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Serbijos karalius atsistatydino.
Atbalsiai darbininkų judėjimo 

Italijoje.
Krasininkų maištas Paryžiuje.

Francijos prezidentas bigamistas.
Suv. Valstijos parduoda karo laivus Turkijai. — 
Iš Anglijos išeivybė didinasi. — Asquith pažadėji
mą išpildė.

Austrijossostojpėdinisnušauta.
Su juo krito ir jo žmona.

Žmogžudžiais yra serbai.

SERBIJOS KARALIUS 
PASITRAUKĖ NUO 

SOSTO.
Išleido į tautą proklemaciją 

ir sostą pavedė sunui 
Aleksandrui.

Serbijos karalius Petras 
Karageorgevič pereitoj sa
vaitėj pasitraukė nuo sos
to, pastarąjį pa veždamas 
savo jaunesniam sunui A- 

Karalius išlei- 
■*Į 'rautą ’ ĮJrbkTe- 

luiįvijjį ir pats tuojaus iš- 

nya.
Kara 1 iaus proklemaciją 

skamba: Delei silpnos svei
katos negaliu toliau pildyti 
man pavestos valdžios ir 
todėl, pasiremiant Serbijos 
konstitucijos 69 paragrafu, 
visą šalies valdymą pave 
du savo sosto įpėdiniui, 
kara 1 iunui Aleksandrui.

Toji proklemaciją nieko 
nenustebino, kadangi senai 
visoj Serbijoj buvo plačiai 

- kalbama apie karaliaus 
Petro abdikaciją.

Karalius Petras šiandie 
turi 70 metų. Užėmė Serbi
jos sostą birželio 15 d. 19- 
03 m. po garsių karaliaus 
rūmuose žudynių. Birželio 
16 d. pusianakčiu į tuome
tinio karaliaus Aleksandro 
ramus įpuolė aplink 40 ser
bų oficierių, nusidavė į ka
raliaus miegamąjį kambarį 
ir tenai nužudė patį kara
lių ir jo žmoną Dragą. Be 
to tie patįs suokalbininkai 
tą pačią naktį išžudė kelis 
desėtkus augštų valdinin
kų, sakoma, aplink 60 as
menų. Vadinasi, atlikta ne
girdėta historijoje skerdy- 
nė.

Dabartinis pasitraukęs 
karalius Petras tuo metu 
gyveno Genevoj, Šveicari
joj, ir po skerdynių tuojaus 
pakviesta jis užimti Serbi
jos sostą, kurį mielai ir už
ėmė. Abelnai yra manoma, 
kad jis pats, karalius Pe
tras, sukėlė tas skerdynes 
ir todėl prisidėjo prię ka
raliaus. Aleksandro nužu
dymo. Karalius Petras te- 
čiąu teisinosi, kad jis toje 
skerdynėje neėmęs jokio da- 

. Įyvumo, tečiau užėmęs sos

tą žudikų ne tik kad nenu
baudė, bet dar juos padarė 
augštesniais oficieriais.

Matyt, Petras turįs są
žinėje tas skerdynes, jei at
sisako nuo sosto. Mat, bi
josi, kad ir jam nebūtų pa
darytas toks pat galas, 
kai kad atlikta su karaliu
mi Aleksandru.

Vėliau karalius Petras, 
apleidęs Serbiją, liepė pas
kelbti, kad jis vi*ai nuo 
sosto neatsisakęs, bet tik 
gydymosi metu sostą pa
vedęs savo sunui, gi paskui 
jis vėl sugrįžęs sostą apim- 
siąs. Tečiau, abelnai mano
ma, kad sūnūs karaliumi 
jati pasitiksiąs.

ITALIJOS DARBININKŲ 
RIAUŠIŲ ATBALSIAI.

Tas visas judėjimas turėjęs 
revoliucijinį pobūdį,

Italijoje darbininkų re- 
voliucijiniai judėjimai pa
galiau apmalšinta, tečiau 
manoma, kad tasai darbi
ninkų numalšinimas esąs 
tik laikinis ir laukiama to
dėl dar smarkesnio sukili
mo. Dabar paaiški tų bai
sių riaušių visos smulkme
nos. Tos smulkmenos liudi
ja, kad Italijoje pasekmin
gai platinasi republikoninis 
judėjimas ir karalystės die
nos todėl labai esančios 
neskaitlingos. Kas tiesa, 
toji perversme negali įvyk
ti greitai, tečiau ar anks
čiau, ar vėliau visvien Ita
liją turės palikti respubli
ka. ,

Iš Romos rašoma, kad a- 
nuoinet darbininkų susirin
kime Casa Populo į susi
rinkusius kalbėję vieni a- 
narchistai, kurie viešai pa
reikalavę karalių nuo sos
to pavaryti, gi paskui su
sirinkusiems pranešę, kad 
dabartinė Italijos valdžia 
esanti pagaliau panaikinta 
ir Italija, paįikusi be jokio 
valdymo.

Paskutinis kalbėtojas 
kalbos pabaigoje sušukęs: 
Į Kvirinalą! Darbininkai 
tada puolėsi laukan ir, ap
siginklavę, kas kuo galėjo, 
ėmė traukti Kvirinalo lin- 
kon. Tečiau jiems pastojo

kelią kavalerija ir visus iš
vaikė. Neapsiejo be sužei
dimų. Taip ir pasibaigė i- 
narchistų giriamoji laisvė.

Kituose miestuose imta 
baisiausių sumišimų. Ka
riuomenė visur turėjo dar
bininkus malšinti ir daug 
jų užmušė.

Gi socialistai atstovai 
parlamente už tuos visus 
nelaimingai darbininkams 
pasibaigusius sumišimus 
kaltina valdžią, kam ji pa
naudojus kariuomenę. Ji 
nuomone, kad jei darbinin
kai ir patį karalių nutvėrę 
kryžiuotų, arba ir ministe- 
rius. smaugtų, tai ir tada 
kariuomenės įsimaišymas 
nesąs reikalingas.

KRASININKŲ MAIŠTAS 
PARYŽIUJE.

600 krasininkų buvo pametę 
darbą.

Pereitoj savaitėj kuomet 
I’rancijos senatas panaiki
no iš abelno valdžios biu
džeto reikalaujamą sumą 
padidinimui algų krasos 
darbininkams, Paryžiaus 
centrai inėj krasoj krasinin
kai sukėlė maištus, kuris 
per 7 valandas suparaliža- 
vo mieste krasinį judėjimą 
ir pridirbo nekurtoms fir
moms labai daug nuostoliu.

įnirtę valdininkai ir pa
tarnautojai užsidarė krasos 
bustan ir ėmė giedoti revo- 
liucijines giesmes. Pribu
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vusios policijos', taippat ir 
į vidų neįsileido.

Kiek palaukus atsitikimo 
vieton pribuvo krasos ir 
pirklybos ministeris su po
licijos prefektu ir maišti
ninkams pranešė, kad se
natas atmainęs savo nus
prendimą ir iš biudžeto ne
išbraukęs 12.000.000 fran
kų, skiriamų jų algų padi
dinimui ir, kad ateityj tam 
tikslui busią dar daugiau 
pinigų skiriama.

Tą ministerio paaiškini
mą krasininkai pajuokė ir 
pavadino apgaulingu tvir
tinimu.

Prieš pat pusiaunaktį vi
si krasininkai iš savo va
lios apleido krasos bustą 
ir išsiskirstė kas sau po 
namus.

Valdžia . nusprendžiu s a- 
teityj užbėgti tokiems pra
sižengimams ir todėl tur
būt tą “užbėgimą” pradės 
nuo maištininku persekioji
mo.

FRANCUOS PREZIDEN
TAS BIGAMISTAS?

Jis už tai busiąs patrauktas 
tieson.

Iš Paryžiaus praneša di
delę sensaciją. Būtent da
bartinio Franci jos prezi
dento Poincare politikiniai 
priešininkai skelbia, kad jo 
dabartinės žfnonos pirma
sis vyras (kuris ligšiol bu
vo skaitomasi mirusiu) e

■

sąs gyvas ir patraukęs teis
man už bigamiją savo žmo
ną ir prezidentą.

Nekurie mano, kad tai 
busiąs greičiausia koks 
“trick’as”, kad labiaus už
kenkus prezidento popui e- 
ringumui. £ ? '

Kitas vėl tą pačią dieną 
iš Paryžiaus telegramas 
skamba, kad prezidentas 
Poincare pasitrauksiąs iš 
prezidento vietos, jei jam 
nepasiseksią sudaryti nau
jo kabineto, kuris galėtų 
tvirtai paremti 3 metų ka
reiviavimo programą.

