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RITUALĖS ŽMOGŽUDY- 
BĖS ATBALSIS.

Policija suėmė čeberiakie- 
nės brolį.

Kieve policija suėmė Mi
kalojų Singajevskį, pagar
sėjusios Vieros Čeberiakie- 
nės brolį. Kaip žinoma, tei
siant Kleve Beilį už Juš- 
činskio nužudymą, Čeberia- 
kienė buvo svarbiausiuoju 
liudininku iš prokuratorijos 
pusės ir ji neatmainomai 
kaltino žydą Beilį už ber
naičio Juščinskio nužudyųią. 
Kaigiantiėš’llmtio bylai nu
žiūrėjimas kritęs ant Čebe- 
riakienės ir policija ją ė- 

• mus saugoti.
Bet labiausia nužiūrėji

mas kritęs ant Singajevs- 
kio, kurį įskundė du detek- 
tivu, imančiu dalyvumą toj 
byloj. Pasibaigus Beilio by
lai tuodu detektivu, pasida
vusiu vagimis, ėmusiu drau
gauti su Singajevskiu ir iš 
pastarojo viską iškvošę. 
Jiedviem jis prisipažinęs, 
kad jis pats Juščinskį nu
žudęs Čeberiakienės namuo
se.

Todėl byla išnaujo bus 
nagrinėjama ir žydų laik
raščiams bus sočiai naujo 
šauksmo.

sako
Turkija į Graikijos pa

siųstą notą reikale graikų 
persekiojimo Turkijos teri
torijose, ypač Mažojoj Azi
joj, atsakius labai 
mingai ir 
išreiškus 
Graikijos, 
valdžios
trumpu laiku įvesti pagei
daujamą tvarką visose pro
vincijose, kur tik graikai 
arba turkai yra persekioja
mi. Turkija tečiau savo at
sakyme visai neužsimena 
apie atlyginimus, kokių 
Graikija buvo aiškiai rei
kalavusi.

Londonan nukeliavę Tur
kijos karo jureivijos keli o- 
ficieriai, kurie ten maną 
nupirkti laivams anglių ir 
kitokios amunicijos. Aišku, 
Turkija patylomis ginkluo
jasi. Kol nėra karau pasi
rengus, švelniai ątsako 
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Graikijai. Paskui taip ne
bus.
ALBANAI SUKILĖLIAI 

SUMUŠTI.
Pats princas Wied, vado

vaująs kariuomene.
Tomis dienomis Albani

jos revoliucionistai buvo 
mėginę užpulti sostinę Du- 
razzo, bet princas Wied su 
sava kariuomene juos visus 
atmušė. Sukilėliai kovos 
lauke palikę daug savų už
muštų ir sužeistų, patįs gi 
išlikusieji nubėgę į aplinki
nius kalnus, kur galima 
drąsiai slapstyties. Princas 
Wied tečiau paskui juos pa
siuntęs kelis burins savo 
kariuomenės, kurią neužilgo 
sukilėliai apsiautę ir išmu
šę. Tik mažas jų skaitlius 
sugrįžęs betvarkiai į Du- 
razzo. ir pranešęs, kad suki
lėliai esą rengiasi išnaujo 
užpulti Dnrazzo.

Austrija su Italija nu- 
sprendžiusios todėl į Alba
nijos pakraščius pasiųsti 
daugiau karo laivų.

Pereitą subatą pasklydo 
nepatvirtinta žinia, kad 
princas Wied kovoje su su
kilėliais likęs užmuštas.
. moteriųIudymas .

VOKIETIJOJE.
Moterįs-piktadarės žudoma 

kaip vyriškiai-pikta- 
dariai.

Vokietija neturi jokių 
specialių žvilgsnių į nusidė
jusias moteris. Kuri mote
rių papildo bent kokią pik
tadarybę ir teisino pripaži- 
naina kalta, lygiai kaip ir 
vyriškiai turi paaukoti savo 
galvą budeliui.

Tomis dienomis Strass- 
burgo kalėjimo kieme bude
lis nukirtęs dviem moterim 
galvas. Teismas jas pasmer
kęs mirtin už savo vyrų nu- 
nuodijimą. Viena jų, neko
kia Magda Mendell, 41 me
tų, nužudyta podraug su sa
vo mylimuoju Wirt. Mote
ris po budelio kalaviju pa
guldyta visai apalpusi. Ki
ta moteris nužudyta Gran
dinio kalėjime.

Abiejų moterių advoka
tai buvę pasiuntę pačiam 
kaizeriui apeliaciją, prašy
dami savo klientėm susimy- 
lėjiino, bet kaizeris apeliaci
ją atmetęs.

MM

Pastaromis keliomis sa- nešimui visai netikima. Pa- 
vaitėmis Vokietijoje teismų 
nusprendimu nužudyta ke
turios moterįs.

Budeliai, katrie kerta pa
smerkt iems galvas, tankiau
sia buvusieji mėsininkai ir 
kaipo tokie be jokio skrupu
lo skerdžia jiems pavestas 
nužudymui aukas.

Tai tau ir civilizacija!

PASIKĖSINIMO ANT 
CARO NEBŪTA.

Tas užginama valdiškai iš 
Peterburgo.

Tomis dienomis per laik
raščius praskambėjo, kad 
atlikta ant Rusijos caro gy
vasties pasikėsinimas, kuo
met šis su savo visa šeimy
na traukiniu keliavo iš Ru
munijos namo. Pasikėsini
mas buvo atliktas ties Ču- 
dovo stotimi, kur buvo pa
mesta ant bėgių dinamito 
bomba. Tečiau iš Peterbur
go toji žinia valdiškai užgi
nama. Sakoma nebuvo pa
mesta jokia bomba. Pirm 
caro bėgantis pasažierinis 
traukinis nušokęs nuo bė
giu ir keli vagonai susidau
žę. Gi nuo bėgių nušokęs 
sugedus garvežiui, o šis su
gedęs nuo pergreito važia
vimo. Garvežis su keliais 
vagonais nusiritęs nuo py
limo. Trįs geležinkelio tar
nai ir keli keliauninkai sun
kiai sužeista. Kas link ko
kios ten bombos — negali 
būti nei kalbos, kadangi ge
ležinkelį visas laikas gerai 
saugoję kazokai.

Tečiau tani valdiškui pra- 

sakojama, kad bomba tikrai 
buvus padėta, bet nepatai
kyta caro traukiniui. Pirm 
caro traukinio, kaip visuo
met, buvęs paleistas pap
rastas greitasis traukinis ir 
jį patikus nelaimė. Caro 
valdininkai visokius atsiti
kimus užgina.

ASQITH PAKLAUSO 
SUFRAGIEČIŲ.

Priima pas save jų 
delegates.

Anglijos premieras As
quith pagaliau nusileidęs 
k a riau j ančioms suf ragie- 
tėms, kadangi apsiėmęs pas 
save priimti sufragiečių de
legates. Premieras tai suti
kęs padaryti todėl, nes jų 
vyriausioji vadovė Silvia 
Pankhurst buvo nuspren- 
džius taip ilgai gulėti ties 
parlamento durimis ir ten 
badu mirti, kol premieras 
nepriimsiąs sufragiečių de
legacijos ir asmeniškai ne
išklausysiąs jų skundų ir 
visokių vargų.

Tas visas reikalas buvo 
apkalbamas parlamento. 
Darbininkų partijos lyde
riai karštai užsistoję už su- 
fragietes ir patarę premie- 
rui jų delegaciją priimti. 
Premieras, kiek pagalvojęs, 
sutikęs tai padaryti.

Bet vargiai premieras ga
lėsiąs joms šį-tą pažadėti. 
Tai tik paprastas jo man
dagumas pasikalbėti su mo
terimis.

VOKIETIJA SU FRAK
CIJA ĮSIMAIŠY

SIANČIOS.
Susitarusios neleisti pradėti 

karą Turkijos su
Graikija.

Vokietija su Frančija 
pastaromis dienomis susi
nešusios ir nusprendžiusios 
neleisti kariauti Turkijai 
su Graikija. Tasai karas 
sąs butų kenksmingas 
valstybių reikalams.

Tuo tikslu Vokietija 
Frančija pasiusiančios
Balkanus ir Mažąją Aziją 
tarptautinę komisiją. Komi
sija. ant vietos visus turkų 
su graikais nesutikimus iš
tinsianti ir abi pusi sutaiky
sianti.

REVOLIUCIJA SU
MALTA.

Italijos sukilę darbininkai 
daug bažnyčių su

naikino.
Italijos anarchistai su so

cialistais sustreikavusius 
darbininkus taip plačiai su
kurstė, kad tie užuot ra
maus streiko sukėlė revo
liuciją ir vietomis jau buvo 
mėginę paskelbti respubli
ką. Valdžia tečiau tai laiku 
pajuto, pasiuntė visomis 
pusėmis kariuomenę ir re
voliuciją nuslopino. Bet įsi
karščiavę darbininkai-ma- 
sonai labai daug blėdies sa
vo riaušėmis pridirbo. Tik 
vienų bažnyčių 14 sudegin
ta, 39 sugriauta ir 23 api
plėšta. Revoliucija ilgiausia 
pasilaikius provincijose Ra-

(Seka ant 16-to pusk).

“Susijaudinęs ir patylo
mis žengiau per dūmos bu
sto slenksti posėdžių sa
lėm lyg tartum bažnyčion" 
— rašo “R. Misi’’ kores
pondentas.

“Buvo vienas iš “karingų
jų" posėdžių ir atstovų bu
vo daug. Iš klausimų, pa
duotų svarstyti, galima 
buvo manyti, kad ginčai 
bus karšti, bet teko pama
tyti kas kita. Pirmiausia 
mane begalo nustebino — 
kaip mažai rupi daugumai 
atstovų visa, kas dedasi 
posėdžių salėje. Vieni vaik
ščioja eilių tarpais, kiti 
skaito laikraščius, treti 
šnekučiuojasi.

Visas laikas salėje girdė
ti klegesys, lyg tartum kla
sėje prasto mokytojo, ne
mokančio mokiniu suvaldv- 
ti, arba ant jūrės kranto.

Sakykloje šaukdami klek 
galint balsiau viens po ki
to savo prakalbas kalbėto
jai., stengdamiesi visus per
rėkti, bet vos tik retas kurs 
žodis girdėti! Tiktai steno- 
grafistės, pasilenkusios, už
rašinėja kalbėtojų žodžius.

Negu kieno balsas kaip 
iš triubos esti paleistas, ar
ba kas nors perdaug “už
gaulingo” sakoma, tuomet 
klegesys ant valandėlės pri
tilsią, bet ir tuomet kalba 
esti pertraukiama šauks
mais, arba tiesiog bildesiu.

Beveik nuolat skamba 
pirmininko varpelis, bet 
mažai Į ji atkreipia domos. 
Negu — kaip pirmininkas 
ima pavardėmis šaukti 
prie tvarkos — jie ant va- 
1 a n d ėl ės n u s i r a m i n a.

Visai kaip mokykloje — 
ir tai pradinėje, pirmuose 
skyriuose.

— Durnos narys N., pra
šau nusiraminti!

— Dumps narysM., mel 
džiu sėsties savo vieton!

Taip nuolatos atsiliepia 
pirmininkas.

Dar didesnis panašumas 
pasirodė man durnos i vai
kų buri, kad gavau savo a- 
kimis regėt, jog tarp “ger
biamųjų atstovu” esama ir 
tokių, kurie m ėgi a šposau- 
ties.

Manot aš juokuoju? Nei 
kiek. Savo akimis mačiau 
ir dar savo kaimynui paro
džiau. kaip du atstovu kra
štutinėje dešiniojo pusėje 
(ir dar dvasiškių stačiati
kių rubais apsivilkę) tikro
je. to žodžio prasmėje špo- 
savo: vienas kažką ant po- 
peros braižė (gaila, kad ne
teko regėti), kitas gi jam 
tai timptelės už alkūnės, 
tai bakštelės į pašone.

O iš sakyklos pilas trukš-

mingos prakalbos, skeliami 
žaibai su perkūnijomis ant 
visokių “gyvenimo betvar
kių”, tarsi dangus su 
sulips...

Nors nevisi taip 
mini užsilaiko. Matyt
kili. kurie taip ramiai sė
di, kad ima snausti ir paga
liau užmiega nuo saldaus 
salėje 
tiesą, 
maš.

Man
tyti, kad paskutinėse eilėse 
kai kurie atstovai žadino 
savo kaimynus, kad jau lai
kas balsuoti. Tie vėl nuste
bę dairės aplinkui trinda
mi akis ir kėlėsi draug si 
kitais — net nepasiklausę 
už ką balsuojama.

Ir tai dar dienos posėd; 
je!

Tndomiai užsilaiko ir valš 
tiečių atstovai sermėgos 
Sėdi visai nieko neklaus 
darni <nT*lrsupraš 
tose mokytose prakalbose, 
kurios liejas kaip vanduo iŠ 
triubos), žiūrinėja viens ki
to laikrodėlius, varto pa
veikslėlius laikraščiuose, 
braižo ant padėto jiems po
purio, šnekučiuosi ir t. t. 
Balsuoja pasižiūrėję i ar
timiausius kaimynus. Nie
kam neploja. Gerinus nie
kur nesikišk, o ne, tai dar 
įkliūsi...

Čia prisimena vieno “kan
didato i atstovus” išroka- 
vimas apie tai, ar eiti į 
durną, ar ne. Tarnystė, gir
di, visai nesunki. Nuėjęs ką 
nors pakalbėsi, o jei ne, tai 
ir visai gali nekalbėti, o de
šimts rublių kasdien vistiek 
yra.....

Žinoma, maniau sau vie
nas išeidamas iš posėdžių 
salės, negu visi tokie; yra 
juk ir rimtai žiūrinčių į sa
vo pareigas atstovų.

Užėjau į bufetą — gi tenai 
tai kas kita: vieni stovi lai
kydami vienoj rankoj stik
lelį. kitoje užkandą, kiti vėl 
sėdi už staliukų, apsistatę 
įvairiais dokumentais, kad 
blaivybė gera “tik raštuose 
ir sakyklose”.

Čia vis “mokvtesni atsto
vai”, inteligentai. Upas čia 
geresnis; kiekvienas žino, 
ką daryt. Valstiečiai durnos 
bufetai! užeina retai: jiems 
perbrangu. Jie daugiausia 
lanko paprastus traktie
rius, kurių kelintos čiapat 
randasi priešais durnos rū
mus. Kai kurie valsčiai sa
vo atstovams teduoda po 
rublį į dieną, likusią algą 
atsiima sau į valsčiaus iš- 
dą.

Kaip kas išmano, taip sa
ve gano...
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Lietuvių spaudos parodą 
rengia šįmet Vilniaus L. 
M. I). Komitetas. Parodon 
norima surinkti visas lie
tuviu kalboje spaustas kny-

Plungė, Telšių ap. Plun- 
j geriau, Plungėj šokau.

Latviai mokytojai suma
nė įkurti Rygoje savo 
mus. Latvių mokytojų 
išviso apie 3.000.

pasaulio džiaugs- 
vargelio. Amžiną

Smilgių (Panev. 
miestelio gyventojai 
vė prašymą, kad į 
čia pašto skyrių.

Tryškių

WLSeVeraC«
CEDAR RAPIDS, IOWA y

Vaikai mėgsta Suaugusieji naudoja

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuo jaučius Saldukus 

Kaina 10 ir 25 centai.

Seirijai. Seinų ap. Kaip 
“Vilty”, 
būtinai

Gyvenimo 
Balsamą

(Severn ’s Balsaųi of . Life)

Tai yra vaistas, sustiprinan
tis virškinimą. Jis taipgi 
patariamas ypatoms ma'ža- 
kraujiems, senyvo amžiaus, 
arba silpnoms, arba grįžtan
čioms po ligos sveikaton; ly- 
gyniai kaipo neapkainuojamas
pagelbinis įrankis prie atsi
kartojančio drugio gydymo.

Kaina 75 eoutai.

Reikalaukit aptiekose Seve- 
ros Vaistų. Jeigu aptiekorius 
negalėtą ją parūpinti, parsi- 
traukit stačiai nuo

Vusilevsėizna (Čėrnaus- 
kinė). Gudelių vai. Mar, 
ap. Geg;-4:2'25 d. sudegėV .'į 
čionykštė lentpiuvė. <

LOCAL

ŽINIOS IS LIETUVOS
(iš “Vilties”).

Panevėžio apskrity ba
landžio mėnesį išrinkta 
“nedoimkų” išviso 3.557 
rub. 20 kap., dar neišrink
ta 9.420 r. 99 kap.

(Šiaulių ap.) 
miestelio gyventojai prašo 
leisti vietos pašto-telegrafo 
skyriuje priiminėti ir 
sieniu telegramas, v O

Įima ją taisyti. Vietinis 
“lenkas” G. pasiuntė siuvė
ją Klimavičių ir felčerį 
Bražinską, kad neduotų ka
sti duobės prie bažnyčios. 
Atėję šoko jie anLgub. pa
dėjėjo: “Kam — sako — 
griauni musų bažnyčią, mes 
tau parodysime”! Už tai 
tuodu drąsuoliu suėmė ir 
nuvežė į Seinus, o p. G. da
bar sau juokiasi.

Nulindęs.

Kupiškis, Ukm. ap. Ge
gužės 4 d. mirė čia a. a. Li- 
kalaukių Jonas Vaitiekū
nas.

Gegužės 1 d. mirė Bag
donių liaudies mok. mokinė 
Eugenija Januševičiutė, 15 
metų. Prakilni tai buvo 
mergytė. Nuėjo į kitą pa
saulį tyra, nekalta, — kai
po tik pražydęs žiedelis, ne
patyrusi 
mų, bei 
atilsi.

Šilavas. Ras. ap. Gegu
žės (5 dieną, per gegužines 
pamaldas, užsidegė vaini
kas,, kuris buvo pakabintas 
apie švenč. Panelės paveik
slą. Vainikas buvo sausas 
ir poperinių gėlių prikai
šiotas. Žvakės liepsna pa
siekė gėle ir užsidegė visas 
vainikas. Laimėli tuo tik 
ir pasibaigė visas gaisras; 
nuostolių jokių. Bažnyčių 
puošėjoms, gi tai yra nuro
dymas, kad nereikia kabin
ti vainikų, kur yra pavojus 
del ugnies.

KATALIKAS

gas, brošiūras, laikraščius j 
atvirutes, pranešimus, atsi
šaukimus ir t. t., kad pa
darius pilniausią jų statis
tiką ir aprašymą. Šiųmeti
nės parodos atidarymas 
bus apie birželio 1 dieną. 
Liet. M. Draugija ketina ir 
toliau tąsias lietuvių spau
dos parodas rengti jei ne 
kasmet, tai bent kas penke- 
ri metai.

Del maldininkų kelionių 
Vilniaus Kalvarijosna “Au
šra’’ rašo: “Lietuvių mal
dininkų kompanijoms rei
kia žinoti, kad netiktai 
Kalvarijose, bet ir Vilniu
je visose bažnyčiose gali 
giedoti šventas giesmes lie
tuviškai, jeigu tik toksai 
giedojimas netrukdys kitų 
pamaldų. Visiems maldi
ninkams vertėtų apsilanky
ti bent šiose Vilniaus baž
nyčiose: Katedroje, Aušros 
Vartuose, šv. Jono, šv. Mi
kalojaus, šv. Rapolo, šv. 
Petro, Bernardinų, Domi
ninkonų, Bonifratų ir Visų 
Šventųjų.

jau buvau rašęs 
Seirijuose ręikia 
naujos ’ bažnyčios; bet len
kai kursto žmones, kad at
sisakytų statyti. Visokie 
prašymąi-skundai prieš 
gerb. kleboną dar ir dabar 
siuntinėjami į visas šalis. 
Bet vis dėlto gal teisybė 
paims viršų ir bažnyčią 
statys. Kaip buv'prašyta, 

. . __ w.~ nes-
atys, tik tą pačią ja.taisys, 

tai]) ištikrųjų ir buvo. Ge
gužės 14 d. atvažiavo iš Su
valkų gubernatoriaus padė
jėjas pažiūrėti ar stiprus 
bažnyčios pamatai ir ar ga-

Ukm. p. Geguž. 
sekmadienio rytą 
sužadino miestelį, 
per neatsargumą 
Sudegė 4 namai, 

kad vęjo nebuvo, 
— butų visa Utena pienė
mis nuėjusi. Taip šičia ug- 
negesiai nemoka gesinti. 
Nesama ir vikraus ugnege- 
sių vedėjo. Uteniškiams rei
kėtų ir ugnegesių draugi
ją žmoniškiau sutvarkyti.
\ 114.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja gavo iš Liepojos ; Lietu
vių Draugijos 37 rub. 11 k. 
Tiek būtent atliko grynojo 
pelno iš minėtosios:, drau
gijos^ suiaisyfejOv^^M:■ -II- 
jos naudai vakarospaudom 
gavimo sukaktuvėms pami
nėti bal. 27 dieną.

Plungėj uievojaii.T. *—^Ne-’ 
noromis, atėjo galvon ši 
dainelė įvažiuojant Plun
gės miesteliu, mugei skirs
tantis. Retas kuris žmogus 
važiavo neapsunkusia gal
va. Tariau sau, kur-ne-kur, 
bet jau čia, plungiškiams, 
tai klaikiai reikalingas 
“B-bės” skyrius. Tečiau 
kad ir didžiai tikėjausi ji 
rasti, dėlto neradau. Plun
gė didesnė už Rietavą, Sa
lantus, Vabalninką, Rupi- 
škį, dargi už Telšius; čia 
taip šauniai geriamą kaip 
retai kur; pamokytų žmo
nių irgi netrukstama. Pa
sakykit gi, delko čia nie
kam neįsisapnuoja prie
šais girtybę pastatyti blai
vybės vėpūtė (vėluva)? Ta
tai mįslė, kurios aš nemo
ku įspėti*

Tečiau nepamauytina, 
kad Plungėje visa butų 
kaip, pavyzdžiui, Telšiuose, 
kur visuomenės veikėjų be
veik nė akių nematyt. Plun
gės Labdarių Draugija, 
Vartotojų Draugija ir Ūkio 
Kuopelė kruta kaip rei
kiant. Vietos labdariai šel
pia pavargėlius, laiko ar
batinę, Ūkio Kuopelės ima
ma pienu versties. Pirmu
tinio veikėjo, kurio visur 
gebama dalyvauti, paslen- 
kama dirbti, — esama vie
tinio klebono (kun. Ginė
te). Kas veža, tam ir krau
na. gerbtam kun. Ginetas 
moka vežti, tai užtat ir ap
krautas ; įvairiausiomis
Plungės pare i gų-pareigėlė- 
mis: ir bažnyčią statyk, ir 
labdariams su vartotojais 
dirbk, ir kiliems padėk...

Plungėje <$ąma gero cho
ro, Jo’ vaisiai matomi: 
bažnyčioje jau jis žmonėms 
reikalingas, butnihš daik
tas. Matyt, ine kieno, kaip 
jo intaka, šios parapijos so
džiuose vis labiau mėgsta
ma darbuotios. Pagalinus, 
kas žino, rasit šio choro in- 
tąka, tarp kitko. Plungiš
kiai gėrė gėrę nutarė užda
ryti, niekieno neraginami, 
— visas alines su monopo
liais ir traktieriais? Ar 
šiaip ar taip, sunku sutap
ti tikrajai dailei su nedai- 
le (pav., su girtybe). Gai
lu, kad musu blaivininkai 
ne visuomet tatai į galvą į- 
sideda.

Už kelių varstų nuo Plun
gės, ant Babrungo kranto 
stovi didelė Gandingos (ar
ba, kaip tolimesnieji vadi
na, Guldingos) pilis. Prie 
pat pilies Petro Vaitkaus 
butelis. Jau nebe kartą ra
sta čia visokių senovės pa
laikų, žalvarinių ir kitokių 
daiktų. Kelios dešimt įs me
tų atgal, išplovus dideliam 
potvyniui kai-kurias Papi
lio vietas, jis buvęs aptikęs 
ir senovės sijas. Jo, žmoge
lio, mėginta ir kasinėti 
(matyt, turtų ieškota!), 
betgi terasta — apdegusių 
rąstų su anglimis. Ar šiaip 
ar taip, tatai tirinėtina 
pilis!

Nevirškinimas, dyspepsija, 
jakiią apsiBunkinimas ir pa
našios nevirškinimo betvarkes 
greitai galima prašalinti, jei
gu savo laiku pradėsi imti.

Strenų Skaudėjimą 
vietinis reumatizmas, scyatį- 
kos, neuralgijos, peršalimas, 
uždegimas plaučiu plėvės, reu
matizmas koją, kaip ir trau
kučiai — greitai nustoja, jei
gu laiku pridėti.

Severos
Gydantį Pliasterį

Severą’s , Healing Plaster).

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

Kaina 25 centai.

(metams 3 r.) ir tada ga
lėsią naudoties sekcijos tar
pininkavimu ir nurody
mais. Sekcija .ypač remsian
ti namų audinius, juos par
duodama ir pristatydama 
jiems neišdirbtos medžią 
gos. Medžiagą išrašysią 
bent kelioms gubernijoms 
iškarto, kame tik yra pa
našios sekcijos, ir tikisi'pi
giau ją gauti. Sekcija irgi 
parda vinėsianti vaistinius 
ir pramoninius augalus. 
Jau gavusi užsakymų ant 
600 — 900 pūdų liepažie- 
džiu, ramunėlių, kmynų, 
skalsų ir t. p. Sekcija nori 
sužinoti, kame kokia pra- 
ųionijos šaka yra labiau iš
siplėtojusi, kad galėt d ten 
liusiiisti tinkamus instruk
torius. Sekcija irgi mokin
sianti austi ir kame tik na
ciai panorės! tėti įsteig
sią stakles/ Visas audimo 
mokyklas vesianti viena vi
sai gubernijai nusamdyta 
instruktorė. Taipogi dar 
šią vasarą pakviesiu ius- 
štruktorių, kuris pamoky
siąs, kaip, kame ir kokie sė
ti bei sodinti vaisiniai ir 
pramoniai augalai.

Vapsva.

Tralini i

iNCAMP Z- HUE-RTA S- MEXICAN CHAMBER OF
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(1) Huėrtb kareiviai. (2) Kuėrta. (3) Meksiko atstovai

Panevėžys. Prie Panave- 
žio Kauniškės Ūkio Drąų 
gijos skyriaus tapo įsteig
ta smulkios pramonės ir 
namų ūkio sekcija. Sekcija 
šiomis dienomis išsiuntinės 
ūkio būriams lietuvių ųįcąi- 
ba pakvietimą, kad burįai 
įsirašytų draugijos nariais

. Prigėrė Abelės upėje Šė
tos (Ukm. ap.) gyventojas 
vaikinas Domininkas Ki 
nys, 1(5 metų amžiaus, nu
griuvęs upėn nuo krauto 
bežuklaudanias.

Japonijoj nėra trotuarų 
nei išgręstų gatvių. / ;

.! Moteris, pekuomet neapsi
ves, jei ųęturi... sužadėti
nio

Bell System

AŠAUKĘS TELEFONO numerį, jei 
vėl išnaujo nori pasakyti ką telefo- 

... nistei, tai papaklabink ąugštyn ir žemyn 
telefono kalbaliuką, po truputį apsisto
jau! po kiekvieno pajudinimo.

* Tas uždega mažą lempelę prie telefonistės 
ir jį supranta,, kad ką tai jai norima pa
sakyti,

; * M'# J■»!«
Jei judinsi kabakliuką smarkiai ir greitai, 
tai tas nieko nepadaro ir telefonistė ne
gauna signalo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Puikiai Iškepa Duoną

Oil Cook-stove

Švariau negu anglis, arba malkos, 
Pigiau negu gazas.

Del geriausių pasekmių vartok Perfection Oil 
pas pardavėjus visur.

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO. ILL.

Spalio 18 d. 1913 m. buvo atidarytas 
didžiausias sviete paminklas

Leipzig’o Paminklas
Paminėjimui “Tautų Mūšio” 

kur 100 metų atgal susitelkusi Europą sudaužė 
armijas Didžiojo Napoleno. Yra tai Asmeninės 
Laisvės monumentas Didžios Tautos. Ameriko
nams Suv. Valstijų Konstitucija ant visados 
gvarantuoja asmeninę Laisvę. Po priegloba Su
vienytu Valstijų konstitucijos Anhenser—Busch, 
Budveiserio, bravarninkai, 57 metai atgal įstei
gė savo įstaigą. Šiandie alus supilstytas į bute
lius išgabenamas Į visas valstijas ir kur tik ci
vilizuotas žmogus keliauja, ten^ Budweiser yra 
reikalaujamas.. Jo gerumas, eystumas, švelnu
mas, ir ypatingas Saazer apyniu skonis padarė 
jį natūraliu tautos išrinktuoju?^*. -

ANHEUSER-BUSCH St. Louis

Laisvės

Budweis

2
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LIETUVIAI AMERIKOJE

GAIL & AX

užlaiko NAVY čysta ir svie-

THE AMERICAN TOBACCO Q aN*—

K. Amsėjus.

Jokymas.

kad

Rūtų darželis.

iš

palikęs savo žmoną ir išdū
linęs su svetima, bet buvo 
suimtas ir trims metams už
darytas kalėjiman.

lie- 
ku- 
lai- 
tu-

ge
tai

ir dai- 
paįvai- 
lošėjai, 
šv. Ce- 
ir gali-

“Ei- 
išėjo

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Kunigo tarnui, Westville, 
Ill. Apie tai Tamsta rasi 
šiame “Kataliko” numery j 
‘ ‘ Da rbininkų skyriuj ’ ’

dr- 
su- 

nutarta 
išvažiavimą be

•J L- 
■

lą. Už taip gražius ir pra
kilnius darbus didi garbė 
Rochesterio šv. Cecilijos 
chorui.

Lietuvos Sūnūs. Visą 
Dieną 
Ruko
Visi tvirti, sveiki matininko kompanijos vyrai 
— ir visi kitokie veiklus, drūti vyrai — NAVY 
taboką, susuktą į šviežius saldžius, kvepenčius 
cigaretus. NAVY suteikia jiems pasitenkinimą 
visai dienai — ji yra čysta, švelni, sveika ta
boka.

ROCHESTER, N. Y.
šv. Cecilijos choro vakaras.

Gegužio 17 d. šv. Cecili
jos bažnytinis choras vaidi
no penkiaveiksmį gyvenimo 
vaizdelį: “žmogžudžiai”.
Šitas veikalas yra gana į- 
spudingas, daug turi gailes
tingų ir juokingų scenų, ku
rias žiūrėtojas gali pama
tyti; ypatingai daug pagrą
žino tautiški šokiai 
uos, kuriomis buvo 
rintas lošimas. Visi 
išskyrus vieną, tai 
cilijos choro nariai,
ma pasakyti, kad šiame 
mieste, tai geriausieji artis- 
tai-mėgėjai, kurie ką tik 
kada nors vaidino, visados 
pasirodydavo gana puikiai. 
Bet šį kartą nusisekė ne vi
siškai puikiai. Į lošimą in- 
ėjo net 15 asmenų; nekurie 
iš .jų silpnai mokėjo savo 
roles, kiti nemokėjo jų nu
duoti. Puikiausiai atlošė L. 
Jančaičiutė — A. Šermukš
nio žmona; jiji gerai mokė
jo atmintinai savo rolę ir 
ją gana gyvai ir natūraliai 
nudavė; per visą laiką žiū
rėtojas galėjo patėmyti jo
je tvirtos moteries būdą. 
Taippat A. Senkus — rolėje 
A. Šermukšnio, ir A. Šir- 
vinskas — rolėje seno ka
reivio, pasirodė gana gerai, 
galima buvo matyti jų įsi
gilinimą į savo roles ir su
pratimą savo užduoties sce
noje. O. Zdanavičiūte — ro
lėje senės Šermukšnienės, 
nudavė seną moterį neblo
giausia, bet jos iškalba la
bai. neaiški, kur reikėjo 

Wk -4^ V / 7 ’ • 'smarkiau kalbėki, tai ten iš-' 
ėjo tik riksinas, o žodžių 
nebuvo galima suprasti, per 
tai ir jos rolė gana įspūdin
ga ir graudinga, pasiliko 
be vertės ir net išėjo juo
kingą. Nekaip atliko savo 
rolę V. Danilevičius — An
tanas samdininkas, įsimylė
jęs į savo šeimininko žmo
ną; jis nemokėjo gerai at
mintinai savo rolės, galima 
buvo patėmyti, kaip akto
rius, padarydamas ilgą pau- 
zą, klausėsi, ką pasakys su- 
fliorius, o jaigu taip, žino
ma, negali būti kalbos apie 
gerą nudavimą; gaila, nes 
tai buvo viena iš smarkiau
sių rolių. Visi kiti, turintie
ji mažesnes roles, nudavė 
vidutiniškai gerai.

Pasibaigus lošimui, šv. 
Cecilijos choras, visos mer
ginos, tautiškai pasirengę, 
pasirodė ant estrados, ir, 
pritariant lietuvių benui, 
sudainavo porą dainelių: 
“Sudiev Lietuva” ir 
sim sesės į darželį”, 
gana gražiai.

Reikia paminėti,
viršminėtas choras uoliai 
darbuojasi ne tik bažnyčios, 
bet ir tautos Labui. Štai da
bar, prieš prasidėsiant loši
mui, buvo išdalyti progra
mai, ant kurių spindėjo tie 
gražus ženkleliai: “Tautos 
iždas”; tai puiki pradžia ir 
geras pavyzdis visoms ki
toms dr-joms ir kuopelėms 
panašiai padaryti; apart to, 
tasai choras surengia teat
rą bent porą kartų į metus; 
jųjų pelną, pasilikę sau tik 
mažą dalį, skiria parapijai, 
ir taip į trumpą laiką intai- 
sė į bažnyčią šiuos daiktus: 
guminį karpetą, gražų šoni
nį altorių, liktorius ir da
bar partraukia puikų mišio-

KATALIKAS

ST. BONAVENTURE, 
N. Y.

