
versitetų duris ir nekalbėtų 
pertikrinančiai į visuome
nės sąžinę.

Visupirmu moterįs sten
giasi apkaitanti naujas 
darbo sritis, naujas stovė- 
nes ir politiškas sau teises. 
Pirmoji pakraipa, kaip pap
rastai ekonominiai reikalai, 
įveda paskirstymą tarp pa
čių kovojančių eilių, antra- 
gi jas tuo tarpu palaiko. Iš 
to gema tatai moterių augš- 
tesnės kilmės ir darbininkių 
klausimas. j

Nei vienoj šalyj nepasiro
do lygiai aiškus klesinių 
reikalų skirtingumas tarp 
moterių, kaip Vokietijoj. 
Tenai moterįs darbuojasi 
pasidalinusios į augštos kil
mės moteris ir darbininkes. 
Tarp augštesnės moterių 
kilmės judėjimas šiandie 
jau nepaprastai prasiplati
nęs. Tos moterįs turi kelias 
dešimtis draugijų, kurios 
tveria vieną sąjungą, gi pas
tarosios visųsvarbiausias 
tikslas — iškovoti moterims 
lygiateisę ne tik politikoje, 
bet ir visuomeniniuose rei
kaluose, būtent, moterįs no
ri turėti savas gimnazijas, 
universitetus įr kitokias 
viešąsias įstaigas.

Viena svarbiausiųjų šių 
dienų moterių judėjimo pa
sekmių yra moterių solida
ria visur pasirodymas. Soli- 
darybę prirodo skaitlingos 
draugijos, pastaraisiais gi 
laikais profesionalių drau
gijų augimas.

Mažiausia buvo galima 
tikėties, kad emancipaciji- 
nis moterių judėjimas links 
prie užduočių, kurių net li
gi šiam laikui didžiuma mo
terių prisilaikė, ty. link na
minio šeimininkavimo h’ 
vaikų auklėjimo. Tečiau vis
kas virto kitaip: auklėji
mas dabar yra vienas svar
biausiųjų klausimų tarp
tautiniuose kongresuose įr 
daugybės moterių organiza
cijų svarbiausias tikslas. 
Namin io šeimininkavimo 
klausimas liko gana svar
bus, nuo kuomet profesio- 
nalis moterių darbas, ypač 
fabriku darbininkų užsiėmi
mas, jas visai atšalino nuo 
namų ir -šeimynų.

S u v. Valstijose gyvuoją 
naminio šeimininkavimo 
mokyklos, pa v., Ohio, Min
nesota ir Utah, gi net pirk
liškose mokyklose valgių 
pataisymas yra viena svar
biausių mokslo dalių. Dieti
nės virtuvės New Yorke, 
prižiūrimos ir vedamos mo
terių, suteikia ligoniams ir 

valgius, su-

taisytus pagal daktarų įsa
kymus.

Emancipacijos priešinin
kai gal tame nukrypime 
link naminio šeimininkavi
mo nužvelgs reakciją prieš 
išlauknammius šių dienų 
moterių siekinius. Tasai pa
krypimas tečiau taigi ir y- 
ra prirodymas, kad nauji 
moteries uždaviniai neiš- 
skirs senobinių, gangreit 
paraleliai jie vystosi su mo
terių kitais siekiniais, kaip 
tai: imti dalyvumą visose 
mokslo ir politikos srityse 
ir rišti viešuosius klausimus 
bendrai ’ su vyriškais.

......____________________________ ' .
.... .  ......."""

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šį Banką.
Šita Banka yra jau 16 metų sena, įsteigta 1898 

m., ir per tiek metų, visi Lietuviai, kurie turėjo su 
mumis reikalus, buvo kuogeriausia užganėdinti.

Aplaikome tūkstančius laiškų su padėka, kad 
siunčiami piningai per šį Banką greičiausia Lietuvon 

nueina.

RUBLIŲ KAINOS:
Bublių $ cRublių $ c

1 ............................ .52 125 ................... 64.85
2 ......................... 1.04 150 ................... 77.85
3 ............................ 1.56 200 ................... 103.80
4 ..................... 2.08 300 ................... 155.75
5 ............................ 2.60 400 ................... 207.60
6 ............................
7 ............................

3.12 500
3.64 600 ................... 311.40

8 ............... . ........... 4.16 700 ................... 363.30
9 ..........................

10 ............................
4.68 800
5.20 900

..................... 415.20
................... 467.10

20 ............................
30 ............................

10.40 1000
15.60 2000

................... 518.50

................... 1036.00
40 ............................
50 ............................

20.80 3000
26.00 4000

................... 1557.00

..............-... 2076.00
60 ............................
70 ............................

31.20 5000
36.4010000

................... 2092.50

................... 5185.00
8.0 ............................ 41.60 prįe kiekvieno siuntimo
90 ............................ 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 svietu 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 | 
batomis nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare; panedėliais, se- 

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

< ,............................................... . . . ?

Atpiginti Vyrų Dr bužiai
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 u 

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

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

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

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

Praplėtimas profesionalio 
veiklumo, jo parėmimas ir 
susistematizavimas’ atsa
kančia organizacija, iškovo
jimas politikos teisių, gi 
labiausia intekmės į visus 
valstybės ir autonomijos gy
venimo apsireiškimus, per
keitimas draugijinio gyve
nimo, pagaliau motinystės, 
auklėjimo ir Šeimininkavi
mo, veiklumo, sluogsnių iš
tobulinimas — tai svarbiau
sias šių dienų moterių ju
dėjimo krypsnis.

Agotą.

H Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

MISIONORIUS.

Vienas stabmeldis kara
lius išgirdo, kad misiono- 
rius skelbiąs jo valstybėj 
Kristaus mokslą. Pasišau
kęs pas save misionorių, 
karalius vertė jį išsižadėti 
savo tikybos ir atiduoti 
garbę stabams.

— Karaliau, — pasakė 
misionorius — tu galingas 
ir pripratęs esi, kad tavo 
valstybėje visi tavęs klau
sytų. Tavo valia ir man 
šventa, bet tame, ko tu rei
kalauji, aš neišdrįstu tavo 
valios išpildyti ir privers
tas esu tavęs neklausyti.

— Kaip tai?! — riktelė
jo supykęs valdovas. — Ne
jaugi tu nežinai, kad tavo 
gyvybė mano rankoje? Vie
nas rankos mostelėjimas — 
ir po tavim!

— Tai viską aš labai ge
rai žinau — ramiai atsakė 
misionorius. — Bet leiskie 
man parodyti vieną pavyz
dį ir išrišti tau vieną klau
simą.

Leiskime, tu vedei karą 
su kaimynais, ir vienas ta
vo ištikimų tarnų papuolė 
nelaisvėn, kur jį vertė su
laužyti duotą tau priesai
ka.

Užtai, kad pavaldinys to 
nepadarė, t. y. neišsižadė
jo tavęs, priešai nudraskė 
nuo jo drabužius, išjuokę ir 
pasityčioję iš jo, pavarė 
nuo savęs. i

Jeigu šis pat tavo paval
dinys, karaliau, sugrįš vėl 
pas tave, ar gi neapvilksi 
tu jo geriausiomis drapa
nomis ir ar neapdovauosi 
jo už ištikimybę savo kara
liška malone?

Karalius atsakė:
— Taip, aš kitaip nė ne- 

pasielgčia, kaip tik taip. 
Bet ką reiškia šita tavo pa- 
sakutė, kam tu ją plepi?

— Taip lygiai ir tu, ka
raliau, tęsė toliau misiono
rius — Gali atimti mano 
kūną, nuvilkti nuo mano 
dūšios jos žemišką apdan 
gą, bet žinokie, kad pas 
mane yra karalius, kuris 
daug galingesnis už tave,
— dangaus Karalius. Tu 
gali pasityčioti, pasijuokti 
iš mano kūno, atimti jį 
man, bet neturi jokios vai-' 
džios ant mano dūšios.

Sugrįžęs pas mano Kara
lių dangun, aš busiu Jo 
priimtas neapsakomai mei
liai ir kaipo užmokėsi! į 
gausiu netrunkantį apval
kalą. Taigi ar yra kokia 
nauda taip labai sergėti 
savo kūną, tą liglaikinį ap
valkalą, ar uenaudingiau 
ir negeriau palikti ištikimu 
savo Karaliaus tarnu?