ASQUITH PAŽADĖJI
MĄ IŠPILDĖ.

Priėmė pas save sufragie- 
čių atstoves.

Anglijos premieras As
quith duotą žodį išpildė, 
nes andai priėmė savo na
muose sufragiečių delega
ciją, susidedančią iš šešių 
darbininkių, priklausančių 
kariaujančių sufragiečių 
partijai.

Asquith išreiškęs užganė- 
dinimą, kad turįs progą 
pasikalbėti su kariaujančių 
sufragiečių delegatėmis ir 
joms pažadėjęs, jogei jų 
perstatomą peticiją paduo- 
siąs valstybės sekretoriui ir 
tas be abejonės paliuosuo- 
siąs Silvia Pankhurst nuo 
visokios atsakomybės už 
jos prasižengimus. Bekal- 

(Tąsa ant 16 pusi.).

Nedėlioj, birželio 28 d., 
Sarajevo, Bosnijos sostinėj, 
liko nušautas Austrijos sos
to įpėdinis, arcikunigaikš- 
tis Pranas Ferdinandas ir 
jo žmona.

Abu buvo nušautu Sara
jevo gatvėj, važiuojant juo- 
dviem automobiliu. Nušovė 
studentas serbas. Įpėdinis 
grįžo iš miesto salės ir, pa
sisukant iš vienos gatvės į 
antrą, kuomet automobilius 
palengvėliau ėjo, pasipylė į 
jį šūviai iš automatinio re
volverio.

Buvo tai antras tą pačią 
dieną pasikėsinimas ant į- 
pėdinio gyvasties. Jam be
važiuojant miesto salėn bu
vo mesta bomba. Bet įpėdi
nis buvo labai atsargus ir 
savo ranka nubloškė bombą 
ir ji kritus sprogo po se
kančiu automobiliu. Spro
gus sužeidė grafą von Boos- 
Waldeck ir pulk. Merizzo. 
Nelaimei ištikus, arcikuni- 
gaikštis sustojęs apžiurėjo 
sužeistuosius ir paliepė juos 
nugabenti ligoninėn, gi pats 
sėdosi automobiliui! ir lei
dosi į miesto salę.

Metusis bombą —- Gabri- 
nocs. Jis buvo suimtas.

Miesto salėj buvo priė
mimas įpėdinio ir burgo- 
mistras (majoras) laikė 
prakalbą. Įpėdinis netikėtai 
pertraukė jo kalbą ir pasa
kė “ Pone burgomistre, mes 
atvykome aplankyti jus, o 
bombos buvo mestos į mus. 
Tai pasibaisėtinas įžeidi
mas“. Truputį lukterėjęs 
vėl tarė: “Dabar kalbėk to
liau“.

Apleidęs miesto salę įpė
dinis norėjo aplankyti su
žeistuosius. Jo žmona labai 
priešinosi važiuoti, ir sakė, 
kad antru kartu gali būti 
pasikėsinimas ant jų gyvas
ties. Bet įpėdinis neklausė 
ir ant kampo Rudolf ir 
Franz Joseph gatvių stu
dentas Prinzip pasiuntė šu- 
Įvius.
' žmogžudžiai buvo klausi
nėjami policijos ir didžiavo
si savo pasisekimu. Prinzip 
mokinęsis Bielgrade, Serbi
joj. Bomba taipgi buvo pa
daryta Bielgrade.

Kuomet įpėdinis ir jo 
žmona buvo mirtinai sužeis
tu, tai gubernatorius sušu
ko šoferiui skubiai važiuoti 
į minus. Bet kelyj abu jau 
buvo negyvu. Daktarai, pa
sitikę prie rūmų, neturėjo 
ką daryti. Jų lavonai bus 
rūmuose ir paskui turbut

bus palaidoti Vienoj, kapu
cinų bažnyčioj, kur visa ka
rališkoji giminė yra laido
jama.

Kas do priežastis užmu
šimo? Matyt, kad tai nebu
vo darbas kokių anarchis
tų ar revoliucionistų. Buvo 
tai serbų atkeršijimas. Ser
bai nuo senai dantį griežia 
ant Austrijos. Austrija ę- 
santi jų amžina priešininkė. 
1908 m. serbams didžiai ne
patiko, kad Bosnija ir Her- 
cogovina liko prijungtos 
prie Austrijos. Per pasta
rąjį konfliktą aut Balkanų 
buvo, manoma, Austrija su- 
pjudžius tautas po karo su 
turkais. Tai-gi tai daleisti- 
na, kad įpėdįnk^iužudvmas 
yra paprastas serbų" at kor- 
šijimas.

Nužudymo dienoj tuoj 
prasidėjo anti-serbinės de
monstracijos. Al inios žmo
nių klaupėsi ant gatvių ir 
dainavo Austrijos tautinį 
himną. Sarajevo majoras iš
leido proklemaciją, kurioj 
pasmerk iama piktadarystė 
ir, sakoma, kad suokalbis 
yra kilęs Bielgrade.

Senelis Austrijos impera
torius, Pranas Juozas, iš-* 
girdęs apie nugalabijimą 
savo įpėdinio, pratarė: 
“Baisu! baisu! Nėra siel
varto, kuris nebūtų griau- 
žęs mano širdį!“

Įpėdinis buvo pasiųstas 
Bosnijon padaryti kariuo
menės manebrus. Ten sto
vėjo du armijos korpusai, 
kurie buvo pasiųsti laike 
karų Balkanuose.

Prieš įpėdinio išvažiavi
mą, Serbijos pasiuntinys 
Vienoj išsireiškęs, kad esą 
pa vo j inga arei kun i gai k šč i u i 
dabar važiuoti į Bosniją. 
Bent savo žmoną turįs pa
likti. Pasirodė, kad pasiun
tinio žodžiai buvo teisingi. 
Manebrai pasibaigė ir m. 
Sarajevo buvo išrengęs pri
ėmimą. Bet čia ištiko nelai
mė.

Nugalabintas sosto įpėdi
nis Pranas Ferdinandas bu
vo gimęs gruodžio 18 d. 
1863 m. Astuonių įlietų su
laukęs, jis neteko motinos. 
Išauklėjimui buvo atiduo
tas jėzuitams. Kuomet im
peratoriaus sūnūs Rudol
fas buvo nušautas 1880 m., 
tai jo brolėnas, Pranas Fer
dinandas, buvo paskirtas į- 
pėdiniu. Tuomet jo auklėj: 
mo būdas buvo permain

(Tąsa ant 16 pusi.). 1
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Genukas.

Genuks.

New Per/ėction,

J. Ilgūnas.

Knygelę “SKILVIO LIGOS" 
pareikalavus siunčiame do
vanai. ;

ap. 
se- 
vi-

Užkietėjimas, skilvio nemali- 
mas, dispepsija ir kepeny 
neveiklumas.

mažų 
akies

Skirsnemunė, Raseinių ap. 
Pas mus dar te b viešpatau
ja girtybės dievaitis; nie
kur, rodos, bėra taip Įsivy
ravusi girtybė, kaip Skirs-

Jokiu anglių.
Turi 1, 2, 3 ir 4 
tuvę, kur suditi 
ant /.i balo indo. 
Perfect on Oil.

STANDARD OIL COMPANY/
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL .

Naudingas stiprintojas at- 
sitikimuose, kuriose randasi ® 
abclnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkes, 
kaipo tai:

■ W. F^evėra'Čcl“^

Petras Borneika
Notary Public A General 

Building Contractor
320 E. 14th St., Chicago Heights, III.

PARDUODU lotus, budavoju
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namu. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visų 
linijų. Inšiurinu namus ir .kitokį tur
tų geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mane galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
• ‘ Kataliką ’ ’ ir užsimokėti prenume
ratą.