Iš moksleivių gyvenimo.
Šiemet čia buvo devyni 

lietuviai moksleiviai: iš jų 
penki buvo seminarijoje, o 
keturi kolegijoje. Paėmus 
jųjų skaitlių, tai visai ma
ža saujalė, ir, rodos, kad 
tarp svetimųjų jiems nebu
vo galima ką nors veikti ant 
savo tautos dirvos. Vienok 
taip nebuvo. Jie veikė nors 
ii mažame skaitliuje buda- 
mi. Pagrįžus visiems atgal 
po kalėdinių vakacijų, jie 
nutarė eiti pas mokyklos 
perdėtinį ir prašyti, kad 
jiems pavelytų laikyti lie
tuvių kalbos pamoką nors 
sykį savaitėje. Kaip pasa
kė, taip ir padarė. Du vyru
ku nuėję dalyką perstatė 
perdėtiniui, ant ko jis mie
lai sutiko. Taigi, tuojaus po 
Kalėdų, liko pradėtos 
tuvių kalbos pamokos, 
rios traukėsi iki šiam 
kui. Kitą metą tikimės 
rėti lekcijas tankiau.

Be to čia jau nuo seniau 
gyvavo tarp lietuvių semi
naristų “Literatinė Mairo
nio Draugijėlė”. Bet semi
naristai, būdami atskirti 
nuo kolegijos mokinių ir 
negalėdami su jais sueiti, 
nelabai ką daug vieni tega
lėjo veikti. Jaigu tuomet jie 
norėdavo ką geresnio aptar
ti, tai susirinkdavo pas ku
rį iš jų kambaryje ir taip 
tai aptardavo svarbesnį rei
kalą. Bet, pradėjus laikyti 
lietuvių kalbos pamokas, ki
taip ir draugijėlė likosi su
tvarkyta. Jos nariais paliko 
kaip seminaristai, taip ir 
kolegistai. Nuo to pradėta 
laikyti savo susirinkimus 
kas mėnuo. Susirinkimai 
buvo pagrąžinami paskaito
mis, prakalbomis ir eilėmis.

Minėtoji draugijėlė turi 
savo kningynėlį, kuris šie
met pusėtinai pasididino 
per malonę p-nios Bredic- 
kienės. Ji paaukojo musų 
kningynėliui 75 kningeles 
ir kelių metų “Draugijos” 
kompletus. Taippat ji mums 
siuntė du laikraščiu — 
“Viltį” ir “Vairą”, už ką 
mes, lietuviai-moksleiviai, 
('same jai labai dėkingi. Be 
minėtų laikraščių dar gau
davome “Draugą”, “Kata
liką”, “Lietuvą” ir “Vie
nybę Lietuvninkų”, Visoms 
minėtoms redakcijoms irgi 
tariame “ačiū” už siuntinė
jimą mums savo laikraščių. 
Birželio 17 d. moksleiviai 
išvažiuoja vakacijosna.

Vienas iš draugų.

daug miškų. Miške yra tar- 
tokas, kur pagaminama me
džiai del statymo namų.

Lietuvių biznierių nema
žai čia yra. Valgomųjų daik
tų krautuvių yra 12, viena 
drabužių krautuvė, dvi mo
teriškų skrybėlių krautu
vės, vienas laikrodininkas, 
keturi barzdaskučiai, vienas 
kalvis, vienas graborius, 
keturi rubsiuviai; namų sa
vininkų yra arti 60. Labiau
sia pralobęs yra p. Myko
las Sagailis. Turi penkis na
mus. Vienas naujas namas 
lėšavo $30.000. Smukini yra 
11. Nedėldieniais smuklės 
yra uždarytos. Vienas lietu
vis laužė tą įstatymą. Pir
mu kartu jam tas lėšavo 
$1.000, o antru kartu 
neteko teisės laikyti smuk
lę". Yra apylinkėj 30 lietu
vių farmerių.

Taigi biznis čia neblogai 
stovi. Bet apšvietime mū
siškiai čia labai žemai sto
vi. Jau dvylikti metai, kaip 
čia gyvenu, o vis lietuviai 
nesujunda. Jokių pramogų, 
jokių lošimų, pikninkų čia 
nerengiama. Nieko lietuviai 
neprasimano. Parengia kar
tais kokį balių, bet iš jo nie
ko gero. Taigi pas mus tam
su, nors saulutė visur ir vi
siems lygiai žiba.

Jaunimo čia daug yra. 
Pastaruoju laiku čia dau
gelis apsiporavo. Buvo dau
giau kaip 50 vestuvių. Bet 
apie vestuves, tai gėda ir 
užsiminti. Baisus girtavi
mas laike vestuvių. Apsive- 
dimas yra vienas svarbiau
sių nuotikių žmogaus gyve
nime. Tą dieną reikėtų kuo- 
gražiau praleisti. O mūsiš
kiai taip bjauriai ją suter
šia. Kokie gi gali būti atsi
minimai tos svarbios gyve
nimo dienos. Lygiai taip su
teršiama pas mūsiškius ir 
krikštynos. Lietuviai čia 
paniekoj kitų yra. Ameriko
nai pravardžiuoja juos po- 
lakais ir kitais vardais.

Yra šios organizacijos: 
šv. Kazimiero, šv. Juozapo, 
šv. Jurgio, šv. Antano ir 
Dukterių Marijos dr-jos; 
Ukėsų Kliubas ir S. L. A. 
kuopa.

Buvo atsilankęs p. Račiū
nas su savo paveikslais. Du 
vakaru rodė paveikslus ir 
abu kartu buvo daug žmo
nių.

ras vyras. Labai artimai 
draugavau su juo. Kai bū
davo sueisiu su juo, tai dau
giausia kalbėdavome apie 
Lietuvos historiją, apie ge
rus laikraščius, kningas. 
Labiausia mėgo “Kataliką” 
ii “Vienybe Lietuvninkų”. 
Abu tuodu laikraščiu patar
davo kitiems užsisakyti. 
Taipgi ir P. A. Rameika bu
vo geras vyras. Linkima ge
riems tėvinainiams laimin
gos kelionės ir pasekmingo 
gyvenimo gimtinėj šalelėj.

Darbai čia šiuo tarpu ei
na blogai. Yra bedarbių. 
Daug yra dirbtuvių, kur ne
dirbama visos dienos. Blo
gai, kad yra nemažai tokių, 
kurie visai neatboja blog- 
laikio. Leidžia paskutinius 
centus smuklėse.

Tėmytojas.

WESTVILLE, ILL.
Darbai eina blogai. Skilo 

parapija.
Didžiai sumažėjo darbai. 

Trijose kasyklose darbai vi
sai sustojo. Kitose dirbama 
po vieną dieną savaitėje.

Antra bloga naujiena yra 
ta, kad parapijos dalykai 
visai sublogėjo. Keturios 
dr-jos atskilo nuo parapi
jos ir nusipirko naujai baž
nyčiai vietą. Birželio .11 d. 
atsibuvo naujos parapijos 
susirinkimas.

Yra labai apgailėtinas ap
sireiškimas, kad taip men
ka parapija ir ta pati dar 
skaidosi. Aikvojo be reika
lo besitąsymams laiką, o da
bar kiek pinigų nueis balom 
O kas aršiausia, tai kad 
žmonės gadinasi del tokių 
vaidų ir skilimų.

Kmago tarnas.

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausiame apvyniojime”
» * 3 » J

Rūpestingas auginimas ir mokinimas gero, švel
naus Kentucky Burley lapo yra scekretas to įstabaus, 
turtingo, saldaus raudamas skonis tiktai NAVY. NA
'S-Y paketas yra su keturiais apvyniojitnais ir užlaiko 
tabokoj tą gerą skonį — 
žia.

ĮįĮMmmįmi

G.W.GAIL&AX. 
BALTI MORE, MD. 
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Šis ilgai supjaustytas šiL , 
kinis Burley yra lengviau* | 
šia suvyniojamas ir geras ; 
cigareties. Neiškrinta ir ne- »' 
sibersto.
mui — yra pagarsėjusi, kai-

NAVY yra vėsi rūkymui 
pypkėj, saldi ir skani čiulpi- 
po gera taboka visokam.
nviraT rraSyk savo pardavėjo nemokamos kninge-f 
II J KAI les “papers”, kuri duodama prie kievienas 5c. napy paketo.

WILKES BARRE, PA. 
Sena dr-ja nustojo gyvavus.

Seniausia šito miesto lie
tuviška Lietuvos Sūnų dr- 
ja pabaigė savo gyvavimo 
dienas. Išgyveno 22 metu. 
Šauniai dr-ja darbavosi. 
Trįs ar keturi metai atgal 
dr-ja turėjo arti 30 narių ir 
arti $2.000 kasoj. Per tą 
trumpą laiką nieko neteko. 
Dr-ją nusmukdino valdyba. 
Tegu bus pamokymu ir pa
vyzdžiu kitiems, ką reikia 
rinkti į viršininkus.

Wilkes-Barriu Žebrys.

AMSTERDAM, N. Y.
Didelis lietuvių apsileidi

mas. Račiūno atsi
lankymas.

Šis miestas nėra labai di
delis, bet lietuvių čia yra 
3.000 su viršum. Nors tai 
nemažas lietuvių būrys, bet 
veikimo veik jokio nematyt 
tarp jų. Yra nauja didelė 
bažnyčia, kurios intaisymas 
atsiėjo arti $100.000. Yra 
dar dideli muro namai del 
klebono. Klebonauja čia 
kun. J. Židanavičius. Kuni
gas turi didelę farmą su

WATERBURY, CONN. 
“Aido” susirinkimas. Du 

geru vyru išvažiavo į 
Lietuvą. Darbai 

blogai eina.
Teatrališka “Aido” 

ja laikė savo pusmetinį 
sirinkimą. Buvo 
parengti
svaiginamų gėrimų. Toliau 
buvo nutarta rudeniop su
rengti 10-metinį spaudos at
gavimo paminėjimą. Galop 
buvo renkama nauja valdy
ba. Šiuo kartu atsisakė iš 
dr-jos du vyru — P. K. Ce- 
puma ir P. A. Remeika. A- 
bu išvažiavo į Lietuvą.

P. K. Čepurna nebuvo 
pamokytas, bet gerų norų 
vyras. Atvyko iš Lietuvos 
nemokėdamas nei skaityti, 
nei rašyti. Čia išmoko. Pri
gulėdamas prie T. “Aido” 
dr-jos darbavosi pagal savo 
išgales. Išmoko gero darbo, 
uždirbo gerai ir taupiai gy
veno. Susidėjo pluoštą pi
nigų ir Lietuvoj pirksią u- 
kį. Buvo labai geras ir do-

PITTSBURG, PA.
Vaidino dvi komedijas.
Gegužio 17 d. lošėjai-mė- 

gėjai gan gerai atvaidino 
komediją “Dėdė atvažiavo” 
ii “Audra giedroje”. Kai- 
kurie artistai pagirtinai iš
pildė savo roles. Buvo ir 
silpnai lošiančių. Bet, apla
mai imant, gerai lošimai nu
sisekė. Gaila, kad dainų ne
buvo. Rodos tai atsitiko per 
nepasirupinimą vargoninin
ko.

OXFORD, N. J.
Darbai eina gerai. Vestuvės. 

Gavo kalėjimo už vi
liojimą svetimos 

pačios.
Darbai eina gerai. Bet

kitos vietos atvažiavę dar
bo negali gauti.

Gegužio 31 d. čia buvo 
lietuviškos vestuvės. Viskas 
praėjo gerai. Tik du gir
tuokliu truputį buvo daly
kus pagadinę. Juodu ėmė 
stumdyties ir jei nebūtų bu
vę perskirti, tai butų susi
mušę. g

Vienas vedęs lyras buvo

ATHOL, MASS.
Račiūno atsilankymas. 

Darbų nėra.
Birželio 7 d. atsilankė pas 

mus p. Račiūnas ir rodė 
Lietuvą paveiksluose. Pui
kų įspūdį darė tie paveiks
lai. Žiūrint į Lietuvos kal
nus, kalnelius, lygumas, li
pęs, miestelius, laukų dar
bus, žaismes, tai įvairiausi 
įspūdžiai varsto žmogaus 
sielą ir įvairiausi jausmai 
pereina per širdį. Jautiesi 
it sapne peršinešęs į Lietu
vą. Susirinkusieji labai gė
rėjosi paveikslais. Žmonių 
galėjo būti daugiau.

Darbai šiuo laiku pas mus 
eina labai blogai. Ir darbą 
gan sunku gauti.

A. G-as.

priminsiu apie savo gyveni^ 
mą. Gyvenau Kingston, Pa. 
ir dirbau kasyklose. Buvau 
susitaupęs $400. Atvažia
vau čia 1904 m. Besitranky
damas po Oregono ir Wa- 
shingtono valstijas pralei
dau visus pinigus. Mieste 
Seattle, Wash, patiko nelai
mė. Pasveikau tik 1910 m. 
Buvau šaukęsis prie brolių 
ir pažįstamų, o jokio atsa
kymo nesulaukiau. Advoka
tai sako, kad bylos nelai
mėsiu.

Yra čia blaivybės 
Ji gegužio 25 d. buvo suren
gus vakarą. Nelabai daug 
tebuvo įmonių, bet visi gra
žiai linksminosi. Du lietu
viu padaužos — P. Z. ir A. 
M. buvo isibriovę ir norėjo 
trukšmą sukelti. Bet nepa
sisekė. Jau jie beeinančius 
vakaran norėjo užpulti, tik 
vis pasitaikydavo pašalinių 
žmonių ir bijojo užpulti. 
Kai buvo suimti salėj, tai 
pas A. M. rasta butelis ir 
atlenktas peilis. Tie gir
tuoklėliai tik ir kelia muš
tynes ir trukšmus.

Jonas bernelis.

PORTLAND, OREGON. 
Bedarbių daug. Pragyveni

mas pigus.
Šis miestas yra nemažas. 

Per vidurį teka upė. Yra ge
ležies dirbtuvių ir darbų po 
girias. Bet dabar darbai la
bai blogai eina. Pilnos gat
vės bedarbių. Pragyventi 
čia galima pigiai. Galima 
pergulėt už 10 ar 15c., o 
pavalgyti už 5c. ar už 10c.

Birželio 4 d. buvo smar
kus lietus su ledais. Ledai 
buvo užkloję žemę.

Lietuvių čia yra. Užsilai
ko vienas galiūnas. Yra vie
na dr-ja. Į

Kad persergėti tautiečius

ROSARIOS, ARGEN
TINA.

Apgavikas.
Kuomet čia atsirado 

rokas lietuvių būrelis,
susitvėrė Aušros Žvaigždės 
dr-ja. Jos pirm, liko išrink
tas Antanas Vaitoška, kilęs 
iš Kauno gub., Ukmergės 
p., Utenos valsčiaus. Šisai 
vyras pasirodė besąs netei
singas žmogus. Skolina pi
nigus ir kaziriuoja. Vienas 
lietuvis panorėjęs siųsti į 
Lietuvą pinigus manė, kad, 
kaipo dr-jos pirm., yra tei
singas žmogus ir padavė pa
siųsti 102 rubl. Pasirodė, 
kad tas nelabas vyrpalaikis 
visai nesiuntęs tų pinigų.

Ten buvęs.

GLENGARNOCK, 
ŠKOTIJA.

Darbų nėra. Blaivininkų 
vakaras.

Šitame miestelyj nema
žai yra lietuvių ir jie uždar
biauja. geležies dirbtuvėse. 
Bet dabar darbai labai su
mažėjo ir žmonės važiuoja 
kitur darbo ieškoti.

J. Kalnavertis, Waterbu
ry, Conn. Nelabai aiškiai 
Tamsta aprašei Ir negalėjo
me įspėti, ką norėjai iš
reikšti. Todėl nededame. 
Verčiau paprastu bildu ap
rašyti apie dalyką, kad ne
būtų neaiškumų.

P. K. Z. Kenosha, Wis. 
Apie pramogas, apie kurias 
Tamsta aprašai, jau buvo 
anksčiau rašyta “Katali
ke”, todėl Tamstos raštelio 
nedėsim.

Suv. Valst. farmeriai kas 
metai surenka 1.591.311.000 
tuzinų vištų kiaušinių, ku
riuos pardavus pirkliams, 
apturi $306.688.960, gi pir
kliai vėl parduodami kita 
tiek pelnija.
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ne-

Ex-socialistas.

Troškimo galybe

lai- 
ka-

turės tik 
regratį.” 
nusistaty- 
troškimas

ką so- 
Prasti 
buržu- 
labiau

Ištikto, mums reikia pa
lūkėti tik kuogeriausio pa

sisekimo tokiam geram su
manymui.

vinių dar daugiau lietuvių 
garbę iškelti aikštėn, ko y- 
oač reikalinga mums išeivi
joje.

Lietuvių opera.”
“L. Ž.” girdėjusios, 

lietuvis kompozitorius 
Šimkus rašąs muziką

Per pastaruosius penkis 
metus avijacijai išleido: 
Vokietija $28.00.000, Fran- 
cija $22.000.000 ir Rusija 
$12.000.000.

išdygsta dešimts 
bankų. Skaitmenos 
kad Su v. Valstijo- 
vadinamų National

Kaip atlikti darbas gerai, 
paprastai sužinome tik... 

‘sekančią dieną.

kad 
St.

prie 
Maironies poemos “Kur iš
ganymas.” Busianti tai pir
ma lietuvių originale opera.

vis daugiau 
dedasi prie

®EWlS

BIRŽELIS m., 1914 m.
25. K. Vilhelmo v.
26. P- Jono ir Povilo k. '
27. S. Vladislovo kar.
28. N. 4 po Sekm. Leono p.
29. P. Petro ir Povilo Ap.
30. U. Lucinos p.

LIEPOS m., 1914 m.
1. S. Julijaus ir Aarouo

Patčmijimai.
Naujas Žemaičių vys

kupas.
Gegužio 30 d. š. m. Že

maičių vyskupija susilaukė 
naujo vyskupo, nes tą die
ną vyskupijos sostą Kaune 
iškilmingai užėmė vyskupas 
Pranciškus Karevičius. 
Naują vyskupą Kaune su
tikę kaip lietuviai, taip ir 
lenkai. Pastarųjų atstovais 
buvę, žinoma, vieni dvarpo
niai, didžiūnai. Visi lenkai 
nustebę, kuomet vyskupas 
iš pirmos dienos lenkų kai-' 
bą pastatęs antron, gi lietu
vių pirmon vieton. Pope- 
žiaus bulas pirmiau skaitęs 
lietuviškai, paskui lenkiš
kai. Taip sakęs ir pamoks
lą.

Po bažnytinių apeigų su
sirinkusieji lietuvių ir len
kų atstovai vyskupo kam
baryje jį sveikinę lietuvių 
ir lenkų kalbom. Lenkai 
vyskupui persistaty dilio Že
maičių krašto auklėtojais 
ir prašė užtarti juos. Vys
kupas Karevičius tečiau sa
vo atsakyme pabrėžė, kad 
jisai jau patėmijęs mažą ne- 
užsiganėdinimą,. kad pir
miausia buvo kąjbama lie- 

hangUjis 
ipas, tai

KATALIKAS

sų veikimą. Bet tikimės, 
kad ateityj to veikimo sri
tys prasiplės, kad jisai su- 
glaus ne vienos gubernijos 
keliatą chorų, bet sukvies 
visos Lietuvos dainininkus 
ir dainininkes ir toji švente 
paliks ištiesų Liaudies dai
nos ir visos liaudies šven-

mas jau pataikė i liepto ga
lą ir tuojaus bus palaidotas.

yra Žemaičių vys 
pirmiausia turi prabilti 
liaudį, ir tik paskui į mažu
mą. Paskui vyskupas paša 
kęs lenkams labai kartų žo
dį, būtent, kad jie lietuviu 
perdaug neglobotų, nes lie
tuviai jau išaugę iš lenku 
globos ir jos nereikalauja, 
nori būti savarankiais, nori 
savo kultūrą plėtoti.

Žemaičių vyskupija aptu
rėjo sau vyskupu todėl ne 
kokį pataikūną, bet tikrą 
žemaitį-tautietį ir, be abejo
nės, jis nemažai pasidar
buos lietuvių atgijimui, u? 
ką tauta laimįs jo vardą.

Mirė Rusijos “refor
matorius”

Nęsenai Rusijoje mirė 
kunigaikštis Sviatopolk- 
Mirski, buvęs kituomet Vil
niaus gen.-gubernatoriumi, 
paskui trumpą laiką Rusi
jos vidurinių reikalų minis- 
teriu. Jam prisiėjo ministe- 
riu būti kilus Rusijoje revo
liucijai. Nors jis trumpai 
ininisteriu išbuvo, bet buvo 
užėmęs labai svarbią vietą 
Rusijos politikos gyvenimo 
historijoje. Jokių reformų 
jis tuo trumpu laiku ncį- 
vykdino, bet pripažino re
formų reikalingumą ir už 
tai visoj Rusijoj įgijo didį 
populerumą. Jis imdamas į 
savo rankas vidurinių rei
kalų ministerijos valdymą 
štai ką buvo pasakęs:

“Politikos prityrimas in
ti kino mane, kad vyriausy
bė gali naudingai darbuo
ti cs, tik besiremdama vi
suomenės pasitikėjimu. Mes 
negalime ir neprivalome bi- 
joties pirmyneigos. Jaigu 
mes ir kovosime prieš ją, 
vis dėlto mes jos neišvengsi
me, ji apgalės mus. Taigi, 
ar negeriau priimti ją ir 
padėti jai įvykti?”

Pastojęs ministeriu Sv.- 
Mirski ir sumanė tuos savo 
žodžius įvesti praktikinian 
gyvenimai!. Tečiau jį tas 
greitai ir išėdė iš ministerio 
vietos ir viskas Rusijoje pa
liko posenovei.

Kun. Sv.-Mirskis dar ir 
tuo pažymėtinas, kad jis, 

! būdamas Vilniaus gen.-gu
bernatoriumi daug prisidė
jo prie lietuvių spaudos at
gavimo Rusijoje.

Susiprato.
Lietuvių Daktarų Drau

gija Am. pagaliau savo or
gane “Tėvynėje” ėmė skel
bti net savo mėnesinių su
sirinkimų protokolus, ko 
jirmiau nedaryta. Matyt, 
musų gerb. daktarai susi
prato, kad jiems pasirodžius 
viešumon, kur kas bus len
gviau ir pasekmingiau ko
voti su lietuvių įvairiais 
Trietarais sveikatingumo 
žvilgsniu ir su visokiais 
daktarais-įšnaudotojais. Ne 
dtaip ir turi būti.

Štai dabar net 
mums ir paminėti sulyg jų 
paskelbto iš geg. 19 d. laiky
to susirinkimo protokolo 
svarbesni nutarimai. Bū
tent, nutarta įsteigti “Lie
tuvių Ligonbučio Fondą.” 
Tasai fondas kol-kas palik
sią s prie L. D. D. A. Fon
dai! busią priimama viso
kios aukos, palikimai ir tt.

Kad apsaugojus lietuvius 
nuo taip vadinamųjų dak
tarų- vorų išnaudojimo, nu-

Lietuvių 
su pra-

Mirė lietuvis rašėjas.
Birželio pradžioje — ra- 

šo< “L. Ž.” — Kazliškyj, 
Zarasų ap., mirė pas savo 
brolį kunigą buvęs “Žem
dirbio” redaktorius Adol
fas Vėgėlė. Velionis yra iš
vertęs nemaža kningučių 
lietuvių kalbon, kai kurį 
laiką redagavo “Vilniaus 
Žinias”, arba sandarbinin- 
kavo jose. 1912 metais bu
vo pradėjęs Vilniuje leisti 
teosofinį laikraštėlį “Sro
vė”, šiaipgi, ypač anksčiau, 
buvo žinomas tarp Vilniaus 
lietuvių visuomenės veikė
jų, gi pastaraisiais laikais 
darbavosi “Vilijoje”, 
lionis mirė džiova.

tarta kreipties į 
Spaudos Draugiją 
šymu, kad visi lietuvių 
laikraščiai, kurie dar nėra 
apsivalę nuo apgavingų 
daktarų paskelbimų, praša
lintų galutinai tokius.

Aišku, musų gerb. dak
tarai viešai ima darbuoties 
ir to jų darbavimosi vaisiai 
tikrai galės būti dideli.

Iš vargonininkui seimo.
Waterbury, Conn., S. L. R. 

K. A. seimo metu atlaikius 
savo seimą ir Amerikos 
Lietuvių Vargonininkų Są
junga. Vargonininkų dele
gatų buvę 11. Jie podraug 
buvę ir S. L. R. K. A. seime 
delegatais. Vargonininkų 
seimas nutaręs kreipties 
Kunigų Sąjungos Seiman, 
kad šis pripažintų jų Sąjun
gą, kad neboikotuotų. Nu
tarta Vargoninkų Sąjungos 
konstitucijoj pažymėti, kad 
į‘Sąjungą galinti prigulėti

Rymo- 
Sąjun- 

operetę

Liaudies dainos šventė.
Didžiojoj Lietuvoj, skai

tome “L. Ž.”, sumanyta į- 
vesti “Liaudies dainos 
šventę”. Pirmutinė tokia 
šventė atsibusianti Mari
jampolėje, Suv. gub., rug
pjūčio 15 ir 16 d. š. m. Tai 
“šventei” paskelbta ir pro
gramas. ‘ ‘ Šventėj e ’ ’ daly
vausią tik Suv. gub. lietu
vių chorai, nedaugiau kaip 
penki, kadangi “šventės” 
rengėjai, apmokėdami daly
vaujančių chorų išlaidas, 
neįstengtų patiekti lėšų iš 
toliau chorų kelionėms.

“Liet. Ž.” apie tą suma
nytą “šventę” nuo savęs 
štai ką tarp kitko pastebi:

“Augščiau, kaip mes, pa
kilusios tautos, pav. estai, 
latviai, suomiai jau senai 
turi tokių švenčių. Dalyvau
ja jų tose šventėse ne de
šimtis, bet tūkstančiai žmo
nių, nes tų švenčių nauda jų 
jau senai suprasta. Musų 
Liaudies dainos šventėn jau 
išanksto kviečiama apribo
tas chorų ir dainininkų 
skaičius, kadangi ištekliaus 

kūmas varžo visokį mu-

Paminėtinos sukaktuvės.
Birželio 15 d. š. m. Chica- 

gos lietuviai katalikai pami
nėjo dvejas 25 metų kuni
gavimo sukaktuves gerbia
mųjų lietuvių kunigų: de
kano M. Kraučuno ir A. 
Staniukyno. Tuodu kunigu, 
kaip visiems žinoma, yra 
plačiai pasižymėjusiu Ame
rikos lietuvių visuomenėje. 
Kun. dek. M. Kraučunas y- 
ra klebonu šv. Jurgio K. 
parapijoje, Chicagoje, kur 
jam per 22 metu klebonau
jant pastatyta viena gra
žiausių Amerikoj bažnyčių 
ir puošniausia visam pasau
lyj lietuvių parapijinė mo
kykla.

Kun. A. Staniukynas tarp 
lietuvių pagarsėjęs šv. Ka
zimiero Seserių vienuolijos 
įsteigimu ir tai vienuolijai 
visuotinuoju savęs pasiau
kojimu. Jis yra įgijęs teolo
gijos daktaro laipsnį ir tarp 
lietuvių pagarsėjęs asketas.

Kaip vienas, taip ir an
tras jubiliatas, kaip mato
me, labai daug pasidarbavę 
lietuvių išeivių labui. Todėl 
velijama jiedviem sveikiem 
susilaukti auksinio kuni
gystės jubiliejaus ii- savo 
tolimesniu uoliu jpąsidarba-

tik vargonininkai 
Katalikai. Nutarta 
gos lėšomis išleisti 
“Šventoji Naktis”, 
liau pripažinta reikalingu 
Sąjuiigon įvesti narių šelpė
jų skyrių su inokestimi $1.- 
00 metais. Nariams-šelpė- 
jams busią duodama veltui 
Sąjungos išleistieji veikalai.

Varg. Sąjungos centro 
valdybon išrinkta: K. 
Strumskis prez., P. Kar
bauskas vice-prez., A. Gu
daitis sekr., A. Radzevičius 
išd. ir A. Hodell kningium.

Naujos Vėluvos plevėsuoja.
Amerikos lietuviai tečiau 

paklausė musų tautos pra
eities autoriteto, gerb. d-ro 
J. Basanavičiaus, patarimo 
ir ima pagaliau taisyties 
sau raudonos spalvos vėhi- 
vas su žirgvaikiu viduryj. 
Tokia nauja tautinė vėlu va 
paaukota antai S-mui L. A., 
tokią Vėluvą įgijus T. M. D., 
gi iš laikraščių matosi, kad 
jau ir nekurios susišelpimo 
dr-jos tokias veluvas įgiju
sios. Nors socialistai tomis 
vėluvomis piktinasi, bet į 
tai nepaisoma, lietuvių tau
tinė sąmonė žengia pirmyn.

Vadinasi, p. Struogio iš 
Brdoklyno kas link Vėluvos 
spalvos sumanytas bąlsayi-

Atėjo vakacijų arba po- 
laisvio laikas. Šio mėnesio 
pabaigoje tuštėja mokyklų 
bustai, atsibuvo arba dar 
atsibuna mokinių kvotimai, 
gi jaunuoli! enė apleidžia 
mokyklas ir išsiskirsto kas 
sau į visas puses. Vieni ke
liauja į irimus, pas savo tė
vus, kiti pas gimines, pas 
draugus, arba pažįstamus. 
Prasidėjo vakacijos! Ke
liauk, jaunime, linksmas, 
paskui sugrįžk mokyklon 
sveikas!7 ■

Vakacijos! Et, kiek tai 
jos jaunimui suteikia bran
giausių atminimų, kokius 
tik galima sau įsivaizdinti, 
atminimų iš jaunystės die
nų, linksmų, tuščių, nekal
tų, berupestingų! Ir liejasi 
sparčiai po plunksna tie at
minimai. Su širdingu susi
jaudinimu matau sielos a- 
kimis laikus, kuomet turė
ta ant savo galvos tik tiek 
rūpesčio, kaip su neišmok
ta lekcija išsisukti, kaip pi
giu budu užsidirbti gerą 
laipsnį, gi paskui, pralei- 
džius mokslo metus, trauk
ti linksmai vakacijosna!

Deja, tie linksmi laikai 
pasiliko toli praeityj.

Šiandie rustus gyveni
mas nesuteikia vakacijų, 
pilkoji ir apsiniaukusioji 
rūpestis nei ant valandėlės 
nepalengvina nugaros susi- 
riečiusiam prie rašamojo 
stalo; šiandie vakacijos — 
tai tik praėjusių laikų atsi
minimai, kurie įrašyti knin- 
koje vardu: Buvo — praėjo 
— negrįš!...

Ir štai gražią birželio 
dieną kuomet visomis pusė
mis jaunimas svajoja ir 
kalba apie vasaros praleidi
mą, jos linksmybes, mes — 
šluostydami nuo kaktos 
prakaitą sėdint redakcijos 
biure — rašome tau, jau
nime, štai šį straipsniuką 
apie vakacijas ir velijame 
jas linksmai ir sveikiems 
esant praleisti.

Pilnai pasinaudokite tuo 
sau laisvų laikotarpiu, su
stiprinkite ir atnaujinkite 
savo sveikatą po ištisų me
tų vargui ir besidžiovini- 
mui mokyklų mūruose, i- 
dant 
lan sugr

jėgų ir noro išnaujo dar
buotes ir be nuostolio svei
katai atsiekti savo tikslą.

Bet vakacijų metu, jau
nime, nepamiršk savo svar
biųjų tikslų ir vertingu rei
kalų: po mokslui atsilsiu y- 
ra pasilinksminimai, viso
kios rūšies nusismaginimai, 
tečiau ir linksminties išti- 
siomis dienomis neišpuola. 
Vienais pasilinksminimais 
praleistos vakacijos nesu
teiks jokios naudos.

Todėl musų jaunimas va
kacijų metu apart kitko tu
rėtų pasistengti dažnai į 
laikraščius šį-tą parašyti, 
pakalbinti lietuvius lai
kraščius skaityti, pagaliau 
paskatinti musų brolius už- 
vislabiaus rašyties blaivy- 
bėn, prirodant jiems, * jog 
jau pakanka smuklinin
kams statyti rumus, daryti 
juos turtingais su savo svei
katos, proto ir sielos nuos
kauda. Ir jei jaunimas nors 
dalimis sulyg tų patarimų 
elgtųsi, užsitarnautų sau 
nemirtinos garbės vainiką.

Ir podraug atmink, jau
nime, kad kiekviename jū
sų randasi dalelė musų 
tautos garbės. Tų žodžių 
reikšmę kiekvienas turėtų 
įsidėti širdin ir darbuotis 
tautos labui.

Visam jaunimui velijame 
laimingų vakacijų. Eikite 
linksmi, grįškite sveiki!

Klaidingi socialistų 
tvirtinimai.

korporacijų minėtais me
tais buvo 246.517. Jei kiek
vienas bankas, kiekviena 
kompanija, kiekviena kor
poracija tik po dešimts te
turėjo direktorių, tai jų bu
vo 3.053.360. Na, o kur dar 
dalininkai (stockholderiai) ‘l 
O kokius kapitalus valdo 
tos visos įstaigos? Vien 
korporacijos 1912 m. turėjo 
$61.738.227.730. O dalinin
kų prie tų korporacijų yra 
maždaug 6.000.000.

Daugelis didžiųjų kompa
nijų priima ir savo darbi
ninkus stoti dalininkais. 
Pittsburge Electric and Ma
nufacturing kompanijos 
darbininkų dauguma yra ir 
dalininkais. Tos pat kom
panijos darbininkai sustrai- 
kavo. Bet algos jiems tebe
mokamos, kaip rašo laik
raščiai. Milžiniška vielų 
kompanija taipgi priiminė
jo darbininkus į dalininkus. 
Nemažai lietuvių dalininkų 
yra prie tos kompanijos.