— Dovanoju tau gyvybę
— atsakė kiek pagalvojęs 
karalius.

Atsigrįžęs gi į aplinki
nius, pridūrė:

— A! kad pas visus val
donus butų tokie ištikimi 
tarnai!

Aa.

Pirmutinis laikraštis an
gliškoj kalboj buvo išspauz- 
dintas 1620 metais Amster-

Gyveno du ūkininku: 
Petras ir Stepas. Vieną 
kartą turėdama jiedu rei
kalą mieste,

DU DRAUGU.

Yra labai geras daiktas 
senus namus išteplioti, bet 
tepti... seną veidą, tai jau 
visai kitoks dalykas.

Prietarų uncija nėra tiek 
verta kiek proto svaras, bet 
užtai prietarai daug pigiau 
atsieina.

susidėjus nuvažiuoti; susi
tarė, inkinkė Petras savo 
arkliuką Stepo vežiman, 
susėdo ir išvažiavo abudu.

Nuvažiavus kelias vars
nas, ištiko juodu nelaimė: 
bešnekučiuodama ir bedai
nuodama musų keleiviu ir 
patįs nepastebėjo kaip įva
žiavo į balą — gilų purvy
ną. Nebegalėdamas vežimą 
patraukti arklys sustojo. 
Varo arklelį, muša, bet ve
žimas nė iš vietos.

Petras, kaipo arklio sa
vininkas, pirmutinis pasi
gailėjo savo gyvulėlio.

— Na, — sako, — kaimy
ne, lipk iš vežimo ir abudu 
padėkiva arkliukui, kitaip 
neišvažiuosim iš čia.

Pats iššoko iš vežimo ir 
inklimpo pelkėn net iki 
juostos. Mato Stepas, koks 
baisus purvynas ir nelipa 
iš vežimo.

— Varyk sau, kaip ži
nai, arba stumk, — sako, 
— o aš nelipsiu laukan, 
kam gi man purvintis.

— Bet ką gi tu manai, ‘ 
ar tu nori nugalabinti ar
klį? Žiūrėk, kaip kankina
si!

— O kas man galvoj: 
tavo arklys, mano vežimas, 
aš savo vežime galiu gulėti, 
kiek tik noriu.

Ėmė ir atsigulė vežime ir 
apsimetė miegąs, manyda
mas, tegu draugas pasi
maudė: vis kaip-uors išveš. 
O Petras ilgai puškavo-dir 
bo, pagalios, sugalvojV^gT 
drybę: iškinkė savo arklį, 
uždėjo ant jo savo daik
tus ir, pats užsisėdęs, nors 
sunkiai, bet išbrido iš pel
kės.

Girdi Stepas, gulėdamas 
vežime, kad arklys lyg ei
na, o vežimas nejuda, Pa
laukęs truputį pažiurėjo,— 
o draugas jau už dvidešim
ties žingsnių nujojęs. Pa
matė Stepas kame dalykas 
ir sušuko nesavu balsu:

—Petreli! ką tu dabar 
darai? Broluži mano! ką gi 
aš darysiu vienas pasili
kęs, juk be arklio su vien” 
vežimu neišvažiuosiu?

O šis jam atsako jo pa
ties žodžiais:

— Tavo vežimas, mano 
arklys, aš aut savo arklio 
galiu joti kur noriu. Su
diev, brolau, Stepai, mie
gok sveikas, išmiegosi — 
tapsi gudresnis! — Ir nu
jojo sau tolyn.

Ilgai po to atsitikimo 
Stepas neužmiršo savo klai
dos, ir mirdamas, pasako
ja, palikęs tokį patarimą: 
Su kuo sumanei būti drau
gėje, su tuo ir buk išvien, 
ir draugo nelaimėje neap
leisk, jei nori, kad tavęs ki
ti neskaustų.

J. D—šas.
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Kanalo muitų bilių sena
tas priėmė.

Patvirtino moterių balsavimo teisę.

Sulamdęs žmogų jis sutriu- 
bijo su didžiu smarkumu.. 
Žada nušauti žvėrį.

Atsivėrė naujas vulkanas.
g

Šuo apgynė žmogų.
Pabaigė ginčus del mokes- 

ties už plaukimą Pa
namos kanalu.

Washington, D. C. Perei
tą savaitę senatas pabaigė 
ginčus ir perleido bilių, ku
riuo pripažinama, kad Suv. 
Valstijų garlaiviai turi mo
kėti už perplaukime per 
Panamos kanalų. Pirmiau 
Suv. Valstijų legislature 
buvo perleidus bilių, kuriuo 
Suv. Valstijų garlaiviai, už- 
siimantieji namine preky
ba, buvo paliuosuoti nuo 
mokėjimo už perplaukime 
per Panamos kanalą. Bet 
Suv. Valstijos buvo pada
riusios sutarti su Anglija, 
kad visų šalių garlaiviai 
naudosis kanalu lygiai, nie
kam nebusią privilegijų. 
Aišku, kad sutartis su An
glija ir anas legislatures ki
lius prieštaravo vienas an
tram. Čia reikėjo ką nors 
padaryti.

Wilsonui užėmus prezi
dento vietą, jis tuoj įneša 
sumanymą, kad anas legis
latures kilius, prieštaraująs 
sutarčiai su Anglija, butų 
panaikintas. Tuomet Suv. 
Valstijose kilo nemažas er- 
.gelis. Garlaivių. kompanijos, 
žinoma, labai nenorėjo, kad 
kilius butų atšauktas. Iš ki
tos pusės geležinkelių kom
panijos geidė, kad bilius 
butų atšauktas, nes tuomet 
joms susimažintų konku
renciją su garlaiviais. Juk 
garlaiviai, važiuodami iš 
Atlantiko pakraščių į Paci- 
fiko pakraščius ir nemokė
dami už pasinaudojimą Pa
namos kanalu, galėtų pigiai 
gabenti prekes ir tuomet 
geležinkeliais nebūti; gabe
nama arba jie turėtų nu
mažinti mokestį už gabeni
mą. Aišku, kad čia intere
sai garlaivių ir geležinkelių 
kompanijų susidūrė ir abi 
kėlė ergelius, ėjo ginčai a- 
pie minėto biliaus panaiki
nimą.

Senate labai karštai gin
čai ėjo del biliaus. Senai jau 
buvo buvę tokie susikirti
mai Suv. Valstijų senate. 
Du senatorių — Wardaman 
ir West — vos nesusikumš
čiavo, kuomet ėjo svarsty
mai. Sesija tęsėsi 12 valan
dų. Galop priėjo prie balsa
vimų. Už biliaus panaikini
mą balsavo 50, prieš 35.

Jaigu tas bilius nebūtų 
buvęs panaikintas ir garlai
vių kompanijos butų naudo
jęsi veltui Panamos kanalu, 
tai garlaivių savininkų ki- 
šeniuose kasmet butų likę 
po $2.000.000. Dabartės jie 
klius Suv. Valstijų išdan.

Augščiausiasis teismas pa
tvirtino moterių bal

savimo teisę.
Springfield, Ill. Pereitą 

subatą, birželio 13 d., Illi
nois valstijos augščiausiasis 
teismas padarė labai. svar
bų nutarimą. Kaip žinoma, 
1913 m. valstijos legislatu
re pripažino teisę, moterims

balsuoti. Po tuo įstatymu 
pasirašė ir gub. Dunne. Tai
gi įstatymas inėjo’ galėn. 
Bet buvo kilęs klausimas, 
ar tas legislatures nutari
mas nesipriešina valstijos 
konstitucijai. Tą turėjo nu
spręsti augščiausiasis teis
mas. Dabartės jau nuspren
dė. 4 balsais prieš 3 teisė
jai pripažino moterims bal
savimo teisę. Tai visgi bu
vo pavojus moterims netek
ti balsavimo teisės.

Penki žuvo gazo eks- 
pliozijoj.