T-

(Iš “Vilties”). ■
Plateliai, Telšių ap. Gir

tybės auka. Sekmadienį, 
gegužės 11 d., Grigaičių so
džiuj, Platelių parapijos, 
atsitiko baisi žmogžudystė. 
Tąją dieną ūkininkas B., pa
krikštijęs savo kūdikį, iš
kėlė puotą. Sukvietęs kai
mynus ir gimines pavaiši
no juos gerai degtine. Kaip 
paprastai, musų žmonės, o 
ypač plateliečiai, Įsitraukę 
neapsieina be peštynių, taip 
ir šį kartą, apie 11 vai. vak., 
būdami gerai Įkaitę susiki
bo. Šiaip jau, rodos, nepa
prasta nieko nebūta: du su
sikibo, trečiasis. Įsipainiojo 
skirdamas; paskui aršesnį
jį peštuką, netolimą kaimy
ną ir šių krikštvnu kūmos 
vyrą, išvedė namon. Šiuom 
jam, regis, turėjo būti peš
tynėms galas, bet deja... tu
rėjo atlikti savo užduoti. 
Parvestasis išvaikęs iš na
mų žmoną ir vaikus, pasiė
męs šautuvą išėjo pagiežos 
nulaužti. Vyresnysis kerš
tininko sunūs, apie , 12 me- 
tiĄ, matydamas kerštą ir tė
vo pasiryžimą, nubėgo puo- 
ton pranešti, kad jo tėvas 
ateinąs šautuvu nešinas. 
Čia nepanorėjo tikėti, bet 
už menkos valandėlės pyk- 
štelė šūvis ir pro langą pa
taikė tiesiog Į smilkinį 4vir
tam vyrui, šešeto 
vaikučiu tėvui, ir
mirksnyje jį‘negyvą pagul
dė. Žmogžudis pasislėpė.

mašinoms. Ugnis pasirodė 
iš kumečių tvartelių. Esant 
dideliam vėjui, tik dalis 
gyvulių pasisekė išgelbėt. 
Ugnis taip greit kilo, kad 
per kelias miliutas visa bu
vo liepsnoje. Žuvo 24 ar
kliai, 19 karvių ir 9 teliu- 
kai, sudegė 52 gyvuliai. 
Nuomininkui nuostolių pus
šešto tūkstančio rublių, 
trobesių neskaitant. Mano
ma, kad kumečių moterįs, 
rūkė karves pirmą kart 
ganyklon leidžiant ir už- 
krėtę ugnies.

buvo pargabenti Į ’ šiuos 
dvarus: Išlaužos, Šaltupį, 
Samapolę ir Zakiemiškį. 
Šaltupio ir Išlaužos dvari
ninkai .jau atleido, Zakie- 
miškio, girdėjau, ir gi taip 
padarė.

Bell System

gūžės 14 d. Parvalkų " kai
me ištiko gaisras. Smar
kiam pietų vėjui pučiant 
bematant supleškėjo 3 gy
venamieji namai, daržinė ir 
kalvė. Ugnis kilo iš kami
no.

Salos, U km. ap. Gegužės 
12 d. apie 10 valandą rytą 
Urboniškio palivarke sude
gė tvartai su gyvuliais, dar
žinės ir sandeliai su žiemos 
ir vasaros pakinkiais ūkio

Pampėnai, Panevėžio ap. 
Gegužės 5 dieną, ties Šalač- 
konių dvaru, Ystro upely
je rado prigėrusio čia prieš 
du mėnesiu lavoną. Prigė
rė jisai per potvinį, važiuo
jant naktį. Velionies keše- 
nyje rado rąžančių, pypkę 
ir tabako dėžutę.

V. Dalgis.

Ligakiemis, Garlevos p., 
Marijanų), ap. Gegužės 20 
d. (n. k.) nuomininko — 
Misionio namuose namų šei
mininkė, užkurus krosnį 
užsnūdo; tuo tarpu užside
gė kaminas ir stuba, bere
gint, visa supleškėjo, ne
daug kas išgelbėta. Beto 
sudegė ir kito ūkininko 
naujas kluonas, tvartai, 
klėtis ir kai-kurie gyvuliai. 
Nuostolio apie 2.000 rub. 
Šit ką padaro kaminų ne- 
apžiurėjimas ir neatsargu
mas.

I1 Severn’s
Balsam 
of Life

I
(Scveros Gyvasties Balzamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojime.'
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li
gai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo eilėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.

I
 Kaštuoja 75 centus. Gauna

mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE. .

je—jaunos ar metuose—ras Severas Reguliatoriujepriderantį negalėje stiprintoją! ypatingai tinkamas jų ly-

I
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt “Se- 
veros” gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti-

jūsų reikalavimo^ užsisakykite tiesiog nuo

ELEFONO SUJUNGIMAI negali vi
suomet but pabaigti, kuomet numeris 

yra pirma yra pašaukiamas.

Jei pasakyta, kad linija yra “busy”, tai 
nešauk kas valandėlė. Palauk geroką va
landėle.

Jei telefonistė atsako “does not answer”, 
tai nesakyk “there is always someone 
there”. Asmens, kurį pašaukei gali nebūt 
namie tuo tarpu. Palauk ir pašauk vėl.

Pampėnai, Panevėžio 
Taiiumuose (Nikolskoje 
lo), gegužės 3 d. suėmė 
są vagių kuopą, kuri sau
sio mėnesį norėjo Pumpė
nuose papjauti žydą, gi ko
vo mėnesį dvarininko Bal
sevičiaus pavogė daug 
brangių daiktų, k. a. šau
tuvą 250 rub. vertės, brau
ningą, žiūroną, apie 1000 
patronų ir t. t., pirmose 
gegužės dienose to paties 
kaimo vaikino Kr. pavogė 
dviratį, bet nepavyko — 

’buvo sugauti. Vienas vagių 
kėsinosi pabėgti, bet ir ne
pavyko; dabar visi sėdi ka
lėjime laukdami teismo.

V. Dalgis.

Švenčionių vyru gimna
zijoj šiemet buvo dar tik 
dvi klesi: pirmoji ir antro
ji. Pirmoje klesoje buvo iš
viso 33 mokiniai, iš jų 3 lie
tuviai, antroje — 23 moki
niai, iš jų lietuvių tik 1. 
Tat iš 56 mokinių vos tik 4 
lietuviai. Reiktų lietuviams 
labiau atkreipti domų į 
Švenčionių gimnaziją dėlto, 
kad ir Įstoti ten nesunku, 
ir pragyvenimas nebran
gus ir mokyklos vyresnybė 
gan palanki lietuviams.

ir lenktines akėčias varto
ja, dobilus sėja, tiktai 
vienasėdžiais dar neina. A- 
luntos valsčiuj yra dar ne
daugiau 20 vienasėdžių.

Mineralines trąšas tevar- 
toja ant žieminių javų; ku
rie jau geriau moka ūki
ninkauti, tie vartoja trąšas 
ir pavasari, betgi tokių ma
ža.

Separatorių čia ūkinin
kai visai nevartoja, tiktai 
dvarininkai. ‘h

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Prienai, Marijanų), ap. 
Prienų ir Pakuoniu kai-ku
rie dvarininkai buvo parsi
gabenę iš kaž-kur darbi
ninkų vasarai. Bet pasiro
dė netikę darbui; todėl dva
rininkai neilgai jais tepa- 
sidžiaugę atleido eiti iš 
kur atėjo. Tie darbininkai

Alunta, Ukm. ap. Alun- 
tiškių ūkininkavimas gan 
žemai stovi. Ūkininkauja 
čią vis dar senoviškai tri
mis laukais, plūgais dar 
mažai kas aria ir jais te
pradėjo arti tik 1912 — 14 
m., o ligi tam laikui tebearė 
arklais. Kai 1912 m. parsi
gabendavo plūgą sumanes
ni ūkininkai, tai kiti eida
vo žiūrėti kas tai per plū
gas pasijuokdami, kad kai 
plūgu ars, tai duonos pri
truks. Bet paskutiniais lai
kais jau pradėjo gan gero
kai pirkti plūgus ir mažieji 
ūkininkai, kai-kurie jau ge
riau ūkininkauja, tai jau

Alunta, Ukm. ap Darbi
ninkai čia Šiaip pabrango, 
kad dvaro kumečiai, ku
rie, būdavo gauna nuo 40
— 60 pūdų’ grudų ir tik 
30 — 40 riib. pinigais, — 
.šiais inetaisįįĮtųr reikalauja 
60 — 100 pūdų grudų ir 40
— 60 rub. pinigų. Ūkinin
kai bernui viską duoda ir 
moka 80 — 100 rub., pus
berniui 40 60 rb., mer
gai 20 — 35-J’b., piemeniui 
15 — 25 'rub. Ir tai negali

V • I •' ■ .*gauti sį pavasari, kurie ne
galėjo įsidanginti Ameri
kon, tai išsidangino Kur
šam Kai kurie ūkininkai, ne
galėdami gauti darbininkų, 
turėjo atiduoti savo ūkius 
pusininkams.

na-

nemunės parapijoje; geria 
visi ir vyrai ir moteris, mer 
gilios ir vaikinai, nuo jų 
neatsilieka ir bažnyčios 
tarnai-brostvininkai.

Pačiame gi miestelyje, 
kiek grjčių, tai tiek beveik 
ir smukliu. Labai pageidau- 
jaiiias pas Tims'- .-“Blaivy
bes” skyrius, kol kas nie
kas jo Įsteigimu nesirūpi
na.