Šiais laikais kiekvienas 
darbininkas gali pelningai 
indėti savo menką kapitalą. 
Yra kompanijų, kurios val
do milijonus, sudėtus dau
giausia darbininkų. O tos 
kompanijos veikia su mili- 
jonierio galybe.

Yra tikra socialistiška ne
sąmonė, kad kapitalas nuo
lat koncentruojasi į kelių 
žmonių rankas ir kad per 
tai artinasi žmonių gerbū
vis. Ištikro, 
darbininkai
korporacijų ir jie virsta į 
taip vadinamąją smulkiąją 
buržuaziją. Gi darbininkų 
apšvietimui didinanties, jie 
dar labiau pamatys didžią 
naudą kooperativio veiki
mo ir dar labiau dėsis prie 
kooperacijų ir ims jas tvar
kiau vesti.

Taigi socialistų teorija y- 
ra tikra nesąmonė, sapnas.

Klaidingų socialistų tvir
tinimų ir išrodinėjimų gali
ma ' išrokuoti daugybę. 
Kaip-gi. pas juos nebus 
klaidingų išrodinėjimų, kad 
visas socializmas yra ant 
klaidingų pamatų. Čia ■ no
riu pabrėžti apie porą 
sąmoningų teorijų.

Marksiniai socialistai 
kosi tos nuomonės, kad
pitalas ir visas šalies tur
tas koncentruojasi, papuola 
į rankas vis į mažesnio skai
čiaus žmonių. Didieji kapi
talistai smaugia mažesniuo
sius ir smulkioji buržuazija 
puola į proletaro, darbinin
kų eiles. Rankpelnių eilės 
tirštėja, o kapitalistų reti- 
nasi. Jei atsitinka, kad du 
banku susilieja į vieną, tai 
socialistams yra patvirtini
mu kapitalo koncentracijos.

Toliau socialistai sako, 
kad kol kapitalas nesusi
koncentruos ir kol bus 
smulkioji buržuazija, tol so
cializmo įkūnijimas nėra 
galimas. Todėl kapitalui vis 
koncentruo j anties ir nyks
tant smulkiajai buržuazijai, 
žengiama prie socializmo. 
Bet ar tai teisingas išva
džiojimas ?

Kuomet socialistas, pa
matęs, kad dviem bankam 
susiliejus kapitalas koncen
truojasi, jis nemato, kad 
ant kiekvieno bankų susi
liejimo 
naujų 
parodo, 
se taip
bankų skaičius nuo 1900 m. 
iki 1912 metų padaugėjo 
100%, o gyventojai skaičius 
padaugėjo tik 25%. Eiki
me toliau.

1912 m. bankų ir nejudi
namo turto kompanijų bu
vo 58.819. Taigi jei kiekvie
na tų įstaigų tik po 10 di
rektorių teturėjo, tai jų tu
rėjo būti 588,190. O visokių soma.

matome išdirbystėj, pramo
nėj ir vaisboj. Tą patį ma
tome ir žemės klausime. 
Pavyzdžiu gali tarnauti 
Meksikas ir Anglija. Abie
jose šalyse žemė veik išim
tinai valdoma lordų ir dar
bininkų. Anglijoj jau kelin
ti metai, kaip lordų dvarai 
parceliuojama. Meksike ir
gi be abejonės dvarai bus 
parceliuojami ir bus duoda
ma žemės, norintiems ją ap- 
dirbinėti.

Taigi visai kas kita deda
si ant žemės, negu 
cialistai prasimanė, 
darbininkai virsta į 
aziją ir turtai vis
sklysta tarp žmonių, o ne 
renkasi į kelių žmonių ran
kas.

Už mus troškimų yra die
viškumas.

Aš nesakau, kad tie troš
kimai turi savyj dievišku
mo, kurie talpina savyj no
rą turėti dalykų, kurių 
mums nereikia; aš neturiu 
oincnyj troškimą, kad ak
muo virstų į duoną arba 
pelenai į miltus. Turiu oine- 
nyj troškimą įkūnyti augš- 
tus idealus, pasiekti užsi
brėžto tikslo, surasti laiką 
ir progą išpildymui tų su
manymų, kurie mumyse su- 
kįla, kuomet mus dvasia y- 
ra augščiausia pakilus.
“Ko siela yra išmokyta ti

kėtis, tą ji pastatys.”
Mus širdies ‘norai, mus 

sielos troškimai nėra tuš
čios svajonės, arba paiki į- 
sivaizdinimai. Yra tai prana
šystės, spėjimai, pasirody
mai daiktų, kurie gali būti 
pasiekti. Jie yra rodytojai, 
kuomi galime būti, ko pa
siekti. Jie parodo augštumą 
mus mierių, platumą mus 
darbo lauko.

Daugelis žmonių leidžia 
savo troškiniams ir norams 
išnykti. Jie nepermato, kad 
pats įtempimas ir užsispy
rimas trokšti padidina ga
lybę įkūnyti savo svajo
nes. Nuolatinis pasistengi
mas palaikyti gyvu troški
mą be abejonės padidina 
galę įvykdinti augštus su
manymus.

Višvien, kaip ten nepa
siekiamu ar neįvykinamu 
tikslas išrodytų, arba kaip 
ten sunkios aplinkybės ne
būtų, jei tik mes kuoaiš- 
kiausia, kaip galima, pasi- 
statome dalyką ir laikomės 
jo tvirtai ir nenūilstaĮĮČiaj^. 
darinio j anlėš, kad jį pasiek
ti, tai galų gale išvysim, pa- 
sijusiin arti besą prie tiks- Į 
lo. Bet trokšti, geisti ir ne
sistengti savo troškimų į- 
kunyti arba daryti tik ma
žas pastangas, yra lygu iš
anksto atsisakyti nuo savo 
idealų. Tiktai tuomet, kuo
met troškimas yra surištas 
su pasiryžimu, jis teturi 

prasmę. Tiktai susijungi
mas troškimo su pasiryži
mu veikti tegamina pradžią 
darbo.

Tikėk visa savo širdimi, 
kad išpildysi tą, ką daryti 
esi sutvertas. Nei valandė
lės neabejok.

Jei abejojimas smelkiasi 
galvon, tai varyk jį laukan.

Jei nori kaine nors pasi
taisyti, pasitobulinti, tai į- 
sivaizdink tą tobulumą 
kuoaiškiausia ir laikykis jo 
kuotvirčiausia, laikyk jį 
prieš save ir kopkis prie jo.
Ir siek tobulumo, laikyk jį 

savo omenyj, kol pajusi kį- 
las ir pajusi troškimą įsikū
nijant.

Kiekvienas turi savo ide
alus. Kiekvieno idealas atsi
spindi jo darbuose. Pagal 
jo idealą |ra nusistatęs jo 
būdas, valia.

Orison Swett Marden.

— |kuomet vėl moks- 
įgrjsite, turėtumėte ir

“Žmogus bus skudurų rin
kėju tol, kol jis 
skudurų rinkėjo

Mus protiškas 
mas, mus širdies
yra nuolatinė malda, kurią 
gamta galų gale išklauso. 
Gamta išrodo, kad mes 
trokštame to, ko širdis gei
džia, kad to, ko mes trokš
tame, prie to ir esame pa
linkę ir ji prigelbsti mums 
tai atsiekti.

Ne visi žmonės nujaučia, 
kad jų troškimai yra nuo
latinė malda — ne lupų 
malda, bet širdies malda — 
ir kad ta malda yra išklau-

Tankiausia turtingas tė
vas yra tam kaltas, kad jo 
vienturtis sūnūs nėra ver
tas nei cento. „
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Tikroji medicinos vertė
Medicinoj, kaip ir kito

se mokslo srityse, nuolat 
daroma nauji susekimai ir 
visokie išradimai. Svar
biausia, vienok, ir indo- 
miausia medicinos pažanga 
yra ne susekime būdą gydy
ti ligas, bet nurodyme, kaip 
apsisaugoti nuo ligi], kaip 
ją galima išvengti. Teisybė, 
ir gydyme ligą didelė pa
žanga liko padaryta. Vis-gi 
svarbiau yra žinoti, kaip iš
vengti, apsisaugoti nuo Ii-’ 
gos, negu žinoti, kaip ją pa
gydyti. O tą, kaip sykis, 
medicina šauniai atlieka ir 
tame jos didis nuopelnas, 
tame jos yra tikroji vertė. 
Pažangos medicinoj vai
sius yra sumažėjimas miri
mą nuo limpamą ligą ir 
taipgi matome, kad, apla
mai imant, vidutinis žmo
nią amžius žymiai yra il
gesnis, negu seniau.

Tikras medicinos patar
navimas žmonėms yra tai 
nurodymas, kaip apsisaugo
ti nuo ligą. Gydymas ligi] 
mažai tesiguldo ant vaistą. 
Kokia-gi ištikro yra vaistu 
vertė? Pasak dr. A. K. Rut
kausko, vaistai žmogui tiek 
reiškia, kiek arkliui bota
gas. Kaip botagas nepriduo
da arkliui spėką, o tik pa- 
akstina jį ištempti savo 
spėkas, taip vaistai negydo 

, žmogą, gi tik akstiną, yra 
jam stimulu. Be abejonės, 
ne visą vaistą yra lygi ver
tė. Štai vaistai nuo difteri
to. Jie veikia radikaliai, iš
naikina jie ligos perus, bak- 

Jfirijas ir ligonis pasveiksta.
Bet panašią* vaistą visai 
maža tėra. Ir kiekvienas 
vaistas yra iš dalies 
dingas. Tą kiekvienas 
taras pripažįs. Todėl 
yra, kad medicina ne
užsiima ieškojimu vaistą, 
gyduolių, kiek būdą apsi
saugojimo ir išvengimo In
gą. Čia tai apsireiškia tik
ras medicinos nuopelnas.

Geriausią, turbūt, pavyz
dį pažangos medicinoj su
teikia nuotikiai Panamoj 
per pastaruosius šešiasde
šimts metą. Kuomet gele
žinkelis ten liko pravestas, 
tai tiek žmonią žuvo nuo 
tropikinią ligą, kad, kaip 
sako, paklojimas kiekvienos 
špalos atsiėjo viena gyvybė. 
Gal truputį perdėta, bet 
gerai yra žinoma, kad ne
svietiškai daug ten žuvo 
žmonią viduryj devyniolik
to šimtmečio. Kuomet fran- 
euzai ėmėsi kasti kanalą, 
tai ne tiek jiems rūpėjo ap
galėti darbo sunkenybes, 
kiek žmonią mirtingumą 
nuo geltonojo drugio ir ma- 
larijos.

Kuomet Suv. Valstijos 
paėmė kanalo kasimą ant 
savo pečią, tai pavojus be
buvo dar, bet užtat šalti
nis nelaimią jau buvo su
sektas. Vietos, kur veisėsi 
nuodingi uodai, buvo apva
lytos ir dabartės ten yra 
mažesnis mirtingumas, ne
gu Amerikos didmiesčiuose. 
Nuo to laiko žmonės ėmė 
jausti, kad apsisaugojimo 
nuo ligą gadynė jau atėjo ir 
kad visi žmonės, kiekvienas 
miestelis ir miestas, kur jis 
nebūtą, gali turėti sveikatą 
ir tokią sveikatą turi, kokią 
užsitarnauja. Žmonią svei
kata gali būti nuperkama

iiuo- 
dak- 
gera 
tiek

šiaurės šaltuose kraštuose 
ir nei vienas nei karto ne- 
prasišaldė. O kaip tik su
grįžo namo, į miestus, tai nė 
savaitė nepraėjo, kaip ėmė 
prasišaldinėti.

Plaučiu ligą priežastis y- 
ra dulkės ir nevėdintas o- 
ras. Tiesa, ne dulkės ir su
terštas oras pagimdo ligas, 
bet jie sumenkina, nusilpni
na plaučius ir kuomet pa
puola į juos ligos perai, jie 
neturi stiprybės prieš juos 
atsiturėti. Dabar gerai ži
noma, kad tyras, šaltas oras 
yra geriausias vaistas nuo 
džiovos. Nuo tyro oro plau
čiai sustiprėja ir jei dar 
džiova nėra labai apėmus 
plaučius, jie apgali tą ligą. 
Džiovininkai privalo dieną, 
naktį kuotyriausiame ore 
būti. Džiovininkai sveiksta, 
jei taip gyvena. Jei tyras 
oras taip gerai atsiliepia į 
ligonį ir visus sunegalėju- 
sius, tai suprantama, jis ge
rai veikia ir į sveiką žmo
gų. Ligoniai, turinti plau
čiu uždegimą, kartais yra 
dedami tam tikrosna vie- 
tosna ant ligoniniu stogą, 
idant jie nuolatai turėtą ty
rą orą.

Nei nakties oras, nei šal
tas oras neskleidžia ligą ir 
jokiuo budu žmogui neken
kia, tik dulkės, nešvarumai, 
išalsuotas tiras ir nuo kūno 
išgaravimai, užteršę orą, 
gamina dirvą visokioms li
goms.

Vasaros metu kaitros ne
skleidžia ligą ir jokiuo bu
du nekenkia, nors karštas 
oras ir silpnina žmogą. Kas 
ypač vasarą yra pavojinga 
ir skleidžia ligas, yra tai 
musia. Didmiesčiuose mu-. 
šia yra pavojingiausias 
žmogaus priešas. Musia 
maitinasi pūvančiais viso
kios pušies daiktais, lekia ir 
tupia ant visokią nevalumą, 
maknojasi i visokiose nešva- 
rybėse, sėda ant žaizdą. 
Paskui, užuodžius valgomą
ją daiktu namuose, nenusi
valius koją ir savo čiulptu- 
vėlio, skrenda vidun, vaikš
čioja sviestu, bėginėja duo
na, seilioja cukrų ir mau
dosi piene. Ypač ji mėgsta 
bėginėti ant piršti] ir lupu 
vaiką, kurie čiupinėję ir 
valgę saldumyną ir lieka 
visur purvą ir nešvarumą. 
Tas nebūtą pavojinga, nes 
visu tą nešvarumą labai 
maža tepalieka. Bet di
džiausia bėda, kad su ne
švarumais ji palieka peru 
visokią ligą. O tie perai, pa
tekę pienan ar ant kitokiu 
valgią, ima dauginties 'ir iš 
kelią tūkstančių peru greit 
pasidaro ją daug milijoną.

Musios, vienok, veisiasi 
del žmonių apsileidimo. Jos 
vystosi visokiuose puvan- 
vančiuose nevalumuose. To- 

I kius nevalumus reikia pra
šalinti. Gamtoj taip surėdy
ta, kad mažieji gyvūnai 

Į minta Juo, kas lieka nuo di
džiąją ir musią perai vys
tosi ir maitinasi skreteno- 
se ir kitose atmatose. Musia 
deda kiaušinėlius į tokius 
daiktus, iš ją išsivysto kir
mėlaitės, minta nešvaru
mais, kuriuose tekšo, ir il
gainiui stoja sparnuotais 
sutvėrimais. Musią buvi
mas rodo nešvarumo buvi
mą apylinkėj. Savo įkiriu 
bėginėjimu ir švaistymosi 
jos primena žmogui, kad 

. reikia nešvarumai prašalin- 
i ti. Šaltuose kraštuose ligas

žmones visai 
apie visokias 
kūno negales 
Senovėj žino-

ir tik reikia gero žmonių 
noro ir'veikimo.

Šią. gadynę 
kitaip mano 
ligas ir šiaip 
ir trukdėsius.
nes manė, Dievas siunčiąs 
ligas, epidemijas ir visokias 
nepalaimas. Kaltino Dievo 
Apveizdą už ligą apsireiški
mą. Dabartės mes žinome, 
kad buvo tai ne Apveizdos 
kaltė, kad Dievas nesiuntė 
ligą. Mes dabar žinome, kad 
žmonią nešvarumas, apsilei
dimas užtraukia ligas ir 
taiso joms dirvą. Kuomet 
žmonės gyveno sodžiuose, 
kur oras tyras ir valgis 
šviežias, tai visai mažai li
gą teapsireikšdavo. Kuo
met gi žmonės ėmė grūsties 
į miestus, tuomet ėmė susi
krauti nešvarumai, purvai, 
galėjo susiteršti vanduo, 
valgiai, nevalumą susikro
vimuose ėmė veisties mu
sics ir kitokie vabalai ir 
tuomet pasidarė patogi dir
va ligoms ir patogios sąly
gos ją platinimuisi. Mies
tuose žmonės gyvena susi- 
kimšę, ankštai, suterštame 
ore. Tuomet žmogus apsilp
sta ir jo kūnas neturi jėgą 
atsilaikyti prieš ligas. To
dėl žmonės pagamino dirvą 
ligoms ir padarė sąlygas ją 
plėtojimuisi. O tą gali ištai
syti perkeizdami gyvenimo 
būdą.

Senovės žmonės paprastai 
manydavo, kad nakties o- 
ras nėra sveikas. Ypač jei 
būdavo miglota naktis. Ma
nydavo, kad iš peikiu kil
davo su migla visokie ligą 
perai ir tas dėdavęsis ypač 
naktį. Taipgi buvo patėmy- 
ta, kad uždarant langą bū
davo iš dalies apsisaugoja- 
ma nuo malarijinią ligą. 
Dabartės vra gerai žinoma, 
kad ligą skleidė ne oras, ku
ris per atdarą langą ineida- 
vo, bet uodai tą padaryda
vo ir kad naktiniai uodai 
atnešdavo ir geltonąjį dru
gį ir malariją. Tik reikia 
apsiginti nuo uodu ir ma la
pijos nebus. Del apsisaugo
jimo nuo geltonojo drugio 
pakanka tik saugoti, kad 
uodai negauti] įkąsti susir
gusio ta liga. Mat, uodas į- 
kązdamas ligonį gaudavo 
ligos perą ir paskui įkandęs 
sveiką žmogų suteikdavo 
jam ligą. Drąsus , mokslo 
vyrai rizikavo savo gyvastį, 
kad tą išrodyti; daktaras 
Jesse Lazear aukojo del to 
savo gyvastį. Bet ją didis 
pasišventimas atnešė gau
sius vaisius. Buvo susekta 
tikroji tųdviejų ligą prie
žastis ir imta ieškoti būdą 
apsisaugoti. Imtasi darbo 
prašalinti sąlygas, tarp ku
rią jos platinasi. Kadangi! 
buvo žinoma, kad ligos prie
žastis yra uodai, tai buvo 
imta valyti tas vietas, kur 
uodai veisėsi.

Oras žmogui negali kenk
ti, kenkia tik nešvarumai, 
kurie yra ore. Ypač kenks
mingas yra oras, kur susi- 
grudžia daug žmonią ir 
kambarys nėra vėdinamas.

• Sako, kad žmonės prasišal- 
. do del šalto oro, bet šalčiau- 
. siose šalyse žmonės retai 
. teprasišaldo. Šiauriniu 
. kraštą tyrinėtojai retai te- 

prasišaldydavo. Nansen su 
. savo vyrais du metu išbuvo 

ir mirtį nešanti uodai vei
siasi pelkėse ir verčia žmo
gų jas išsausinti ir užkirsti 
kelią veisimuisi tą baisią 
sutvėrimą. Yra ir daug ki
tą nešėją ir skleidėją ligą 
ir mirties. O visi tie sutvė
rimėliai sklysta ir daugina
si del žmonių apsileidimo, 
nešvarumo. Tą sutvėrimą 
buvimas vra didelis žino- 

v

nėms akstinas apsivalyti, 
laikyti namus ir apylinkę 
švariai. Kur tik švariau gy
venama, ten mažiau ligą ir 
mirčių.

Yra susekta nemažai 
vaistu, kurie užmuša viso
kius perus ir bakterijas. 
Pavyzdžiu gali būti karbo- 
linė rūgštis. Bet jokis vais
tas neveikia taip smarkiai, 
kaip saulės šviesa. Saulė
kaitoj yra užmušamas veik 
visokis peras, visokia bak
terija. Todėl geriausias, bū
das apsveikinti kambarį y- 
ra įleisti jin kuodaugiausia 
saulės šviesos. Toliau pui
kiai naikina perus ir bakte
rijas karštas vanduo. Pa
naudojant muilo ir apsčiai 
karšto vandens ir šepečiu iš
trinant lentynas, šėpas, pa
kampes, kur laikosi drėg
numai ir auga grybeliai ii* 
veisiasi mikrobai, daugiau 
padarys apsveikinimui vie
tos, negu visokie vaistai, 
antiseptikai, nebent ją bu
tų pavartota labai daug. 
' Kadangi karštis užmuša 
bakterijas, tai, žinoma, yra 
sveikiau valgyti virtus 
daiktus, negu žalius.' Ver
dant visokie mikrobai žąs- 
ta. Todėl yra geriau gerti 
virintą vandenį, o ypač vi
rintą pieną.. Piene ypač 
greitai veisiasi visokie mik
robai.

Ne visi mikrobai, perai 
yra pavojingi. Mokslo vy
rams yra jau žinoma tūks
tančiai įvairią mikrobą ir 
tik keliatas rąšiu tėra pa
vojingą. Daugelis ją yra la
bai naudingą. Juk visokis 
rūgimas darosi veikimu tū
los rūšies mikrobą. Taigi 
dauguma mikrobu atlieka 
gerus darbus, o tik didelė ją 
mažuma tekenkia. O gal ir 
kenksmingieji gero ką nors 
daro, tik dar nesusekta. Juk 
tik silpnučiai, nualinę savo 
sveikatą nešvariu arba ne
doru gyvenimu yra aukomis 
ligą. Stiprieji-gi, sveiki, ve
danti blaivu, dorą gyveni
mą, neserga: Todėl buvimas 
mikrobą, ligą, verčia žmo
gų būti švariu, vesti blai
vą, dorą gyvenimą. Taip 
žiūrint į dalykus, turime 
pripažinti, kad, galu gale, 
ligas ir mirtį skleidžiantie- 
ji mikrobai yra žmonijai iš
ganingi, o ne pražūtingi.

Medicina tuomi labiausiai 
patarnavo žmonijai, kad su
sekė, kaip platinasi ligos, 
kad nurodė, kaip išvengti 

ir kad nurodė sveikatin- 
gyvenimo budus.

Medicinos studentas. 

jų 
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“VAIRAS”
— literatūros, dailės, moks

lo ir politikos laik
raštis. No. 7 ir 8.

Jau aplankė mus, Ameri
kos lietuviu naujokynus, 
“Vairo” No. 7 ir 8. Tai vie
nintelis ir pirmutinis lietu
vią laikraštis, pasiekęs to
kio augšto tobulumo dailės 
žvilgsniu. ČiaJ rodos, viskas 
išmatuota: kiekvienai rai-

delei, vinijetai, paveikslė
liui paskirta tani tikra vie
telė, kampelis ir matematiš
ku tikrumu tas viskas pa
statyta. Jau išėjo aštuoni 
numeriai, o vargu surastum 
kuriame nors mažą prieka
bę, kad tas ar tas ne taip, 
o šitaip turėtą būti ir tuo
met dailės, skonis pakiltą.

Kiekviename numeryj 
jaučiame kaž-ką tokio pa
traukiančio, žavėjančio mu
są estetinius jausmus. Ir 
kuomet atsigręži nuo “Vai
ro” ir pažvelgi i bent kokio 
musą amerikiečių išleisto 
laikraščio vidų, pasidaro lyg 
koktu, šiurpas papurto ir 
kįla neužsiganėdinimas. Ro
dos visuomet turėtum prie 
savęs “Vairą”, skaitytum ji 
ir grožėtumės jo daila.

“Vaire” mes randame 
musą geriausią dailininką 
veikalą reprodukcijas, Lie
tuvos sodžius, viensėdžio, 
akį veriančio peizažo-regi- 
nio, fotografijas. Čia mes 
susipažįstam su grožiu gam
tos nuo mus atitolusios tė
vynės, su jos darbininką- 
dailininką vaidentuvės dar
bo rezultatais pasižinom. O 
kas mums gali būti malo
nesnio, kaip ne tie savąją 
vargo darbininku, be galo 
vaizdus ir reikšmingi pa
veikslai, kurie, dažniausia, 
mums primena praeities 
garbingus arba skurdo ir 
vergystės laikus, kurie 
mums išvaizdina šiandieni
nio gyvenimo ar tai kupiną 
laimės momentą, ar tai be 
galo skurdžią, vargo ir siel
vartą pilną, dieną. Tai pik
to geniją regim, tai laimės- 
meilės dievaitę, tai lietuvią 
tautą varge besikasančią, 
bet laimės žiburį jau išvy
dusią. Tiesa, daug ką galė
tum pasakyti apie “Vairą”, 
bet tikiuosi nepoilgam su
grįšim prie jo, o dabar kiek 
turiu pridėti prie visu nu
meriu apžvalgos. •

“Vairo” num. 7, kaip ir 
kiti, taippat pilnas tos este
tinės grožės. Randasi repro
dukcijos paveikslu Ad. Var- 
no-Rikerio, pavadintas 
svyruonėliai-kastotėliai pa
linkę verkšlena savo nusto
tos grožės, dangus debesiuo- 
tas, laukai tušti. Nejauku 
darosi, pasigailėjimo jaus
mai sujuda-suvirpa ir sako: 
“Koks žiaurus tai liki
mas?” Bet štai, pervertus 
lapą, pamatai P. Kalpoko 
darbą “Vakarop”.

Upelis, kaip daug upeliu 
Lietuvoje, apaugusiu me
džiais krantu. Toliaus ma
tosi kalvos, kalneliai. Ant 
vienos iš tokią kalveliu, pa
skendęs medžią žaliumy- 
nuose, regimas baltas bokš
tas. Medžiai meta vakaro il
gą šešėlį ant vandenio. Bet 
medžiai, ne tie medžiai-aša- 
rotojai reprodukcijoje “Ru
duo”. Čia vienas už kitą pil
nesnis žaliąją lapelią, šake- 
lią. Ne verkėjėliai, bet pil
nai pakakinti savo gyveni
mu, kupini džiaugsmo. Dan
gus: vakaruos susirinkęs 
būrelis debesėlią-palydovė- 
lią, lydi saulutę nakties ru- 
muosna atsilsėti, o iš rytą 
pusės jau matosi kraštas 
tamsios naktinės marškos, 
kurią naktis jau tiesia. A- 
bu paveikslėliu lygiai gero 
darbo, bet atvaizdina du 
skirtingu gyvenimo apsi
reiškimu.

Čia pat Dailės Draugijos 
pirmininko A. Žmuidzinavi

čiaus fotografija, lietuvią 
juostą ir audimą raštai, dvi 
fotografiji broliu Buračią 
medinių darbą fotografijos. 
Jaigu prie to pridėti ne ma
žiau reikšmingas vinijetas, 
tai gausis didelis pluoštas 
gėlių, kimiomis išpuoštas 
tas musą tautos dar jaunas 
tvarinys.

“Vairo” num. 8 visas pa
švęstas paminėjimui 10 me
tą spaudos atgavimo sukak
tuvių. Nors tai neimama 
gvildenti musą dešimtmeti- 
nio spaudos veikimo, tik 
tik pakilusios dvasios mo
mentu nupiešti keli ruožai 
apie prieš spaudos atgavimo 
laiką kovą. Kun. J. Tumas 
savo straipsnį “Dešimties 
metą sukaktis”, nors blai
vai, bet gan platokai apraši
nėja, kokiais budais buvo 
kovota, kiek vargta ir keu- 
teta, rūpintasi del spaudos 
atgavimo. Kiti straipsniai 
tai lyg papildos į tą straip
snį. P. M. “Liet, spaudos 
bistorija” nurodo priežas
tis užginimo lietuviams 
spaudos ir priežastis leidi
mo. Pagaliaus padarytas 
mažutis skičas, kuriame ap
rašomi nuopelnai inž. P. Vi
leišio, kaipo pirmutinio lie
tuviu laikraščio leidėjo ir 
gaivintojo lietuvią dvasios 
užginimo laikais.

Be to yra dar ir dailės 
darbu — paveikslai, veikė
ją fotografijos ir keli dai
liosios literatūros straips
niukai, vienas kultūrinį lie
tuvią kilimą gvildenąs 
straipsnis.

.Čia reikia paminėti, kad 
nuo pat pradžios iki aštun
tam numeriui eina straips
neliai dailės ir estetikos 
klausimus gvildenanti.

“Vairas” yra dailės laik
raštis, kurio vyriausiu užda
viniu yra tobulinti pažinimą 
dailės visuomenės tarpe ir 
skiepyti ją estetinius jaus
mus. Mums kai}) tik truko 
supratimo toje srityj ir 
“Vairas” užpildys tą spra
ga

J. D.

Darbininkų byla.
Gegužio 19 d. Peterbur

go teismo rūmai teisė 4 O 
bucliovo fabriku darbinin
kus už dalyvavima minėtu 
fabriką nigs. 7 d. 1913 m. 
straike.

Tie darbininkai viena 
kartą jau buvo nuteisti 3 
savaitėms už tą patį dalyką, 
bet, kaip viena, taip ir kita 
pusė liko nepatenkinti ir 
buvo padavę, apeliacijos 
skundą.

Du darbininku savo skun
doje, tarp kitko, nurodė, 
kad jie straiko dieną ir fab
rike nebuvę ir tam tikrais 
fabriko bilietais prirodė, tė
čiai! ją pasiteisinimo teis
mas neišklausė. Prokuroras 
gi skundėsi, kad visi tie dar
bininkai esą perlengvai nu
bausti, nes jie dirba įstai
goje, kurioje gaminami 
daiktai karo reikalams, o 
tokiose įstaigose darbo pa
metimas sunkiai baudžia
mas. Teismo rūmai, išklau
sius abieju' pusi u paliudiji
mą ir argumentą, nutarė 
pirmo teišmo nusprendimą 
panaikinti ir nuteisė visus 
4 darbininkus 2 mėnesiams 
kalėjimo. (Pirmiau jie bu
vo nuteisti 3 savaitėms).

Dar prieš teismo dieną 
Peterburgo darbininką tar
pe buvo paplitę atsišauki
mai, raginanti darbininkus 
protestuoti prieš šią bylą. 
Bylos dieną prie teismo rū
mą susirinko darbininką 
minios. Teismo rūmai buvo 
apsupti sustiprinta polici
jos apsauga. Į teismą įlei
džiami tik ištikimi darbi
ninkai. Prieš teismo nu
sprendimą į teismo salę į- 
vedė irgi sustiprintą polici
jos apsaugą, bet jokiu inci
dentą nebuvo. Nuteistieji 
padavė skundą senatam

Putilovo fabrikuose bylos 
dieną iš pat ryto buvo pa
darytas milžiniškas mitin
gas. Vienu balsu darbiniu- > 
kai nutarė vieną dieną 
straikuoti ir giedodami re
voliucijos giesmes ir su rau
donomis vėluvomis išėjo 
gatvėn. Čia juos sutiko di
delis policijos būrys ir iš
skirstė. Išviso Putilovo fab
rikuose straikavo apie 22.- 
000 darbininką.

Kitą dideliu fabriką dar
bininkai, sužinoję apie Pir- 
tilovo straiką, taippat su- 
straikavo. Šen-ten buvo su
sidūrimą su policija. Keli 
darbininkai lengvai sužeis
ti ir keliolika suimta. Vieno
je vietoje darbininkai svai
dė į policiją akmenis. Išvi
so straikavo 155 fabrikuose 
80.000 darbininką.

Jei nori intikrinti savo 
žmoną, kad esi geniumi, tad 
tai privalai padaryti pirm 
jungtuvių, nes po jungtu
vių... jos neintikrisi.

Kodėl tavo žmona stebisi, 
kad 
ii tavo skustuvu kuopasek- 
mingiausiai gali... lupti 
bulves ir drožinėti paiše
lius?

Jei našlys su našle ims 
kalbėti apie moterystę, tai 
bekalbčdamu taip susipai
nios, kad iš to gali pasida
ryti vientik... mazgas.

Moteris paprastai išteka 
už žmogaus, kurį nori patai
syti todėl, kad... nerado to
kio, kurio nereikia pataisy
ti.

Kurios įkiresnės musios: 
Ar tos, kurios Įkrinta sriu
bom ar gal tos, kurios..., 
sėdi nosyj?

Yra įvairių sunkių rokun- 
dų, bet prie sunkiausių pri
guli. .. sąžinės rokunda.

Šiais laikais plačiai pra- 
plytęs klausimas: Ar Wil- - 
son buvo geresniu profeso
riumi, ar... prezidentu?

“Teddy” paliko... tėvu
ku. Anūkas sveria 10 svarų 
ir vadinsis “Theodore Roo
sevelt III.” Tikrai karališ
kai!

Austrijos ciesorius savo 
daktarams, kurie ji pagydė 
iš sunkios ligos, suteikė... 
augštus orderius ir atžymė
simus. Tai kas reiškia būti 
ciesoriumi!

Kuomet straigė nuolatos 
juda, tai i 14 dienų pereina 
vienos mylios plotį.

Vokietijoj durpės varto
jama vieton medinio anglies 
fabrikuoti gerą geležį.
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6 KATALIKAS

ŠIS-TAS IS RUSIJOS 
DŪMOS.