Columbus, Ohio. Penki 
ant vietos krito ir dešimts 
guli ligoninėse sunkiai su
žeisti. Dar penki labai ap
degė, kuomet ištįko gazo 
ekspliozija grabėj, kur jie 
taisė gazo dūdas. Sako, kad 
viena gazo dūda prakiurus 
ir gazas pro skylę skverbėsi 
laukan. O tuo tarpu vienas 
darbininkas degėsi cigaretą 
ir užsidegęs gazas eksplio- 
davo.

Garai ir durnai veržiasi 
iš kalno.

Lassen kalno viršūnėj Ca
lif ornijo j atsivėrė skylė ir 
ėmė veržties didele daugy
bė garų ir smalkių. Sustoja 
ir paskui vėl veržiasi.'Kuo
met ketvirtu kartu išsiver
žė, tai durnų stulpas iškilo 
iki 2.500 pėdų augštumos. 
Tai nepaprastas apsireiški
mas.

Pirmas išsiveržimas buvo 
gegužio 30 d. Vienas žmo
gus perarti priėjo prie išsi
veržimo vietos ir tuo tar
pu ūžtelėjo dūmai didžiu 
smarkumu. Didelė, dantuo
ta uola švilptelėjo pro žmo
gų ir veik perpjovė perpus. 
Abi rankos nutraukta ir 
krūtinė perdrėksta taip, 
kad širdis buvo matoma. 
Visgi dar buvo gyvas. An
tras, pamatęs žaizdas, apal
po ir galop pamišo. Dar bu
vo šeši žmonės. Jie sukišo 
veidus sniegan, kad negau
ti nuodingų durnų, kurie 
veržėsi iš skylės.

Nigeris nušovė policiantą.
Evansville, Ind, Nigeris, 

paleistas iš kalėjimo, už |>a- 
sakymą eiti toliau šovė Į 
policiantą ir tas ant vietos 
krito. Už trijų valandų pik
tadarys liko sugautas.

Aštuoni žuvo ugnyj.
New York. Rytinėj mies

to daly j, kur gyvena netur
tingi žmones, anksti iš ry
to vienoj lūšnelėj kilo gais
ras. Ugnis greitai plėtojosi 
ir nebuvo laiko miegan
tiems išsigelbėti. Keturios 
moteris ir keturi vyriškiai 
žuvo ugnyj. Dar aštuoni 
liko sunkiai sužeisti. Arti 
20 liko lengvai sužeisti.

Buvo daug gaisrų.
Springfield, Ill.. Del lie

taus stokos gegužio mėne
syj Illinois valstijoj buvo 
ištikę daug gaisrų. Per ge
gužio mėnesį ištiko 1.046 
gaisrai, 371 iš kuplų buvo 
Chicago j. Išviso nuostolių 
del gaisrų buvo $1.216.590 
Chicagoj gaisrai padarė 
nuostolių už $371.000.

Šuo išgelbėjo žmogų nuo 
kiaulių.

Ottawa, Kas. Vienas čia 
ūkininkas iškrito iš medžio 
ir neteko sąmonės. Tame 
laike ganėsi arti 100 kiau
lių. Kiaulės grumdėsi ir no
rėjo sudraskyti žmogų. Bet 
ištikimas šuo narsiai grū
mėsi su kiaulėmis ir lojo 
per dvi valaudi. Vieną kiau
lių šuo papjovė ir kelias 
baisiai apkramtė. Namai 
buvo už mylios. Namiškiai, 
girdėdami nenustojantį šu
nies lojimą, ėjo žiūrėti kas 
do priežastis. Atėję rado šu
nį visai nusikamavusį ir jei 
kiek butų buvę pavėluota, 
tai žmogus ir butų dingęs.

Del bananos žuvo du.
Milner, Ga. Del bananos 

čia kilo šaudymais! iš revol
verių ir du žmogų krito. 
Trečias vyras yra suaręs 
tuotas.

Kas svarbiausia, kad de’ 
bananos susikivirčijo vie 
nas daktaras su krautuv 
ninku. Daktaras atėjo i 
krautuvę ir pasiėmė bana 
ną. Kilo ginčas. Daktare 
šovė į krautuvninką ir mii . 
tinai jį sužeidė. Paskui 
krautuvninko brolis priėjo 
ir prašė, kad daktaras aprū
pintų sužeistą jo brolį Ta
sai atsisakė. Krautuvninko 
brolis tuomet nušovė dak
tarą, o pats liko suareštuo
tas.

Dramblys sutraiškė žmogų.
Toledo, Ohio. Žvėryne bu

vo taisomasi pajodinti vai
kus ant dramblio. Bet kaip 
tik sargas inėjo gardan, tai 
dramblys smeige iltis į 
.žmogų ir metė žemėn. Pas
kui atsiklaupė ant jo tris 
kartus smeige į sargą. Šim
tai tėvų su vaikais stovėjo 
aplink gardą ir tikėjosi pa
jodinti savo vaikus ant žvė
ries. Išvydę intįUŽusį žvėrį 
lamdant žmogų, klykdami, 
cypdami išlakstė į visas pu
ses.

Dramblys svėrė 8.450 sva
rų. Jis jau buvo tris kartus 
bandęs užpulti ant sargo.

Liudvika Slavickiene
Birželio 8 d. 1914 m., panedėlyj, aplink 3:15 

po pietų, Mahanoy City, Pa., persiskyrė su šiuo 
ašarų kloniu Liudvika Slavickiene, Adomo Slavic
ko mylimoji žmona (po tėvų Boekauskiutė, miru
sio a. a. D. T. Bočkausko, “Saulės” leidėjo, duk
tė). Nelaboji mirtis nepasigailėjo nei ašarų liku
sių velionės keturių vaikelių-našlaitėlių, bet at
skyrė nuo šio pasaulio ir pasiėmė amžinastin. A. 
a. Liudvika kelis metus sirgo, bet per pastaruo
sius 8 mėnesius negalėjo jau pasikelti iš lovos. 
Mirė garbingai, aprūpinta šv. Sakramentais.

A. a. Liudvika su tėveliais atkeliavo į Ame
riką 1879 metais iš Alvito, Suvalkų gub. Mirda
ma turėjo 43 metus. Su vyru išgyveno 22 metu, 
susilaukdama sunaus Mykolo ir dukrerių Onos, 
Antaninos ir Reginos, kurie dabar apraudoja sa
vo mylimą motiną.

A. a. Liudvika iš mažens dirbo “Saulės” 
spaustuvėje ir dirbo sunkiai, gelbėdama a. a. tė
vui, kol neištekėjo.

Velionė paliko be to dideliame nuliudime sa
vo motiną ir brolius Pranciškų, Vladislava ir 
Viktorą ir seserį Reginą (p-nią Kaziunienę iš 
Shenandoah).

Palaidota birželio 12 d. iš lietuvių šv. Juoza
po bažnyčios.

Tegu jai bus lengva Amerikos žemelė.

"Į

Parsiduoda Namai!

Tikisi, kad Suv. Valstijos 
1920 metais bus 

sausos.
Jūlinton, Mo. Prohibicio- į 

nistai čia laiko savo posė
džius. Tos partijos išdinin- 
kas pranašauja, kad esą ga
lima tikėties, jog 1920 me
tais busiąs išrinktas prezi-j 
(lentas iš prohibicionistų 
partijos ir tas, žinoma, pa-Į 
darysiąs Suv. Valstijas į 
“sausomis”.

j

Gimimų skaičius mažinasi.
Madison, Wis. Prof. E. A.

Rošs pranašauja, kad atei-j 
ūančiais 1915 metais viena 
penktadalė porų Amerikoj į 
neturėsiančios vaikų. Pro-į 
fesorius remia savo išroka-1 
vimus ant ištyrimų pereitų^ 
metų. Bet tai busią tik tarp i 
amerikonų. Ateiviai neima
ma domon.

Labai Pigiai
PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 

Ct. Cicero, 111. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rendos moka $25.00 Į menesį, prekė $2300.00

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj .{tvarkoje. Renda neša per menesį $18.00 prekė 
$1800.00. . S.. . J

PARSIDUODA ant W. 23rd Pl. del- dviejų-šeimyną mūrinis 
namas arti dak’ley Avė. Priežastis pardavimo — savininkas išva
žiuoja j Lietuvą. Prekė $3,000.00.