Pagiriai, Garlevos par., 
Marijanui, ap. Dailidės 
Pranciškaus Poderio dirb
tuvėj, virindamas dažams 
aliejų, per neatsargumą la
bai apdegė jaunas mokinys. 
Nuvežtas Kauno ligoninėn, 
bet vargu beišgys, Išsvilo 
akis ir visas kūnas pajuo-

Jllį11 f B IIP{ill NjiT

Laikyk 
^Vėsiai
Jęs galite 
turėti pato
gią virtuvę 
karščiausio
se vasaros 
dienose, 

f jeigui ji? 
vartosite,

Oil Cook-stove
Pelenu. Nešvarumu.*

degtuvus, turi lentyną ir padė- 
valgiai neatvėsta, turi y o iroą 
Del geriausių rezultatų vartok 

Pas visus pardavėjus.

Du Suv. Valstijų karo gari aiviu, kuriuodu Dėdė Šamas ketina parduoti Graikijai. 
Turkija del to šiaušiasi,

Janava, Kauno ap. Gegu
žės 14 d. Janavos valsčiaus 
vyrija, kurioje dalyvavo 
per šimtą valsčiaus Įgalio
tinių, — vienu balsu nu
tarė uždaryti Janavos val
sčiuje visas girtybės Įstai
gas ir monopolius. Taip an 
tai nutarta uždaryti: Jana
vos miestelyje 30 alinių ir 
1 monopoli; Kaplyčiuose, 
Kunigiškiuose, Ilgabrado- 
je, Skaruliuose — alines. 
Sustatę nutarimą, visi pa
sirašę ir nusiuntę Kauno 
žemės viršininkui, prašyda
mi,’ kad jis padėtų greičiau 
Įvygdinti valstiečių nutari
mą. Del to sumanymo dau
giausia pasidarbavo Jana
vos valsčiaus raštininkas ir 
vaivadiškių kaimo ūkinin
kai. Dieve padėk jiems i- 
vykdyti tokį pavyzdingą 
sumanymą. Tik tukino bil
du galės išnaikinti girtybę, 
kuri čia buvo labai prasi
platinus.

geru pavyzdžiu ir ge- 
darbais visus patrau- 
Atvažiavęs Į Balniu* 

tuojau griebėsi darbo.

Balninkai, Ukm. ap. Ge
gužės 13 d. atsisveikino su 
mumis gerb. kun. Simašis, 
vos 9 mėnesius išbuvęs, bet 
savo 
filis 
kęS. 
kus
Ypač atkreipė savo doimį i 
jaunuomenę: prikalbinėjo 
rašytis laikraščius ir dali
no naudingas kunigui ts. 
Pirma “Blaivybės” sky
rius visai išnykęs; jam gi 
tuo reikalu susirūpinus ir 
pasidarbavus, per 9 mėne
sius Įsirašė skyriui! 239 
žmonės. Duok Dieve, kad 
ir Svėdasuos, kur yra nu
keltas, taip-pat nepasigailė
tu savo truso ir šviestu 
žmones, kaip galėdamas.

Kuktiškių par., Švenč. 
apskr., Šakių sodžiuje ge
gužės 18 d. Jurgis Tutinas 
18 m. berniukas netyčia 
užmušė grinčioje, šovgs šau
tuvu, V. Sakalytę, 20 me
tų merginą, kuriai pataikė 
gerklėm Nelaimingoji tik 
paspėjo iš grįčios išbėgti ir 
kieme krito negyva. Ber
niukas iš gailesčio ia,-; Rūpes
čio tris valandas gulėjų.ne,- 
gyvas ir dabar, yra kaip ir 
pamišęs. . •. , •_ ••..- -
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KATALIKAS&

LIETUVIAI AMERIKOJE
SARLES, N. DAKOTA.

Lietuviui tinka ant farmų.
Nuo pat pavasario pra

džios esu parsisamdęs pas 
turtingą farmerį. Mano 
darbdavis valdo didžius plo
tus žemės. Kasdien keturi 
ar penki vyrai dirbame di
džiuose laukuose. Pirmiau 
arėme įsikinkę šešis diktus 
arklius į trijų vagų plūgą. 
Dirbant su tiek arklių per 
dieną, pasirodo didelis plo
tas juodžemio. Gražu ir 
linksma žiūrėti į jurų vagų; 
tai žiūrėti ne į miesto dirb
tuvių dūmtraukius. Pasėtie
ji javai ir žolė puikiai au
ga. Kur tik akį mesi, ten 
matai siūbuojančius, ban
guojančius javus. Žaliuojan
ti neužmatomi laukai išro
do lyg Atlantiko vandeny
nas.

Dirbti ant farmų man 
tinka ir smagu. Tai vyro 
darbas. Susipažinau jau su 
ūkio darbais ir ūkio maši
nomis. Įsitaisęs savo farmą 

■ galėsiu dabar įgįjamas ži
nias sunaudoti 
farmos.

Nėra nuobodu 
ti. Kalbu gerai
pas darbdavį esu kaipir sa
viškis. Tenka būti pas kai
mynus. Vis patogus, man
dagus žmonės. Gražiai pri
ima ir vaišina. Priegtam 
mane lanko “Katalikas”, 
“Draugas” ir. “Lietuva”.

Stasys Draugelis.

ant savo

čio gyven- 
angliškai,

PERU, ILL.

Galop A. Linkus, pabaig
damas susirinkimo progra
mą, pasakė trumpą pamo
kinimą, kaip reikia moks
leiviams elgties apleidus 
mokyklos sienas, ir daug 
kitokią naudingu dalyku 
papasakojo. Tuomi susirin
kimas pasibaigė. Aplei
džiant salę visų veiduose 
matėsi kokis tai nepapras
tas linksmumas ir užsiganė- 
dinimas, taipgi kiekvieno 
širdis jautė brolišką meilę.

Birželio 16 d. vakaro at
sibuvo apeigos pabaigimo 
visos kolegijos mokslo mo
tų. Visi nekantriai laukėme 
tos paskutinės linksmos 
valandos. Moksleiviai tai 
vienur, tai kitur būreliais 
išsisklaidę po žaliais lapuo
tais medžiais, šnekučiavos 
apie savo praeitas laimin
gas jaunas, mokykloj pra
leistas, dienas. Bet štai pa
sigirdo varpo balsas, šau
kiantis visus vidun, ir visi 
džiaugsmingai apleidžiam 
savo numylėtą poilsio vie
tą. Apie aštuntą valandą 
vakare rinkomės į kolegi
jos auditoriją. Susirinkus 
visiems saldu, ineina kole
gijos prezidentas, gerb. kun. 
Vincent Huber, kurį suti
kome trukšmingu delnų 
plojimu. Programas prasi
deda su mokinių orkestros 
maršu. Po to prasideda bai
gusiems mokslą išdalinimas 
diplomų. Toliau už atsižy- 
mėjimus moksle prasidėjo 
suteikimas aukso medalių,

universitetą Ann Arbor, 
Mich., kur yra garsus tei
sių skyrius. Gal sulauksime 
gabaus advokato. Geros 
kloties jaunam viengenčiui.

Birželio 21 d. Lietuvos 
Sūnų dr-ja buvo surengus 
prakalbas. Buvo parsikvie
tė senai nudėvėtą, išėjusį iš 
mados, cicilikų spykierių, 
pravoslaunos pavardės, An
tonovą. Kuomet ėmė už
gaulioti tikybą, tai žmonės 
ėmė apleidineti salę.

Kada tik lietuviai susi
pras ir nustos kvietę kalbė
ti visokius pabaldas.

ROCKFORD, ILL.
Kooperacijai negali sektis. 

Spaudos atgavimas 
yra lietuviams 
kenksmingas.

Trįs mėnesiai atgal 
brazdo lietuviai įkurti

valgomųjų

ša
ko

sutelkimas aukso medalių. 
College.JMoltelo^y&Iiau už mažesnius atsižy- 
1’ _ ' mėjimus dovanos buvo duo

tos kirįngomis.
Linksmai, džiaugsmingai 

sveikinome savo draugą A- 
dolfą Garucką iš Chicago, 
Ilk, kuris pirmas iš lietu
vių pabaigė tą kolegiją ir 
už gerą mokinimąsi gavo 
aukso medalį. Toliau kitas 
lietuvis, V. Stulpinas, iš 
Cicero, III. laimėjo aukso 
medalį už geriausiai lietu
viškai pasakytą piešinėlį 
“Žmonijos progresas”. An
trą dovaną laimėjo Jonas 
Poška, iš Chicago, Ill. Me
dalis, tekęs V. Stulpinui, 
buvo aukotas gerb. kun. A. 
Deksnio, klebono iš Spring 
Valley, TIL.

metų pabaigimas.
Birželio 14 d. šios kolegi

jos lietuviai moksleiviai lai
kė savo pusmetinį susirin
kimą. Tasai susirinkimas 
buvo surengtas pabaigimui 
lietuviškos klesos. Suėjus 
visiems draugams į kolegi
jos auditoriją, klesos vedė
jas Anicetas Linkus pradė
jo susirinkimą trumpa pra- 
kalbėle. Nuo to prasidėjo 
išpildymas susirinkimo pro
grama, del kurio kiekvienas 
draugas buvo šį bei tą pasi
rengęs pasakoti.