Makla- valdžia,
Nepersenai svarstant vidaus reikalų ministerijos sąmatą (biudžetą) durnoje kalbėjo ministeris ko v, teisindamas kad jos parėdymai nesipriešina manifestui 17 spalių, ir kad valdžia labai daug gero daranti žmonėms. Visupirma ministeris pasisakė — labai rūpestingai žiūrįs į durnos darbus ir visai nebijąs jos paklausimų bei užmetinėjimų, kad tik jie nebūtų taip iškraipomi kairiosios spaudos. Tolinus ministeris Maklakov nurodo, kokius sumanymus valdžia žada neužilgo dumon į- nešti; tarp tų sumanymų randasi: įstatymai apie žemiečių ir miestiečių savivaldų įstaigas, apie kelių taisymą, apie panaikinimą servitutų Lenkijoje ir Lietuvoje apie įvedimą žemiečių įstaigų Lietuvoje ir dar nemažai įvairių sumanymų, paliečiančių atskirų kraštų reikalus. Tiesa, tie visi sumanymai ilgokai guli mi nisterijoje, bet tai dėlto, kad sunku esą sustatyti išsyk tokius įstatymus, kad jie tiktų podraug ir dabartinei valdžiai ir žmonėms; prisieina 30 sykių atmatuoti ir vieną sykį nukirpti. Visgi ateinantį rudenį sumanymai apie savivaldas busią pagaminti, nes ministerijos valdininkai darbuojasi aplink juos nuo ryto lig vakaro nugarų neištiez-. išku-Lid -esr^%ad vidaus ministerijos negalima pavadinti vien policijos nisterija, kaip kasžin buvo praminęs.Iš kitų stambesniųjų manymų min i steri j a pagaminus naujus įstatymus apie policiją ir apie spaudą. Dabartinę spaudą, ypač darbininkų, ministeris kaltina žmonių kurstyme prie maišto ir riaušių. Kiekvieną įstaigą socialistai stengiasi išnaudoti savo ideoms platinti, kaip antai darbininkų draugijas, ligonių išdus, vartotojų draugiją; tų įstaigų kapi talus socialistai rūpinasi paglemžti sau ir apversti karinių organizacijų palaikymui. Ką gi turinti veikti valdžia, matydama tai visa? — klausia ministeris. Valdžia turi saugot tą visa, kas yra veikiama ir neleisti, kad į visuomenės į- staigas įsikverbtų nesveikos, kenksmingos srovės.Tolinus ministeris teisinosi, del ko kartais netvirtina renkamųjų visuomenės veikėjų, neleidžia bei uždaro įvairias draugijas. Vis tai esą daroma iš rupesnio, kad jos nepakryptų blogou pusėn vedamos neištikimų žmonių, kad neimtų prieštarauti valdžios darbams Labai lengva esą atspėti, kokios draugijos ir kokie veikėjai gali tikėties valdžios patvirtinimo — reikia tik prisilaikyti tų pačių nuomonių, kokių prisilaiko valdžia. Kadangi didžiausia valdžios nuomonių niekintoja pasirodo dabartinio ji spauda, todėl valdžia ir nutarus ją suvaržy

mi-

suturi

ti ir tai neikiek nesą priešinga 17 spalių suteiktoms liuosybėms. Baigdamas savo kalbą ministeris prisipažino, kad neperdaug pasitikįs savo kalba, kad jinai galėtų visus pertikrin ti, bet visgi raginąs durną darbuoties podraug su valdžia bendram darbe.Ministerial atsakinėjo daug kalbėtojų iš įvairių pusių. Spalietis Šidlauskis neiškentėjo neatsakęs ministerial, pavadindamas dabartinę valdžios politiką — tiesiog griaunančia tvarką, o ne ją taisančia, nes ieškodama revoliucionistų valdžia neleidžia veikti ir ramiems žmonėms. Dabar tarp visuomenės ir valdžios pasidaręs toksai skirtumas, kad baisu esą ir pamanyti, kas gali tolinus iš to viso išeiti. Todėl Šidlauskis šaukia valdžią susiprasti kol laikas ir permainyti savo politiką. iįLenkų atstovai dejuoja, kad valdžia nesiliaudama varanti kitataučių rusinimo politiką, kuri tečiau nepasiekia savo tikslo ir naudinga esanti labinus vokiečiams.Kauniškiu žyilii atstovu Fridman patėmija, kad valdininkai, spauzdami žydus, tikisi gauti už tatai paaug- štinimas tarnystėje.Ilgą kalbą pasakė Rodičev, priimdinėdamas, kad valdžia visai nepildanti į- sakymų 17 spalių manifesto. Ministeris Maklakov išsireiškęs, kad negalima duoti žmonėms tokios liuo- sybės, kad jie imtų griauti visuomenės tvarkos pamatus, bet geriausią tvarkos apsaugą mato Rodičev pažadėtose 17 spalių manifesto liuosybėse. Reikia tik jas įvykdinti ir tvarka busianti ant visados apsaugota. Dabargi liuosybė tesuteiki amu j u odaš imč i a m s.Tolinus Rodičev skaito 17 spalių manifestą ir lygina jo pažadėjimus su dabartiniu valdžios veikimu. Manifeste tarp kitko pasakyta, kad bus užlaikomos teisių įstaigos, paties caro suteiktos, tuo tarpu durnos įstaiga kaskart labiaus varžoma ir jau neleidžiama joje Kuosai kalbėti, kaip tai parodo atstovo Čcheidžės byla, Rodičev primena, kad valstijai ne taip esą pavojinga, ką kalba koks nors socialistas durnoje, bet ką veikia patįs valdininkai, nuolat laužydami valstijos įstatymus. Caras žadėjo suteikti žemiečių įstaigoms plačią savivaldą, ministerija gi ją ėmė varžyti, visus 10 metų taisydama savivaldų lįstatymus; o kad prisieina kuomet įstatus perkeisti — tatai atliekama šarpiai. Pasekmės nepildymo valdžios pažadėjimų — pasirodė kenksmingomis visupirma pačiai valdžiai, numažindamas Rusijos dorine intekmę į kitas valstybes. Nors 1905 metais Rusija buvo silpna, bet nei viena svetima valstybė nedrįso jos užgaulioti, nes visiems buvo aiški Rusijos vidurinė jėga, ką tik atbudusi. Dabar gi kas kita. Savo erzinančia politika valdžia sukiršinus kita

taučius, Rusijoje gyvenančius, ir atstūmusi juos mfę rusų. Kad sugrąžinus, valstybės vienybe ir vidurinę tvirtybę, Rodičev pataria suteikti kitataučiams liuesą mokyklą: Vilniuje įsteigiant universitetą vakarų kraštui, Tiflise Kaukazu i, — tie kraštai nurimtų ir tvirčiaus liktų surišti su visa valstybe. Taipogi, suteikus liuosybę spaudai, paaiškėtų daug valstybės ir visuomenės reikalų ir jie greičiaus liktų aprūpinti.Valdžos gintų kitą dieną buvo išstojęs žinomas juodašimtis Puriškievič, kurs savo poros valandų prakalboj prirodinėjo, kad dabarties laikai Rusijoje labai panašus į 1901 metus, kuomet buvo rengiama revoliucija. Visur vėl tveriama slaptos organizacijos, apie kurias Puriškievič sakos turįs surinkęs daug visokių žinių. Todėl valdžia negalinti kitaip elgties, kaip tik persekioti visas intariamas organizacijas ir laikraščius ir Puriškievič ragina gubernatorius jų nesigailėti.M ii iukov, atsakinėdamas Puriškievičiui ir ministerial, pažymi, kad valdžiai visai nėra reikalo skaity- ties su durna, nes apie ją kalbėdamas ministeris Maklakov išsireiškęs kaipo a- pie patariamąją įstaigą, o ne kaipo įstatus leidžiamąją. Todėl be reikalo kai kurie prikaišioja valdžiai, buk jinai kurstanti valstybėje pervartą: kam reik kurstyti, kad pervarta jau padaryta ir nuo manifesto 17 spalių beveik nieko nelikę.Po Miliukovo kalbėjo dar keliūtas atstovų kairiųjų ir dešiniųjų, bet nieko patingo. Tiktai kunig. topolk-Mi r sk i pa ta r ė laikraščius apkrauti kesniais po 50 kaip, kiekvieno numerio, žmonėms jie neimtų prieinami, nes laikraščiai daugiausiai tvirkiną liaudį.Durna, išklausius visų kalbų, priėmė 18G balsais prieš 95 pareigos formula, sustatytą spaliečių ir centro partijos. Savo pranešime spaliečiai, pažymėję nuolatinį niekinimą visuomenės nuomonės, nurodė, kad vidaus politika, varžydama žemietijų veikimą, trukdo dvasinį ir ekonominį šalies plėtojimąsi; 2, nedraudžiama admin ist racijos sauvalė kursto neuž- siganėdijimą plačiųjų minių ir padeda jose platin- ties srovėms, priešingoms valstybei; 3, trukdant į- vykinimą visos eilės caro manifestų valdžia priešinasi caro valiai ir 4, atsiradęs iš to viso valstybės stovis silpnina Rusijos galybę ir grasia jai neapskaito- tomais vargais. Todėl durna atkreipia valdžios domą į dabartinės politikos pavo jų ir pereina prie, svarstymo atskirų sąmatos straipsnių.Šitas pranešimas, kaip ir visuomet nepadarė jokio įspūdžio į ministerius ir tie. apleido posėdžių salę. Kas jiems bėdos, kaip ten durnoj kalbama, tik vės
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Jiems ir terūpi sugrąžinus seno- laikus juos tvirtai pa-

laikyti del didesnės Romanovu garbės. Durna-gi, ją nuomone, tik komedija, gyventojams akiu a pinui lininiui.
Žemė ir žmogus.Šiandien net vaikai žino, kad žemė yra apskrita, nes apie ją galima yra apkeliauti, kad atplaukiančio laivo pirma tik viršūnė pasirodo, o paskui vis ima daugiau matytis, ir kad žemės pavidalas atsimuša ant menui io apskritame paveiksle. Šitas žinojimas liko tiek popui eris ir tiek aiškus, kad nerasite mokykloje vaiko, kuris to nežinotų ir nesuprastų.Tuom pačiu laiku dar galite atrast žmonių, kuriems bus didelė naujiena, jei pranešite apie žemės apskritumą; jie netikės; jie ginčys ir sunku bus juos pertikrint, nes jie jau seni ir jų smegenys atbukusios.Viena pasakyti milijonams žmonių, kad žemė y- ra buvusi kada-nors ugniniu skrituliu, panašiu dabartinei saulei, tik milijoną sykių mažesniu, reiškia pasakyti tokį dalyką, kuriam jie jokiuo bildu netikės, kol tik neapsipažįs su Astronomija, kuri duoda Suprasti, kaip dangaus kūnai tveriasi, kaip jie gyve ita, kaip greitai atvėsta ir t. t.Astronomija atranda, kad žemė yra buvusi dideliu karštų gazų skrituliu. Ji sukosi nęnpribnotoj erdvėj ir vartėsi. Laikėsi ji paskirtose ribose todėl, kad saulė ją traukė tiek, jog ji negalėjo toliau nusiristi. Yra, mat, kūnuose žinomas proporcionalis traukimas, kurį suprast galima iš fizikos mokslo. Tuomet žemė Apšvietė ir šildė menulį taip, kaip dabar ją šildo saulė. Jokios gyvasties ant jos but negalėjo. Bet jos ataušimas didinosi su laiko bėgiu. Ir praėjo milijo- nų-milijonai metų, kol ji liko nors kiek vėsesnė, kol ant jos užsidėjo nors šio- kia-tokia pinta. Tuomet pradėjo kristi ant jos buvusia garų pavidale vanduo ir ji liko aplieta. Tik kur- ne-kur, pasiliko išsikišę iš vandens kontinentai, vienok, ir tie tai skendo, tai vėl iškilo, kas daro dar ir pastaruosiuose laikuose.Giliausioji senovė — ta senovė, kuri buvo už mili- jonų-milijonų metų — nepaliko įvairumų apie save. Ir kaipgi paliks, kad tuomet buvo visa žemė vienas mišinys liepsnojančios ma- sos? Tos gadynės, kurią galima yra ištirti, ir kurios irgi po kelis milijonus metu ėmė, jau nėra žemės pradžia. Tuomet jau ji buvo milijonų — milijonus metų sena. Vien tik anglies gadynė traukėsi 7 milijonus arba ir daugiau metų. O anglis tvėrėsi iš puvimo didelių paparčių lapų ir medžių. Taigi Amerikoj, Anglijoj ir net Siberijoj, kur anglis yra randama, kada- nors yra augusios painios, kokios dabar tik Saliaroje auga. Iš tounatos, kad dar anglies gadynėj ant žemės 

buvo gana karšta, o juk prieš tai buvo dar milijonai metų ir ji dar karštesnė buvo.Iš kur atsirado pirmoji gyvastis ant žemės? Čia tai yra didelis klausimas, kuriuomi suka galvas šiandieniai mokslininkai ir taip lengvai supras ateityj ir maži vaikai. Vieni prirodinėja, kad prie tam tikros atmosferos ir kitų aplinkybių, galėjo pirmoji gyvastis atsirast, iš kurios išsivystė paskui visi kiti pavidalai, susitvėrė čia pat ant žemės iš tos pačios medžiagos, kuri yra žemėje arba o- re. Kiti tvirtina, kad gyvasties diegai galėjo nukristi nuo kitų planetų su meteorais arba kitokiais budais. Bet kaip galingas ir kaip platus mokslas nebūtų musų dienose, jis yra tik kūdikis prieš ateities mokslą. Jei mes pažvelgsime, kokis mokslas tebuvo už poros tūkstančių metu atgal, tad pamatysime, kad musų penkių metų kūdikiai rėš į jį atsakyti ir su laiku kytus žmones; o ką tuomet besakyti apie ateitį?Jei žmonija pastatė sau klausimą apie pirmosios gyvasties atsiradimą, ji turės į jį atsakyti ir su laiku atsakys.Tiesa, dar turime mes ir tokiu keistu akrobatu, ku-V v v Zrie nepripažįsta net veislių mainymas! ir galėjimą iš vienos gyvasties išsivystyti įvairiems gyvūnams ant žemės. Šitame klausime yra tiek daug matomų faktų, kad, rodos, mažiausio ginčo but negali, vienok ir tai nekurie žmonės nori būtinai pripažini tą kvailystę, kad visi gyvūnai ir žmonės išsyk atsirado tokiais, kokiais šiandien yra.Geologijos tyrinėjimai parodo, kad augščiausis anglies gadynės sutvėrimas buvo — salamandras (driežas). Vėlesnėse gadynėse atrandami jau ir tobulesni gyvūnai.Jaigu perstatote sau visai kitokią žemę savo karščiu, tai nesunku bus suprast, kad ir ją apsupanti atmosfera buvo visai kitokia, kokia dabartiniai sutvėrimai negalėtų kvėpuoti. Pagal orą ir kitas aplinkybes buvo ir gyvūnai, iš kurių per milijonus metų išsivystė dabar esantieji žmonės ir gyvūnai.Žmogui rodosi, kad žemė yra labai didelė ir išrodo ji plokščia. Mat, žmogus yra tik dulkė prieš ją ir tie 25 tūkstančiai mylių žemės apskritumo, jam išrodo milžinišku. Aplink 15 šimtų milijonų žmonių gyvena ant šio žemės skritulio ir yra, jaigu taip galima išsireikšti, prikalti prie jos. Jei že mė musų netrauktų prie saves, mes būtume mėtomi arba lakstytume tuštumoj, kaip vėjas blaško pūkus. Mes esame žemės vaikai ir ji niekur musų nenuleidžia. Ji taip turi mus pritraukus, kad kvaila butų stengtis prieš mirtį arba po mirties bent kur nuo jos nulėkti.Tie 15 šimtų milijonų žmonių yra išmėtyti įvairiuose tarpkalniuose ir ant įvairių kontinentų. Ir neto- 

Ii kiekvienas žmogus yra protiškai prikaltas tik prie savo kampo, kur jis gyvena, tik savo reikalais interesuojasi, tik su keliais savo kaimynais susipažįsta. Taip sakant, didžiuma žmonių y- ra dar mažiukais, mikro- biškais žemės gyventojais, kurie nemato viso pasaulio, kurie neinteresuojasi viso pasaulio žmonių reikalais ir nesistengia su viso pasaulio žmonėmis susipažinti.Kaip įius žingeidi! ateityje gyvent, kada žmogus matys visą pasaulį, kada jis bus piliečiu viso pasaulio ir rupįsis visų žmonių gerovė! Kada žmogus išsiris iš savo siauro kampelio, kada jis įeis į draugiškumą su viso pasaulio žmonėmis, tuomet atsivers plati proga pažvelgt atgal už kelių 
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Naujas Sąvaitis Laikraštis 

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

"ATEITIS” bus bepartvviškaa jaunimo laikraštis ir bepartyvilkai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

"ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
"ATEITIS” tilps kodaugiaualai žinių apie musų jaunimo judėjimų ir 

veikimų. Taipgi tilps daugyba ir kitokių žinių ir žinelių ii lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

"ATEITĮ” išleidinšs nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrove “Ą- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimų.

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

"ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti žinomi adresu:

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

RĖJIMUI DYKAI).

DU-KART NEDELINIS LAIF^ASTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Iželna kas utarninkas ir petnyfla.

----------- ----- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------------AMERIKOJ fmetams $2.50Epušei matų $1.25ETTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
l joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
528-522 W. South *11., . Mahanoy City, Pa.

milijonu metų, suvienyt vi su gabumus ir ištyrimus ir sužinot dar aiškiau apie žemės ir žmonių pradžią, apie žmonių vystymąsi iš žemu sutvėrimų, iš neknl- turizuotų tautų į protiškus milžinus. To mes, žinoma, nesulauksime, nors mokslo vaisiais ir dabar galime naudotis, bet po musų gy- veliantieji ant šios žemės žmonės — sulauks to viso, kas mums šiandien išrodo tik svajone. B. R—is.
Jei tu pats ką nors reiš- 

ki, tai neprivalai girties sa
vo garsingais bočiais.

Berlyne randasi viena sa
lė, kurioj asla išgrįsta drus
kos plytomis, todėl galima 
čiužinėties kaip ledu.
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Kr. Duonelaičio Raštai
(Tąsa).

Ir prastai su vysti jus i pašalį kišo? » 
Ale, želėk, Dieve, kiek džiaugsmo judu sulaukėt, 
Kaip susivaidijęs ant lauko juma sūnelis 
Barės rustaudanis, ir brolis numušė brolį!
Ak, Adom, tu peržengdama prisakymą Dievo, 
Sau ir jaauins padarei vargus ir didelę bėdą.
Juk ir mes, kaip tu, šiame sviete vos pasirodom, 
Štai, tuo bėdos iš visų pašalių susibėga, 
Ir nuo lopšio mus iki grabo persekinėja.
Ale ką galim veikt? Pakol krutame sviete, 
Turim jau visaip, kaip taiko Dicvs, pasikakint.
Juk ne vis reik vargt; ir tokios randas dienos, 
Kad, prisivargę daug, širdingai vėl pasidžiaugiam.

An žiemos smarkinas su šalčiais vėl pasibaidė, 
Ir ilgų mikčių tamsybės jau nusitruinpin.
Vei, saulelė, tik žiūrėk, atkopdama greitai, 
Brinkina jau laukus ir žolę ragina kelties. 
Vei, ne daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę 
Uuostysim, ir garbįsim pavasarį margą.
Bet ir jus, darbai, mus vėl užnyksite dovyt, 
Kad turėsim su vargais į baudžiavą traukties.
Ak, kiek truso reiks, ik į skunes sugabęsiin, 
Kas ant augšto’ dar ar klėtyj guli be diego, 
Ir kiek dar aplukėt reikės, iki šiupinį virsim!

Nugi dabar, į dievišką žiūrėdami ranką, 
Judinkimės pamaži nuolatai nusitvert savo darbus, 
Ir nepabugkim, kad išgirsim darganas ūžiant, 
Ar kad orai mus daug syk visoki nugandįs. 
Skubinkimės, eime, nugaminkim reikalą kožną! 
Orei žagrių reiks, palyčių beigi noragų, 
O akėčioms reiks uogelių bei bingusių kuinų. 
Žinom juk, ką jaučiai mums rėpliodami riekia, 
Kuinai tur, kad liepiam jiems, skraidydami trupint.

“Rods”, tarė Slunkius, “vėl bent syk su padėjimu 
MU ■ Dievo
Išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom. , 
Ak, kiek syk aš, rūpesčių visų neminėdams, 
Ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą. 
Ak, kad but ilgiaus žiema pas mus pasilikus, 
Ir kad vis miegot mums butų sviete paskirta! 
Ogi dabar, želėk Dieve, jau vasara randas 
Ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rungties. 
Ak, man ašaros į akis jau pradeda traukties;
O mano motė — žinot juk, koks moterių būdas — 
''jjįj^iraukusJr yankas, grąžydama verkia.
Aš, Valtodams vis ir tokių bėdą matydama, 
“Ak, močiute”, tariu, “bent syk ir verkusi liaukis; 
Juk dar čėso yr, ir mes atliksime darbus.
Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams, 
Tą daug syk pagauna, kurs vis ritasi šokdams;
O kiek syk sutrūksta jis, permier besisukdams! 
Kuinas taipo-jau ramboks, vis žingine žergdams, 
Kartais dar toliaus uždėtą nuneša naštą, 
Kaip tuls žirgs durnuodams ir piestu šokinėdams; 
O kiek sykių dar iškadą sau pasidaro!
Ant, smalininks scikėt ir išparduot savo smalą, 
Per kiemus pamaži važinėdams, kirkina ratą, 
O tiktai nusipelno jis sau pinigą grečną.
Kas iš to, kad būras tuls, perdaug bėginėdams 
Ir permier bcsirupindains, savo sunkina širdį!

Tėvs mano Kubas taip glupai, kol gyvs nepadarė, 
O ir jo tėvs Stepas taip gyvent nemokino. 
“Vaikai”, rėkdavo jis, ant demblio girts išsitiesęs 
Ir su Žaku prastu, kaip prastas burs, užsiklojęs, 
“Vaikai, šukštu jums naujus niekus pramanyti. 
Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų, gyvenom. 
Vis protingai, vis- pamaži nusitverkite darbus. 
Čėdykitės kytriai, jauni dar būdami klapai, 
Kad dar ir senysta ką ras, atšokdama kartą”. 
Tuos žodelius savo tėvo aš tikrai nusitvėriau 
Ir, kol gyvs krutėsiu, juos kasdien paminėsiu”,

Tas durnas kalbas visi girdėdami būrai 
Gėdėjos, bet Pričkus, jam drąsą pasakydama, 
“Eik”, tarė, “šūdvabali, kur šūdvabaliai pasilinksmin! 
Juk tu jau su savo namais kasmet tupinėdams, 
Sau ir mums lietuvninkams padarei daug gėdos. 
Aš, kad man sk’vieruot pons amstrots urdelį siute, 
Tau, žinai, daug syk taipo- per nugarą drožiau, 
Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė. 
O kiek syk tave vakmistras kuone visą nulupo, 
Ir tu raišėdams vos-vos į baudžiavą traukeis. 
Neprieteliau, tu lėbaudama ir vis smaguraudams, 
Lauką su tvoroms ir namą visa suėdei;
O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi?

Bet jus, viežlybi kaimynai, jus gaspadoriai, 
Su grečnoms gaspadinėms, mums neįeik nusigėdėt, 
Kodėl mes, būriškus jau vėl nusitverdami darbus, 
Mėšlus rausim ir laukus indirbdami vargsim; 
Juk ir pirmas sviets, šventenybę savo prapuldęs, 
Su darbais ir rūpesčiais savo pleškino puodą. 
O tingėdami vis ir snauzdaini sviete netinkam. 
Kad skilvys išalkęs nor gardžiai pasilinksmint, 
Tai pirma tur visas kims vieniai pasirūpint.

Taigi nutverkim jau dabar kiekviens savo jautį 
Ir, išrėdę jį, kaip reik, klausyt pamokinkim. 
Nes, ką žiemą jis yra stalde sudūmojęs,

'i

KATALIKE

Tur visiems pasakyt, kad vėl jau vasara grįšta. 
Tu žioply, Merčuk, del ko juokies išsišiepęs? 
Ar tai juoks, kad būrai turi į baudžiavą rengties? 
Tu dar nebandei koktu, kad stengiasi margis, 
Ar nusiminęs žalis tik vos-vos rėplinėja.
Tik bandyk koktu, kad amtmons pradeda rėkaut, 
Ir nesvietiškai prasikcikdams iltinį griežia.

Tu, nenaudėli Pūky, taip-jau susimislyk, 
Kad tave Lauras arti nusiųs ant Kasparo rėčių. 
Tu kasmet juk, nei razbaininks, vargini jaučius 
Ir, nei koks lupiks, galvijį kankini biedną. 
Tik baisu žiūrėt, kad kerdžius išgena bandą, 
Ir tavo jaučiai pro vartus vaitodami žergia: 
Nes čia bėdžius viens vos vieną paneša ragą, 
O kits ten, uodegos netekęs, vos rėplinėja. 
Andai vakmistras, pas mus skvėruot atsibąstęs, 
Klausė koliodams, kas bėdžiams tiems nusitiko. 
“Ak”, tarė Paikžentis, “Plikys juos taip pagadino”. 
Ak, tu neprieteliau, ką dirbi, bent susiprask!; 
Ar tu jau visai padūkai taipo bėgy vendams? 
Mislyk tik, koktu tau butų, kad tavo maj’gis, 
Prie galvos tave tverdams, žagrę vilkti priverstų. 
O paskui, tave visą jau smertnai nustekenęs, 
Su šiaudų kuliu, kaip jautį, šerti pagautų 
Ir mėsininkui sprandą tavo nusukt nugabentų? 
Mislyk tik, koktu tau butų, kad pasikinkęs, 
Nei koks jautis, vilkt turėtumei savo žagrę. 
Taigi, žmogau, dėkavok už tai kasdien savo Dievui, 
Kad tavo laukis su dvyliu tau padeda dirbti • 
Ir kad kuinai tau akėdami žengt nesistengia.

Tverk prie ragų, kišk į kulboką tinginį žalį, 
Bausk jį, kad klausyt nenorės ir tau pasipriešįs. 
Tur klausyt, juk tam jisai tavo pašarą kramtė 
Ir ištroškęs iš tavo prūdo vandenį gėrė. 
Tik saugokis, kad nė pats, be reikalo mušdams, 
Su glupais savo jaučiais į galvijį pavirsi.

Juk žinai, kaip bėdžius toks už pašarą menką 
Tau, kad jam grumzdi, pasilenkęs užžagrį velka, 
Taip, kad jam daug syk seilėdams jo liežuvėlis 
Iš karštų nasrų, nei blėkas, kabo nuo zubų.

Jautis, kaip girdi, sau vargdams pašarą pelno; 
O ir tą daug syk, kas skupas randasi čėsas, { 
Su maldelėms ir kuone verkdams vos išsiprašo. 
Ak, mano gaidus, juk ir mums taip-jau pasidaro, 
Kartais del vargų vos sausą truputį kramtom,. 
Ir iš kalno su savo jaučiais vandenį siurbiam, 
Kur vabalai ir varlės su pasimėgimu maudos. 
Ale nebok, gaidau, neverk permier nusimindams; 
Juk viens miers, kaipo savo blogą sotini skilvį, 
Kad tik Dievs sveikatą mielą tau dovanoją^ 
Taigi nurykim jau prastoką savo kąsnelį. 
Ir ruduo potam mums duos riebiaus pasivalgyt.

Ant, žiūrėk tiktai, veršiukai jau šokinėja, 
O ėryčiai su paršiukais žįzdami spardos. 
Vištos ant laktų jau daug iškarkino pautų; 
Tik palūkėk, margi vištyčiai tuo pasirodys. 
Nes šlekutė su baltžande jau pasičypsin, 
Ogi žąsyčiai iš kiaušinių veržiasi laukan. 
Vei, kaip žąsins savo sulaukęs sveikina veislę 
Ir besikloniodams vaikus savo varinėja. 
Ba, mėsos visokios ir šiilnų smagurėlių 
Virt ir kept gardžiai jau daug visur pasidaro.

Nugi dabar, kaimynai, gentįs ir gaspadoriai, 
Rūpinkitės akylai, kad užardami lauką, 
Daug visokio sau išbertumėt vasarojo.
Juk negali maitinties vis vienais riebumynais; 
Ir dailių riekelių reik, kad spirgini spirgins.
Todėl tur kiekviens, šventes pavasario švęzdams, 
Kas ant čielo meto reik, taipo pasirūpint, 
Kad kožną dieną, nusikandus savo dalyką, 
Dar ir sekančiai n’užmirštų reikalą skalsint.

“Rods”, tarė Blėkius, “ką mes pernai sau nusipel
nėm

m

Ir zopostui savo namams kampe pakavojom, 
Su žiema jau baigias ir visur išsituštin. 
Vei, kaip skunes, kur musų lobiai buvo sukrauti, 
Nei pustynės stov’ ir maisto viso neteko. 
O aruodų' krūvos jau taipo pasibaigė, 
Kad kisielių virt ir skanų šiupinį pleškint. 
Nieks nesiliko, kaip tiktai skupa mažumėlė. 
Ant, pašaliai visi, kur ropes irgi repukai 
Su kitais viralais zopostui buvo padėti, 
Taip išsituštino jau, kad mes, kasydami galvas, 
Vos jau žinom ką nusivirt ir kuo pasisotint. 
Ak, jus kumpiai, jus dešrelės su lašinėliais, 
Mes kuone verkiam jau, kasdien paminėdami jūsų.

“Tič”, tarė Pliekus jam, lietuviškai pasakydama, 
“Eik, žioply, tu juk kasmet del ėdesių skundies. 
Kas tau kaltas? Kam vis, sulaukęs rudenį riebų 
Taip nesvietiškai sugramdai savo zopostą, 
Kad prieš Martyną tik vos paršiukš pasiliekti? 
Gėdyk, neprieteliau, kol riebų šutini puodą, 
Tai tau kudą nereiks prisikaist, kad vasara grįsta.

Taigi nutverk išnaujo vėl del ėdesių darbus 
Ir pelnykis ką sukriai del rudenio rudo. 
Dirvai duok, kas reik, kad jos palūkanų nori; 
Juk neprivalo ji tau duot, negavusi nieko. 
Ushįs, dilgėlės ir brantai su sane va dais 
Auga, kaip žinai, be jokios musų pagelbos; 
Ale grūdelis gers nesiranda, kad nepasėji.

_____ ... (Pabaiga seka).

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.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

Pirmininkas
Norkūnas, 166 Melrose St., 
Montello, Mass.

Pagelbininkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

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

Kasininkas ■
bonas, 261 Broadway, So. 
Boston, Mass.

iI >

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

M. A.

Kar. Ur-

Gumines ir Metalines Antspaudos
Šiuomi pranešame gerb. draugijoms, kliubams ir pavieniems asmenims, 

kad “Kataliko” kningynejvestas naujas skyrius guminių ir me
talinių antspaudų. Čionai parodome keletą antspaudų 

pavyzdžių, kas yra reikalingiausia draug. kliubams ir tt.

Puikiu labai paranki metalinė antspauda. 
Labai reikalinga kiekvienam “biznieriui”. 
Kaina ............................................................ $1.25

Parankiausia yra turėti po ranka šią ant
spaudą. Ji ypatinga tuom, jog užstačius ry
te, ją gali vartoti per visą dieną Reikalai pri
ėjus nereikia rašinėti ranka mėnesio ir die
nos. Puikiausias daiktas kiekvienam rašti
ninkui ir biznieriui. Kaina ......................  50c.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite katalogus muzikos instrumentų, kningų ir 
įvairių kitų daiktų.

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, - ■ CHICAGO, ILL.

Šitokios ir kitokios į tą panašios ant
spaudos reikalingos ir labai tinkamos draugi
joms, korporacijoms ir kitokioms įvairioms į- 
staigoms Kaina ........................................... $4.00

Kišeninė nikeliuotu antppąuda. Labai 
paranki nešioti kišeniuje, visa padirbta iš 
metalo Kaina .................   $4.50

Plunksninė antspauda, įtaisyta taip pui
kiai, kad su jaja galima rašyti plunksna ir 
paišeliu, o kitame kotelio gale tauti antspau
dą su savo vardu ir pavarde Kaina .... 50c.

Puiki kišetiinė aiitispau4n7-Tsri savo—vattkn 
pavarde, ir antrašu, gražiai sudedamas, pri
taikinta taip, kad greit butą galima panau
doti. Prie antspaudos sykiu yra ir rašalinė 
paduškaitė Kaina ....................................... 75c.

ANTRASIS “VYČIŲ 
KONGRESAS.

NAUJAI IŠLEISTAS DIDŽIOS SVARBOS VEIKALAS
KAZYS PUIDA.

MUSŲ DAINIAI
Kritikos Bruožai.

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

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

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

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

Franklin 8972 116-118 N ."LaSalle St., Phone: Aut. 84041 
PKIESZAI MIESTO SALE

Kąd| kusi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.
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Humoras = Juokai.
I • • ’ ■ . .'

PASEKMINGI VAISTAI;

Kiekvienas policiantas 
sulyg miesto įstatymu pri
valo turėti nuskirtą ugi ir 
savo kūno storumą. Šis pas
tarasis matuojamas svarais.

Pirm keliu mėnesiu ne- 
kurio amerikoninio miesto 
vienas policiantas atėjo pas 
daktarą X. patarimo klaus- 
ties, kadangi delei savo nu
tukimo jam grasė pavojus 
būti prašalintu iš tarnybos. 
“Tris šimtai svaru sunku
mo sulyg įstatyimi man lei
džiama turėti, gi aš jau sve
riu tris šimtus ir vieną sva
rą”, skundžiasi daktarui 
sielvartaujantis policiantas. 
“Patark man, miels dakta
re, ką turiu daryti, kaip 
turiu sumenkėti, nes kitaip 
man prisieis apleisti tarny
bą ir reiks badmiriauti.”

Daktaras, žinomas šposi
ninkas, sako: “Nėra tai 
lengvas gydymas, kaip tam
sta manai. Kad sumenkėjus, 
tamstai prisieitu ilgesniam 
laikui išvažiuoti kur į mau
dykles, arba tik kas trečia 
diena valgyti. Taippat ne
gerti alaus ir, abelnai, jo
kiu svaiginamųjų gėralu nei 
pauostyti. Ir — “

“Bet, daktare”, pertrau
kia pacientas, “toksai gy
dymo būdas man visai nėra 
galimas. Į maudykles va
žiuoti negaliu, nes vyresny
bė manęs neleis; dvi dieni 
nieko nevalgyti — tai juk 
tuojaus turėčiau badųmi 
numirti; gi tokioj sunkioj 
tarnyboj ' esant atsisakyti 
nuo išsigėritno — tai tiesiog 
negalimas daiktas! To viso 
aš negaliu padaryti!”