EXTRA paršiduoda pigiai biznes Lotas ant Wallace St. ir 
)?3 gt.prekė $750.00.

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

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

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

Antras šiurvakarinis kampas ir medinis namas ant užpakalio 
Loto: prekė $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 j
EXTRA. Parsiduoda pigiai, prie 61 North Ave., 4 Lotai ir 

mažas cottage. Priežastis pardavimo: Savininkas serga ir turi iš 
važiuoti į gydyklą. Prekė tų jų lotų $850.00. Įmokėti reikia $350.- 
00; likusioji Stirna ant lengvų išmokėjimų.

EXTRA. Parsiduoda pigiai 2 lotai 59 piedos platumo 110 il
gio ant 105 gatvės tarpe Michigan Ave. ir Indiana Avė: Tie lo
tai randasi geroj vietoj, nes forntu atsiduria į Kurtis Avė. toki 
lotai dar geresni, kaip kokis kampas Prekė labai žema tik $750.00 
nes trumpu laiku turės parduoti.
' PIGIAI parsiduoda 3 Lubomis mūrinis ant Parnell Ave. namo 

frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage išužpaka 
lio loto. Ranas neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsiduoda lol^s: 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 duji; (gaso) šviesa ir maudy
klėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina.........*............. $21000

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

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

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

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

Parsiduoda: 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 ii’ 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; 2 fintai 2; 5 kamba
riai,* 2; 6 kamb. gasai toiletai ir maudyklės. Vidui, žodžiu sakant, 
šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu- 
davoti be $6000.00, o jo prekė $5.000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė.

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

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

Parsiduoda: 3 augščių, puikus mūrinis namas. Rendos neša 
$90.00 Kaina $9600.00 Ant Wallace St.

Parsiduoda: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia $300.00, 
likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsiduoda karčema: Su namu ir laisniais, geroje vietoje. 
Savininkas laikė biznį per 10 metų. Biznis gerai išdirbtas. Lie
tuvių apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. Kai
na — $10,000.00 Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Bankų.

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

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

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis biznio namas 3200 S. Ashland 
Xve. Dėl 2 šeimynų, krautuvė ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio 
Kaina — $8000-.00. •

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas ir krautuvė, yra du 
hutu (pagyvenimu). Labai geroj tvarkoj. Lotas 30 pėdų pločio 
ir 154 ilgio. Kaina — $5000.00.

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdą pločio ir 13214 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

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

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

Parsiduoda: naujas mūrinis namas. Ant Union Avė. Įtaisy
tas sulyg šios gadynės reikalavimų: maudyklės, elektra ir puikus 
pavietis (garadžas) del Automobiliaus. 2-ms šeimynoms po 6 
kambarius. Laundry ir baismonte. Kaina — $7000.00.

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

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

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

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

Atsišaukit į
r n

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS
AUGŠTŲ NUOŠIMČIŲ IR 

DIDELIO PELNO 
GADYNĖS.

bu-

uz

turime 
gadvne.

Buvo laikai, kuomet 
vo imama nesvietiški nuo
šimčiai už paskolintus pini
gus. Gal dar ir dabar Lietu
voj rastum žmogelį, kurs 
žydui moka 12% ar 15%. 
Bet apskritai imant, augš
tų nuošimčių gadynė jau 
praėjo. Jau pripažinta, kad 
imti augštas palukas nėra 
teisinga ir už tai jau įstaty
mais baudžiama.

Šiais gi laikais mes tėmi- 
jame ką kitą. Augštų palu
kų nemokama, užtat daro
ma milžiniški pelnai. Viso
kie pramonininkai, vertel
gos, kompanijos, korporaci
jos uždirba net dvigubus pi
nigus arba, jų indėtas kapi
talas apyvarton neša 80%, 
70% ar 50%. Indėtas kapi
talas, nešąs 15% ar mažiau, 
nėra vokuojamas 
in dėtą kapitalą.

Taigi dabartės 
milžiniško pelno
Ar toks dalykų stovis yra 
teisingas? Ar teisinga, kad 

, krautuvninkas perka daik
tą už $5, o parduoda už $10? 
Ar teisinga, kad anglekasis 
už iškasamą anglių toną 
gauna tik 30c., o kompani
ja toną parduoda po $3? 
Kaip anais laikais . dideli 
palukai buvo \rokuojami 
teisingais ir paskui liko už
drausti įstatymu, tai]) mil
žiniškas pelnas vokuojama 
teisingu per ilgus- laikus, 
jau kaikurių pasmerkiamas. 
O gal ateis urnai laikhs, 
kuomet ir įstatymu bus už
draustas, kaip ir ėmimas 
augštų palukų už paskolin
tus pinigus.

Nesvietiškus pelnus pa
smerkia Suv. Valstijų vice
prezidentas Marshall. Apie 
tai jis šitaip išrodinėja:

“1850 metais mes turėjo
me respubliką, kur darbi
ninkai buvo patenkinti, kur 
buvo gerbiama religija ir 
godojama įstatymai ir tvar
ka ir buvo didis prisiriši
mas prie konstitucijos. 
Tais metais pagaminti ša
lies turtai, suveikiant dar
bui ir kapitalui, darbinin
kui tekdavo vien ketvirta- 
dalė, o darbdaviui tris ket- 
virtadalės. Šešiasdešimčiai 
metų praėjus dalykų stovis 
persimainė: darbininkas te
gauna vieną penktadale, o 
darbdavis keturias penkta- 
dales.

“Nesvietiškų palukų jau 
nėra, bet jų vietą užėmė 
nesvietiški pelnai.

Toliau šisai vyras išrodi
nėja, kad reikia visuomenėj 
skleisti nuomonę, jog dideli 
pelnai yra lygiai neteisingi, 
kaip ir nesvietiški palukai. 
Jo nuomone, geležinkelių 
kompanijos pasitenkintų 
5% ar 6% ant savo indėto 
kapitalo, jei nebūtų abejo
jimo, rizikų ir apgaudinėji
mų.

Europos kasyklose ant 
1.000 kalnakasių nelaimin
gų atsitikimų esti mažiau, 
negu du, o Francijoj ir Bel
gijoj mažiau, negu vienas. 
Suv. gi Valstijose 1907 m. 
ant 1.000 darbininkų ka
syklose žuvo po 4.86 žmo
nių. Kitais žodžiais sakant, 
šios šalies kasyklose žmo
nių žūva penkis sykius dau
giau, negu Francijoj ar Bel
gijoj ir veik tris sykius 
daugiau, negu kitose Euro
pos šalyse. Toliau yra .pa
trūnyta, kad Europoj kas 
met nelaimingų atsitikimų 
būva mažiau, o šioj .šalyj 
nelaimingų atsitikimų didė
ja arba visai palengva tesi- 
inažina.

Apskritai imant, darbi
ninkų gyvastis Amerikoj y- 
ra blogiau apsaugota, negu 
Europoj. Bet didis nelai
mingų atsitikimų skaičius 
Amerikos kasyklose išaiški
nama tuomi, kad Amerikos 
didelė kalnakasių dalis yra 
ateiviai, kurie yra buvę u- 
kininkai 
kasyklų, 
bu visai 
ropoj gi
kasiai jau yra kalnakasių 
vaikai. Nuo jaunų dienų jis 
apsipažįsta su kasyklomis 
ir, pradėjęs jose dirbti, ge
riau apsisaugos nuo nelai
mės, negu Amerikoj ateivis, 
kurs boSso kalbos nesupran-

Ledo vežėjų straikas 
pasibaigė.

Minneapolis, Minn. Ledo 
vežėjai buvo sustraikavę. • 
Reikalavo algų pakėlimo.

pusi nusileido ir strai- 
pasibaigė.

Abi 
kas

Darbai pagerėjo.
Altoona, Pa. Juniata 

dirbtuvėse žymiai pagerėjo 
darbai. Gauta daug užsaky
mų. Tose dirbtuvėse dirba
ma garvežiai. Vietoj 45 va
landų savaitėje dirbs 55 
valandas. Iš to pasinaudos 
2.000 darbininkų.