Pirmas Vincas Stulpinas 
skaitė referatą temoje: 
“Lietuvių išeivystė ir gy
venimas Amerikoje”, ku
riame buvo trumpai nupieš
tas Amerikos lietuvių padė
jimas.

Antras Antanas Martin
iais pasakė trumpą prakaK 
bėlę, pritaikintą vietiniams 
moksleiviams, kaip reikia 
tarp savęs elgties, idant' už
laikyti vienybę.

Trečias Adolfas Garuc- 
kas apibrėžė apie savo kur
są šv. Bodo kolegijoje ir 
trumpai pasakė keliatą žo
džiu atsisveikindamas su 
savo mokslo draugais, nes 
jisai šiemet baigia tą kole
giją

Ketvirtas Kazimieras I- 
vinskas skaitė paskaitą te
moje: “Kokia nauda iš skai
tymo laikraščių” ir kaipo 
jauniausias iš visų labai ge
rai atliko.

Penktas, Kazimieras Lin
kus, sakė eiles “Algirdo ko
va ties Maskva”, nežiūrint, 
kad tik pirmą sykį pasiro
dė su deklemacija, vienok, 
gerai atliko.

Šeštas, Jonas Poška, kal
bėjo apie “Tikrą ir netikrą 
meilę”.

operativišką
daiktų krautuvę. Bet vargu 
bau kada tas sumanymas 
bus įkūnytas. Perdaug su
skilę čionykščiai lietuviai 
ir visi lygius ragus turi. 
Kol ragais švaistysis aplin
kui, tol, žinoma, nesugebės 
panašių Sumanymų įkūny
ti. Tokių dalykų įkūnijimui 
reikalinga teisingumas, su
tarimas ar vienybė. O mū
siškiai, susiskaldę į parti
jas, negali sutarti, vienybės 
laikyti.

Birželio 19 d. cicilikai ir 
pirmeiviai buvo surengę 
10 metų spaudos gavimo pa- 
'minėjimą. Tarp kitų kalbė
tojų buvo ir p. Grigaitis. 
Šis labai apgailestavo, kad 
spauda lietuviams sugrą
žinta. Buvę geriau priespau
dos metais, Muravjovo kori
ko laikais.

Dar turiu vieną bjaurų 
dalyką paminėti. S. L. A. 
77 kuopos organizatorius 
suteršė 9 metų mergaitę. 
Bijodamas teismo, išdūmė, 
regis, į Chicago. Buvo di
delis pirmeivybės platinto
jas ir tikybos niekintojas.

Briežiukas.

pribuvo raitų pbliciantų ir 
ėmė malšinti. Vienam italui 
policiantas pasiuntė kulip- 
ką į sprandą. Trįs italų šei
mynos pasikavojo, dingo ir 
niekur nesuranda. Namai jų 
dabojama.

Du lietuviu liko toj kovoj 
sužeistu — vienam ranka 
peršauta, kitas gavo žaizdą 
galvon.

Į didelį pavojų statė sa
ve lietuviai. Bet tokie atsi
tikimai, tokie susirėmimai 
yra retenybė. Daugiau 
mums turi rūpėti, kad tarp 
savųjų nebūtų peštynių. O 
.peštynių netrūksta tarp 
mūsiškiu. Birželio 13 d. šv! 
Juozapo dr-ja buvo suren
gus pikninką. Viskas ėjo 
ton dailiai, gražįai. Bet pa
sisuko keliatas. padaužų. 
Jie ėmė erzinti, f užkabinėti 
žmones. Norėjo tik pradėti 
peštynes. Ir buvo ištikęs 
susikumščiavimaS. O padau
žos visai nepriguli prie dr- 
jos. Paskui-gi nešlovė krin
ta ant dr-jos, kad jos pik- 
ninke dėjosi tokie dalykai.

Viską matęs.

SHARON, PA.
Girtuoklio darbai. Lietuviai 

pusėtinai prasigyvenę.
Vienas girtuoklis kėsino

si nužudyti pačią ir vaikus. 
Nelaiminga moteris gavo 
proto sumišimą. Atiduota 
beprotnamiu. Keturi vaikai 
liko našlaičiais. ,Pu atiduo
ta į prieglaudą, o kitu du 
pas tėvą. Bet ir nuo jų tė
vas nori nusikratyti.

Lietuvių yra čia astuo
nios šeimynos keturi pa
vieniai. Penki tini savus 
namus. Darbai eina pusėti
nai, bet bedarbių yra į va
lias.

1 ‘Kataliko’? skaitytojas.

r B ’
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iG.W.GAIL&AX.

viskam gerfa.
Prašyk savo pardavėjo

DYKAI 
nemokamos * ‘ papers ’ ’
kningelės, kuri duodama 
prie kiekvieno 5. NAVY 
paketo.

THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY

įl

ĮįJLaiką 
Iki Minutai

Daug kartų dienoj jus norite parū
kyti — ir jus nekuomet neištrokšit 
rūkyti, jei turėsit nuolatai NAVY pa
kelį. Jus greitai susuksit cigaretą iš 
tų šilkinių Long Cut ir jm-pii-pu! ir 
jus troškimas patenkintas tuomi žvie- 
žiu, saldžiu, kvepenčiu Budley tabaku.

Tokiuo budu tūkstančiai vyrų Jau- 
lieną — kas diena — per ištisus me
na sveiką užsiganėdinimą per visą 
tus.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia takoka geriausia* pakete''.
NAVY turi gardų švelpų skonį. To

kio skonio neturi nei jokia taboka. Tas 
paeina nuo rūpestingo auginimo ir 
brandinimo. Ir gauname čystą, švelnią

• Burley taboka vartojama ant laivyno. Ji 
turtinga, švelni, ir sveika.
Patirk, kai]) leng-' 

va susukti dailų ci
garetą ir Long Cnt 
Burley. Bandyk NA
VY pypkėj ir bandyk 
čiulpti. -Jus rasit pa
sitenkinimą varto
jant ją visokiais bu-

g

Prutėnis.

GRAND RAPIDS. MICH.
Keliatas lietuvių baigė 

mokyklas.
Birželio 16 d. pasibaigė 

mokslo metai šv. Petro ir 
Povilo piokykloj. Aštuoni 
berniukai ir dvi mergaitės 
pabaigė aštuonis skyrius ir 
gavo paliudijimus. Paliudi
jimų dalinimas atsibuvo iš
kilmingai. Buvo gražių dai
nų ir kun. J. Gervickas 
laikė prakalbą.

Tą pat dieną buvo dalini
mas paliudijimų katalikiš
koj High schooloj. J. B. 
Karantavičia baigė type
writer ir stenografijos kur
sus.