“Na, sunkus yra daly
kas!” atsako daktaras. “Pa
galiau tau ir taip visvicna, 
ar tave liesą, ar nusipenėju
sį nušaus, arba kaip nema
lonu šunį užmuš.”

“Ką kalbi, daktare?” su
riko baimės apimtas polici
antas ir taip akis viršun iš
vertė, kad, tarsi, butų jau 
jautęs savo kūne įstrigusią 
švino kulipką ar tai virva
galį aplink kaklą.

“Kalbu tai, apie ką va
kar netikėtai man teko pa
tirti”, atsakė daktaras. 
Eidamas vakaro metu tam
sia gatve sutikau tris dide
lius bomus-plėšikus. Tu tuo 
laiku stovėjai atsirėmęs ant 
kertės į saliuno sieną, gi jie 
rodė į tave pirštais ir kal
bėjosi: “Tą nenaudėlį būti
nai turime nudėti”. Žino
mas dalykas, kad aš, tai nu
girdęs, kuogreičia tįsia nu
bėgau namo, nes bijojau 
ten savo kailio palikti.”

“Ar tik ištikrųjų tai dak
taras girdėjai? Juk pats 
Dievas gali liudyti, kad aš 
bomams nieku neprasikal
tam Kiek kartų tenka man 
nužiuromus asmenis sutik
ti, visuomet juos žmoniškai 
pasveikinu ir einu sau to
liau. Ir už ką jie ant ma
nęs kėsintųsi, jei aš jiems 
nieko blogo nesu padaręs. 
Žmogus nekuomet negali 
turėti sau atvangos. Tai 
toksai žmonių dėkingtimas! 
Bet lukterėkite, tinginiai! 
Nesulaukiraas jūsų, kad tu
rėtumėte mane nekaltai ga- 
labinti!”

Tai pasakęs sugniaužė 
kumštis, tarsi, rengdamasis 
kovon, nuspjovė ant glin

dų, kur net juoda žymė ant 
visados pasiliko, pagriebė 
savo urėdišką kepurę, ir, 
sunkiai alsuodamas, išbėgo 
iš daktaro kabineto, nepa
sakęs nei “good bye”.

Ištisą mėnesį nepasirodė 
pas daktarą ir tik tankiai 
jis buvo matomas savo nuo
vados apskrityj kaipo veik
lusis sargas. Turbūt ieško
jo bomų, kurie norėjo jį nu
žudyti. Nuolat su savimi ne
šiojosi du revolverių, mato
mai, buvo pasirengęs stoti 
kovon kiekvieną valandą.

Tomis dienomis pas tą 
patį daktarą X. apsilankė 
policijos poručninkas, tru
putį perplonas, nepanašus į 
musų policiantą, bet grabš- 
tus ir naujoj uniformoj. 
“Gerą dieną, pons dakta
re!” pasveikino poručnin
kas daktarą. “Atnešu dak
tarui užmokestį už pirmuti
nį mano čia apsilankymą ir 
lygia dalimi tamstos nusky- 
rimą general™ policijos 
daktaru, kaip tomis dieno
mis yra nusprendęs polici
jas viršininkas.”

“Bet kaipgi tas yra gali
ma, kaip tas viskas išeina?” 
klausia daktaras. — “Visu- 
pirrnu man nepriguli jokia 
mokestis, kadangi tamstos 
negydžiau, gi paskui net ne
teko man niekur tamstą 
sutikti.”

“Jei taip, tai, matyt, po
nas daktaras turi trumpą 
atmintį”, atsakė poručnin
kas. “Juk pirm šešių savai
čių apsilankiau pas dakta
rą ir pats, ne kas kits įbau
ginai mane tais žmogžu
džiais, tykojančiais ant ma
no gyvasties. Vaistai buvo 
labai pasekmingi.”

“Ar tai gali būti?” -— 
stebėjosi daktaras. “Die
važ, nekuomet nebūčiau 
tamstą pažinęs. Bet pasa
kyk man, po šimts peibelių, 
kaip tas viskas išėjo, kad 
tamsta toks suplonėjęs ir 
dar poručninkas?”

“Kuomet man daktaras 
papasakojai apie tuos žmog
žudžius, aš pilnai intikėjau. 
Būti nušautu, arba pakartu 
— tai visai prastas dalykas. 
Tų žmogžudžių dienomis ir 
naktimis ieškojau. Areštuo
davau kiekvieną nužiuromą 
ir intariamą žmogų. Apšni- 
pinėdavau saliunus, krautu
ves ir įvairius nešvariausius 
lizdus. Buvojau visur, Bot 
savo busimųjų žmogžudžių 
nesuradau. Tarp tų, ku
riuos suareštavau, atsirado 
du dideli piktadariai, pen
ki moterių pirkliai, šeši 
prasti apgavikai, dešimts 
padegėjų trusto narių, dvy
lika automobilių banditų, 
keli mėsininkai, kurie mėsą 
sveriant apgaudinėjo, kelio
lika cigarų dirbėjų, kurie 
cigarams naudojo užuot ta
bako kopūstų lapus, keli 
saliunininkai, kurie vai
kams svaigalus pardavinė
jo ir daugiau šimto kitų, 
kaip dienos, taip nakties į- 
vairiausių paukščių. Visi 
mano viršininkai pradėjo 
net stebėties, kad aš tokius 
stebuklus atlikinėju, kad aš 
toks uolus savo pareigose. 
Taigi ir matai," ponas dak
tare, už mano tą darbštumą 
likau paaugštintas ir tai 
net poručninku, bet kas 
svarbiausia, kad tuo savo

uolumo metu netekau net 
šimto svarų sunkumo ir jau
čiuosi daug jaunesniu”.

Juokdamasis pagriebė 
daktarą už pečių ir ėmė šir
dingai glamonėti, dėkoda
mas jam už tuos stebuklin
gus vaistus.

Prisirišimo ženklas.
Jaunikis, atsisveikinda

mas su savo mergina, sako 
jai:

— Priimk nuo manęs do- 
vanų šią virvutę.

— Virvutę? O kam ji?
— Tai yra ženklas mano 

prisirišimo prie tavęs.

Neturi įrankių.
Ūkininko pati: — Kodėl 

tu neini dirbt?
Valkata: — Aš eičiau, 

bet įrankių neturiu.
Ukin. pati: — Kokių į- 

rankių tau reikia?
Valkata: — Peilio ir ša

kutės.

Tikri prirodymai.
Kada vyras atkreipia į 

moterį domą, tai reiškia, 
kad jis ketina apsivesti su 
ja-

O kada vyras neatkreipia 
doruos į moterį, tai reiškia, 
kad jis jau yra apsivedęs 
su ja.

Tarnas.
Naujai priimtas tarnas 

atnešė savo ponui batus, 
kurių vieno aulas buvo il
gesnis už kito.

— Kodėl tie batai nely
giais aulais?

— Nežinau, ponuli, bet 
kas ir man labai stebėtina, 
kad ir kita pora, likusi že
mai, irgi taippat nelygi.

Matyt, kad nepagei
daujamas.

Išvažiuojantis svečias: — 
Tamsta, Vincai, turi čia 
gražią vietą, tik truputį 
nuoga išrodo.

Vaišintojas: — O, taip. 
Mat, medžiai čia dar jauni. 
Aš norėčiau, kad jie išaug
tų gana dideli, kol jus ki
tą sykį atvyksite.

Su arkliu sulygino.
— Vincai — tarė pasidi

džiavimo pilna pati — ar 
tu nekad nepagalvoji, kad 
mane gali pavogti, kada tu 
kur nors išeini.

— Taip — atsakė nelai
mingas vyras, pakėlęs gal
vą augštyn. — Pereitą sa
vaitę į mane buvo baimė 
truputį įsimetus, kada šio
je apylinkėje slapstėsi ar
kliavagis.

Negali būti blogesni.
Saulius: — Te jums ciga

rą. Tik aš bijau, kad jis 
nebūtų blogesnis, negu aną 
sykį duotasis.

Kaulius: — Nemanyk, 
■tamsta: jokiuo budu bjau
resni negali būti.

Pigus vyrai.
— Aš pereitą savaitę bu

vau paieškojus per laikraš
tį vyro apsivedimui.

— Ar atsišaukė nors vie
nas?

— Taip, gavau net 457 
laiškus nuo moterių, pra
šančių, kad aš imčiau jų 
vyrus.

Nori vesti.
Katrė: — Žinai ką, Mare!

i , ........■■■ ■ .

’•Marė: — Už nosies ar už 
ausų?

Girtuoklio pasarga.
— Koks tai tas svietas 

stebėtinas! Jie neva išrado 
būdą, kaip užgesinti trošku
lį be vandens, kokiais auga
lais. Man tame nėra nieko 
naujo: aš, dėkui Dievui, jau 
senai moku užgesinti troš
kulį be vandens!

Perbrangu.
— Kaip tai? Daktaras 

Pj austipaitis pareikalavo 
nuo tavęs 200 dolerių už 
nupjovimą kojos! Už tuos 
pinigus aš nupjaučiau tau 
abi kojas ir galvą!

Prižada pagelbą.
— Myliu tamstos dukte

rį ir be jos negaliu gyventi!
— Jei tikrai negali be jos 

gyventi, tai aš užmokėsiu 
lėšas tamstos šermenų...

Koks klausimas, toks 
atsakymas.

Pati: — Ko tu vis taip 
lakstai* po miestą! Ar nega
li pasėdėt namie? Tik ba
tus be reikalo plėši, tarsi, 
juos uždyką gautum!

Vyras: — Mano miela, 
vis tik ant manęs bariesi, 
tarsi, savo liežuvį butum 
kur ant lioterijos pigiai iš- 
lošus.

NAUJI RAŠTAI.
Uptoir Sinclair. Vagis. 

Vienaveiksmis dramatiškas 
paveikslėlis. Vertė K. Ba
ronas. Chicago, Ill. Turtu 
ir spauda M. G. Valasko. 
1914 m. Pp/21. Kaina 15c.

Dainos Vasaros Gražy
bių. Anįra laida. Chicago, 
Ill. 1914 m. Turtu ir spau
da M. Gr. Valasko. Pp. 33.

■ >

“Jaunimas” — mėnesinis 
laikraštis, skiriamas jaunie
siems. Gegužės m. ’-1914 m. 
Tilžėje.

Turinys:
Mūsų kilmė.
Jo saulelė (apysakėlė).
Iš mano kasdienio.
Kristijono Duonelaičio 

atminimui.
Iš dabarties.
Pasikalbėjimai.
Iš musų raštijos.

“Veidrodis” — mėnesinis 
iliustruotas žurnalas, pa
švęstas teatro ir scenos rei
kalams. Metas pirmas. No. 
5. Chicago, Ill. Gegužis, 
MCMXIV.

Turinys:
“Pradžia”.
Prie šaknų teatro.
Ką veikia teatrališkos 

draugijos?
Mimika.
Spauda.

I

Iš visos Europos valsty
bių Hispanijoj yra daugiau
sia neregių žmonių.

Vienuolika federalių ko
mitetų paskirta ištirti mi- 
neralius turtus Alaskoj.

Argi tai nėra stebėtinas 
daiktas, kad net ir našliui 
kartais prisisapnuoja... pa
togi mergina.

Japonijoj labai pigi yra 
elektriką, todėl ji tenai kas- 
kartas vis plačiau panaudo-

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.

REGULERIS 10 DIENU 
Patarnavim as.

Greičiausia#, puikiausia, dvi-didžiau- 
sias dubeltan; Sriubų pasažieriniai 
garlaiviai tarp Llepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas

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

37 Broadway, New York, N. Y.

Ar Sktiitei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pelnyčiu tr paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
visosvl sh.o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

RaJyk adresu:

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

Laimė nesibeldžia i duris 
pas žmogų, kurio negali at
rasti. .. namie.

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

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^Satyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Pualapii) 161.

Ne visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netiaka be 
paliovos "pardavinčti” dantis. Tačiau linksmas upas imagui sutei
kia sveikatų ir prailgina amžių. Linksmai upas galima žmogui turit! 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose Ir susiijimue- 
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progų tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariamo nusipirkti kningų varta

HUMORAS IR SATYRA,
kurių beskaitydami atras tiek daug užimančių Juokų, kad sn ta tada- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje feningojo surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų Juokingi pasielgimai. Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

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

Kas tų feningų HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant feningų ir siunžiant 
pinigus padėkite visuomet tok j adresų: .__

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

LIETUVIŠKI REKORDAI
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{ Stumbriškią polka (armonika) .................................... 75c.

( Teklytė ir Pranulis (duetas iš opere-tės “Kaminakretis ir Maluninkas). Antroj pusėj: 
E — 1163-j Gudiška Polka (armonika)

f Gražybė Lietuvos (choras). Antroj pusėj: 
E — 1164-J Jurgiuko kazokas (armonika) .................

T Tėvynė (choras). Antroj pusėj: 
E — 1165{ Amerikoniškas maršas (benas).

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

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

( šaltišius arba Dūda (choras). Antroj pusėj:
E — 11681 Žvirblelis (solo).......................................... .......

E

E

E

E

E

E

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

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

L i ■ »
Kur bakūžė samanota (Solo). Antroj pusėj:

— 1170] Velnias ne Boba (dialogas) ....................................................

Batu Čistytojas. Maršas švilpimo (Solo). Antroj pusėj: 
— 1245-Į Rūtą Darželis. (Solo). .............................. ......................

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

[ O kur buvai dėduk mano. (Duetas). Antroj pusėj:
— 1247-1 Hungarą čigoną orkestras...............................................

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

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

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

75c.

{Saldžios lupos. (Polka). Nugraino Varšavos miesto muzikantai. Antro pusėj:
Vijo vilkas voveraitę...
Plaukė žąselė per Nemunėlį............................................................................................... 75c.

Visus augščiau surašytus ir tūkstančius kitų rekordų pardavinėja'

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 South Morgan Street, - - - Chicago, UI.Raulas ketina mane vest. Hama.
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CHICAGOS ŽINIOS.
Julius Kaupas, kun. F, Ke
mėšis, U. J okubauskiutė, 

Rengiasi prie L. R. K. Fe-> 
deracijos kongreso.

Birželio 22 d. vakare šv. 
Kryžiaus parapijinėj salėj 
atsibuvo susirinkimas, kur 
dalyvavo dauguma Chicagos 
katalikiškosios inteligenti
jos. Vakaro tikslas buvo su
rengti pienus ir išdirbti bu
dus priėmimui delegatų bu
siančios L. R. K. Federaci
jos kongreso, kuris atsibus 
rugsėjo 20, 21, 22, 23, 24 ir 
25 d. š. m. Susirinkimo ve
dėju išrinkta kun. F. B. 
Serafinas, rašt. Petras La
pelis. Kun. Serafinas trum
pai paaiškino Federacijos 
tikslą ir inierį šio susirinki
mo. Kun. A. Ežerskis pano
rėjo, kad kun. Kemėšis pla
čiau paaiškintų Federacijos 
mierius, nes daugelis čionai- 
tinių apie Federaciją ne
daug težiną. Kun. Serafinas 
patarė perskaityti įstatus 
ir ten viskas busią aišku. 
Kun. Kemėšis, vienok, aiš
kino, kad tai pirmas bus 
toks seimas. Paskui aiškino 
apie judėjimą “Vyčių”, ka
talikišką spaudą, katalikių 
moterių judėjimą ir sakė, 
kad tas visas judėjimas tu
ri būti sutrauktas į vieną 

J centrą po L. R. K. Federa
cijos sparnu. Čia, sakė, ne- 

^^un^cunigams arkas ilgų 
skvernų ifF trumpų, bet čia 
bus visi lygus ir visi kata
likai turės lygias teises ir 
lygų balsą. Drauge sakė, 
kad reikia sudrutinti ir su
organizuoti Tautos fondą, 
iš kur bus mokama viso
kiems geriems reikalams, ži
noma, tik krikščioniškiems.

Dalyvavo sekančių para
pijų atstovai: šv. Kryžiaus, 
šv. Jurgio, Visų Šventų, šv. 
Mykolo, Apveizdos Dievo ir 
šv. Antano iš Cicero. Išviso 
buvo 43 delegatai. Pradėta 
svarstyti apie vietą suva
žiavimui. Kelintas randa ge
riausia svetaine šv. Jurgio 
ant Bridgeporto. P. Elias 
siūlė Town of Lake, priža
dėdamas duoti svetainę vel
tui ir išvažinėti svečius au
tomobiliuose po Stock Var
dus ir kitas vietas. Galop 
nubalsuota laikyti posėdžius 
ant Bridgeporto šv. Jurgio 
salėje.

Seimo parengimui išrink-’ 
ta komisija, kurion inėjo: 
M. Kadzievskis, J. Elias, M. 
J. Tananevicz, kun. F. Ke
mėšis, Julius Kaupas, J. 
Kastėnas, Petras Lapelis, 
U. Jokubauskiutė, kun. F. 
B. Serafinas, kun. A. Ežers
kis, A. Pocius, K. Pakštas, 
kun. A. Skrypko, St. Mar
cinkevičius.

Kun. Kemėšis kalbėjo a- 
pie pagerbimą a. a. kun. A. 
Kaupo, kuriam būtinai rei
kia surasti budai pastaty
mui paminklo. Norėta tą da
lyką palikti Federacijai, bet 
kun. K. aiškino, jog ilgiaus 
to dalyko negalima atidėlio
ti. Išrinkta komisija suradi
mui būdų to paminklo pa
statymui iš sekančių asme
nų: kun. F. B. Serafinas,

dravičius, P. Mulevičius.
P. M.

Pašventino varpus ant 
Town of Lake.

Pereitą nedėlią, birželio 
21 d., buvo pašventinimas 
dvieju varpu naujai stato
mai šv. Kryžiaus bažnyčiai. 
Iškilmės buvo nepaprastos. 
Pašventinimas atsibuvo tre
čią valandą po pietų. Daly
vavo visi Chicagos lietuviu 
kunigai, visos šv. Kryžiaus 
katalikiškos dr-jos ir šiaip 
daug žmonių. Iš senosios 
bažnyčios pirmiausia gra
žioj tvarkoj ėjo į naują baž
nyčią kunigai ir juosius se
kė Gvardija I). L. K. Vy
tauto. Gvardiją sekė kitos 
dr-jos. Varpai buvo puikiai 
parėdyti. Pamokslą pasakė 
kun. F. Serafinas. Po pa
šventinimo buvo skambina
ma varpais. Labai yra ma
lonus jų skambusis. Po to 
visos- dr-jos ir žmonės su
grįžo į senąją bažnyčią, kur 
buvo palaiminimas šv. Sak
ramento.

Paminėtina apie varpu 
aukotoją. Yra tai Pranas 
Armonas. Aukojo tam tiks
lui $739 ir dar žadėjo nu
pirkti mažą varpą bent už 
$100.

Pr. Armonas yra papras
tas vargdienis darbininkas. 
Turi viena ranka sutraukta 
ir bi kokio darbo negali 
dirbti. Yra labai doras, blai
vus, taupus vyras. Todėl ir 
nedaug teuždirbdamas, o 
pusėtinai gyvena. Turi sa
vo namus. Gražiai auklėja 
du sunu ir vieną dukterį. 
Tai pavyzdingas žmogus. 
Atlygink jam, Dieve, už su
teiktą auką ir gražų gyveni
mą.

Dzūkas.

Iš gyvenimo “Lietuvos U- 
kininko” dr-jos.

Birželio 21 d. “Lietuvos 
Ūkininko” dr-ja turėjo sa
vo susirinkimą paprastoje 
vietoje, M. Meldažio svetai
nėje. Didinantics narių 
skaitliui ir platinanties vi
sokiems dr-jos reikalams, 
pasirodė reikalas pertaisy
ti dr-jos įstatus. Tą dieną 
ir buvo pašvęsta nemažai 
laiko komisijos pertaisytų 
įstatų perkratinėjimui. ’ Iš 
svarbiausiųjų pertaisymų 
priimti šie: 1) Įstojimo mo
kestis nuo 16 iki 25 metų 
lygiai vyrams ir moterims 
ĮjĮ.OO, 2) Ligoje pašelpos 
negaus susirgę ar susižei- 
lę ristynėse, kumštynėse ar 
dtokiuo budu einanti liue
su noru į sveikatai pavojin
gus sportus, bet pomirtinė 
bus išmokėta be jokio atsi
žvelgimo, kokia mirtimi na
rys nemirtų, 3) Pripažinta 
(>5.00 išmokėti pašelpos mo
terims po gimdymui, nepai
sant kaip ilgai ta liga tęstų
si.

Pagal komiteto praneši
mą pelno nuo buvusio bir
želio 7 d. pikninko liko $68.- 
00. Prisirašė 5 nauji nariai.

Linkėtina geriausių pa
sekmių šiai dr-jai, kuri šiuo 
kartu yra viena labiau pa
sižymėjusių tautos ir vi
suomenės labui pasidarba
vime dr-jų Chicago  j e.

P. AI. Narys.

Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
turėjo gražų pik

ninką.
Birželio 14 d. minėta dr- 

ja buvo surengus pikninką 
Bergman darže, Riverside, 
Ill. Iš ryto oras buvo ūkano
tas ir išrodė lyg ant lietaus. 
Bet paskui nusipagadijo ir 
labai tiko išvažiavimui. 
Žmonių buvo daug ir visi 
linksminosi gražiai. Buvo ir 
svaigalų, bet dauguma mal
šino savo troškulį tyru šal
tinio vandeniu. Girtų nesi
matė. Aluzikantai grojo į- 
vairius šokius ir jaunimas 
linksmai šoko ant pagrin
dų. Kiti ant dirvono žaidė 
lietuviškas žaismes. Links
mintasi iki sutemos. Pasi
baigė gražiai ir visi kas sau 
išsiskirstė. Dr-jos vardu iš
tariame ačiū visiems sve
čiams, kurie i teikėsi atsilan
kyti mus pikninkan

Ši pramoga davė 
pusėtiną pelną.

Primename, kad mus dr- 
ja turi užpirkus mišias šv. 
Petro ir Povilo dienoj, bir
želio 28 d. Ališios bus iš ry
to 7:30 vai. Visi nariai pri
valo susirinkti į pobažnyti- 
nę Apveizdos Dievo salę, o 
iš ten in corpore eisim į 
bažnyčią. Tą pat dieną pir
mą valandą po pietų bus 
pusmetinis susirinkimas. 
Daug dalykų yra apkalbėji
mui. Taipgi tą dieną bus 
nutarta suteikti dovanas 
tiems, kurie išbuvo dr-joj 
virš 10 metų ir nėra ėmę iš 
dr-jos pašelpos. Taigi visi 
nariai priimkit.

A. Dovydauskas, pirm.,
D. Judis, rašt.

dr-jai

Kun. Staniukyno jubiliejus.
Nesenai kun. A. Sta- 

niukynni sukako 25 motai, 
kai liko įšventintas kunigu. 
Tas sukaktuves paminėjant 
gerb. jubiliatas laikė iškil- linksminti. Groja šauni mu- 
iningas mišias šv. 
ro vienuolyne.

Pereitą nedėlią gerb. ju
biliato pagerbimui šv. Kazi
miero vienuolyne atsiliko 
vakarėlis. Buvo arti 20 svo
čių. Taipgi dalyvavo vaka
rėly,] visos vienuolyno sesc- 
rįs. Buvo pasakyta daug 
jausmingų ir gražių kalbų. 
Nuo “Vyčių” kalbėjo p. Ą- 
leksandravičius, nuo vargo
nininkų p. A. Pocius, nuo 
R. K. moksleivių kalbėjo J.

Kazimie- zika. Lankosi vietos lietu
viai, bet atsilanko ir iš to
limesnių vietų. Patartina 
atvykti šičia kuodaugiau, 
ypač velytina atvykti chica- 
giečiams, kurių dauguma 
gyvena vietose, kur oras su
terštas, pilnas dulkių ir dvo
kimų.

kalbėjo kun. F. Kemėšis ir 
p. Al. Kadzievskis, nuo Chi
cagos katalikiškų dr-ji) p. 
M. Kadzievskis. Taipgi/ bu
vo dainų, deklem.^cijų, 
skambinimo pianu.

Mokinių vakaras.
Pereitą nedėlią, birželio 

21 d., bažnytinėje salėje at
sibuvo šv. Mykolo parapiji
nės mokyklos vakaras. Mo
kykla dar nesustiprėjirs, 
mokinių jėgos nedidelės ir, 
žinoma, negalima daug ti- 
kėties. Bet kelių matėsi ga
bumas. Ypač gerai'; atliko

ANCIENT CHURCH AT HARGRAVE-ON-THAMES, ENGLAND, BURNED BY SUFFRAGETTES*

Griuvėsiai sudegintos senovės bažnyčios ties London. Padegė sufragietės išrody
mui, kad vertos Įgyti balsavimo teisę.

Kun. A. Staniukynas yra 
žinomas lietuvių visuome
nei, kaipo įsteigėjas di
džiausios ir šauniausios A- 
merikos lietuvių įstaigos 
šv. Kazimiero vienuolijos.

Linkima gerb. jubiliatui 
ilgiausių metų.

Pirmutinę komunija. Pra
mogos nedėlvakariais.

Pereitą nedėlią, birželio 
21 d., šv. Antano bažnyčioj, 
Cicero, Ill. parapijinės mo
kyklos berneliai ir merge
lės buvo prileisti prie pir
mutines komunijos. Bažny
čios didysis altorius buvo 
puošniai išrėdytas gyvomis 
gėlėmis. Berneliai ir merge
lės buvo dailiai ir gražiai 
parėdyti ir darė malonų į- 
spudį, kuomet artinosi prie 
šv. Sakramento. Klebonas 
kun. A. Ežerskis laikė iškil
mingas mišias su asista — 
AL Vitkus buvo diakonu, A. 
Baltutis snbdiak. ir P. Vai
tukaitis ceremonialu. Kun. 
A. Ežerskis pasakė gerai 
pritaikintą vaikeliams pa
mokslą. Švenčiausįjį priėmė 
mergelių 27 ir bernelių 13.

Šį metą parapijinę mo
kyklą lankė 190 mokiniu.

Dabar, šiltam orui užė
jus, parapijiniame kieme 
kas nedėlvakaris atsibuna 
pasilinksminimai. Tai gera 
vieta liuoslaikis praleisti. 
Patogi proga dailiai pasi- 

vargingos mergaitės rolę 
mergelė Onytė Paulinliukė. 
Turi gražų balselį ir vik
rius judėjimus.

Žaislas “Ūkininko vai
kai” turbūt ne vieną nuste
bino. Buvo parodyta, kaip 
ūkininko vaikai, nesulaukę 
dar nei 15 mėtų, o jau gir
tuokliauja. Kur-gi jau taip 
dedasi? Jei jau ir atsitin
ka kur tokie dalykai, tai 

^visgi toks žaislas visai ne
tinka lošimui vaikams. Ar
gi nėra geresnių žaislų?

Del lietaus žmonių ne
daug tebuvo. Bet, aplamai, 
northsidiečiai mėgsta loši
mus. Tik jiems trūksta ge
ros salės.

AL Klioštoraitis.

Pramoga vienuolyne, mok
slo metams pasibaigus.

Pereitą nedėlią, birželio 
21 d., trečią valandą po pie
tų šv. Kazimiero vienuoly
no auditorijoj buvo puikus 
programas, surengtas pa
baigimui mokslo metų. Bu
vo surengtas apstus prog
ramas, kurį išpildė vienuo
lyno mokinės ir mokiniai.

Pirmiausiai puikiai pa
skambino pianu duetas iš 
mergelių Anielės Evaldai- 
tės ir Alarijos Cooney. P- 
lė Evaldaitė yra gabiausia 
akademijos mokinė. Už tą 
pasižymėjimą jai . suteikta 
puošnus kabinetinis kry
čius. Buvo lošta dailus vei
kalėlis “Alandagumu visad 
pelnysi”. Lošime pasižymė
jo p-lė Evaldaitė ir vaikutis 
Pranukas Šimkutis. Visi 
vaikučiai ir mergelės varto
ja labai gryną ir aiškią lie
tuvių kalbą.

“Juniors” labai puikiai 
išpildė “Alid-Summer Fai
ries”, o “Seniors” “Revel 
of the Naiads”. Buvo pasi
rėdžiusios graikiškai klasiš
kuose rūbuose ir darė įvai
rias grupas — nudavė kry
žių, mėnulį ir arti 20 dar 
kitų grupų.

Šauniai dainavo p-lė Ele
na Butrimavičiutė. Dainavo 
“Lopšinę” ir “When the 
Heart is Young”.

Pasižymėjo p-lė Jadvyga 
Urbiutė puikiu deklamavi
mu. P-lės O. Stručkiutė ir 
Br. Nausiedaitė parodė di
dį gabumą skambinti pianu. 
Bet labai įspūdingas buvo 
dainavimas dainos “Gražy
bė Lietuvos”. Dainavo pui
kiai išlavintas choras. Dai
navo darydamos gerai pri
taikintas gestikulecijas. Y- 
patingai gražiai išėjo ta dai
na.

Galop sekė tautiškas him
nas.

Žmonių vakaran buvo su
sirinkę labai daug.

Šaunų, naudingą darbą 
atlieka ši mokslo įstaiga — 
akademija-vienuolynas. La
bai ji yra remtina. Labai 
patartina leisti savo sūnūs 
ir dukteris šion akademijom

Buvo išstatyti parodymui 
visokie mokinių rankų iš
dirbiniai ir mezginiai.

Ten buvęs.

Barzdaskučių straikas.
Nuo pereito panedėlio 

prasidėjo barzdaskučių 
straikas. Norima suorgani
zuoti visus barzdaskučius Į 
uniją. Ligšiol nei 30% barz
daskučių neprigulėjo prie 
unijos. Unijos viršininkai 
važinėja automobiliais ir 
uždarinėja barzdaskutyk- 
las. .Juokingų buvo atsitiki
mų. Ant West Side iš vie
nos barzdaskutyklos išbė
giojo darbininkai, kaip tik 
pikietninkai pasirodė. Vie
nas liko “iš vienos pusės su 
ūsais”, antras su pusiau 
nuskusta barzda, trečias su 
apkirpta galva.

Viršininkai tikisi, kad 
straikas bus pilnas šią sa
vaitę, jei urnai nebus pri
pažinta unija.

Suareštavo vaikiną.
Jonas Kovečkis, 16 metu 

amžiaus, 9 mėnesiai kaip 
atvažiavęs iš Lietuvos, gy
veno Brooklyne, bet neper- 
senai atvyko į Chicago. Čia, 
būdamas įvairiose vietose, 
“apčiupinėjęs” stalčius ir 
skrynutes ir vis kėlėsi į 
naują vieta gyventi. Galop 

vings banką ir p. J. Zolpui 
pradėjo skųsties, kad esąs 
labai vargingame padėjime: 
darbo negalįs gauti, pinigus 
baigiąs, miegąs parkuose, 
valgyti jau neturįs už ką 
nusipirkti ir tt. P-nas Zol- 
pis pasigailėjęs, paėmė i sa
vo butą, davė valgyti ir pra
dėjo ieškoti jaunam vyru
kui darbo. Bet štai, jam e- 
sant batikoj, netikėtai užė
jus moteriškė, Įkibo Į jį rei
kalaudama sugrąžinti pa
vogtus daiktus. Vaikinas 
šmakšt į užpakalinę. Ten 
paslėpė daug raktą ir kitu 
atrakinėjimo Įrankiu. Tuo- 
jaus liko pašaukta policija 
ir vaikinas areštuotas. Ma
noma, bus sugrąžintas at
gal, iš kur atvažiavęs. Liūd
nas tai apsireiškimas.

M.

Aplanke “Kataliko” 
redakciją.

Pereitą pėtnyčią, birželio 
19 d., atsilankė “Kataliko” 
redakcijoj dabar viešįs Chi
cago) kun. Juozas Židana- 
vičius, klebonas iš Amster
dam, N. Y.

Gėrėjosi didele “Katali
ko” spaustuve, apsčia admi
nistracija ir gerai ištaisytu 
banku.

Važiuoja į St. Charles.
Ateinančią subatą, birže

lio 27 d., kun. F. Kemėšis, 
ir dr. K. Draugelis važiuos 
i StWTilW*, III. 
lietuviai rengia minėtą die
ną didį pikninką paminėji
mui 10-metinių spaudos ga
vimo sukaktuvių. Minėtu 
asmeniu sakys prakalbas 
tame pikninke.

Išvažiavo į Lietuvą 
giedorius. .

Lietuvon išvažiavo Myko
las Valintinavičia. Gyveno 
ant West Side. Labai pla
čiai žinomas, nes prigulėjo 
prie bažnytinio choro ir pa
sižymėjo savo geru balsu. 
Pirmiau gyveno ant Bridgl*- 
porto ir vėliau persikėlė 
ant West Side. BnvO visli 
parapijom] godojamas. Lie
tuvoj Imdamas taipgi pri
gulėjo prie bažnytinio cho
ro. Amerikoj išbuvo tris 
metus ir devynis mėnesius. 
Buvo doras, blaivus, pavyz
dingas vyras. Kilęs iš Kau
no gub., Panevėžio p., Upy
tės parapijos.

Linkima laimingo gyve
nimo tėvynėj.

Steponas R.

Dr. Rutkauskas perkelia 
savo ofisą.

Plačiai žinomas gydyto
jas A. K. Rutkauskas nuo 
pradžios liepos mėnesio per
kelia savo ofisą naujon, er
dvesnei! ir patogesnei! vie
ton. Tai žinotina visiems 
Chicagos lietuviams ir, a- 
belnai, visiems lietuvių vei
kėjams, kurie turi susiraši
nėjimus su gerb. tėvinainiu. 
Naujosios vietos adresas 
toks: 2302 So. Leavitt st.