Vežėjams algos pakelta.
Utica, N. Y. Straikavo ar

ti 500 vežėjų. Tas labai at
siliepė ant gyventojų. Tuo
met išrinktas tarpininkų 
komitetas, kuris ir sutaikė 
abi pusi. Komitetas pakė
lė mokestį $1 savaitėje ir 
padarė, kad pusantro sykio
butų mokama daugiau už | 
darbą nedeliomis ir švento-j 
mis dienomis. Abi pusi pri-1 
ėmė išlygas. Tos išlygos bus 
geros trims metams.

NELAIMĖS DARBE.

Skaitlinės parodo, kad 
nelaimingų atsitikimų dar
be Amerikoj yra daugiau, 
negu kitose civilizuotose ša- 
]v^e. Del visokių nelaimin
gų atsitikimų , Amerikoj 
miršta 75.000 žmonių. 

■

ir nematę jokiu 
Todėl su tuo dar- 
neapsipažinę. Eu- 
daugiausia kalna-

Pakėlė algas.
Sedalia, Mo. Metalinių ’ 

dirbtuvių darbininkams pa
kelta algos. Pirmiau buvo' 
mokama $3 dienoj, dabar
tės $3.60. Dirbama devynios 
valandos dienoj.

Šiais metais per balandžio 
mėnesį Suv. Valstijų kasyk
lose žuvo 3461 žmonės. Per
nai per tą pat mėnesį žuvo 
285. Tą visą skirtumą pa
darė nelaimė kasykloj ties 
Eccles, W. Va., kur žuvo 
180 žmonių. Per pirmuosius 
keturis mėnesius šiemet ka
syklose žuvo 917 žmonių, o 
pernai per tą pat laikotar
pi žuvo 918 žmonių. Pernai 
per visus metus kasyklose 
ir aplink jas žuvo 2785 žmo
nės. Tai buvo po 3.82 žmo
nes ant 1.000 žmonių, dir
bančių kasyklose.

Prikasė daug anglių.
Washington, D. C. Pernai 

kietųjų anglių buvo iškasta 
daugiau, negu bile kada pir
miau. Išviso pernai bu
vo prikasta 81.718.680 
ilgųjų tonų. Tai yra ant 1.- 
000.000 tonų daugiau, negu 
1912 m. Tą atliko į 257 die
nas 175.745 darbininkai. 
Nelaimių kietųjų anglių ka
syklose pernai buvo 613, o 
1912 m. 584.

Nori liuoso popiečio 
seredomis.

Aurora, III. Klerkų unija 
nutarė stengties įgyti liuo- 
są popietį seredomis vasa
ros laiku. Rūpinasi, kad tas 
jų reikalavimas butų pa
remtas kitų įvairių šio mies
to organizacijų ir dr-jų.

Jaunos merginos neturi 
dirbti tabako dirb

tuvėse.
Harrisburg, Pa. Šio mies

to unijos rūpinasi, kad 
merginos, jaunesnės kaip 18 
metų, nebūtų priimamos į 
tabokos dirbtuves, nes to
se dirbtuvėse darbas yra 
labai nesveikas ir kenkiąs 
ypač priaugliams. Valstijos 
pramoninis komitetas tą 

'dalyką dabartės svarsto.

[,

Statydįs ligoninę bė
diniems.

Detroit, Mich. Fordo au
tomobilių dirbtuvės darbi
ninkas apsirgęs plaučiu už
degimu ir džiova, ir nebuvę 
galima surasti tinkamos Ii-’ 
goninės. Tąigi F<igd sutiki>' 
pastatydinti .didžiulę ligoni
nę beturčiams. Visus iš
kasėtus pastatymo ir lėšas 
užlaikymui jis pilnai su
teiksiąs. Atsieisią pastatyti 
$2.000.000.

Reikalauja sąlygų pa
gerinimo.

St. Thomas, Ont. 
miesto spaustuvių darbinin
kai uoliai ėmė darbuoties ir j 
rupinties, kad jų dirbtuvė-1 
se butų pagerintos darbo I 
sąlygos. Reikalauja, kad 
spaustuvės švariai butų už-Į 
laikomos ir kad geresnis 
butų vėdinimas. Darbdaviai 
pranešė, kad tas viskas u- 
mai bus pagerinta.

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

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

KATALIKAS

valandas , ir. po mažai teuž-

gau-
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Didelis pardavimas $18 ir $20 
Vasarinių Siutų po $14

ųs žinote, kokius gerus siutus Conlinenta 
la po $15. Dabar gi, klausyk, gan 

si pas Continental $18 ir $2(1 siutus po $11J parduoti
O

Tik pagalvok

Tik pagalvok.

Tos priežasties delei nes sakome, kad ryti 
mes išstatomo didžiausią pardavimą krautuvės hi- 
storijoj, krautuvės, kuri yra didžiausia iš Chicagos 
priemiestinių krautuvių.

Yra absoliutikas faktas, kad dar nei kartą ši
tame metų segone nebuvome išstatę pardavimui.

Tik pagalvok! Tuoj dabai' kaip tik nori vasari
nio siutoses suteikiame progą ingyti puikų, leng
vą siutą — ]iasiutą naujausioj madoj — ir sutau
pysi $4 ar $6.

Atmink, kad tai geriausi, rinktiniai siutai tarp 
geriausių išdirbėjų — tai ta yra įžymiausia pusė 
Continental pirkimo galybės, Po $18 ir $20 buvo 
parduodama nepaprastos gėrybės — dabąr po

$14
yra lai negirdėti išpardavimai.

Jei pasinaudosi iš šito išpardavimd. O tu turi 
naudotis idant sutaupyti sunkiai uždirbtų pinigų 
— ir tą turi daryti tuoj.

ifv>.

Duodama Dviračiai Pažiūrėk į mus langus ir pamatyk, kaip gali 
gauti dvirati. Tai gera dovana apsukriems vaik.

liti

Didžiausia pri emiesčio d r a b. ir čeverykų krautuve.
Atdara Utar., Ketv. ir Subatos vakarais ir Nedeliomis iš ryto.

Straikuoja mašinistai.
Trenton, N. J. Tris šim

tai darbininkų su viršum 
sustraikavo ir pareikalavo* 
algų pakėlimo. Del mašinis
tų, žinančių savo darbą, rei
kalaujama mažiausia $3.25 
dienoj. Už darbą nedeliomis dirba sumala-. pagerinti sa- 
ir šventomis dienomis rei-įV() buvį jr organizuotis, 
kalaujama dvigubai. Jau sutvėfė uniją ir gavo 

čarterį.

T cnUnenJtoJl
CLOTM (NG .■

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues

s’

Bravarų darbininkai susi
tverė uniją.

Sacksonville, Fla. Vietos 
bravarų darbininkai susi
tvėrė uniją. Aplamai, čia 
darbininkai darbuojasi ir ri- 
šasi į unijas.

Pataria mokėti po $1.000 
pastoriams.

Easton, Pa. Čia laikė sa
vo susirinkimą liuteronų 
pastoriai. Buvo patarta
stengties, kad parapijos
mokėtų pastoriams po SL
OGO į metus. Kasžin ar lie
tuvių katalikų kunigai 
na po tiek?

Buvo laužomi įstatymai.
Philadelphia, Pa. šios 

valstijos įstatymais už
drausta versti moteris dirb
ti virš 54 valandų savaitė
je. Bet keliatas firmų ir 
korporacijų laužė tą įstaty
mą. Už tai buvo nubaustos, 
kuomet jų kaltė liko išrėdy
ta.

Riaušės tarp anglekasių.
Butte, Mont. Nuo Wes

tern Federation of Minors 
ėmė skirties kaikurie nariai. 
Atskilę jie sukėlė riaušes ir 
užpuolė organizacijos ofi
sus. Išdinamitavo spintas ir 
pavogė $3.000. Atskilėliai 
susidėjo su I. W. W. Su
griovė vieno viršininko na
mus. Norėjo nulinčiuoti 3 
šerifus, bet nepasisekė. Su
kilėliai siaučia po visą 
miestelį ir daro “tvarką”.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

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

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTUM

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

Organizuojasi.
St. Joseph, Mo. Šio mies

to ledo vežėjai dirba ilgas

Nelaimėjo unijos.
Colliers, W. Va. Buvo su- 

straikavę keturi šimtai au- 
glekasių. Norėjo, kad butu 
pripažinta jų unija. Kompa
nija labai priešinosi ir ga
lop straį^ininkai sugrįžo 
darban nieko nelaimėję.