V. A. Gustaitis baigė U- 
nion High school. Yra ga
bus vyrukas. Mokino sve
timtaučius anglų kalbos ir 
šiaip uždarbiavo. Viename 
angliškame laikraštyj buvo 
indėtąs jo peveikslas ir 
trumpas aprašymas apie jį. 
Jis ketina mokinties teisių. 
Žada važiuoti į Michigan

DETROIT, MICH.
Lietuviai susirėmė su 

italais.
Birželio 21 d. buvo išti

kęs nepaprastas atsitiki
mas. Tegu bunie pamokini
mu kitiems, kad nereikia 
erzinti, kiršinti tokių kerš
tingų peštukų, kaip italai. 
Minėtą dieną keliatas lietu
vių stovėjo ant šaligatvio. 
Jie užkliudė vieną italą, 
ant dviračio važiuojantį. 
Tas, it kirmėlė, užerzintas 
ėmė šaukti savo sėbrus. At
bėgo penki italai ir ėmė lai
dyti į lietuvius ką tik su
griebė. Lietuviai ėmė mesti 
atgal. Tuomet induko italai, 
bėgo šaukdami namo, pasi
ėmė revolverių, kirvukų ir 
didi jų gauja puolė ant lie
tuvių. Šaudė, svaidė plyt
galius, butelius. Bet pama
tę, kad gali būti tikras pa
vojus, subėgo lietuviai į sa
vo namus. Italai laužėsi, 
kapojo duris ir šaudė į lan
gus. Bet tuo tarpu subėgo 
daug lietuvių ir tirštai pa
sipylė šukės, akmenaičiai, 
plytos į italus. Italai ėmė 
bėgti. Lietuviai juos vijo. 
Subėgo kaikurie italai į sa
vo namus. Vieną italą lie
tuviai suėmė, atėmė revol
verį ir kirvuką. Tuo. tarpu

WATERBURY, CONN.
Trįs lietuviai suimta už 

vagystę.
Trįs lietuviai — Petras 

.Mažeika, Mykolas Demb- 
lauskis ir J. Panalaitis 
bandė papildyti vagystę. 
Vakare, apie 10 valandą, 
privažiavo prie vieno san
dėlio. Panalaitis buvo par
sisamdęs prie, sandėlio savi
ninko ir jis, turbūt, atraki
no sandėlį. Buvo jau 15 
maišų su grūdais sumesta 
ant vežimo, kuomet sargas 
tai patėmijo ir pašaukė po
liciją. Vagiliai, viską pame
tę, bėgo. Policiaritai vijosi 
juos automobilinį. Viena 
kulipka pateko Mažeikai i 
koją, kita pragrendė kaktą. 
Abu kitu vagiliu pagauta ir 
sėdi belangėj. Mažeika pa
leistas po kaucija ir gydosi. 
Mažeika yra saliunininkas.

Tai kokių darbelių mūsiš
kiai griebiasi.

Senas bučeris.

GLASTONBURY, CONN.
Užmokėjo $86 bausmės.

Nesenai vienas geraširdis 
lietuvis nupirko statinukę 
alaus ir sukvietė į vaišes 
.kaimynus. Paragavę gero
kai gardaus skystimėlio, ė- 
mė mėginti kurio kakta 
drūtesnė. Pirmiau mėgino 
kumštimis, o paskui akme
nimis. Akmuo teko vienai 
moterei į galvą,
dėdės, susodino svečius 
“makabilių” ir nusivežė

KENOSHA, WIS.
Birutninkas vedė bi- 

rutninkę.
Birželio 13 d. atsibuvo 

vestuvės Povilo Beišio ir 
p-lės P. Varanavičaitės. 
Beišis yra “Birutės” dr-jos 
pirmininkas. P-lė Varana- 
vičaitė buvo veikli “Biru
tės” dr-jos narė. Vestuvės 
atsibuvo šv. Petro salėj.

Linkima jaunavedžiams 
meilingo ir gražaus sugyve
nimo.

arevičia.

Pribuvo 
į 
į 

vaišes pas save. Ant ryto
jaus pasakė, kad už nakvy
nę reikią užmokėti visiems 
$86.

Brangininkai yra tie dė
dės. Verčiau lietuviai iš-

SO. MANCHESTER, x 
CONN.

Lietuviai gražiai pasirodė.
Nesenai čia buvo sureng

ta didelis pasirodymas įvai
rių tautų. Lietuviai buvo 
partraukę chorą iš Water- 
burv, Conn. Visais dalykais 
lietuviai gražiai pasirodė, 
bet dainomis viršino visas 
tautas. Žmonių buvo devy
nios galybės. Mat, inėjimas 
buvo veltui. Angliški laik
raščiai pagyrė lietuvius.

“Kataliko” skaitytojas.

Du žydu.
— Ko, pas jūsų tur-but 

gerai ?...
— Be abejonės gerai, kad 

dar gojai šaukia: nereik, 
nereik mums mokyklų”.

— Ui, ką aš girdžiu?!... 
Ko, tu, Mauške ir netikįs 
Ar nematai, koks musų žy
deliams vargas Lenkijoje?.,, 
tai ko tau seniai reikėjo 
parsikviesti čia gyventi:

— O pas j ūmi žmonės su-

SPRING VALLEY, ILL.
Lenkų atskilėlis darbuojasi. 

Darbai silpnai eina.
Į šitą miestuką atsibeldė

moktų tai]) gyventi, kad jie lenkų neprigulmingas kuni- 
nekviestų pas save.

Glastonburietis.

OGLESBY, ILL.
Atsidarė dirbtuvė. Kasyk

lose darbai neina. Pa
kriko dr-ja.

Nuo gegužio 15 d. atsida
rė čia dirbtuvė. Dirbama 
moterių pirštinaitės. Dirba 
dirbtuvėj moteris. Mokestis 
maža.

Kasyklose darbai visai 
menkai teina. Dirbama tik 
pusantros dienos savaitėje. 
Tad ir saliunai gerai aptuš
tėjo. Kai darbai eidavo, tai 
būdavo kas kita — ūždavo 
smuklės.

Buvo susitvėrus moterių 
dr-ja. Bet ji turėjo pakrik
ti. Turėjo jau $13. Dabar 
už juos ketina ką nors nu
pirkti del bažnyčios.

“Kataliko” skaitytojas.
-

gas. Nori sutverti polsko- 
litevską ,] tara pi ją. Nereikią 
popežiaus, nei vyskupų.

Darbai anglių kasyklose 
visai sumažėjo. Dirbama po 
vieną ar dvi dieni savaitė
je Tai nei ^pragyvenimui 
negalima uždirbti.

Misv'iečių Albinas.

BALTIMORE, MD.
“Darbininkų Balsas” eis.
Pasklydo gandas, kad 

“Darb. B.” miręs. Taip nė
ra. Tikimasi, kad vasaros 
pabaigoj viskas bus sutvar
kyta ir galės eiti. Žinoma, 
socialistai stengiasi pakenk
ti musų laikraščiui ir lei
džia paskalas. Vienam soci- 
alistėliui pateko laikraščio 
numerių pluoštas. Tai tas 
šocialistėlis .rašė leidėjams, 
kad, girdi, sudegįsiąs, jei 
neprisiųsią krasos ženklelių 
parsiuntimui

A. Kurilaitis.

— Ui, neduok Dievo: ir 
blaivybės draugijas tveria, 
ir vartotojų, ir teatrus ren
gia, ir paskaitas rengia, ir 
mokyklas stato, ko negali
ma nė apsakyti; jau gana, 
kad mus visus žvdelius i 
nieką pavertė...

— Ach, ąch blogai!... pas 
jumis blogai.

— Baltrau, kur geriausia 
musų šalyj gyventi j

— Žinai, kad ten, kur mo
teris, aria, sėja, pjauja ir 
kulia.

— O kas valgyt verda, 
marškinius išaudžia ir visą 
kitą apie namus dirba?

— Na, tik žinai, kad ka
tės nepadarys, jos pačios 
turi viską padaryti.

— Tai kada jos padaro?
— Koks tu ablavukas... 

Nagi tik pas Dievą daug yra 
ilgų dienų ir mikčių!

— O vyrai ką daro?
— Taigi už jas ilsis ir 

miega, arba patvoryj
medžiu, ar kur pavėsyj iš 
ančio blusas vaiko.

po

Maine valstijos pakraš- 
čiai kituomet buvo apkloti 
vienais ugnekalniais.
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LIEPOS m., 1914 m.
2. K. Aplankymas P. M.
3. P. Anatolijaus ir Iliac.
4. S. Teodoro ir Flaviano
5. N. 5 po Sekm. Antano Z.
6. P. Izaijo pr.
7. U. Ciriiiaus ir Metod.
8. S.' Elžbietos kar.

Patemijimai.
------------------t

A. a. Dr. A. Paškevičius.
Birželio 4 d. š. m. Vilniu

je mirė Dr. A. Paškevičius, 
tikrasis lietuvis tėvinainis, 
kuriam labai rūpėjo Lietu
vos atgimimas ir jis aną i- 
vairiausiais budais remda
vo.