Prasigyvenęs dr. A. K. 
Rutkauskas keliasi patoges
nėje vieton, kad geriau ap
rūpinus ir patarnavus savo
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Advt.

$150 $600
$300 $1000

pasimirė Bertha 
žinoma pasaulinės 
apaštale, kuri vi- 
gyvenimas vedė

. i

į- 
f

Suv. Valstijoms Įsipainio
jus į Meksiko reikalus, Ja

!; 1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Vienoj 
Suttner, 
romybės 
sas savo
propagandą prieš karus.

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertiniu pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 jn.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, ęerttr. Sekr.
307 W. SOthSt. ■- - -Į New York, N Y.

. 1 “ ' S 4 A .

Telephones Seeley 3029
Telephones Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

Nauja Lietuviška Aplietą.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

JOKŪBAS RASLAVIOE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, HL

Y. v

.V

resnysis, o jis taip sau pap- ] 
rastas, dažnai ant jo net ir 
parėkt pasitaikydavo, o štai ; 
dabar — paltan jį įveikti ir 
garbę atiduodu... — pa- 
švagždom baigė Motiejus, 
plačiai praplėzdamas ran
kas. Tai jau kam, matot, 
kokia laime skirta... -— 
Kepurę pavelinkit, pone, aš 
ją lentynaitėn gražiai padė
siu.. .

Paskiau aš supratau, kad 
Motiejui reikėjo duoti į 
saują, bet tuokart — kas 
čia galvoj: tik kostelėjau, 
pataisiau ant nosies aki
nius ir nuėjau tiesiog į di
rektoriaus kambarį.

Turiu čia jums, gerbia
mieji skaitytojai, priminti, 
jog šiandie aš atėjau jau 
nebe gimnazisto forma, bet 
įsirengęs tėvo vestuvių 
drabužiais ir užsivilkęs jo 
paltą. Tik gimnazisto kepu
rė sakė apie mano netoli
mą praeitį.

Direktorius buvo baisiai 
smarkus žmogus: aut jo vei
do retai ką galima buvo iš
vysti be paprastojo susirau
kimo ir nepasitenkinimo 
nežinia kuo; toks visuomet 
rustus jo veidas priminda
vo man, kad reikia laiky- 
ties užbrėžtuose mokinio 
“savavaldybes” rėmeliuose; 
todėl, besiartinant prie di
rektoriaus kambario durių, 
aš ir dabar instinktiviai 
pradėjau segioti tėvo švar
ko knypkius, kas nebuvo 
lengva padaryti, nes bene 

i pirmą kart tai buvo prakti
kuojama; toliau taippat in
stinktiviai — nusispjoviau 
į delną ir pradėjau lyginti 
labai priešgią stypsaučią 
ant viršugalvio čiuprą... 
Už šitą čiuprą, lyginai kaip 
ir už be laiko išdygusius il
sus, man tekdavo nekartą 
išklausyti uuo direktoriaus 
ilgų pastabų, delko gimna- 
zistili neleistina nešioti 
čiuprą, nė ūsą, o ta proga 
— delko mokinys negalįs 
vaikščioti lazda pasirams
tydamas... Taigi dėlto aš, 
nežiūrint į visišką savo nau
jojo padėjimo nepriklauso- 

' miuną, negalėjau visiškai 
(atsikratyti to “susilaiky
mo” ir baimės prieš direk
torių. Dar kartą apžiurėjau 
ar visa gerai ir užlaikęs 

į kvapą išlėto paspaudžiau 
' skambučio knypkį; nors ap
link šį knypkį ir buvo pa
rašas: “prašau paspausti”, 
bet ne į save aš laikiau šį 
pakvietimą.

Man paskambinus, gan 
negreit atidarė duris direk
toriaus virėja, mergina su 
murzina fizionomija ir už
raitytomis ligi alkūnių ran
kovėmis. .. Šita boba palai
kė mane kiemsargiu ar 
krautuvninku — pamaniau 
sau. Aš tai gana gerai su
pratau ir tik visas užside
giau, bet — suprantamas 
dalykas — argi verta aiš- 
kinties visokioms doklėms.

— Baigęs pirmosios gim- 
pama- ]iazjjos kursą, Podgibalo

vas — tai ir atrėžiau aš šiai
— Sveikas drūtas, Motie~ politikės bobai. Ir tik a-

jau!.. . Ačių už geią žodį. išputo, ir, kaip bema-
O jau kartą direkto- išlėkė. Per kelis aki- 

rtum tapus, tai nebetoli ir mil.ksjlius sUgl.įžus, ji 
ligi globėjo. jaii užkalbinomanevisaiki-

— Kur tau!,.. tokiuo tdini,
— O kas? Tai netruks! — Ponas praši> kabinetan. 

Visaip sviete atsitinka: pa- (Greit ir pats ateis... 
imkime štai kadir Joną, Inėjau kabinetan ir atsi- 
musu raštvedį — vienoj ro- sėdau ant sofos. Ilgai aš čia 
toj, liepamelavus, drauge vieną vienas sėdėjau ir be- 
buvova... Aš net buvau vy- sižvalgiau po sienas ir kam-

E. Čirikov

SUBRENDĘS.
(Iš pirmųjų studento 

dienų).

Vakar dieną aš paskutinį 
kartą aplankiau gimnaziją... 
Keisti jausmai varstė mane 
besiartinant man prie šių 
pa j uodą vnsią j ą nudažyt u 
kaž-kokia nepaprasta lauki
ne spalva ir pagražintų, per 
ilgus hietus apšepčjusiais 
kraštais, iškaba, iš dalies 
jau išdilusiomis aukso rai
dėmis: “N miesto vyrų gim
nazija”. Buvo tai pergalė
tojo jausmai... Pirma, bū
davo, artindavaus į šiuos 
namus kaž-kokiu<> šiurpuliu 
ir paslėptu nelabuoju nu
jautimu, kurį turi žmogus, 
gerai numauks, jog čia iš- 
pasalą jain taisoma kilpos 
ir visokios minos. Dabar-gi, 
nieko panašaus! Visas di
dumas, laimės aureolas,visas 
baugštumas, išauklėtas il
gu mano brendimo metu — 
išnyko, sutirpo, it durnai iš
sisklaistę... Kiogso namai 
kaip namai, lyg kiek seno
ki, pajuodavę, ir tiek; nieko 
čia paslaptingo, nieko pažy
mėtino jų žvilgsnyje nesi
mato. Anaiptol, šitie namai 
žiuri gana palankiai, atvi
rai, be jokios paslėptos prie
šingos man minties ir, it 
senas geras nuolankus se
nelis, čiaupusi ir šypso man 
į juos besiartinant... “A-a, 
Podgibalovas, rodos švapė- 
jo dar šitie minai, nebete
kę mano akyse grasinimo 
žymes: — baigei, broluti? 
Bravo, tai vyras!”

Be mažiausios baimės ir 
• drovėjiinos inėjau į gimna-

gančiais nuo saulės stiklais, 
iv vos tik palytėjau varinės 
rankenos, kaip durįs pla- 
čiai-plačiai, lyg pačios sa- 
vahni, atsivėrė. Prie manęs, 
kaip ir norėdamas man pa
tarnauti (dalykas nepapras
tas), prišoko gimnazijos 
sargas Motiejus ir stvėrės 
traukti paltą.

—• Sveikinu tamstą, po-Į 
ne, laimingai baigus pas 
mumis mokslą... Linkiu po
nui išsitarnauti lig direkto
riaus! — kalbėjo bešypsoda-' 
mas Į mane gražiai nusisku
tęs, užraitytais ūsais, šar- 
paus veido sargas Motie
jus, nuolankiai tripinėda- 
Vhas apie mane.

Nekados dar Motiejus po
nu manęs nevadindavo.

Todėl, prisipažįstu, pasi
jutau, lyg butų manę kas 
kelias pėdas pakėlęs nuo 
žemės — ir ant mano veido 
pasirodė palankus nusišyp
sojimas... Tasai pats Mo
tiejus buvo mano asmeninis 
priešininkas, įskązdavo ma
ne, jei ateidavau be “ver
šio” ant pečiu, jei išsprųz- 
davau nuo gimnastikos arba 
pasprukdavau nuo paskuti
nės lekcijos.

— Tuščia tavęs, 
niau dabar sau:

pus kabineto, su kuriuo bu- < 
vo surišti keli nemalonus 
atsitikimai. • i

Kada, būdavo, direkto
rius kviezdavos savo kabi- ' 
netan, tai joks jo pakvieti
mas nežadėdavo nekuomet 
nieko gera. Jis baigdavosi 
paprastai “karceriu” arba 
bent šerpių “iškalbėjimu”.

— Štai šičia, — manau 
aš pats sau — direktorius 
ne taip jau senai “pucavo” 
už papirosą, sučiupęs manė 
rūkant viešajam sode; šičia 
pat pereitais metais jis ba
rė mane už latinų kalbos 
mokytojaus nepagerbimą — 
net pravirkdė (kvailas bu
vau!).

Ir štai vėl pakviestas “di
džiojo inkvizitoriaus” ka
binetan — taip mes, moki
niai, vadindavom šitą kam
barį — bet jaučiu visai ki
taip, net ir pačios sienos 
visai kitaip į mane nūdien 
žiuri... Žvalgiaus į dilekto
riaus rašomąjį stalą, užver
stą kningomis, sąsiuviniais 
ir visokiais niekniekiais, 
spoksojau į kedę-supuoklę, 
juodais rėmais Homero pa
veikslą, to paties Homero, 
kuris pakišo man koją per
einant iš VI į VII klesą ir 
privertė visą puikų viduva
sarį kalti ir keikti senovės 
graikus su jų prakeiktomis 
gramatikomis ir išimtimis...

Net nubodo laukti. Apė
mė nuobodulis. Pažiovavau, 
pridengęs burną delnu, pa- 
s i raižiau ir, užsidėjęs koją 
ant kojos, pradėjau mosta- 
guot viršutinę, tik štai —- 
šliurių šlepsėjimas. — “Di
dysis inkvizitorius” — smiL 
gterėjo man smegenyse. Be
matant atsistojau, patylom 
atsikrankščiau, pataisiau 
ant greitosios čiupriną ir 
kaklaraišį... Prasivėrė du
rįs, ir prieš mane atsistojo 
direktoriaus stomuo. Ir nie
ko bauginančio, ar net ne
pasiekiamo: žmogus kaip 
žmogus, patsai apsitaisęs, 
nutriušusia kepure apsimo
vęs, kaž-ką kramto, šypso 
kuomeiliausiu buciu ir, ro
dydamas į kėdę, maloniai 
kviečia:

— Teikis sėsti! Gin... 
Tamstos vardas?

— Jurgis Podgibalovas.
Direktorius pakraipė gal

vą, prarijo ką kramtė ir pa
stebėjo:

— Dabar tamsta esi jau 
nebe Podgibalovas — kaip 
tamstos tėvo vardas?

— Jonas — patylom at
sakiau žemyn nuleidęs akis.

— Taigi -taip Jono Jur
gi Padgibalovai... taip... 
Pabaigėt... ‘Labai malonu! 
Iš širdies dėkingas tamstai 
ir tamstos gerbiamiems tė
vams... Pavėlinki! paliu
ke! tamstai tolimesnės pa
žangos!.. .

Tai kalbėdamas direkto
rius ištiesė man savo ranką, 
kurią aš sutikau labai ne
pasitikinčiai, pamanęs: “Be
ne per klaidą jis tai daro”.

Šitą ranką/ nublankusią, 
išdžiuvusią ir šaltą aš iš- 
lengyo paspaudžiau savoje 
ir atsargiai išleidau.

— Prašau sėsti! — antru 
atveju priminė man direk
torius, pats užimdamas vie
tą kaip tik priešais manęs. 
Atsargiai atsisėdau aš ant 
kėdės kraštelio ir baisiau
siai susigėdijau.

Direktoriaus sveikinimą- 
sis, prašymai sėsti ir tas 
taip garbus tėVo vardu va-

dinitnas, visa tai taip nėjau“ 
kiai paveikė į mane. Aš at
sisėdau ir labai intensiviai 
pradėjau mąstyti apie ką 
čia su direktorium emus 
kalbėti. Kaktą išpylė šaltas 
prakaitas, o aš vis tylėjau... 
Aš vis labiau įsitikindavau, 
kad man su direktorium vi
sai nėra apie ką bekalbėti. 
Sėdžiu ir paikai žiuriu į di
rektoriaus “bitę” ir tik 
mąstau apie ją... Jei tai 
nebūtų būvę nemandagu, aš 
nuo “bitės” ir bučiau pra
dėjęs kalbą.

O direktoriui, matomai, 
nei kiek neišrodė keistas 
mano tylėjimas: jis sau iš 
valios, be mažiausios prie
vartos suposi kėdėj ir, glos
tydamas sau smakrą, žiurė
jo kaž-kur pro mane...

— Taip tai, taip... Tams
ta, pohs Jurgi, užbaigei 
tamsta... (>m... Ar neuia- 
lonėtunjei? Bukai gal? — 
paklausė direktorius atvo
žęs savo masivią sidabro ci- 
garinę; ir pakišo man.

Tai buvo padėjimas!!!... 
Tamstos ir įsivaizdinti sau 
negalite...

Ak, tiesą kalbant, rukau 
jau iš senų laikų, būtent 

(Bus daugiau)).

- Hillerest, Altą, Kanadoje, 
anglekasykloj “Hillerest 
Collieres Ltd.” andai užsi
degęs gazas ir 205 angleka- 
siai liko užversti. Gazų ply
šimas buvęs taip smarkus, 
kad trenksimas buvo gir- 
džiamas toli po apylinkes. 
Ar pasiseks kiek nelaimingų 
darbininkų išgelbėti, neži
nia. 7 . ’ ..

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

ponija išnaujo pradėjo kla-‘ 
binti Washingtono valdžią, 
idant ši kuogreičiausiai pa
sirūpintu pabaigti reikalus 
kąs link California valsti
jos, kur japonai atsavina- 
mi.

Komisija, perkratinėjanti 
garlaivio “Empress of Ire
land” nuskendimą, laivo 
“Storstad” savininkams pa
tartus tą laivą kam nors 
parduoti, gi pirkusiems pa
keisti jo vardą. Kokiam ga
lui tinka toksai patarimas?

908-10 W. 14th St., Chicago.lll
2 blokai uuo Halsted St.

irtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

i.- sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

Peterburge pasibaigus 
byla 23 advokatų, kurie 
Beilio bylos- metu protesta
vę prieš tos bylos vedimą. 
Tuo protestu Įsižeidė teisda- 
rystės ministeris ir advoka
tus patraukė tieson. '■ Teis
mas visus advokatus atra
do kaltais. Du jų nubaudė 
po 8 mėnesius kalėjiman, gi 
kitus po 6 mėnesius.

Tikrai biurokratiškai!

Venezuelės respublikoj 
išnaujo sukelta revoliucija, 
kurios priešakiu stojęs ge
nerolas Joe Manuel Her- 
mandez. Manoma prašalin
ti dabartinis prezidentas 
Gomez. Prie revoliucijos 
prisišliejęs ir Cipriano, apie 
kurį ligšiol nieko nebuvo 
girdžiama.

Maisto perviršius.
Yra didelė klaida tikėti, 

buk juo daugiau mes valgo
me, tuo daugiau naudos 
gauna is to musą kūnas. 
Kūnas gali aprūpinti tiktai 
aprubežiuotą maisto dau
gumą, kuri įvairuoja kiek
viename asmenyje, ir liku
sioji dalis eina išmatoms. 
$R>s išmatos yra nuodingos 
ir, pereidamos į kraują, jos 
išplatina savo nuodus ner
vų sistemoje. Yra būtinai 
reikalinga pasiliuosuoti nuo 
jąją, kaip greit patėmija- 
uia koksai nors netvarku- 
nias maisto virškinime, kaip 
tai užkietėjimas, geltligė, 

į atsiraugiojimai, apetito ir 
jėgos netekimas. Triner’s 

i American Elixir of' Bitter 
I Wine yra vaistas, kuris 
jtims reikalinghs. Jisai iš
valys kūną ir prašalins, dau
geliui sunkią ligą. Jisai yra 
ląbai geras skilvio ir vidu- 
rią trukdėsiuose. AptiekosC. 
Jos Triner, išdirbėjas, 1333 
-39 So. Ashland avi1., Chi
cago, ill. P6 sunkiam man- 
kštinimuisi jus privaloti1 
trinti savo kūną Trinerio 
Linimentu. .

ĮSTEIGTAS 1886 M
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

LIETUVIŲ (APMAUDUS DRAUGIJA
------ ‘g—  i i iiii.n " . _T7amp-mn-r

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

Povilą Mažeiką
3315 Auburn Ave., Tel. Yards 1138

DDAC PEMEER SPECIALISTAS LIGŲ i -KAS ntrsrtn abieju lycziu
Gydau vyrų ir moterų litras. UžsisenSjusias ligas vyrų 

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

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

praktiką esu daug išgydęs ir pilnai užganėdinęs savo 
lankytojus.

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

Valandos priėmimo: nuo 8 ryto lig 8:30 vakare. 
Nedėliotais ir šventomis dienomis duo 9 ryto lig 13 v. 
dieną.

1827 Blue Island Avenue
Viršui bankos, Kambarys 5—8, Netoli 18 gatvės. j\

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Uilaikaa krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, d£l moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St Chicago. Ill
T«l»phofto Yards 6685
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KATALIKAS

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

Didžiausia siu laikų 
naujanybė.

Įstabiausia šių laikų nau
janybė turbut yra fotogra
favimas po vandeniu ir ė- 
mimas nuo jūrės dugno fil
mų del judamųjų paveikslų. 
Tai be galo indomu ir bus 
didžios svarbos del mokslo. 
Judamuose paveiksluose pa
matysime gyvybės kuždėji
mą įvairiose jūrės gilumose. 
Ligšiol dar tebuvo galima 
fotografuoti ir imti filmas 
100 pėdų gilumoj. Bet išra
dėjams tas darbas geriau 
sekasi, negu kad jie tikėjo
si. Nuims, žinoma, paveiks
lus ir nuskendusių garlai
vių — “Titanico” ir kitų.

Sekančiame “Kataliko” 
numeryj bus apie tai 
čiau.

pla

ne-

per

vanduo laikėsi ore. Žemei 
atvėsus, vanduo nupuolė ir 
užėmė žemės klonius ir di
džias lygumas. Taigi tos di
džios lygumos, vandens ap
semtos, padarė jūres. Pa
sak mokslo vyrų vanduo tuo
met nebuvo sums jūrėse. Ir 
po to vanduo jose darėsi 
sūresniu ir sūresniu.

Mokslo vyrai, kurie 
kius dalykus tyrinėja, 
vartojo jūrių vandens 
rūmą išrokaviinui
amžiaus ir išrokaviinui. 
kaip senai upės ėmė tekėti. 
Jie išvokuoja, kiek druskos 
upė nuneša jurėn • ir kiek 
druskos yra jurėj. Tokius 
dalykus žinodami moksla- 
vyriai ir apskaitliuoja že
mės 
pės 
kad 
gan
skaitliavimais, 
kitais budais.

to- 
pa- 
su-

žemės

amžių ir kaip senai ų- 
teka. Yra pažymėtina, 

šitie išskaitliavimai 
artimai supuola su ap- 

pa darytais
Kodėl nekuomet jure 

persipildo.
Milžiniškos upės 

šimtmečius teka į jūres ir,
regis, turėtų jos kuomet 
nors persipildyti ir išsilie
ti per krantus. Bet to ne
kuomet nėra. Kodėl taip y- 
ra ?

Jau senovėj tą žmonės 
patėmijo ir davė atsakymą. 
Šventraštyj. Eklesiastikos 
kningoj randame tokį pasa
kymą: “Visos upės teka į 
jurę, jure, vienok, neprisi- 

. pildo; į vietą, iš kur upės

Tai Teisingas plfrvinijimas 
ir teisingas atsakymas. 
Priežastis, kurios delei ju
re neprisipildo, yra ta, kad 
saulei šildant jūrės vanduo 
be paliovos garuoja, kįla o- 
ran ir krinta žemėn lietaus 
pavidale.

Jei taip daug vandens 
upėmis nuteka jurėn, tai ga
li kilti klausimas, kodėl jū
rės vanduo pasilieka sums'? 
Tokis klausimas veda prie 
didelių aiškinimų. Pirmiau
sia reikia patėmyti, kad ju
re savo suminą gavo iš li
pių vandens. Tas gal išrodo 
keista, bet po tolimesnių pa
aiškinimų pasirodys, kad 
taip gali būti. ,

Vandeniui tekant upės 
vaga linkui jūrės, jis neša 
su savim visokios medžia
gos. Didesnieji, sunkesnie
ji daiktai nukrinta dugnan, 
kur upė palengvinu teka. 
Bet pasitaiko vandenyj ir 
visokių tirpstančių daiktų, 
druskos ir šiaip sūrių daik
tų. Upės vandenyj tų sūru
mų labai mažai tėra. Bet 
upės, nešdamos po truputį 
tų suminu amžių amžius, 
užsudė jurę.

Sūrumai su garais nekįla. 
Tą galima lengvai išmėgin
ti. Paimant šiaip upes ar 
šulinio vandens torielėn ir 
išdžiovinę ant saulės, pama
tysim, kad ant torielės nie
ko nelikę. Bet jei tą pat 
bandymą padarysim su jū
rės vandeniu, tai pamaty
sim, kad po išgaravimo li
kę druskos. Taip ir iš jū
rės kįla tik tyriausias van
duo, o ne su sūrumais. To
dėl kiek tik sūrumų jurėn 
patenka, tiek ten ir lieka.

Buvo laikai, kuomet že
mė buvo karšta ir visas

jos vėl sugrįžta.

Pavojai garlaiviams jūrėse.
Daug pavojų grasia gar

laiviams jūrėse. Povandeni
nės uolos, audros, ledynai, 
miglos, nuo senų laikų buvo 
jurininkams pavojingi. 
Daugelio minėtų pavojų da
bartiniai jurininkai nekiek 
tebijo. Povandeninės uolos 
jau žinomos ir paženklintos 
ant žemlapio. Audros dide
liems garlaiviams nėra pa
vojingos. Miglos ir ledynai 
dar vis yra gan pavojingi.

Tarp pavojingų jurinin
kams elementų reikia pri- 
skaityti ir sudegusius gar
laivius, beplaukiojančius 
ant jūrės paviršiu. Kuomet 
baisi audra pagadino garlai
vį “Oklahoma”, vežusį ke
rosimą, tai jo vienas galas 
pagrimzdo, o antras galas 
kyšojo iš po vandens. Be a- 
bejonės tokis garlaivis butu 
pavojingas kitiems garlai
viams. Todėl yra specialiai 
garlaiviai, kurie plaukinė- 
ja ir ieško sugadytų gar
laivių. Kuomet nuo “Okla
homa” buvo nuimti žmonės, 
tai jis šonan šauta iš kanuo- 
lės ir nuskandyta. Taip da
roma ir su kitais panašiais 
garlaiviais.

SPECIALIS STREPLI- 
NIŲ TAVORŲ PA

SIŪLYMAS.
Gvarantuota stipriausi streplinlal 

tavorai vyrams ir moterims.
Ant trumpo laiko tiktai—

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

8PECIAXJS PASIŪLYMAS 
DEL VYBŲ

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

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

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

Wear-Ever Hosiery Co., 
Dayton, Ohio.

jos 
Jos 
Jos 
ne
nes

Apsirgimai karštlige.
Kaip oficialiai praneša

ma, tai pernai Suv. Valsti
jose armijoj nebuvo nei vie
no mirimo nuo karštligės. 
Išviso kareiviu tuomet bu
vo 59.604 ir 31.000 Alaskoj, 
Panamoj, ant Hawaii ir Fi
lipinų salų. Buvo tik trįs 
apsirgę, bet pagijo visi. O 
pernai Chicagoj per vieną 
savaitę birželio mėnesyj 
nuo 5 ligi 12 d. apsirgimų 
buvo 12 ir du iš jų mirė.

Daug mirčių prašalinta į- 
čiepijimu prieškarštliginiais 
čiepais. Dabar visi Ameri
kos kareiviai yra čiepijami. 
Priverstinas eiepijimas į- 
vesta tik 1911 m. Tais me
tais dar buvo apsirgimų 44 
ir šeši mirė. Dar anksčiau, 
tai apsirgimų būdavo nuo 
124 iki 193.

Šiemet Chicagoj per vie
ną savaitę nuo birželio 6 iki 
14 d. apsirgimų buvo 11 ir 
mirė vienas.

Aifel

Šokiai Namie Prie Puikiausios Muzikos.
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, DEKLEMACIJOS, JUOKAI.

,'S

100 gražių spalvuotų 
atvirukių

Daug yra pulkų, retų paveikslų pui
kių modelių Ir aktorkų Ir taipgi pri- 
sipildaatį

FONTANINfi PLUNKSNA.
Viskas tik už 50c.

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

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

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

Art Portrayal Co., 
Dayton, Ohio.

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

10 dalykėlių 10
Idant pagarsinti mus visuotiną sku

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

1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Kiekvienas įtaisas gerame aptaisy- 

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

Universal Products Co., 
Dayton, Ohio.

žinote yra didis.
Labai aštrus ęeras skustuvas.
5 colių skurinis šepetukas.
Diržas, skustuvą galastį, su au
deklu apačioj.
Su rikeliutais rėmais veidrodis.
33 colių rankšluostėlis.
Muilo šmotelis.
Dėutė su Talcum milteliaus a
Papuoštas China mus.
Alumino šukos
Serinis plaukams šepetukas.

Dykai London “Tango” 
kaklo parėdas Evelyn 

Thaw branzalietas.
Tuodu du dalyku labai yra popule- 

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

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

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

UNITED SALES COM
PANY.

Dayton, Ohio P. O. Box 101,

Automobilių rataplaukiai 
už dirbtuvės kainas.

Sutaupyk nuo 30% iki 60%
DūdaRataplaukis

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

Yra ir kitokių didumų. Nor-Skid 
taplaukiai 15% pridėti, raudonos dū
dos 10% augščiau 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. Dapta*, Ohio

ra-

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-“Betriubinis Grafofonas” kaina $15.00 

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 colines, taip ir 12 coliu, lėkš
tės (rekordus), jis taippat galima užsukti laike groji
mo. Reguliaris sukimosi išduoda maloniausi balsą. 
Skrynute padirbta ir tvirto ąžuolo, didumas: 12% colių pločio, 12% ilgio 
ir 6% augščio.~ Sveria su visa kuom drauge 16 svarų.

Naujai išrastas ir iki 
geriausiam laipsniui išto
bulintas “JEWEL’IO” grafo- 
fonas. Žodžiu yra tai pui
kiausias iš paskutinių išra
dimų toje srityje. Gražu
mas ir malonumas balso, 
pilnai gvarantuotas.

Jis yra padarytas iš 
ąžuolinio medžio. Didumas 
jo 16% išilgai ir skersai, ir 
11% augščio. Iš viršaus 
visos esančios metalinesJewel Grafofonas kaina $35.00

dalys gražiai nikeliuotos. Dviejų sprenžinų motoras išgro- 
ja 3 rekordus vienu užsukimu. Balso kontroliuotojas su-.

“Eclipse grafofonas” kaina $25.00
Yra--tai 15% colių kvadratas. ' Labai

dailiai iš ąžuolo arba raudonmedžio padą- taisytas pagal naujaUSlUS išradimus.rytas. Balsai aiškus malonus, naturališki. J ° J
Ilgai laikys. Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti:

“KATALIKO” KNINGYNE, 3249 SOUTH MORGAN STREET, CHICAGO, ILL.

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, šie ra
taplaukiai tarnauja aršiausiems ke
liams.

Užsakymai buvo gauti del tų rata- 
plaukių del naudojimo suvienyti; Val- 
jtijų tarnyboj.

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

Rataplaukis Du
28x3 $ 9.20 $2.00
30x3 10.25 2.30
30x3% 13.50 2.80
32x3% 14.05 3.00
34x3% 15.25 3.20
31x4 17.00 3.25
32x4 18.00 3.30
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
35x4 21.00 3.80

' 36x4 22.00 3.90
35x4% 26.00 5.00
36x4% 27.00 5.10
37x4% 27.50 5.15
37x5 32.60 5.40

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

NON-PUNCTURE RELINERS. '
Mes vartojame garsius rclinerhis, 

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

visus 3 colių rataplaukius. 
visus 3% colių rataplaukius 
visus 4 colių rataplaukius.. 
visus 4% colių rataplaukius 
visus 5 colių rataplaukius. 
visus 5% colių rataplaukius

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

UŽ 
Už 
Už 
Už 
Už 
Už

Non-Puncture Tire Factory 
Dayton, Ohio.
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SEXUAL KNOWLEDGE
(Lyties mokslas) 

320 iliustruotų pslapių.
Pasakojama apie- visus lyties daly

kus; ką privalo žinoti jauni vyrai ir 
moterįs, jaunos marčios ir ji; vyrai ir 
visi kiti turi žinoti apie paslaptingus 
įstatymus, kurie valdo lytines spėkas. 
Paprastos tiesos lytinio gyvenimo su
rišto su palaima apsivedime. “Pas
laptis” vyriškumo ir moteriškumo; 
lytinis ištvirkimas, paleistuvystė, ly
gos etc.

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

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

Laikraščių atsiliepimai.
“Mokslo žvilgsniu teisinga” — 

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

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

Miami Publishing Co., 
Dayton, Ohio.

tinka- 
gatavi

DEL JUS KAMBARIO
Puikios mokslo įstaigų Vėluvos.

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

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

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

Howard Specialty Co., 
Dayton, Ohio.

Ar bus jus vaikas laipsniuotas 
ar vedamąs prie Padrutinimo? 
Pirkit Siuteli pas Continental

“KATALIKO” AGENTAI.
MIKAS STRIKULIS, yra musų ke

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

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

Žinoma, jus tėvai, di- 
džiuojaties savo vaikais. 
Jus turit didžiuotis — ir 
jus norit, kad jis išrėdytų 
kuogeriausia šioj jamin iš
kilmingoj dienoj.

Ištikro-gi jo išvaizda pri
guli nuo jo siuto. Tos prie
žasties delei mes kviečiame 
jus į Continental čia jus ra
sit geriausius drabužius ir . 
čia pirkdami sutaupysit pi
nigus. Jus žinote mus di
džia pirkimo galybę.

Mes parduodame daugiau 
Laipsniu v imo ir Padrutini- 
ino siutų, negu by koks ki
tas p.-vakarinėj miesto da- 
]yj. Ales ošime specialistai

ir jus neišgalėsi! niekur geriau nusipirkti, kaip čia.
Specailiškas del šio atsitikimo visas vilnonis 

mėlynos saržos Norfolk siutas su extra pora Knic
kerbocker kelinaičių tikrai ertas $6.50 atiduoda
mas už $5.00. Kitokie siutai nuo $3.95 iki $12.50.

LAIKRODIS DYKAI Jamp?S
- , - D j * c. 'B IV." 4AMMilwaukee Su koznu Padrut. Siu- .
tu Laikrodėlis Dykai. ASnland 8VC.

’T.Hą

Tel. Canal 285 
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

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

i: - ",-a
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DEL VAIKŲ GERO.

tyj, be abejonės, jo širdyje 
žiaurumas neras vietos.

Aguonos Grūdas.

Kiekvienas psychologinių 
gyvenimo apsireiškimu ty
rinėtojas turi pripažinti, 
kad žmogus yra žiaurus su
tvėrimas. Milžiniškas skait
lius faktų iš historijos, pa v. 
torturos viduriniais amžiais, 
kareivių žiaurumas, neku
ltos religijinės stabmeldžių 
apeigos, gi pagaliau faktai, 
kokius kasdiena sutinkame, 
pav., blogas apsiėjimas su 
vaikais nekultose Įstaigose; 
sportinis žvėrelių kankini
mas; visokios baisios pikta
darybės, žmogžudystės ir 
kitokie prasižengimai — iš- 
tikro vis tai pasibaisėtini 
daiktai.

Šiais laikais mokslo ir 
humanitarizmo rateliuose i- 
mama galvoti apie tai, kaip 
yra lengva žmogų pripratin
ti prie viršminėtų prasižen
gimų ir kas reikia daryti, 
kad tų pripratimų išsivysty
mui užbėgus. Yra žmonės, 
apdovanoti inteligentija, 
kurie nujaučia tuos žemus 
ir pavojingus, juose snau
džiančius instinktus; tuo
met jie susilaiko, kad nepa- 
sidavus jų valiai, kad save 
suvaldžius, kad palaikius 
save nuolatinėj proto sar
gyboj. Retkarčiais tenka 
pastebėti, kaip žmogus iš 
piktumo, jei negali kitaip 
ant jo ko išlieti, tai kanki
na, sakysime, šunį, arba ar
klį. Taigi žinant žmogaus 
prigimimų, palinkusį prie 
žiaurumo, reikia labai rū
pestingai tėmyties į pasiel
gimus vaikų, pas kuriuos 
kartais, rodos, visai nekal
tuose darbuose žiaurumas 
jau apsireiškia. Prie tų dar
bų, kurie žmonių didžiumai 
išrodo visai nekalti, o te- 
čiau yra blogi ir gadina vai
ko būdų, visupirmu prigu
li vabzdžių gaudymas ir jų 
teriojimas, gi užsiganėdini- 
me, su kokiuo nekurie vai
kai tai daro, apsireiškia ne- 
kaipo palinkimas prie žiau
rumo.

Yra daug vaikų, neturin
čių gimdytojų globos ir ne- 
girdžiančių jų pamokinimų 
bei nurodymų, kaip tai yra 
pasibjaurėtinas daiktas žu
dyti žvėrelius, naikinti au
galus. Nekurie vaikai tie
siog negali praeiti pro gė
les, žolynus, mažus žvėre
lius be noro' tai pasisavinti, 
naikinti arba kankinti. Vi
sa prigimties gražybė jų 
nedžiugina, kol savo patrau
kimui viskų naikinti neduos 
valios. Taigi gražiausios gė
lės, parvuoti drugeliai, link
smi paukšteliai gimdo vai
kuose palinkima visa tai į- 
gyti ir paskui sotinties žiau
riais kankinimais.