Gurno darbininkai laimėjo.
Oakland, Cal. šio miesto 

gurno darbininkai susitvėrė 
unijų, bet buvo pavaryti iš 
darbo už susiorganizavimą. 
Bet ilgainiui jų unija buvo 
pripažinta ir jų darbo są
lygos buvo pagerintos. Ap
lamai imant, šio miesto dar
bini ūkų organizavimosi
spiečiai eina pirmyn.

Delko Neperki geros mes?
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLONIJOJ WISCONSIN.

žemė labai gera juodžemis su moliu netoli nuo geležinkelio, mies
telio ir bažnyčios parduodam išdirbtas farinas su budinkais ir užsi
dirbtą žemę pigiai ir ant lengvu išlygą.

Perkantiems žemę dodam darbo kurio reikalauja, visuomet: vasa
rą ir žiemą, nereikia daug pinigą turėti važiuojantiems ant farmos 
gyvent. Atsišaukit tuojaus žemės inapos dovanai, perkantiems kolo- 
nijais kaštus apmokame.

CHAS ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St., Room 214 Chcago, III.
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St.

ir

7

ir Lie-
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yra

prasidėjo Utarnioke Gogu- 
5ta 1914. Susirinkimai at-
Utaruinkas 8tą vai. va- 
Bernaičio svetainėje, So. 
kampas' 18tos gatves.

kitokius le- 
Amerikoniš- 
Asekuruoja 
ciklono ir

ateities.
6į4 me-

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

ANT PARDAVIMO.
NORIU pirkti saliuuo laisnę. 

giai.

Kasierius, 
Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

plrrnln., 
Avė, 
J.

dalyvauti 
Kryžiaus

St.
J. Letukas, 

St.
Anueiauskis,

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

ausi 72 pusi, kningelę 
rašyti lietuviškai.

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Chicago,

ADMINISTRACIJA DR-STES ŠV. 
JURGIO

kad justi senus rakau- 
naujais, tai rašykite 

laiškai) štampą atsaky- 
prisiusiu receptu ir pa-

Telephone Yards 6870

K. J

J. 
•1802 

Knygvedis 
4624 

Ižidiniukas

iš> 
na- 

(Mort-

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

Valąndos: 10 -

1853 West 
45th St. 

Vice-Pirm. 
Ct. Cicero, III.

Prot. Rašt:

A. J. Kasparas. Rašt.
3416 Auburn

LAKE.
Jonas Klimas. Pirmsėdis.

12 A. M.
5 P. M. 
8:30 P. M. 

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

Gardžių
. ___ ,___ ,c . .. visokių

žaidimui tani tikrų vietų bus iki va- 
publiką

už-

Leon C. Nyka, 
Room 915 8 S. Dearborn

BUDRINAS
Road, Waukegan, 111. 

Arba
439 Unity Building, 

N. Dearborn St., Chicago.

S. Wood 
St. 

2447-49 W. 45th Pl.

Tel. Canal

Dr. A. L JUŠKA 
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. :
Kampas 18-os gtv.

liai. Kviečiame gerbiamą 
skaitlingai atsilankyti, o bus visi 
ganūdinti virš minėtais gardumais ir 
gražumais.

P. Kesbler,
1001 West 31st St., Chicago.

(24-5-6)

STATE

8:

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
‘TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

SV. fcĮABTYNO.
Nikodemas Overlingas, pina., 

8245 B. Morgan St. 
Juoz. Miekeliuųas, Vice-prez.

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

3416 Auburn Ava.
D. L. Kadzievąki Fin, Sekr., 

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

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

2118 W. 20th St.

ADMNISTRAOUA DĖ STĖS
STANISLOVO V. ir K.

J uoz. Klimas, pirm.
4527 So. Marshfield Av.

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

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

J. Kantauckas, Finansų rašt
4304 S Wood St,

J. Brazauskis, iždininku,
4530 S. Wood St

P. P. Baltutis, užveižėtojaa organo
8261 So. Halsted St

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

WILKE-BARRE, FA. 
Laukis, Pirmininką*, 
425 S. Grant St.
Ažis l’agelbininkaa, 
130 Stanton St.
Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave.
Aceviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasteriu*, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STES ŠV. 
JUOZAPO PALM. 8M.

J. žalandauskas, Pirmininku.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Staniulis, Vice-pirm.
4625 S. Paulina St

Polekas, rašt.
W. 46th

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adoma* čikanauskas, Pirm»ėdis. 
n. 78 Lee Park Ave.
^Teofilius Fausta*, Pagalbininkas, 

78' Oxford St.
Juozą* Adominas,' Prot. Sekr., 
-R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex čerbauskas, Fin Sekr., 

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR STES ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazaaskis, Knygius

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

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

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

34 Logan St., 
Kązim. Deltuva, Finansų Sekr.

96 Logan St.,
Jonu Linukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

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

386 New Grove St.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, FA.

Laukus, Prezidentu. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
463 E. South St.

J. Daušys, Kasierius,
18 N. Meade St.

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

J. Anekaitis, 11 Fin. Sekr., 
New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
HRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

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

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

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

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

3247 Emerald Ave.
Joną? Bijanskas, Iždininkas, 

840 — 33xd 8t.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KVNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT ?0WN OF

Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) $u peržiurėjūųu vi»ų popie-
rų. - . . . .

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezident**, 

710 W. 18$
J. P. Ewald*?, Sekretorių*, 

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yard* 2716 — Wabwh

M. J. Tananevicze, Kaaieriu*. 
670 W. 18th St.

Franciszkus Petraitis, 
1330 — 49th 

Juozapu ■ Lignugaris, 
4558 S. Paulina St

Jonas Kantauskis, Fin. Sekretorius:
4304 8. Wood St. 

Vincentu Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield Av. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
salka.

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

3249 go. Morgan Str., 
J. Ridikas, 

3200

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Ace vice. 11 Finansų Balt. 
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

%V. 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. Seki.
416 So. 8th St 
Newark, N. J.

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

A. Miškunas, Kasierius 
164 New York Av.

Newark,z N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTES” j 

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

Viriulaite,
313 Uuince 

Grabaliauskaitė
52 Pleasant

Bagdonaviče
564 Dayton

L. E. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA 

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, IšdininkM, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str.,
• Paterson, N. J.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PBIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Ji’oz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

DRAUGYSTES PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

, Port Washington, Wis.
Port Washington, Wis.
Jonas Murauskis, pirm. 

Milwaukee St.
Port Washington, Wis. • 

- Juozapas Samalionis, rašt.
626 Washington St.

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

Vladas Jakutis Pirm.
921 Jenno0Wi»s>«W » 

Juozas Vaičėliunas, Viee-Pirm.
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt.
202 N. Howland A v.

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

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

Pįrmas DIDELIS PIKNINKĄS, Pa
rengtas triusu Liet. Teat. Dr^stės Sv. 
Mąrtynę, ątsibus necįėlioj, biržęjįo 28, 
1914 Justice Parke, Summit, Ill. Pra
sidės 9 vąl. ryte. Įnžanga 25c porai.

Širdingai užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaitės, kaip senus, taip jaunus 
dalyvauti taip puikiame pikninke, 
kur galesite gražiai pasilinksminti ir 
pakvėpuoti tyru oru.

Kviečia KOMTETAS.
PASARGA: Važiuodami imkite Ar
cher Limit? karą, pasinį Joliet ka
rą, kurie privež prie pat daržo, kur 
ant vartų pamatysite šv. Martyno Dr- 
stės vardą.

PARSIDUODA Pigiai Didelis Są- 
liunae. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Labai paranki ir pįvirą vietą. Prie
žastis pardavimo: ęavininkas išva
žiuoja į kitą miestą. Kreipkis šiuo 
adresų:
1931 Canalport Ave.,

(25-6)

ANT PARDAVIMO Saliunas gero
je vietoje ir lietuvių apgyventoje. 
Biznis išdirbtas per 5 metas. Parsi
duoda greitai, nes savininkas išva
žiuoja, Į kitą miestą.