Velionis Paškevičius gi
męs 1843 metais Kairunėlių 
sodžiuje, Grinkiškio parapi
jos, Kauno gub., iš lietuviu 
ūkininku tėvų. Septyniolika 
metų amžiaus turėdamas 
buvo pastojęs Kėdainių 
gimnazijon; ją uždarius., 
mokslą pabaigė Šiaulių gim
nazijoje ir pastojo Mas
kvos universiteto medicinos 
skyriun. Jį pabaigęs stojo 
kariuomenėn gydytoju ii 
pirmiausiai buvo pasiųstas 
Orenburgan. Paskui gyve
nęs Aktiube ir Pauralyj. Is 
pastarosios vietos perkeltas 
Kaunan devynioliktai! re
zervo batalijonau. Po kari 
su turkais Kaunan tuomet 
grįžo daugelis kareivių, už 
krėstų blogąja liga. Dr. Paš
kevičius pirmas pradėję 
vesti plačią kovą su ta blo
gybe skiepinimo budu. Pas
kui pasiųstas Peterburgo 

Jsąrn-^irMk'inoj^^adeHii^oi 
pasidarbuoti chirurgijos 
srityje. Čia jis gavo karino 
menės chirurgo laipsnį. Su 
grįžus vėl Kaunan, buvę 
paskirtas 112 Uralo pulkai 
Kalvarijoje, Suv. g. Iš tei 
buvo perkeltas Rygon, 21 
divizijon, ir nuskirtas vals
tybės patar'ju. Pasidavęs 
gi dimisijon, gavo tikroji 
valstybės patarėjo laipsnį

Lietuvis tautininkas a. a 
velionis buvo jau senai, ii 
daug pirmiau butų stojęs 
tautiniu darban; bet karino 
menės gydytojo pareigos 
liepė jam būti tenai, kir 
vyriausybė jį laikė ir tode 
jisai negalėjo veikliai daly 
vauti su kitais kovoje ui 
spaudą ir kitus tautos rei 
kalus. Užtatai atsistatydi 
nes Dr. Paškevičius apsigy 
veno Vilniuje ir gyveno tei 
lig pat mirties, karštai daly 
vaudamas vilniečių visuo 
meniniame gyvenime, už 
jauzdainas kiekvieną pra 
kilnią tautinę ir katalikiš 
ką iniciatyvą ir tuojaus j; 
paremdamas savo gausio 
mis aukomis. Greitai pagar 
si ne tik tarp vilniečių, kai 
po veikėjas tautininkas n 
kaipo labdarys. Nors pasie 
kęs gan augšto laipsnio ii 
žymaus turto, velionis suci 
na su visais be jokios didy
bės, be mažiausios puiky 
bes — ar amatu i akas, ai 
darbininkas, ar jaunuolis- 
mokinys, bi tik lietuvis, ii 
a. a. Daktaras sveikinasi 
kalbasi su juo, kaip su ge
riausiu pažįstamu. Jis pri
gulėjęs į kiekvieną lietuvių 
draugiją, neapleidęs nei vie
no lietuvių susirinkimo, vi
somis pusėmis pinigus au
kojęs, taip kad pagaliau im
ta net išnaudoti jo duosnu- 
mas.

Velionis mirė trumpai 
sirgęs ir palikęs kuOpuikiau- 
siai aprūpintą šeimyną. 
Viena nelaimė, deja, jam 
buvus, kad nepavykus savo 
■šeimynos padaryti lietuviš
ka. Buvo vedęs lenkę, duk- 
terįs tik dabar tepradė j il
sios mokyties lietuviškai ir, 
regis, seksią tėvo pėdomis. 
• Amžina jam atsilsis!

Del dolerių einą kongresan.
Vienas Suv. Valstijų kon

greso narių — skaitome an
gliškame laikraštyj — ku
ris prisižiūri savo kolegų 
pasielgimui, andai gy
vais žodžiais patvirtino, 
kad nekurie kongresmanai 
savo atstovavimo metu pa
sidaro sau nemažus turtus. 
Kiekvienas iš trisdešimts 

‘kongresmanų, kurie antrą
syk išrinkti kongresan, su
spėjo jau susitaupyti po 
£25.000 ligi $30.000, kad tuo 
tarpu kiti, katrie jau kelin
tu sykiu kongresinanau ja, 
pasidarę pakankamai žy
nius turtus.

Keliolika kongresmanų — 
kaip tvirtina tasai informa
torius —- savęs ir savo šei
mynų užlaikymui išleidžia 
re daugiau kaip po $1.800 
netais. Du ar tris senato
riai išleidžia po $2.500 me
lais. Skiriamos sumos išlai
doms, kurios sujungtos su 
ižimama vieta ir kurias ap
uoką valdžia, užtenka jam 

.pragyvenimui, gi $7.500 me
tinė alga padedama bankai! 
r ten laikoma lig tam lai
kui, kuomet jam prisieina 
mt visados persiskirti su 
kongresu, kuomet nemano- 
na sulaukti taip riebiai ap
mokamojo užsiėmimo. Iš 
valdžios išdo kiekvienam 
longresinanui kas metai a- 
part algos skiriama dar 
?500 kelionėms, ty. geležin
kelių apmokėjimui, tuo tar
pu kelionėms išleidžiama 
le daugiau $125, gi visi ki
ti pinigai palieka kišeniuje.

Be to, kas metai kiekvie- 
lani kongresmanui skiria- 
na $1.500 del privatinių 
sekretorių. Todėl mylinti 
Taupyti pinigus kongres- 
nanai sekretoriais sau nu
siskina savo žmonas, patįs 
•ašinėja reikalingus kam 
lors laiškus ir specialiai 
skiriamus tam tikslui pini
gus pasideda prastesniems 
aikams.

Pagaliau reik pažymėti 
lar ir tai, kad senatoriai ir 
kongresmanai turi privile
giją veltui barzdas skusties 
r maudyties, be to viską, 
šėmus valgomus produktus 
r rubus, apturi lėšų kaino
ms.

Tatai ir nenuostabu, kad 
•inkimų metu kandidatai i 
koiigresmanus kuone pei- 
iais pjaustėsi. Juk tai pel- 
linga vieta. Kartą-kitą įsi- 
>avus kongresan — užtik
rintas žmogui būvis.

Lenkų pralaimėjimas.
Savame laike Rusijos du

rnoje lenkai atstovai, kurie 
susispietę į taip vadinamąjį 
“kolo” (ratas), buvo val
džios prašę įvesti lenkų kal
bą viso Pavislio gubernijų 
miestuose, vadinasi, kad u- 
žuot ligšiol visur oficialiai 
vartojamos rusų kalbos bu
tų lenkų' kalba. Valdžia 
po ilgų svarstymų suti
ko tomis išlygomis, idant

lenkų kalba butų varto
jama tik greta rusų kalbos 
ir tuo tikslu apdirbusi pro
jektą įnešė aną dumon. Du
rnoje tasai projektas per
ėjo ir pakliuvo valstybės 
tarybom Ir štai valstybės 
taryba po ilgų derybų tą 
projektą ėmė ir atmetė. 
Tarybos nubalsavimas bu
vęs netikėtas ne tik projek
to šalininkams, bet ir prie
šininkams. Labiausia nusi
minę lenkų “kolo” atstovai, 
kuriems buvę užtikrinta, 
kad taryba įstatymą priim- 
sianti.

Po atmetimui — rašo 
“Viltis” — lenkų “kolo” 
buvęs apėmęs toksai nusi
minimas, kad nekurie jųjų 
išsitarę: “Dabar jau mums 
nėra reikalo čia daugiau 
likti.”

To įstatymo atmetimas, 
tai lenkams skaudus smū
gis. Tas įstatymas turėjo 
lyg ir “savivaldą”, išreikš
ti. Bet ilgose derybose “sa
vivalda” vis daugiau ir dau
giau darėsi panaši į šešėlį.

Betgi dar vis lenkų nenu
siminta. Lenkijos miestų 
savivaldoje lenkai matė di
delį ir svarbų tautinės jė
gos, kultūros ir tautinio bu
do ramstį. Todėl šiek-tiek 
paaiškėja tasai nedempn- 
strativus elgimasis, kuomet 
lenkų teisės buvo varžomos 
ir mažinamos. Lenkai liū
liuojami ir masinami busi
mosios “savivaldos” ramiai 
ištvėrė ir lenkų atstovų 
skaičiaus sumažinimą du
rnoje ir taryboje, įvairius 
suvaržymus, Cholino atsky
rimą ir apšvietus draugijų 
uždarymą.

Be to lenkų atstovai dū
moje, kad įsigerinus vy
riausybei, nepabijojo, kad 
jiems viešai gali būti pri
segtas “ugodovcų” vardas: 
besivadovaudami siauru sa
vo tautiniu egoizmu ir no
rėdami intikti vyriausybei, 
jie, kaip žinoma, vidurinių 
reikalų ministerijos sąmatą 
besvarstant stojo į opozici
jos priešininkų eiles, tos o- 
pozicijos, kuri ligšiol ne
veidmainingai palaikydavo 
'lenkų pusę.

Ir štai už tokį valdžiai 
nuolankumą — toks didis 
smūgis!

Spaudos sukaktuvių 
atbalsis.