Į viršminėtų pasielgimų 
tankiausia žmonės žiūrisi be 
jokio atsinešimo, visai šal
tai; labai daugelis gimdyto
jų suteikia vaikams tinkle
lius drugeliams gaudyti, 
nuperka sląstelius žvėre
liams, patįs pirmutiniai į- 
skiepija vaikams mintį už- 
siganėdinime gaudant žvė
lelius ir džiaugsmų jifos 
kankinant. Labai daug as
menų nežino, ar gal nenori 
pagalvoti apie tai, kad jei 
žvėreliai gyvuoja, tai jie ir 
jaučia. O juk tyrinėjant gy-

juos observuojant, juose a- 
tidengiame daug ypatybių, 
kad jie taippat turi šiokį-to- 
kį, jiems prideramą, supra
timų ir gyvenime gabumus. 
Imkime kadir bites arba 
skruzdės, jų darbų ir buk
lumų, kuriuomi naudojasi 
kovoje su savo priešinin
kais, kokiuo kartais joms ir 
pats žmogus palieka; paga
liau jų tasai pasiaukojimas, 
su kokiuo kitos kitoms gel
bsti — tas viskas liudija, 
kad tos mažytės, gi taip į 
žmogų nepanašios esybėlės, 
įstengia mintyti ir jausti. 
Nereikia taippat tų sutvėri
mėlių jausmo matuoti pa
gal jų dydžio. Shakespeare 
sako: “Ir bėdinas karkva
balis, tavo koja mindžioja
mas, tokį pat skausmų jau
čia, kai kad ir parblokštas 
milžinas”. Net kad jei bū
tumėm ir įsitikinę, jogei 
jausmai ir kentėjimai pas 
vabzdžius yra silpni, kad 
staigus užmušimas, pav. 
drugelio, net ir tuokart tok
sai betikslis vabalėlio žudy
mas visuomet butų peikti
nas.

Pridera tatai skiepyti 
vaikelio širdin kiekvienos 
gyvasties pagodojimas, rei 
kia vaikelis pratinti atjaus
ti kitų sutvėrimų kentėji
mus ir džiaugsmus, padil
ginti jų norus prie augalų 
auklėjimo, o tuokart, taip 
elgianties, bus atsiektas 
dvejopas tikslas, kadangi 
vaikai pramoks suprasti 
žvėrelių gyvenimų ir tobu
lins savo širdis.

Prie didžiausių mokslų 
priguli — ir svarbiausiu už
daviniu auklėjime yra: nai
kinimas vaikuose godumo į- 
gyti tai, ko jiems būtinai 
norisi, o pamokimas jų, i- 
dant džiaugtųsi tuo, kas yra 
gražu, nors to negali įgyti. 
Ir, pasitikėkite manimi, ju
kino budu geriau nepapuo- 
šite ir neištobulinsite savo 
vaikų gyvenimo, kaip išnai
kinimu juose to godumo, su
jungto tankiai su pavydu, 
ir įpratimu jų džiaugties vi
so pasaulio prigimta daile, 
nors tas jiems visai nepri
guli. Gera širdis, aprėpianti 
meilę visoj to žodžio pras
mėj, suteiks musų vaikams 
iaimę, kadir likimo priešgi- 
nybėse, gi išmokinti to yra 
labai lengva, parodant vai
kams, pav., paukštelio lizdų 
su pastaba, nukreipta į ben
drų, gražų tų paukštelių su
gyvenimų, į rūpestingumų, 
kaip senesni paukšteliai 
auklėja savo mažyčius; tuo
met vaikai supras ir įsidės 
sau atmintin, kad paukšte
lių kankinimas arba jų žu
dymas arba bjaurus daik
tas ir kad toksai pasielgi
mas skaitosi dideliu prasi
žengimu.

Taip ir su drugeliais — 
tegu vaikai sočiai jais pasi
džiaugia, bet tegu anų ne
gaudo; panašiai ir su gėlė
mis — juk ne todėl jos au
ga ir žydi, kad jas skynus 
ir lapelius skubinėjus. Vai
kas ims atjausti džiaugsmų 
ir tos stebuklingos prigim
ties be noro užmušinėti ir 
naikinti, pamylės prigimtį 
ir jos nuoveikalius, gi atei-

ESTŲ BLAIVININKŲ 
ATSIŠAUKIMAS Į 

MOTERIS.

Viename estų laikraštyj 
indėta sekantis atsišauki
mas :

“Moteris! Galvokite apie 
tas savo nelaimingąsias se- 
seris, kurių vyrai nesirūpi
na savomis šeimynomis, bet 
žmonas su vaikais priverčia 
badauti, kad patiems už
tektų del alkoholio!

Galvokite apie tas savo 
nelaimingąsias seseris, ku
rios turi slėpties nuo vyrų, 
kada jis svyruodamas grįš
ią namo, kad negavus muš
ti!

Kova su alkoholiu yra ko
va ir už jūsų geresnę atei
tį. Jus neturite drįsti pasi
likti šaltos šiame dalyke. 
Imkimės darbo! Boikotuoki
me svaiginamus gėrimus 
šventadieniais, kovokime vi
soje žemėje su nedoru prie
šu alkoholiu ir nepaliauki
me kovoje lig tol, kol tas 
priešas nebus išvytas iš mu
sų žemes užjūriu, iškur jį 
“kultūros nešėjai” atnešė 
pas mumis. Ką gi jus galite 
daryti šiame dalyke?

1. Motinos, dabokite savo 
suims, kad nepradėtų jie 
gerti! Vaikus reikia sergė
ti nuo alkoholinių gėralų 
kaip nuo ugnies! Jiems rei
kia iš ankstybos jaunystės, 
dar motinos glėbyje esan
tiems, pasakoti apie gir
tuokly bes blogumą. Kuomet 
jie paaugę ja, reikia juos ap
rūpinti raštais, ir knin gėlė
mis apie blaivybę. Gaila tik, 
kad mes tokių raštų del vai
kų turime dar mažai. Rei
kės pasirūpinti ir apie tai. 
Blaivybės darbas jaunimo 
tarpe yra teisingiausias ke
lias kovai su alkoholiu.

2. Jaunikaites, darykite 
intekmę į jaunikaičius! Jus 
turite didelę intekmę į vy
riškius, kaip jie ir patįs pa
sakoja. Jus nenujaučiate 
savo galės, arba nenorite 
jos pavartoti. Dauguma jau
nų mergaičių visai šaltai 
žiuri į tai. Joms vis viena, 
ar kas iš jaunikaičių geria, 
ar ne. Kol jus gyvenate 
jaunikaitėmis, jums vis vie
na tai, bet pradėsite vedu
siųjų gyvenimų ir tuomet
bus jau pervėlai. Daug len
gviau yra jums, jaunikaites, 
dabar daryti savo intekmę 
į jaunikaičius, juos sergėti 
nuo girtuoklybės ir kreipti 
šalin nuo to slidaus kelio, 
atpratinti juos nuo gėrimo 
įpročio. Todėl, būdamos 
jaunikaitėmis stengkitės, 
kad jie atsisakytų nuo svai
ginamųjų, gėralų! Imkite 
nuo jų blaivybės prisiega, 
nes, jums apsivedus, bus už 
ko laikyties. Bukite tame 
dalyke tvirtos ir nežengki- 
te nei žingsnio atgal!

3. Moterįs, sujnngkite vi
sas savo pajėgas ir stengki
tės kaip tik išgalite, kad

.. . . . ’ 

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

per šį Banką, 
■k

Šita Banka yra jau 16 metų sena, įsteigta 1898 
m., ir per tiek metų, visi Lietuviai, kurie turėjo su 
mumis reikalus, buvo kuogeriausia užganėdinti.

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

nueina.

RUBLIŲ KAINOS:
Rublių $ 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 ............................ 3.12 500 ................... . 259.50

k 7 ............................ 3.64 600 ................... . 311.40
8 ............................ 4.16 700 .......... . 363.30

.. 415.209 ........................... 4.68 800 .................
10 ............. ............... 5.20 900 ................... . 467.10
20 ............................ 10.40 1000 ................... . 518.50
30 ............................. 15.60 2000 ................... . 1036.00
40 ............................ 20.80 3000 ................... . 1557.00
50 ............................ 26.00 4000 ................... . 2076.00
60 ............................. 31.20 5000 ................... . 2092.50
70 ............................ 36.4010000 ................... . 5185.00
80 ......... . ................ 41.60 prie kiekvieno siuntimo
90 ................. . ......... 46.80pridėkite 20 centu ant pač-

100 ............................ 51.90to kaštu.

GIEDANTIEJI PAUKŠ
ČIAI.

Buvo gražus kaimas, ap
siaustas žaliais sodais, ku 
riuose giedojo ir suko liz
dus linksmi paukšteliai. Jie 
naikindavo kenksmingas 
kirmėlaites, ir vabalėlius. 
Soduose buvo daug vaisinių 
medžių. Pavasarį medžiai 
žydėjo ir gardžiai kvepėjo 
oras, o rudenį ant medžių 
šakų kabojo daug obuolių, 
grušių ir slyvų.

Nedori vaikai išdraskė 
lizdelius. Išsigandę paukš
teliai perstojo giedoti ir iš
lėkė. Išaugo daugybė kenk
smingų kirmėlaičių ir pra 
dėjo ėsti medžių žiedelius 
ir lapus. Rudenį medžiai 
stovėjo nuogi, kaip žiemą, 
ir negeri vaikai paliko be 
gardžiųjų slyvų, grušių ir 
obuolių.

Vertė Rūtų Vainikėlis.

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®,

— O tu, nosele?
— Aš vis uostinėj au, ar 

nėra kokio pavojaus iš ša
lies.

— O jus, kojalės?
— Skubinomės greičiau 

bėgti.
— Ir gerai padarėt, — 

vėl pagyrė lapė.
— O tu, uodegyte, ką vei

kei besmilkdama paskui? — 
paklausė galų gale.

— Aš verčiau norėjau, 
kad tave šunes supurliotų, 
negu mane — atsakė uode
ga.

— Ką tu, begėde, pasa
kei?! ir iškišus uodegą lau
kan, tarė:

— Tekit šunes bjaurybę 
uodegą!

Šunes nutvėrę už uode
gos, išsitraukė lapę ir su
draskė.

Tai tau, lape, baikaut su 
savo uodega.

š.”

v,

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvo
mis išlygomis.

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

sas svieto dalis.
Išdirbame doviernastis ir visokias kitas Rejen- 

tališkas ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus.

TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su- 
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 Drabužiai.
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 ir 

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

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

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

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

IŠKIRSTAS MIŠKELIS.

Nepertoli tūlo kaimo ža
liavo gražus miškelis. A- 
tėjus saulėtam pavasariui 
ir kaitriai vasarai, kaimo 
vaikai, besismagindavo ta
me miškelyje. Jie visi su
siėję linksmai klykaudami 
žaizdavo, uogaudavo, gėles 
ir pindavo iš jų vainikus. 
Iš miško vaikus išvydavo 
vien tik tamsioji naktis, ar
ba pašėlusi audra. Todėl 
tą miškelį vaikai labai bu
vo pamilę.

Atėjus šaltai žiemai, vai
kai nebelankydavo mylimo
jo miškelio, nes tuomet jis 
nustojo savo gražumo, ir 
laukte laukdavo pavasario.

Išaušo, antgalo, tas taip 
laukiamas pavasaris. Snie
gai nuo laukų pranyko, le
dai nutirpo, pakilo augš
čiau saulutė ir skubiai ė- 
mės džiovinti vandeniu pat
vinusius laukus ir pievas. 
Ir dabar, kaip visada, vai
kai bėgo miškelin pasitikti 
pavasario. Bet o nelaimė! 
Nėra jų taip numylėto mi
škelio. Jis iškirstas... Tik
tai kelmai stypso, kur-ne- 
kur suvytusiomis pušų ša
komis pridengti. Kas ap
rašys, kaip liūdnai vaikai 
stovėjo, žiūrėdami į bebal- 
tuojančius mylimųjų mede
lių kelmus? Ilgai jie taip 
stovėjo, tartum nenorėda
mi tikėti savo akimis. Bet 
antgalo įsitikinę, kad išti- 
krųjų taip esama grįžo na
mon, neapsakomo liūdesio 
lydimi...

J. Karklas.

JAUNUTĖ.

Sugrįžęs namo iš mokyk
los, Vytautėlis rado Jaunu
tę ir Algirduką prie savo 
stalelio, ant kurio jiedu, su
dėję savo žaislus, ramiai 
sau bešeimininkavo. Vytau- 
tčlis, baisiai supykęs, nume
tė nuo stalo ant grindų bro
lio rituliukus, poperį ir į- 
vairių spalvų pieštukus, ir 
seseries Skaruliukus ir my
limąją jos lėliukę, kurios 
visas gražus veidukas ant 
grindų sutrupėjo į smulkias 
šukes. i

•U

site. Su tuo vyrus tik veja
te iš namų į smuklę. Tiktai 
su meile viskas pasiekiama. 
Sukruskite visos prie ben
dre durbo — sergėk d e na
mus ir šeimynas nuo alko
holio!”

paliuosavus mus nuo gir
tuoklybės vergijos! Mėgin
kite vyrus palenkti prie na
mų, tegu jie nesiilgsta, 
smuklės draugų! Su meile 
galima pasiekti daug dau
giau, negu su piktumu. 
Naudokitės, kiekviena gera 
proga, nes tuomet jūsų pa
aiškinimai ras pritarimą! 
Su piktumu toli nenuženg-

Nelaimė jūrėse. Andai
kanale La Manche vos tik 
neatsikartojo toks pat atsi
tikimas, koks buvo su nu
skendusiu laivu “Empress 
of Ireland”. Pasažier. gar
laivis “Kaiser Wilhelm II” 
miglos’ metu susidaužė su 
prekinių garlaiviu “Incė-

more”. Abudu laivu liko su
gadintu : ‘ ‘ Kaiser Wilhelm 
II” turi šone skylę, gi “In- 
cemore” visą priešakį su
triuškintą. Tečiau susidau- 
žimas buvęs neperdaug di
delis, kadangi abudu laivu 
savo jėgomis tuojau nuplau
kusiu į Southampton, An- 
glijon, ir nuo “Kaiser Wil
helm II” ten išsodinta dau
giau tūkstančio keliaunin
kų, kurie į Ameriką keliau
sią jau kitu laivu. Nėra kal-
bos, kad “Kaiser Wilhelm 
II” keliauninkai turėjo per
gyventi baisias valandas.

LAPĖS UODEGA.

Kartą lapę užpuolė šunes. 
Ji leidosi iš visų pajėgų 
bėgti ir vos-ne-vos įspruko 
į savo olą. Šunes iš piktumo 
lojo sustoję čia-pat. O lape 
tuo tarpu pradėjo klausinė
ti:

— Ką matėt jus, mano a- 
kelės, man bebėgant ?

— Mes vien dairėmės o- 
los ir dabojom taką, — at
sakė.

— Gerai padarėt — pagy
rė lapė.

— O jus, mano auselės, 
ką veikėt?

— Klausėmės, ar toli ska- 
likai-šunes

tintas Algirdukas — einu 
pasakysiu tėvui, tai žinosi, 
ar taip elgties galima! |

Ir nubėgo jis kitan kam
barin su skundu pas tėvą.

Jaunutė gi, pakėlus lėliu
kę, su ašaromis akyse žiu
rėjo į sutrupėjusią jos gal
velę. Tuo tarpu duryse pasi
rodė tėvas su Algirduku.

Tai pamatęs, Vytautukas 
nuleido akis, paraudonavo 
ir nebežinojo, ką su savim 
daryti; bet Jaunutė, dar la
biau išsigandusi, pribėgo 
prie tėvo ir, pabučiavusi 
rankon, tarė:

— Nepyk, tėvužėli, nes 
mudu esava kaltu, kadangi 
sudėjova žaislus ant jo sta- 
lėlio, ko jis labai nemėgsta, y 
Mes jau susitaikysiva patįs, 
nepyk, tėvužėli, nes taip ne
smagu, kai tu rustus...

Jaunutė pradėjo verkti, 
kalbėdama ] tėvą, nes gaila 
jai buvo lėlės ir Vytautėlio; 
ji norėjo, kad tėvas nepyk
tų ant jo. Tėvas, meiliai 
nusišypsojęs, priglaudė prie 
širdies gerą dukrelę ir ją 
pabučiavo. Tuo tarpu ir Vy
tautėlis, priėjęs prie sese
ries, tyliai kalbėjo:

— Jaunute, 
man!... Aš labai 
pasielgiau. Tegu 
nubaus mane.

Tik Algirdukas 
sugėdintas.

— Tad susitaikykim — 
tarė Jaunytė, visai nusira
minusi ir ištiesusi abi ran- 
keli į brolius.

Tėvas dar kartą pabučia
vo gerą dukrelę ir tarė:

— Telaimina Viešpats ta
ve, brangioji dukrele!... Tu 
visuomet buk taip gero bu
do.

radėjo verkti,

dovanok 
bjauriai 
tėvukas

stovėjo
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Dideli turtą užrašė 
kataliką universitetui 
Šovė į ambasadorių.

Paskendo šulinyj. 
Nuskendo astuoni.

co parodą 1915 metais. 
Round trip iš New Yorko 
bus $94.30, Philadelphia os 
$92.95, Wasliingtono, D. C. 
$92.30, Chicagos $62.50, Pit- 
tsburgo $81.20, Detroito 
$73.50.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

$40.000.000 katalikiškam 
universitetui.

St. Louis, Mo. Milijonie
rius James Cambell, kurs 
mirė pereitą savaitę, užrašė 
$40.000.0000 St. Louis uni
versitetui. Yra tai katali
kiška įstaiga. Prasidėjo 
1818 m., kaipo maža mokyk
lėlė ir turėjo mažiau, kaip 
20 vaikų. 1824 m. pateko 
jėzuitų rankosna. Jau 1835 
m. buvo įsteigtas medicinos 
skyrius. Minėti milijonai 
eis paplatinimui medicinos 
skyriaus ir įsteigimui mil
žiniškos ligoninės.

Tai bus vienas turtingiau
sių pasaulyj universitetų.

smogė į šiekštą ar apsivertė. 
Tris vyrai ir viena moteris 
išplaukė. Turėjo plaukti ar
ti 50 pėdų. Buvę ant garlai
vio ir pludžių, bet garlaivis 
taip greitai skendo, kad ne
buvo laiko už jų griebtis. 
Užsimoka išmokti gerai 
plaukti.

Buvo lietus su perkūnija.
Kansas City. Pereitą sa

vaitę buvo didi karščiai vi
soj Kansas valstijoj. Kait
ros trukdė kviečių valymą. 
Pagalios ištiko smarkus lie
tus su perkūnija ir oras žy
miai atvėso. Palengvįs dar
bą ant laukų.

Pirko farma už $250.000.
Bloomington, Ill. L. Fair

bankas pirko nuo W. Bald
win milžinišką farmą už 
$250.000. Farma susideda iš 
2.580 akrų. Yra arti St. 
Charles, Mo. Gausiai auga 
kviečiai. Devyniolika metų 
atgal už tą farmą buvo už
mokėta tik $54.180.'

Orlaivininkas nuskendo 
Atlantike.

Atlantic City, N. J. Jau
nas orlaivininkas iš Chica
gos E. Jaquit ir O Hiatt iš 
Kansas City išlėkė orlaivyj 
ir, paskrajoję aplink 20 mi
liutų, išnetyčių šovė žemyn 
ir krito su mašina jurėn. A- 
bu nuskendo.

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

Delko Neperki geros Žemes?
1 DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLONIJOJ WISCONSIN.

Žeme labai gera juodžemis su moliu netoli nuo geležinkelio, mies
telio ir bažnyčios parduodam, išdirbtas farmas su budininkais ir neiš
dirbtą žemę pigiai ir ant lengvu išlygų.

Perkantiems žemę dodam darbo kurie reikalauja, visuomet: vasa
rą ir žiemą, nereikia -daug pinigų turėti važiuojantiems ant farmos 
gyvent. Atsišaukit tuojaus žemes mapos dovanai, perkantiems kolo- 
nijais kaštus apmokame.

CHAS ZEKAS & CO
186 N. LaSalle St., Room 214 Chcago, III.

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

Parsiduoda: Medinis narčias. 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 —1 
$8000.00.

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

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

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

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 flatai 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.

Sudegė 7.
Milford, Mass. Buvo užsi

degęs Armenian gulcmasis 
nama^. 80 žmonių buvo ant 
ketvirtųjų lubų. 7 sudegė ir 
20 sunkiai susižeidė.

Vokiečių ambasadorius 
buvo pavojuj.

Champaign, Ill. Vokieti
jos ambasadorius, grovas 
von Bernstorff, buvo pa
kviestas laikyti prakalbą į 
Illinois universitetą pabai
giant mokslo metus ir išda
linant. diplomus baigusiems 
universitetą.' Ambasadoriui 
bevažiuojant automobiliu į 
salę, policiantas civiliuose 
drabužiuose del ko tai pa
kėlė ranką lyg persergėji
mui. Šoferis į tai neatkrei
pė domos. Paskui polician
tas išsitraukė revolverį ir 
iššovė. Policiantas tvirtino, 
kad jis norėjęs pataikyti į 
tekinį, į rataplankį. Bet, ži
noma, buvo pavojus patai
kyti į bile kurį automobiliui 
sėdinčių. Paskui majoras 
persiprašė grovo ir pavarė 
policiantą nuo tarnystes. 
Policiantas buvęs palinkęs 
prie girtuokliavimo. Del to
kio mulkio galėjo Su v. Val
stijos turėti didelį nesmagu
mą ir keblumą.

Trįs nuskendo šulinyj.
Driftwood, Pa. Vienas 

vaikas vienuolikos metų be- 
žaizdamas įkrito į seną, ap
leistą šulinį. Kitas vaikinas, 
išgirdęs jo šauksmą, nusi
leido šuliniu jo gelbėti. Pa
matęs, kad ne jo spėkomis 
jaunesnįjį vaikutį išnešti iš 
šulinio, ėmė šauktis pagel- 
bos. Atbėgo vaikučio dėdė. 
Padavęs ranką, norėjo skęs
tančius ištraukti. Bet abu 
vaiku sukibo kartu ir in- 
traukė dėdę šuliniu ir visi 
murmtelėjo į vandenį. Visi 
trįs ir prigėrė.

Nuskendo trįs.
Grand Rapids, Mich. Trįs 

žmonės ant ežero irklinėj o- 
si valtyj. Valtis užsidegė ir 
visi trįs paskendo. Turbut 
rūkymas buvo nelaimės 
priežastim.

Syracuse, N. Y. Oswego 
kanale nuskendo aštuoni 
žmonės, kuomet garlaivis

Bandys rinkti mokesčius 
nuo indionų.

Phoenix, Ariz. Nuo Nava
jo indionų, kurie valdo pla
čias rezervacijas ir turi 
daug galvijų, bus dandyta 
rinkti mokesnius. Komisio- 
nieriai išaiškįs kodėl išpuo
la mokėti mokesnius ir nu
statys kiek turi mokėti.

Jau 1901 metais bandyta 
rinkti mokesnius. Bet kilo 
pasipriešinimas, susirėmi
mai ir indionų vadas žuvo.

Rasta lavonas maiše.
Schenectady, N. Y. Mo- 

howk upėj rasta maišas, ku
riame besąs moteriškės la
vonas. Lavonas buvo su nu
pjauta galva, rankomis ir 
kojomis.

Pritarė, kad Colorado ka
syklos pereitų į val

džios rankas.
Tarrytown, N. Y. šis 

miestelis yra milijarderio 
Rockefellerio buveinė. Per
eitą nedėlią buvo čia prakal
bos ir viso vakaro vedėju 
buvo Upton Sinclair. Buvo 
kalbama apie Colorados 
straiko padėjimą. Salėn a- 
tėjo būrys darbininkų iš 
Rockefellerio dvaro. Susi
rinkusieji manė, kad jie pa
darys trukšmą ir buvo ki
lęs nerimastis. Bet pasirodė, 
kad jie didžiau ploja kalbė
tojams, negu kiti susirinku
sieji. Žmonių buvo arti 500. 
Galop visi vienu balsu pri
tarė rezoliucijai, kad prezi
dentas Wilson paimtu Co
lorado kasyklas, idant iš
vengti civilio karo.

Telegrama buvo mušta 
jaunajam Rockefelleriui. 
Telegramoj sakoma, kad 
viešas susirinkimas buvo 
laikytas jo miestelyj, kad 
vienu balsu buvo priimta 
rezoliucija, reikalaujanti, 
idant Colorados kasyklų sa
vininkai, papildę tokias pik
tadarystes, negali daugiau 
valdyti kasyklų ir kad pre
zidentas Wilson turi teisę 
užimti ir valdyti kasyklas 
viešai naudai.

Industrialistams ir anar
chistams išpliekta 

kailis.
Tarrytown, N. Y. Pereitą 

nedėlią Sinclairui vadovau
jant buvo prakalbos ir jos 
ramiai praėjo. Ant rytojaus 
vakare industrialistai ir a- 
narchistai surengė prakal
bas. J juos pasipylė supuvę 
kiaušiniai, akmenaičiai, 
grumstai, žvyras. Pirmiau
sia prakalbėjo moteris Reba 
Edelson, viena aršiausių na
rių tų pramuštgalvių. Nuo 
palapinės nulipo su ištinu
siu veidu. Paskui užsilipo 
anarchistas Al. Berkman. 
Į jį pasipylė akmenaičiai ir 
nulipo su apraišytu veidu. 
Trečias dar bandė kalbėti. 
Ir tas tuoj apsipylė krau
jais. Padaužų buvo arti 60. 
Kuomet pamatė, kad nieko 
nebus, tai ėjo savo keliais. 
Intužusi minia lydėjo juos 
ir kaikuriuos gerai aplamdė.

g gO” AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^

Nauio ir Antrų Rankų Medžio.
—................ . — "■■■■'-- I

Durą, lentą, lentelią, rėmą, 
švinakalvią daigtą ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

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

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

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

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

Parsiduoda: 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 —

Sumažino kelionės išlaidas.
San Francisco. Geležinke

lių kompanijos jau nuspren
dė, kokios turės būti kainos 
už važiavimą į San Fraucis-

Prasidėję tardymai. Ka
nados mieste Quebec prasi
dėjo tardymai kas link nu
skendimo St. Lawrence li
pė j garlaivio “Empress of 
Ireland”, su kuri.uomi žuvo 
1.024 keliauninkai. Tardy
muose, kaip paprastai, žu
vusio laivo kapitonas kalti
na “Storstad” laivo kapito
ną, gi šis kaltinąs pirmuti
nį. Nežinia kaip tie tardy
mai pasibaigs.

Roosevelt netekęs balso. 
Tomis dienomis Londone 
viešėjęs pulkininkas Roose
velt ir vietos geografams 
pasakojęs apie savo kelionę 
Brazilijoje. Nekurie jo bi- 
c i uolia i pastebėję, kad Roo
sevelt perdaug silpnai kal
bąs ir toli ne tokį balsą tu
rįs, kaip senovėje. Jiems pa
tartus Roosevelt nusidavęs 
pas daktarus-specialistus ir 
tie, ištyrę jam gerklę, pasa
kę, kad jis per kelis mėne
sius negalįs jokių kalbų lai
kyti, ypač atvirame ore, nes 
greitai galįs susirgti gerk
lės uždegimu. Žinoma, toji 
žinia į jo šalininkus, progre
syvių partijos Suv. Valsti
jose, trenkė kaip perkūnas, 
nes pulkininkas buvo ma
nęs, sugrįžus iš Europos, 
tuoj pradėti politikos kam
paniją. Tečiau spėjama, 
kad ne taip blogai gali bū
ti, kaip specialistai tvirti
na. Pulkininkas gerklės li
gą gavęs Brazilijoje.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. 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.

PARSIDUODA ant W. 23rd Pl. del dviejų šeimynų mūrinis 
namas arti Oakley Ave. Priežastis pardavimo — savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. Prekė $3,000.00.

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

Atsišaukite^ 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 ners

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.

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

EXTRA parsiduoda pigiai del 3-jų 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 didėlio miesto Newaygo ir 1^ mylios nuo Newaygo Ažero 
Puikus 8 kambarių namas Naujai pabudavotas. Staldai ir kiti 
reikalingi intaisymai. Kaina $1300.00 Įmokant $7.50 Lieka $5.50 
ant lengvo išmokėjimo su 6% nuošimčiais.

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

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

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

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

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

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

»

$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.

Parsiduoda pigiai namas, priešais didijį Olševskio teatjjmJ^, 
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
land Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

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

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

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

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50
• • i ’

pėdų pločio ir 132^ ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

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

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

Parsiduoda: 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 pėdų. Bassemontas. 4 butai, 4-rioms šeimynoms. 
Rendos neša: $32.00 mėnesiui. Kaina — $2500.00.

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

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

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

Atsišaukit |

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS
DALYKAI PERSIMAINĖ 

OHIO VALSTIJOJ.

Paprastai, kuomet patin
ka darbininką nelaime dirb
tuvėj ar kasykloj, tai jam 
nieko nelieka, kaip tik by
la su kompanija. O bylos, 
žinoma, tęsiasi ilgai, po ke
liatą metų, ir lėšuoja bega
les pinigų. Kartais darbi
ninkas išlošia bylą, o kar
tais pralošia. Jei ir išlošda
vo darbininkas ar jo šeimy
na bylą, tai padengus bylos 
lėšas darbininkui nekas te
lieka. Ohio valstijoj jau ki
taip dabar dedasi. Atlygini
mas už sužeidimą ir užmuši
mą yra gaunamas ne per by
lą, bet atlyginimą nustato 
taip vadinama “state indus
trial commission”. Štai vie
noj dirbtuvėj liko sunkiai 
sužeistas darbininkas. Mi
nėtos komisijos paliepimu 
darbininkui iškarto pamo
ta $3.646.75 grynais pinigais 
ir bus mokama po $9 savai
tėje iki gyvos galvos.

Antras atsitikimas. Ve
dęs ir turįs vaikų vyras ne
tikėtai buvo užmuštas. Ko
misija tuoj liepė išmokėti 
našlei $3.297.84, kad ji ga
lėtų nusipirkti namelį del 
savo penkių vaikų. Tokios 
tai permainos padaryta a- 
noj valstijoj. Reikia pripa
žinti, kad tos permainos y- 
ra geran del darbininkų. O 
gal ir del kompanijų ge
riau. Blogiau tik del advo
katų, nes jie negalės pasi
plėšti pinigų iš nelaimingų 
atsitikimų. Gal ūmai ir ki
tos valstijos ■ paseks Ohio.

Žinoma, geriau butą, jei 
pačios kompanijos atlygin
tų darbininkams sužeidi
muose ar jo šeimynai darbi
ninkui žuvus dirbtuvėj ar 

giasi milžiniška United Sta
tes Steel korporacija. Ji at
silygina be jokių teismų, be 
bylų. Ta korporacija atly
gina sužeistiems išmokėda
ma šeimynai žuvusiojo ir 
tam ji išleidžia kasmet ne
mažiau, kaip $2.000.000. Į- 
vedė senai voluntary acci
dent relief.

Šita korporacija buvo pa
darius taip, kad darbinin
kai lengvomis išlygomis ga
lėtų stoti dalininkais (šėri- 
ninkais). Tokių dalininkų 
korporacija turi 30.000. Y- 
ra tarp dalininkų ir lietu
vių.

KAIP SUSIIEŠKOTI 
DARBĄ ANT 

FARMŲ.

Per visą pavasarį, vasarą 
ir rudenį apsčiai yra darbų 
ant farmų. Kasmet būdavo 
skųzdavosi farmeriai darbi
ninkų trūkstą. Jau senai 
pastebėta, kad nenoromis 
darbininkai sklysta ir ieš
ko darbų ant farmų. Gerai, 
blogai, visvien grudžiasi 
žmonės į miestus, arba len
da po žeme auglių kasti. 
Nors miestuose vargas, 
skurdas, bedarbė, laukia ten 
pat laikų pagerėjimo ir tu- 
noja miestuose.

Dabartės, bedarbei tebe
sitęsiant, o darbininkų rei
kalaujant ant farmų, reikė
tų nelukuriuojant susirasti 
darbą ant farmų. Darbinin
kų farmeriams reikia per 
visą darbymetį. Šiemet, pa-

sitaikius gausiam javų, vai
sių ir daržovių užderėjimui, 
ypač daug reikalinga darbi
ninkų fa rm eri a m s.

Ne vienas mūsiškių no
rėtų ir ieškotų darbo ant 
farmų, bet nežino kaip dar
bą susiieškoti. Todėl nebus 
pro šalį duoti čia keliatą 
patarimų.

Nors laikraščiai praneša, 
kad daugiausia darbininkų 
trūksta Kansas, Oklahoma 
ir kitose vidurinėse valsti
jose, bet ten važiuoti neuž
simoka. Ypač dabar, arti- 
nanties vidurvasariui. Bu
tų perdideli iškasčiai. Todėl 
geriausia ieškoti darbo apy
linkėj, kur gyveni. Galima 
nusidanginti į mažą mieste
lį. Veik kiekviename mies
telyj yra darbo agentūros, 
kurios turi susinėsimus su 
apylinkės farmeriais. Per 
tokią agentūrą ir galima su
žinoti tikrai kokiam farme- 
riui reikalingas darbinin
kas. Galima nesikreipti į 
jokią agentūrą ir eiti per 
farinerius ir siūlytis dar
ban. Jei kuriam farmeriui 
nėra reikalingas, tai jis gal 
nurodyti, kuriam jo kaimy
nų yra reikalingas darbi
ninkas. Taigi per agentūrą 
ar bevaikščiojant per farme- 
rius galima susiieškoti dar
bą. Gal prisieiti nemažai 
pavaikštinėti, bet ar geriau 
ir maloniau vaikščioti po 
dulkinas miesto gatves, lan
dyti į dirbtuves ir smirdan
čias skerdyklas, darbo ieš
kant.