Kreiptis šiuo adresu: __J
20.13 S. Halsted St.. G'hiepgClll.

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

ilgas gi. Vaterland 58.000

Dr. G. M, Glaser
• fiiuojni apreiškia paguodoj 

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

ŠEŠTAS DIDELIS PIKNIKAS Pa
rengtas Draugystes Palaimintos Lietu
vos Nedėliojo.' 21 d. Birželio (.Tune). 
1914 m. Justice Park, Summit, Ill. In- 
žanga 25c porai.

šitas Piknikas bus vienas iš gra
žiausių, nes tai yra geriausias daržas 
iš visų kitų esančių Chieagos apielin- 
kėj, kuriame randasi daug didelių me
džių, po kuriais nuo saules bus gali
ma pasislėpti. Didelė platforma de! 
pasišokimo ir grajįs iš geriausiu lietu
viškų muzikantų Cliieagos. ,x:" 
gėrynių, kvepenčių cigarų ir

DIDELIS PIKNINKAS Parengtas 
Draugystės Karaliaus Dovydo Nedė- 
lioj, 21 d. Birželio. (June). 1914 m. 
Chernausko Darže. Lyons. Ill.

Nuoširdžiai užkviečiamę visus be 
skirtumą atsilankyti musų Piknikas; 
bus visokiu pasilinksminimų. gėrimų 
ir užkandžio. Taipgi lietuvių muzika 
kuri grajis visokius lietuviškus šokius. 
Nepraleiskit šios progos pasilinksmin
ti ir tyru oru pakvėpuoti.

Užkviečia visus Komitetas.
PASARGA! Važiuodami imkite 22 

karus iki Ogden Avė., ir Ogden Ave., 
karais iki 48 arba 52 Avė., nuo ten 
Lyons karais iki pat daržui prie upes 
kranto.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS Pa
rengtas Draugystės švento Antano iš 
Padvos Atsibus Nedėlioję, 28 d. Bir
želio (June). 1914 m. Jurgio Cher- 
naucko Darže, Lyons, III. Pradžia 9-tą 
valandą iš ryto Įnžauga. 25e Porai.

Maloniai užk viečiamo visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitliugiau- 
siui atsilankyti aut musų Didelio Me- 
litinio Pikniko, o užtikriiuime jog ne
sigailėsite. Bus visokių skanių gėry
nių, kvepenčių cigarų ir puiki muzykč.

Užkviečia visus Komitetas.
PASARGA! Važiuokite 22-rais ka

rais iki Ogden Ave. ir Ogden Ave. iki 
48-tai ir 52-rai. o iš tvu paimkite 
Lyons karus, kurie nuvež iki daržui 
(išlipkite prieš tiltą aut upės kranto).

(25-6)

Draugysčių Reikalai.
Taux-YKIT PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Buda
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 52 Serija prasidėjo Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsibuna kas Ke t vergas 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 
metų ir kiekviena akcija 
$100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius
tuvaitės prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del sučėdijimo pinigų.

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo 
mų, ant pirmo morgičiaus
gage) su peržiūrėjimu visų popiarų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

TAUPYKITE PINIGUS I 
TEMYKIT LIETUVIAI!

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

42 Serija 
žio (May) 
gibuuą ku 
kare Dom. 
Union St.,

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nu ir viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų j mokant po keliui cen
tu? arba dolerius į savaite, gauna 
suččdyti pinigus del gavo 
Kožnaa akcija užsibaigia Už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 
tuvaitčs priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo

•Said, širdies V. J. narių atydai. Vi
si nariai teiksitės pribūti j Šv. Jur
gio Bažnytine svetainę nedčlioj, 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 vinių “in kor- 
pore” papulsite po bausme 50c.

Taipgi nepamirškite atsilankyti ant 
pusmetinio susirinkimo, kuris atsibus 
liepos 5 d.. 1911, užsimokėkite užvilk
tus

5 d., 
mokesčius.

Su godone,
Br. M. Butkus, prez.
B. Jakaitis, sekr.

917 W. 33rd

REIKALINGAS:— Sumanus, tei
singas ir supratlyvas žmogus prie 
‘‘Real Estate” skyriaus. Turi 
atsakančiai suprasti savo amatą, 
pildyti kontraktas ir 3ptus lega- 
likus darbus. Turi infokėti skai
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 ’ ’ Administracija 

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Gvardija Did. Liet. Kunig. Vytau
to aut Town of Lake užkviečia visus 
savo narius dalyvluiti apeigose pa
šventimo varpų šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje birželio (June), 21 d. 
1914 m. '

Visi Gvardijos nariai privalo būti
nai susirinkti miiiėtoj dienoje 3 vai. 
po pietų j Šv. Kryžiaus 
svet. ant 46 ir Wood St,, 
klišieji bus nubausti po 5(>e

parapijos 
Neatsilan- 
. Boto vi

si privalo pasiimti kepures ir baltas 
jtirštinaites, o kareiviai pilnoj J....
formoj.

Su tikra pagarba, 
J. Klimas, pirm. 
J. Lignugaris, pr. rašt.

4558 S. I'auliua

REIKALAUJAME gabiu 
vaikų prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti “Kataliką” pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
pardavinėjant “Kataliką” 
nedėldieniais prie bažnyčių. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku i “Ka
taliko” administraciją.

ATYDA NARIAMS draugijos Šv. 
Stanislovo. Malonėsite susirinkti 21 <1. 
birželio šv. Kryžiaus svetainėj ant 
Town of Lake 3 vai.. |io piet. Kiek
vienas privalo pribūti ir ' • -....1
pašventinime Varpų šv. 
bažnyčios.

Su pagarba.

Tėmykite Nariai! Lietuvių Teat, 
šv. Martyno , d-ija turės savo mėnesį 
susirinkimą nedėlioję, birželio (June) 
21 d. 191-1 m., 1-nią valandą, po pietų, 
šv. Jurgio Kar. parapijinėj svetainė- 
je, ant kampo 32 PI. ir Auburn Ave. 
Visi privalo pribūti ant šio susirin
kimo, nes bus labai svarbus reikalai 
a ps varstomi. Už nepribuvimą i 
rinkimą bausmė $1.00.

PAIEŠKAU dėdės Adomo Sliliautarc. 
Jau apie 10 metų Amerikoje, gyveno 
Chicagoje, 111.

Kartu jiaieškau savo pusbrolio 
William Sliiliautare. -lis metai kaip A- 
merikoje; gyveno Chicagoje.

Kur juodu dabar gyvena aš neži
nau.

Paeina iš Kauno gub. Šiaulių pav. 
Šakiuos parap., Semeniškių sodžiaus.

Meldžiu atsišaukti arba, kas juos 
žino, pranešti man šiuo adresu: 

William Davnis
Box 87 Wright, Minn.

DIDELIS PIKNIKAS Parengtas 
Dr-tės šv. Panos Marijos Ražancavos 
Panų ir Moterų atsibus Nedėlioję, 21 
d. Birželio (June), 1914 m. BERG
MANN’S Darže Riverside, Ill. Prasi
dės 9-tą valandą iš ryto Įžangų 25 
Centai.

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 laiką praleisti. Užkviečia 
visus, KOMITETAS.

(24-5)

PARSIDUODA:— trjs lotai Tai
wan Ave. ties 65th St. Parsiduoda pi
giai. visus ar skyrium aut gerų išlygų. 
Aplinkui lietuviai.

J. E. Nelson.
1250 First National Baiik Chicago, Ill.

PARSIDUODA Moteriškų skrybė
lių krautuvė lietuvių apgyventoje 
vietoje ant Bridge]'orto. Biznis senas, 
Išdirbtas. Priežastis pardavimo sa
vininkas apleidžia miestą. _ _

Telefouuok drover 1557, arba ypa- 
tiškai atsišaukite j

‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Admiriistracija.

PARSIDUODA saliunas geroje vie
toje, mieste, tuojaus prie North Wes
tern stoties, (depot). Arti prie visų 
Waukegano fabrikų ir gelžkclio sto
ties North Western ant kampo Water 
ir Sheridan Road. Taigi gera užeiga 
kaip Lietuvių, taip svetimtaučių.

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 farmą, gerą ir 
didelę brangia, ar pigią, tas visuomet 
gali ir nėra taip sunku, kaip žmonės 
šneka. Tik kreipkitės į mane laišku 
arba asmeniškai ir galėsime nuva
žiuoti pažiūrėt, nes turiu daugybes 
faunų.

Beto aš užsistoja sužeistus bus fa
brikuose ir su pirmos klesos laye- 
riais išjieškau jiems prigulinti užmo
kėsiu.

Visuomet kreipkitės antrašu, .arba 
ypatiškai:

M.
Sheridan

AntPARDAVIMO puikus saliuuas 
labai geroj vietoj plačiai apgyvenloj 
lietuvių netoli lietuviško teatro ir Šv. 
Jurgio Bažnyčios:

Atsišaukite po antrašu.
3201 Auburn Ave.

(24-5-6)

Turiu parduoti pekaruę ir namą trim 
šeimynom, su visais padarais ir tt. 
vežimai, arkliai, karvė ir d. Parsi
duoda labai pigiai nes išvažiuoju į 
Lietuvą.

Vili. Kupstys,
69S Olover Avė., Aurora, I'd.

(24-6)'

plaukinėjimal tarp 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

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 žoliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užseudiutose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba,

950 pėdų 
tonų.

919 pėdų 
tonų.

Tiesioginiai 
New York . 
Philadelphia 
Boston 
Baltimore 
Halifax

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama 1 lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tro- 

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

Del smulkmenų rašyk

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

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

Arba pas vi'tinius Agentus.

* * * *

«**********<***********}
2118 'i

*
** *

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

Kertės 32 ros gatvės.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

rlsoklos rustos del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

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

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio išren- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose. .

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

iMIrbljas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm. o y- 
pat ingai: ko 
kardu guzi- 
kučių meta- 
liavu, a ų a- 
meliotu ir 
Bad- ngtuce- 

oloid^u^ar- 
pii, velravu 
ir karuuu

Mumt perei
tus darbui at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

PARDAVIMUI galiūnas lietuvių ap- 
gyventoj vietoj, kampas Morgan ir 
31 gatvių. Biznis išdirbta per 35 me
tus. Savininkas išvažiuoja į Califor
nia.

TAISYMAS RAKANDŲ
Jau jus esate nudarę savo naminius 

rakandas. Bet jums nepasisekė gerai 
atlikti to darbo nes nemokėjote: aut 
krėslo atsisėdus prilipote, o ant kitų 
daigių ką tik uždėjot© irgi prilipo. 
Dabar jūsų rakandai blogiau išrodo 
negu kad pirma nudažymo (varnišia- 
vimo), buvo

Jai norite, 
dus padaryti 
man judėdami 
mui. Aš jums 
mokinimą.

Jonas Markevičius, 
876 N. Paulina St.. Chicago. 111.

(25-6-7-8)

FARMOS ANT PARDAVIMO.
Gali išsirinkti sau nuo 40 iki 160 

akrų farmą iš 50.000 akrų. Swigart 
Frakte tie Mason, Manistee. Lake ir 
Wetford apskričiuose, Michigan; yra 
didžiausia lietuvių kolionija Suvieny
tose Valstijose. Derlinga dirva, kur 
gali auginti javus, žoles ir visokias 
daržoves. Gera del visokių ūkininka
vimo — galvijų, paukščių ir vaisių 
auginimo. Kainos nuo $10 iki $25 už 
akrą. Išmokėjimą galima tęsti įki 
septynių metų. Važiuok su manim 
priv'atiškai j Wellston, mano namus 
Micliigane. Išvažiuoju utarninke bir
želio 30 d„ 11:00 vai. prieš pietus — 
“Round trip” iš Chieagos $8.30. Pi
nigai bus sugrąžinti, jei pirksi farmą. 
Rašyk, o 
žeinlapiu. Gali

AUŠROS MOKYKLOJE Mokina: 
Anglų kalbos.

Lietuvių;
Rokuudų 
Knygvcdystės 
Stenografijos 
Ty|iewritiug 
Pirklybos Teisių 
Abelnos Istorijos 
Suvieu. Vai. Istorijos 
Geografijos 
Algebros 

! Geometrijos
Trigonometrijos 

t Braižymo
‘ Mokinimo valandos: nuo 9 iš ryto 
iki 5 po Įlietų. Vakare nuo 7:30 iki 
9:30.
3149 S. Halsted St., Chicago, Ill.

FILLIPOVIČIĮJS
Parduoda už labai že

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far
inas, kurių turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja niiog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničiiis geriausiose kom
panijose. Perkautiems 
propprta dirbą visokias 
reikalingas popieraa ir 
parūpina paskolas mort- 
pečius. Parduoda ' lo
tus visose Chieagos 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukščiaūs. Taip- 

pardavimo biznių ir biznierių 
arba be jų. Apsaugoja

Reikalaujantieji, atsišaukite

gi turi ant 1 
namu bu bizniais, u.- jų.
žmonių gyvastis pašelpa ligos ir nelaimės 
atsitikimuose. E;:!:!1"";"“*1?;:, 
sekančiu antrašu:

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

Isitėmyk šj4LOXOL

IH-EXKLLE 
r« ou 

1149% ALCOHOL l!lf 
EMBKHTERiCo

NEW YORK

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex
poller pamėgzdžio- 
jimug be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

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

J. W. ZACHAREWICZ 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus 
gališkus dokumentus: 
kus ir o Europiškus. 
namus nuo ugnies ir
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
Šio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries *šv. 
Jurgio bažnyčią. „
003 W. 33rd St., Tel. Yards 5438

Ofisas

1163 E. 63rd Street
Kumpas University Ave. Chicago, Ill. 

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Become A Lawyer
There are thousands of capable men in BmallpoBitioni 

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

the ability to read and write. Our instruction is written 
in plain language—it is the combined knowledge of th® 
world’a 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 colleaee. 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 M Alli 
in spare time. You don’t give up AvM<*ll»
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 coat 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 ia 
a strong, conservative, reliable institution—the largest, 
oldest and most complete of its kind on earth. Our grad
uates hold highest records everywhere, and pass bar ex
amination® In any Stat®. We guarantee to coach 
you FREE until eucceseful. Thia is the school that 
shows actual results—makes no statements it can’t prove. 
Our Diploma gives you a recognized atandingany where. 
I I Big Special OfftlLaw Library send our complete, 
standard, authoritative Law Library—14 volumes of Ame» 
ican Law and Procedure, completely covering every 
branch of Law- a massive nandsome set; over 6,OOOpagea, 
16,000 illustrative cases; a_|50,600 work.
Two Great Books FREE^^ifflS 
Guide”—a book that shows you how to start right—how 
some of America’s most successful Lawyers succeeded 
—a book everybody should have.

Wo will also send a copy of our famous book. “EVt 
DENCE”--evidcneo of the success of our students aru 
the superiority of our method of home-training. Bok 
Of these books are FREE.

$1OO Tuition 
Credit—FREE

Write at once and learn how. for a vciy limited time, 
you can actually secure a $100.00 Tuition Credit Free. 
DaziAma Anil R The State of Illinois outhor- DCCOmC All LL* izeaua to confer on our.grad
uates the Degree of Bachelor of Laws (LL. B.). Every 
mceesaful man had to make his start som®tlme-aome- 
'K>w! Thia is your opportunity to enter a dignified, lucra
tive profession. Mail the coupon at once for convincing 
facts—don’t put it off any longer.
La Salle Extension University, Dept. %! Chieus. IB-

I Ml ■■ IBi MB M Mi MB «
La Salle Extention University, Dept 961 Cbicato. ID. |

Please send me FREE—copy of your two book*. 
•’EVIDENCE” and ’VAI A J ABLE LAW GUIDE” pt 
once. Also explain how I can secure a $100 Tuition 
Credit FREE.

NAME.....
I ADDRESS 

^CITY

Savo locnuose namuose 
kiekvienas yra “bossu” taip 
ilgai, kol,.. neapsiveda.

Kiekviena žmona šventai 
tiki į tai, jogei geriausiu vy
ru yra tasai, kuris klauso... 
žmopos.

Musioms dabar rodosi, 
kad visas pasaulis joms pri
guli.
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