Paprastai pas fermerius 
esti gerai dirbti. Mandagiai 
apsieina ir gerai valgydina. 
Žinoma, pasitaiko ir nelabų.

Rudeniop, darbams ant 
laukų pasibaigus, darbai 
ant farmų sumažėja. O ku
ki pasibaigus, veik visai 
darbai ant farmų pasibai
gia. Nedaug tėra fąrmerių, 
kuriems reikalingi keli dar
bininkai per apskritus me
tus. Tik turtingiems, užve- 
dusiems pieno ūkį ar kitą 
ūkio pramonę, yra reikal i il
gi darbininkai ištisiems me
tams.

Mūsiškiai pas taimerius 
gali gerai įsidirbti. Pas ame
rikonus parsisamdymas far
meriams yra labai išėjęs iš 
mados. Vasaros metu far
meriai kartais yra priversti 
samdyti visokius boinus ir 
valkatas, kuriems rytojus 
nerupi. Iš tokių, žinoma, 
mažai naudos. Mūsiškiai, 
kaipo pastovus žmonės, ma
nanti prasigyventi, yra pa
geidaujami farmeriams. 
Taigi tokiems nesunku bu
tų susirasti farmerį, kuriam 
reikalingas darbininkas iš
tisiems metams. Prisižiūrė
jęs prie ūkio vedimo pas ge
rą farmerį, po kelių metų 
taupus darbininkas galėtų 
įsigyti savo farmą.

Vienas lietuvis 1909 me
tais nuvažiavo ant farmų 
su keliais doleriais ir, padir
bėjęs pas farinerius porą 
metų, ėmė randavoti farmą. 
Dabar jo turtas vertas $9.- 
000.

Nesenai, vienas Chicagos 
lietuvis pirko per agenta- 
palaikį farmą. Nuvažiavęs 
nurodyton vieton pamatė, 

ežerokad jo farma yra 
kampas.

Amerikoj yra nemažiau, 
kaip 3 žydiški laikraščiai, 
pašvęsti ūkio reikalams. Žy
dai leidžia taipgi kelis an
gliškus laikraščius, pašvęs
tus ūkio reikalams.

1900 metais susitvėrė žy
dų federacija su $1.300.000 
kapitalo del skolinimo pini
gų žydams, perkantiems ti
kins.

1911 m. 1.000 su viršum 
Chicagos žydiškų šeimynų 
pirko ukius ir išvažiavo ant 
jų gyventi.

1910 m. susitvėrė žydiška 
kooperacija su 
$10.000 vedimui 
kius perkant ir 
jaut. Po dviejų 
peracijos veikimo kapitalas 
jau buvo $51.000.

kapitalu 
biznio u- 

pardavinė- 
inetų koo-

Žydai turi agentūrą su
ieškojimui darbo ant ūkių. 
Per penkis metus surado 
darbo del 3.250 darbininkų.

Michigan universitete ri
kio skyriuj yra 45 žydai, 
Wisconsin universitete ūkio 
mokslus eina 25 žydai, Cor- 
nille universitete 20, Con
necticut universiteto 20.

Valparaiso universitetas 
įveda ūkio mokslų skyrių. 
Tas skyrius atsidarys, re
gis, ateinančiame rudenyj.

Iš lietuvių bene tik 2 teina 
ūkio mokslus — F. J. Judis, 
Des Moines kolegijoj ir Do
minikas Pratapas Wiscon
sin universitete. D. Prata
pas rasinės “Katalike” a- 
pie ūkio dalykus.

Iš Darbo Lauko
Straikąi mažėja.

Boston. Skaitlinės paro
do, kad straikų skaičius ma
žėja. Tą parodo sulygini
mas straikų skaičiaus gegu
žio mėnesio šių metų su ge
gužio mėnesiu pereitų me
tų.

Pereitais metais per ge
gužio mėnesį Massachusetts 
valstijoj buvo 39 straikai, 
kuriuose dalyvavo 25 ar 
daugiau darbininkų. Šiemet 
per tą mėnesi buvo tik 10 
straikų. •

Pernykščiuose visuose 
streikuose per tą mėnesį da
lyvavo 7.073 darbininkai. 
Pereitą mėnesį 10-tyj strai
kų tedalyvavo tik 1.176.

Apšaukė antrą straiką.
Wakefield, Mass. Iley 

wood Bros, ir Wakefield 
kompanijos darbininkai bu
vo sustraikavę ir paskui su
sitaikę su darbdaviais. Bet 
po straiko kompanija ėmė 
atstaty dinėti darbininkus, 
kurie ypač veikliai veikė 
straiko metu. Kiti darbinin
kai užsistojo už pavarytuo
sius. Pareikalavo sugrąžin
ti. Apšaukė straiką ir tol 
neis dirbti, kol nebus priim
ti pavarytieji. Sutartyj su 
kompanija buvo paragrafas, 
kuriuo reikalaujama, kad 
be išėmimo visi straikinin- 
kai butų priimti darban.

Sutvėrė uniją.
Stockton, Cal. Smulkiųjų 

krautuvių klerkos susitvė
rė uniją. Prisirašė gan 
daug. Ims rūpintis pagerin
ti savo būvį.

e 'y-

KATALIKAS

Turi veikti greitai!

a

Mes norime, kad jus pasinaudotumėte iš to pardavimo, nes 
mes žinome, kad tas jus pririš prie musų ir jus liksit mus prie- 
teliu. Todėl mes jus kviečiame ateiti rytoj ir persitikrinti.

jie yra tikrai sezono geriausias pirkinys. Jus turit pasiskubinti, 
jei norit gauti už tokią pigią kainą. Nebūtų galima užlaikyti 
krovini pilnybėj, jei nebūtų didžio pardavimo.

už -
» ■ g, ” • rf „ <* _  - -

$14

KTepraziurek s j didį 
išpardavimą $18 

ir $20 Siutų už $14

vi*" *’Duodama Dviračiai: Pažiūrėk j mus langus ir pamatyk, kaip gali -

Kampas Milwaukee ir Ashland Avenues

aujo. ką pradėjome šiuo išpardavimu! Mes suteikėme nau
ją ideą daugeinį žmonių. Jie nemanė, kad mes parduosi

me Continental vasarinius siutus tuo laiku, kuomet jie reikalin
gi už kainą, kuria sutaupysi nuo $4 iki $6. Jis visai nemanė, kad 
mes išdrįsime padaryti “July Clearence” birželio mėnesyj, bet 
mes tą padarėme ir tas padarė, kad didelę daugybe siutų išpar- 
davėme, daugiau negu bile kada Continental buvo išpurdavęs.

Kostiimeriai nauji ir seni sako, kad nekuomet pirmiau jie 
nematą, tokių madini, įvaisių, gerai pasiutų ir už tokią menką 
kainą.

Jie taip kaba del to, kad šie $18 ir $20 siutai buvo didelės 
vertybės, kuomet jiems buvo regulerė kaina

gauti dvirati. Nepraleiskit šios puikios progos < j

Didžiausia priemiesčio drab, ir čeverykų krautuve. «
Ali

Atdara Utar., Ketv. ir Subatos vakarais ir Nedeliomis iš ryto £ H
i/ >

SU

i

kalkes darbininkai apturi 
50c. valandoje atlyginimo.

visi 
susi-

Jauna našlė nekuomet ne- 
apalps, jei arti jos nėra jo
kio. .. vyriškio.

Quebec’e, Kanadoj, stato
ma “darbo šventynė”.

Tabako fabrikuose Angli
joje dirba aplink 20.000 mo
terių. u

Ontario pereitais metais 
butą 6 straikų, kurie paly
tėję 5.000 darbininkų.

Teplioriai Duluth’e, 
Minu., po G metų kovai ap
turėję uniją.

Nashville, Tenn., 
krautuvėse pardavėjai 
organizavo unijom

Pirklybos unija Scotlan- 
de turi 350.000 narių.

New Yorke yra 2.G43 dar
bininkų or gai i iza ei j os 
665.248 nariais.

Pakėlė algas.
East' Liverpool, Ohio. Šio 

miesto ir Stebenville elek- 
trikiniams darbininkams 
liko pakelta algos. Algų pa
didinimo pasiekė ne per 
straiką, bet per tarpininkų 
komitetą.- Visiems pakelta 
po 20c. dienoj. Sutartis pa
daryta ant dviejų metų.

Susitvėrė uniją.
Wheeling, W. Va. Susi

tvėrė duonkepiai uniją. Rū
pinamasi Įgyti čarterį. Pri
sidėjo prie American Fede
ration of Labor.

Samdys tik unionistus.
Sioux City. Dailidžių uni

ja padarė su didžiausiomis 
firmomis sutartį, kad 
samdys tik unionistus.

jos

TRUMPOS ŽINUTĖS 
DARBO LAUKO

Iš

Port landė, Oregon, prie 
namų stątymo nešiojanti

Žydai bankininkai Cleve- 
laude, Ohio, Įvedė 8 vai. die
nos darbą savo bankuose.

Japonijoj paprastas kur
pius už savo darbą apturi 
40—50c. dienoje.

Irlandijos sostinėj Dubli
ne straiko metu nedirbta 
per 2.000.000 dienų.

Pereitą subatą cigarų dir
bėjai Philadelphijoj ap
vaikščiojo. savo susiorgani- 
zavimo 50 metų sukaktuves.

Raižytojai New Yorke 
apturėję algų padidinimą, 
$1.00 daugiau savaitėje.

Iš 34.000.000 žmonių, už
siėmusiu ją pelningais reika
lais Suv. Valstijose, per me
tus 38.000 jų miršta nuo ne
laimingu atsitikimu ir ligų.

St. Louis duonkepių uni
ja išsikovojo sau nuo $1 li
gi $2 daugiau mokesties sa
vaitėje, be to sanitarį ke
pyklų užlaikymą.

Spitzbergen — neutralia. 
Christian! joj atsibuvo tarp
tautinė konferencija reikale 
apibrėžti salos Spitsbergen 
archipelago nuosavumą. 
Konferencijoje pripažinta 
archipelagas 18-kai metų 
neutraliu ir jo administra
cijai nuskirta tarptautinė 
komisija.

Yra žentų, kurie myli net 
aršiausią uošvę, jei pastaro
ji turtinga.

Kuomet nori įšokti į bė
gantį tramvajų, tai tau ro
dos, kad jis bėga dusyk 
greičiau, negu tuomet, kuo
met aname sėdėtum.

Londone kiekvieną naktį 
be paliovos dirba 120.000. 
Tan skaitliun ineina ir po- 
liciantai.

* A'®,. (jį®
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

ŠV. MARTYNO. 
Nikodemas Overlingas, pirm., 

8245 8. Morgan 8t 
Juoz. Mickeliunas, Vice-prez. 

839 W.'34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

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

1710 So. Wood St. 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

2118 W. 20th St. 
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OP 
LAKE.

Jonas Klimas. Pirmsėdis.

ADMNISTRAOIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 

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

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

Fr. Bauba, prot. rašt: 
6064 Lafayette avė.,

J. Kantauckas, Finansų rašt. 
4304 S Wood St, 

J. Brazauskis, iždininkas^
4530 S. Wood St

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

1853 West 
45th St. 

Viee-Pirm. 
. Cicero, Ill. 
Prot. Rašt: 

4558 S. Paulina St 
Jonas Kantauskis, Fin. Sekretorius: 

4304 S. Wood St. 
Vincentas Jasulaitis, Kasierius.

4544 S. Marshfield Av. 
Kastantinas Trakšelis, Gvardijos -Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

Franciszkus Petraitis,
1330 — 49th

Juozapas Lignugaris,
Ct.

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

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

3200 
M. 

2118

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th 8t.

KLIUBO, 
PA.

J.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO 

WILKE-BARRE, 
Laukis, Pirmininkas,
425 S. Grant St. 
Ažis Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 
Kučinskas, Fin. Rašt., 

141 Park Ave. 
Aceviče, Raštin, Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

J.

K,

P.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininkas. 
13 Collins Str. 

Vaclovas Kasparaviče. 
273 Stanton Str.

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

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

Petras Aceviče. 11 Finansų Rašt. 
60 Sheridan Str.

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
138 S. Mcade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV, 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Btasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina SL 
'J. Polekas, rašt.
1802

Knygvedls
4524

Ižidininkas

plrmln., 
Avo., 
J.

W. 46th

S. Wood
St.

2447-49 W. 45th Pl.

St. •
J. Letukas, 

St. 
Anuelauskls,

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbuunkas, 

78 OxfonL>j^B

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

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Išdininkas, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

lekr.,

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
BAUBINO. 
Washington, Wil. 
Washington, Wis. 
Murauskis, pirm.

Milwaukee St.
Port Washington, Wis. 

Juozapas Samalionis, rašt.
626 Washington St.

Port
Port 

Jonas

Cerbauskas, Fin Bekr., 
Lee Park Ave.
Zatautis, Kasierius,

R. .
Alex

78
Frank 
R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMIN ISTR ACI JA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum Ave.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘ * Kataliko ’ ' Redakcija 
neatsako ’

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

858 — 33rd St.
Nikodemas Overlingas, Rašt. 

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, 

918 — 33rd
Ignacas Brazauskis, Knygius

Prot.,

Išdininkas, 
St. ’

Draugysčių Reikalai.
TauxYKIT PINIGUS!

“ Keistute“ Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 52 Serija prasidėjo Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsibuua kas Ketvergas 8-tą vai. 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 popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidentas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

už 6)4
atneša

ir Lie-

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas Šeškevičius, Vice-preziden., 

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
501 New Grand St., 

34 Logan St., 
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr.

96 Logan St.,
Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grand St., 
Juozas šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

Im

yra
yra

iš- 
na- 

(Mort-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV.
JURGIO

J.

J.

S.

V.

Pirmsėdis, 
33rd St.

KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

Laukus, Prezidentas. 
404 Park Ave.

Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

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

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

Adomynas, I Finansų, Sekr., 
34 Logan St.

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

adminisTracijasaldžiausios
HRDIBS V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, 
840 W.

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Protokolų Rašt.

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Finansų Rašt. 

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininkas,

w 840 — 33rd St,

prasidėjo Utarninke Gegu- 
5ta 1914. Susirinkimai
Utarninkas 8tą vai. va- 
Semaičio svetainėje, 
kampas 18tos gatvės.

at-

So.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva“ Paskolinijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

42 Serija 
žio (May) 
sibuna kas 
kare Dom. 
Union St.,

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tu akcijų į mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, gauna 
sučėdyti pinigus del savo 
Kožnas akcija užsibaigia už 
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui 
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. 
yra vedama pagal tiesas

Skoliname pinigus ant 
lygų del pirkimo arba

ateities. 
6į4 me-

ir Lis-

Illinois ir 
valstijos, 
lengvų iš- 
budavojimc

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18th Bt.

S Į «

kite Joliet karą, katras prieža prie 
pat daržo, dėl geresnio atradimo to' 
daržo, tėmykite bus prie daržo drobu
lė su parašu ‘ ‘LITHUANIAN' PIC
NIC”.

ANT PARDAVIMO.
NORIU pirkti saliuno laisnę. Pi

giai.
Leon C. Nyka,

Room 915 8 S. Dearborn St.

442 garlaiviu 1.417.710 toną.

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av.
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av.

Newark, N. J.

Didelis Iškilmingas PIKNIKAS Pa
rengtas Tautiškos Draugystės “Lietu
vos Sūnų“ atsibus Ned., Birželio 
(June) 28, 1914 m. Leafy Grove 
Willow Springs, 111. Pradžia 9 vai. ry
te Inžanga 25g Porai.

PASARGA: Važiuojantiems karais 
iš visų dalių miesto, važiuokite iki 
Archer Avė., paimkit Archer Limits 
karus iki City Limits, o tenai gausite 
Joliet karus, kurie davež iki pat dar
žui.

PARSIDUODA:— trįs lotai Tal- 
man Ave. ties 65th St. Parsiduoda pi
giai. visus ar skyrium ant gerų išlygų. 
Aplinkui lietuviai.

J. E. Nelson, 
1250 First National Bank Chicago, Ill.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

Dr. G. M. Glaser
Siuomi apreiškiu paguodotai vi- 

suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą j savo locną nąmą po 
numeriu

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS“ DR- 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

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

1
A. Viršulaite,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitė

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče

564 Dayton St.

DIDELIS METINIS PIKNINKAS! 
Parengtas Draugystės šv. Juozapo A- 
piekuno Nedelioje. 5 d. Liepos (July). 
1914 m. “Polonia” Darže Higgins ir 
60-th Ave. Jefferson, Illinois Inžanga 
25c Porai. Pradžia 9 vai. ryto.

Kur taip leki lyg akis išdegęs? Nu
gi ar da nežinai kad visiems Lietu
viams ir Lietuvėms viršminėta Dr-ja 
parengė puikų PIKNIKĄ su visokioms 
pramogoms. Senį ir jauni, tėvai ir 
vaikai, vaikinai ir merginos, turės 
•fain ččsą, nes komitetas pasistengs 
pagamini viską, kas jus palinksmins 
su puikia muzika, po vadovystė J. 
Keturakio, kuri griež visokius šokius, 
užkandžiai ir gervinai užganėdins.

KOMITETAS.
PASARGA: Nuvažiuoti galima bile 

karais iki Milwaukee Ave. Milwaukee 
Ave. karais i vakarus iki galui, pas
kui 1 bloką į Įlietus ir galuką Į va
karus iki daržui.

(26-7)

PARSIDUODA Pigiai Didelis Sa- 
liunas. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Labai paranki ir atvira vieta. Prie
žastis pardavimo: savininkas išva
žiuoja į kitą miestą. Kreipkis šiuo 
adresu:
1931 Canalport Ave., Chicago

(25-6)
950 pėdų 

tonų.
919 pėdų 

tonų.

ilgas gi. Vaterland 58.000

ilgas gi. Imperator 52.000

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: ,
2013 S. Halsted St., Chicago, Ill.

(25-6)

AntPARDAVIMO puikus saliunas 
labai geroj vietoj plačiai apgyventoj 
lietuvių netoli lietuviško teatro ir šv. 
Jurgio Bažnyčios:

Atsišaukite po antrašu.
3201 Auburn Ave.

(24-5-6)

Tiesioginiai
New York ir
Philadelphia ir
Boston ir
Baltimore ir
Halifax ir

plaukinėjimal tarp 
Hamburg

3149 So. Morgan St 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS Pareng
tas L. R.-K. M. S.. III-čIOS KUOPOS 
Iš šv. Bedo Kolegijos 28 d.. Birželio 
(June). 1914 m. Apveizdos Dievo Pa
rapijos Svetainėje 18-ta ir Union Avė., 
Chicago. Ill. Programas prasidės 7 v. 
vakare Inžanga Ypatai 50c ir 25c.

Vakaro programas bus įvairus; tea
trai, kalbos, monologai ir t. t. Po pro
gramų! bus lietuviški žaislai.

Karštai kviečiame visus lietuvius ir 
lietuves ateiti į musų rengiamąjį va
karą. Užtikrinairfe, kad atsilankę ra
site naudą, o taipgi paremsite ir mok
sleivius. KOMITETAS.

Turiu parduoti pekarnę ir namą trim 
šeimynom, su visais padarais ir tt. 
vežimai, arkliai, karvė ir d. Parsi
duoda labai pigiai nes išvažiuoju j 
Lietuvą.

Vili. Kupstys,
698 Olover Avė., Aurora, 111.

(24-6)

Pigiausios kainos iš ir 1 senąjį svie
tą.

Ypatinga doną kreipiama | lietuvių
Pulkus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Del smulkmenų rašyk

Hamburg American Line
New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburg, Chicago, 
Louis, Minneapolis, New Orleans, 

San Francisco.
Arba pas vi'tintus Agentus.

St.

TLNKUS PLAUKINĖJIMAL
Puikus 3 klasos ir tarpdėnlo Išrea- 

gimai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
pigios kainos:

Del Išplaukimo dieną, tikietą Ir ki
tų smulkmeną kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie
tinius tsisotus agentus.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITBACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

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

Vladas Jakutis Pirm.
921 Jenne St.

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm.
921 Jenne St. w

Bol. Olech, rNutair.-' Itašt.
202 N. Howland Av.

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

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS Pa
rengtas Draugystės švento Antano iš 
Padvos Atsibus Nedelioje, 28 d. Bir
želio (June), 1914 m. Jurgio Cher- 
naucko Darže, Lyons. Ill. Pradžia 9-tą 
valandą iš ryto Inžanga 25c Porai.

Maloniai užkviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaites kuonoskaitlingiau- 
siai atsilankyti ant musų Didelio Me- 
titinio Pikniko, o užtikriname jog ne
sigailėsite. Bus visokių skanių gėry
nių, kvepenčių cigarų ir puiki muzykė.

Užkviečia visus Komitetas.
PASARGA! Važiuokite 22-rais ka

rais iki Ogden Ave. ir Ogden Avc. iki 
48-tai ir 52-rai, o iš ten paimkite 
Lyons karus, kurie nuvež iki daržui 
(išlipkite prieš tiltą ant upės kranto).

(25-6)

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ap- 
gyventoj vietoj, kampas Morgan ir 
31 gatvių. Biznis išdirbta per 35 me
tus. Savininkas išvažiuoja j Califor
nia.

T’ I^essler
1001 West 31st St., Chicago.

(24-5-6)
PARSIDUODA PIENO ĮSTAIGA 

lietuviais apgyventoj vietoj. Parduo
du labai pigiai arklį vežimą ir visus 
pieno pramonės įrankius. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą ir todėl nori grei
tai viską parduoti.

Atsišaukite greitai:
Antanas Laugalis.

4604 S. Paulina St., Chicago, III.

Svarbu del siuvėjų. Parsiduoda, 
kelis metus pasekmingai veikus, dra
panų valinio ir dužimo dirbtuvė. Ge
rai aprūpinta įrankiais, kirtas geras 
(štymas). Toji dirbtuvė verta $250, 
Įiarsiduoda už $175. Remia $20. Prie
žastis pardavimo — serga savinin
kas.

Kreipkis:
2312 N. California Ave. 
netoli Milwaukee Ave.

K***********************
I 
s s s s

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

RUSIŠKAI EUROPIŠKAS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.
Tel. CansI

Dr. A. L. JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

2118

Dr. H. M. Herzman
MoterąGydo įvairias Ligas Vyrų 

ir Vaikų.
Ofisas 971 W. 18th St. kamp.

St., Canal 3110, Gyvcn.
Halsted St.

Valandos: 10 iki 12 ryto 7
vai. nedelionis 10 iki 12 po piet.

Valandos: 8:30 iki 9:30 ryte 3 iki 
4 po pietų ir po 9 vakare.

Morgan
3412 S.

iki 8:30

Tėmykit Nariai! Liet. Teat Dr-stė 
šv. Martyno atsibus Pikninkas Ncd. 
28 d. Birželio (June), 1914 m. Justice 
Park, Bethania, • 111. Pikninkas prasi
dės 9-tą_val. ryte Inžanga nariams dy
kai, nebuvusiems bausmė 50c.

. Su pagarba
N. Overlingas, Prez.
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 S. Auburn Av.

šv. Mateušo d-ja laikys savo mė
nesinį susirinkimų nedėliojo, t. y. bir- 
"žclio-<28 d.,M914 m. šv. Jurgio Kar. 
parapijos svetainėje. Visi nariai pri
valo pribūti, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Su pagarba
N. Overlingas, sekr.

PAIEŠKOSIMAI.
REIKALINGAS:— Sumanus, tei
singas ir supratlyvas žmogus prie 
“Real Estate’’ skyriaus. Turi 
atsakančiai suprasti savo amatą, 
pildyti kontraktas ir kitus lega- 
likus darbus. Turi mokėti skai
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.
(23-5)

ANT PARDAVIMO geras arklys 
ir vežimas (Tank wagon). Parsiduoda 
pigiai visas kerosino biznis. Pelnin
ga vieta. Apsukrus vyras pelnys.

Kreipkis adresu:
1949 Canalport Ave.

Parsiduoda forničiai labai pigiai. 
Greitu laiku parsiduoda pas mus ge
ri forničiai 3 lovos ir 2 didelės ka
liopės ir d. Užsivedant forničius pas 
mus gali Įiigiai ir gerus gauti nusi
pirkti. Greitai kreipkitės šiuo adre
su:

Kl. Boras
912 W. Adams St., Chicago. 111.

PARSIDUODA Saliunas lietuvių ap
gyventoje vietoje, biznis išdirbtas per 
daug metų.

Kreipkitės- adresu:
901 W. 35th St., Chicago. 111.
 (26-27)

PARSIDUODA pianai pigiai, už nau
jus mokėjome $150.00, tik vienus 
metus naudojome. Dabar parduosime 
už $95.00. Atsišaukite tuo jaus, nes sa
vininkai išvažiuoja į Lietuvą trumpa
me laike.

Mrs. B. šerpetiene. 
4332 S. Hermitage Ave.. Chicago. Ill.

PIRMAS DIDELIS PIKNINKAS 
Surengtas Lietuvių Darbininkų Są
jungos Amerikoje. (Lithuanian Work
ingmen’s Federation) Su prakalbomis 
ir dainomis Subatoje 4 d. Liepos 
(July), 1914 m. Shutz Grove. River
side. III. Prasidės 9-tą valandą ryte, 
lužanga 25c Porai. Sviečiai atsilan
kę i Riverside III. nuo stritkario bus 
nuvežami Automobiliais iki Pikninko 
daržo dykai. Kviečia visus. Komitetas.

Svarbus susirinkimas Dr-stė šv. Juo
zapo L. M. ant Town of Lake, turės 
savo prieš pusmetinį susirinkimą ne
dėliojo 28 d. Birželio (June). 1914 
m. 1-ma Vai. po pietų šv. Kryžiaus 
Parapijos svetainėje ant 46-tas ir so. 
Wood gatvių, yra kviečiami visi są
nariai susirinkti, nes turime keletą 
svarbių reikalu apsvarstymui. Už nc- 
pribu vimą bausmė 50c.

Su pagarba
J. Žalandauskis. Pirm.
J. J. Polekas, Rašt.

1802 Wi 46th St.

REIKALAUJAME gabių 
vaikų prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti “ Kataliką ” pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
pardavinė j ant ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
nedėldieniais prie bažnyčių. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku i “Ka
taliko ’ ’ administraciją.

Gvardija D. L. K. Vytauto ant Town 
of Lake. Laikys savo prieš pusmeti
ni susirinkimą. Nedėtoje 28 d. Berže
lio m., (June), 1914 m. Svetainėje šv. 
Kryžiaus parapijos ant 46th ir So. 
Wood gatvės. Pradžia ant 2-ros va
landos po pietą. Visi Gvardijos nariai 
privalo susirinkiti, nes bus daug svar
bių dalykų apsvarstymui.

Su pagarba
J. L. Lignugaris. Rašt.

4558 S. Paulina St.

PAIEšKAU dėdę S. šeškų kuris 
paeina iš Kauno gub. Panevėžio Jiav. 
.Senamiesčio par. Pirmiau gyveno Bal. 
timore. Md.. o dabar nežinau kur. Pa
čio dėdės arba kas jį žino meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

J. Alekna.
268 Caledonia St., Kenosha, Wis.

DIDELIS PIKNINKAS Parengtas 
storone Liet. Teatr Draugystes šv. 
Martyno Nedėlioj, 28 d. Birželio 
(June). 1914 m. JUSTICE PARK. 
BETHANIA, ILL. Prasidės 9-tą vai. 
ryte lužanga 25e Porai.

Nuoširdžiai užkvieeiame visus be 
skirtumo atsilankyti musų Pikninkan; 
bus visokių pasilinksminimų. gėrynių 
ir užkandžio. Taipgi lietuvių muzika 
kuri grajis visokius lietuviškus šo
kius. Nepraleiskit šios progos pasi
linksminti ir tyru oru pakvėpuoti, 
Užkviečia visus Komitetas.

PASARGA: Važiuodami imkite ka- 
• rą Archer Limits aut Archer Avė. ir 
važiuokite kolei sustos, paskui paim-

PAIEšKAU pusbrolio Baltraus Meik- 
šėno. Kauno gub. Panevėžio par. Pa- 
aistrės parap.. Stamonių kaimo. Jis 
atvažiavo 1904 metais pas dėdę Fran- 
eiskų Meikšėną. Turiu labai svarbų 
reikalą. Jis pats -ar kas kitas malo
nėkit pranešti šiuo adresu:

Marijona Grabalauskaiče, 
663 Garden St..Kenosha. Wis.

PAIEŠKAU tarnaitės prie naminio 
darbo. Ded geros bus darbas ant visa
dos su visu gyveniniu ir užlaikymu.

Prašom atsišaukti tokiu adresu: 
J. Kibarta,

3404' So. Halsted St., Chicago, Ill.

AT YD A LIETUVIAMS!
Parsiduoda saliunas gerojo vietoje, 

mieste, tuojau prie North Western 
stoties. Arti prie visu Waukegano fa
brikų ir gelžkelio stoties North Wes
tern ant kampo Water ir Sheridan 
Road. Taigi gera užeiga kaip lietu
vių taip ir svetimtaučių.

GERIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
PIRKTI FARMAS.

Turiu ant pardavimo visokiu far- 
mu. su sodais ir budinkais. su pras
tais ir labai gerais budinkais. turiu 
mažu ir dideliu farniu ant pardavimo. 
Žemės pigios su molai su jodz.emiu ir 
smieliu maišytos. Žeme neišdirbtos 
turiu visokio gatunko. Gary, Valpa
raiso ir N. Hudson yra daugybė ge
ros žemės ant pardavimo.

Kas tik norėtu įgyti fanną, gerą 
ir didelę, brangia ar pigią, tas visuo
met gali nusipirkti už prieinamų kai- 
I1!l-Beto aš užsiimu pagelbėti savo bro
liams bylose ir darodau gerus advoka
tus.

Visuose reikaluose kreipkitės ant
rašu arba ypatiškai, o visuomet bus 
suteilita sąžiniškas patarnavimas.

M. BUDRUNAS.
201 Sheridan Road. Waukegan. Ill.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS

PAIEŠKAU savo giminaičio Petro 
Jakubausjto kilusio iš Kauno gub. Tel
šių pav. Janapolio parap. Pirma gy
veno Chicago. Ill., bet dabar nežinau 
kur gyvena Aš turiu svarbių reikalų. 
Meldžiu atsišaukite arba kas žino kur 
jis gyvena map piįinešti šiuo adresu: 

J. Mfessage
Box • 33 Royalton, Ill.

Parduoda ui labai te
mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir fer
mas, kurių turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
ničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose Chicagos 
miesto dalyse nuog $5- 
OO ir aukičiaus. Taip

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

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

M. A. Norkūnas
Vienatinis 

Lietuvis 
Išdlrbijas.

Visokiu 
ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko 
kardu Tguzi- 
kūčių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u ,|iar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

I

Mums paras
tus dirbus it- 
liakame artisl.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

TAISYMAS RAKANDŲ.
Jau jus esate nudarę savo naminius 

rakandas. Bot jums nepasisekė gerai 
atlikti to darbo nes nemokėjote: ant 
krėslo atsisėdus prilipote, o ant kitų 
daigių ką tik uždėjote irgi prilipo. 
Dabar jūsų rakandai blogiau išrodo 
negu kad pirma nudažymo (varnišia- 
vimo), buvo

Jai norite, kad jūsų senus rakan
dus padaryti naujais, tai rašykite 
man indėdami laiškan štampą atsaky
mui. Aš jums prįsiusiu receptų ir pa
mokinimą. * '■*

Jonas Markevičius,
876 N. Paulina St., Chicago, 

(25-6-7-8)
Ill.

Įsitemyk šj

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinm 
aptiekininkua.

F.A.Richter&Co. 
74-80 Washinton St., 
New York, N. Y.

J. W. ZACHAREWICZ
N OTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir 
namus 
skolina 
Šio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Prieš iv. 
Jurgio bažnyčią.
»O3 W. 33rd St., Tel. Yards 5423

o Europiškus. Asekuruoja 
nuo ' ugnies ir ciklono ir 
pinigus ant pirmo morgl-

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

rištas eu ligoninėmis per peptynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
džiova.

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

Nedaliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

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

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Rockforde Lietuviška Rakandą 
Krautuvė!

Taip, ir pas mus kas užeina nesigrau- 
dina.

Musų krautuvėje randasi, lovų, sta
lų, krėslų, kerpėtų, pečių, klijonkių, 
abrozų rėmų, ir visokių kitokių daik
tų prie ištaisiino kambarių, linam 
žus paveikslus del padidinimo.

Užprašomo visus viengenčius 
viengentes atsilankyti.

Su tikra pagarba.
Miklas ir Andrulis,

1025 So. Main St. Rockford,

ma

in.

FARMOS ANT PARDAVIMO.
Gali išsirinkti sau nuo 40 iki 160 

akrų farmą iš 50.000 akrų. Swigart 
Frakte tie Mason, Manistee, Lake ir 
Wetford apskrietuose, 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 iki 
septynių metų. Važiuok su manim 
privatiškai j Wellston, mano namus 
Michigane. Išvažiuoju utarninke bir
želio 30 d.. 11:00 vai. prieš pietus —■ 
“Round trip” iš Chicligos $8.30. Pi
nigai bus 
Rašyk, o 
žcmlapiu.

sugrąžinti, jei pirksi farmą. 
gausi 72 pusi, kningelę su 
Gali rašyti lietuviškai.
Swigart Land Co.

1249 First National Bank Chicago, Ill.

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net iš pat Kauno, 
joms, 
iais, 
omą

Salė veseli- 
susirinkimams. Čia panedė- 

utarnlnkais ir kstvergais mo- 
šokti. Šokiai prasideda 8:00

T. Radavičia,
936 W. 33 St., Chicago, I1L

Ar matei kada-nors laikraštį 

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

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose matams $3, pusei maty $!.t0 

Rašydami laiškus adresuokite 
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.
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