Gudų laikraštis “Bicla- 
rus” — skaitome “L. Žinio
se” — savo 19 numeryj in
dėje lietuvių spaudos atga
vimo sukaktuvių paminėji
mą, kurį šitokiu pasigodi- 
niu baigia:

“O mes, į visą tą žiūrėda
mi, turime visupirmu lietu
viams pasakyti: — Sveiki
nam jus — tegu Dievas pa
deda ir toliaus jums dar- 
buoties savo šalies kėliniui! 
O šitą pasveikinimą ištarę, 
pažvelgkime į save ir pasi- 
klauskime: O ką gi mes 
atlikome? Mus gudų yra 
daug daugiau, nekaip lietu
sių, o ką-gi mes nuveikėme 
nuo 1905 m., nuo to laiko, 
kuomet ir mums buvo leista 
savo atgijimu rupinties? 
Ką-gi mes nuvcikėni? Die
ve! plaukai ant galvos sto
jas, kuomet pagalvoju, kad 
mes ikišiol einame sveti
miems bernautų, nors musų 
pačių dirva pildymu tebe
stovi, kaip seniau kad sto- 
fVėjo. Teisybė, jau keli me-

tai kaip eina “Naša Niva”; 
išėjo truputis kningelių; ei
na, tarytum, ne savo kojom 
žemę mindama — “Malada- 
ja Bielarus”; maž kiek 
smarkiau už ją kruta “So
cha”; antri metai kaip lei
džiame musų “Bielarus” ir 
išėjo jau “Lučinkos” ketu
rios kningelės, bet ką vis 
'tas reiškia 10 milijonams 
žmonių? O gal musų laik
raščiai, kad jųjų ir nedaug, 
įtini po kokius 50 tūkstančių 
ėmėjų? Bet, dievaži, kad 
nors 10-toji dalis to butų!

O kas gi čia kaltas? Taip, 
broliai ir sesutės, pasiklaus
kite kiekvienas pats savęs 
ranką prie širdies pridėję: 
kasgi kaltas? — Gal mes 
patįs, gal aš? O širdis pasa
kys, ką turi daryti, pasakys, 
kad negalima savo tautos 
apleisti, bet reikia savo gim
tosios šalies atgijimu rupin
ties.”

“L. Ž.” ant galo nuo sa
vęs priduria:

Nors gudai mus girdami 
ir save ragindami prie dar
bo šitaip rašo — bet ir 
mums patiems, atsižvelgus 
į musų tautos vargus — ne
kenktų ne sykį kiekvienam 
skyriui savęs pakalausus: 
kas kaltas, kad tie vargai 
taip pamažu ir nuo musų 
tolyn slenka?

Apsivedimams palengvi
nimas.

Išganyijio Armijos (Sala- 
vation Army) skyrius Phi- 
ladelphijoj išgalvojęs palen
gvinimą, kokiuo budu my
lintiems pigiai, be didelių 
Išlaidų, ''npsfvesti. Norinti 
susituokti pora, Armijos 
skyriaus išdan įmoka šim
tą dolerių. Už tuos pinigus 
apturi: valdžios leidimą (li
cence), jungtuvių lėšas baž
nyčioj iii'1 kitur. Toliau Ar
mija jaunavedžiams apmo
ka lėšas už išvažiavimą kur 
į provinciją porai savaičių. 
Jaunavedžiams sugrįžus at
gal miestan, jie atranda sau 
nusamdytą ir priruoštą 
kuklų butą, susidedantį iš 
keturių kambarių, su reika
lingais rakandais, šaukš
tais, puodais, bliudais ir kas 
tik reikalinga namuose. Be 
to už čielą mėnesį esti už
mokėta namų randa.

Išganymo Armija iš to 
visai nieko neuždirba ir tai 
daro tik iš humanitarinių 
niotivų, 
dinoms 
mą.

Visgi 
vojimas.

palengvindama bė- 
poroms susituok i-

tai indonius sugal-

Vėliausia atkeliavusieji 
lietuviai.

Šių metų balandžio mė
nesiu — skaitome “V. L.” 
— Amerikon (į Suv. Vals
tijas) atkeliavo lietuvių 875 
(tų tarpe buvo 53, kurie at
keliavo čia jau ne pirmą 
sykį). Iškeliavo tuo pačiu 
mėnesiu iš Amerikos 648 lie
tuviai. Tad tuo mėnesiu A- 
merikoj lietuviai pasidaugi
no 227. Balandyj neįleista 
Amerikon 17 lietuvių ir vie
nas jau išlipęs sugrąžinta.

Mokytojas į mokinį.
— Koks paukštis dieną 

miega, o naktį trusia ?
— Vagis, nes aš 

kaip nulio tėtuliui 
arklius pavogė.

žinau, 
naktį

Gerbti - nereiškia žudyti.
Tik pora dienų mus ski

ria nuo liepos 4 dienos — 
nuo dienos, kurią kiekvie
nas laisvę mylintis žmogus 
privalo pagerbti Suv. Val
stijų neprigulmybės pas
kelbimo atmintį. Toji diena 
ikadangi yra garsi viso pa
saulio historijoje ir ją pri
valo pagerbti ne tik čiagi- 
miai, kovotojų už neprigul- 
mybę ainiai, bet ir visi a- 
teiviai, gavusieji čionai sau 
laikiną, ar tai nuolatinę 
prieglaudą. Todėl tą dieną 
gerbs visaip įvairios tau
tos ir žmonės. Vieni ma
žiau, kiti daug išmintin
giau, tie vienaip, kiti visai 
kitaip. Bet atsiras dar ir 
tokių žmonių (gi jų pilna vi
sur), kurie tą dieną pašvęs 
susižeidimams, savęs ir ki
tų žudymams.

To neprotingo historinės 
dienos pagerbimo pranešė
jai jau matosi ir girdžiasi 
ties musų namais. Nepro
tingas ant gatvių šaudy
mas, šen ir ten iš tos prie
žasties gimę gaisrai, ligoni
nių ambulansais vežami su
žeistieji vaikiščiai — vis tai 
liudija, kad liepos 4 diena 
jau visai arti.

Protingų žmonių atsilie
pimai, valstybės vyrų nu
rodymai, raketų ir bombų, 
naudojamų liepos 4 d., par
davinėjimų uždraudimai, 
ligšiol neatnešė tų pasek
mių, kokių tikėtasi sulauk
ti po energingai kampani
jai prieš beprotingą liepos 
4 d. paminėjimą.

Žmonės regis dar nesu
prato, kad gerbti liepos 4 
dienos metines sukaktuves, 
kad gerbti šios šalies did
vyrių gimtuves, nereiškia 
kitus arba save mirtinai 
žeisti, arba praeivus užmu
šinėti. Toksai pasielgimas 
atneša šiai šaliai vien tik 
gedą, pažeminimą?"

Šaudjmo ir trenksmo or
gijų šalininkai pasiremia 
faktu, jogei seniau taip 
elgtasi, kad neprigulmybės 
akto paskelbimo dienoje 
šaudyta iš kaimelių Phila- 
delphijojc, kad šūviais ir 
trenksmais pagerbta lais
vosios Amerikos gimtuvių 
diena.

Jie nepagalvoja apie tai, 
kad anuomet Philadelphijo- 
jo minėta diena pagerbta 
kuoramiausia ir didžiai rim
tai visų buvo sutikta.

“Ring! Ring! Ring!” 
(Skambyk, skambyk, skam- 

,bvk!) tuomet šaukė 12-kos 
metų berniukas, atsisukęs 
į seno Suv. Valstijų kapi- 
toliaus varpininką, kuomet 
apie neprigulmybės akto 
patvirtinimą linksma žinia 
pasiekė prieš kapitelių su
sirinkusias žmonių minias. 
Žmonių minios, tai išgir- 
dusios, žinoma, ėmė iš 
džiaugsmo kuone šėlti, bet 
toms minioms Suv. Val
stijų neprigulmybė matyt 
tiek rūpėjo, kiek šiandie 
rupi visiems šaudymų ša
lininkams.

Tečiau pilni išminties pa
triotai — skaitome histori
joje — tą liepos 4 dieną 
pagerbė labai rimtai, kaip 
tas pridera tikrai laisviems 
piliečiams, pasiliuosavu- 
siems iš vergijos.

Ir nuo to laiko kas- metai 

mintingiau apvaikščioti, bū
tent, šaudymais, sužeidi
mais ir pagaliau žmonių 
žudynėmis.

Reikia žinoti, kad per 
pastaruosius vienuolika 
metų liepos 4 dieną ap
vaikščiojant 1.792 asmenįs 
užmušta ir daugiau kaip 
41.000 asmenų sužeista! Ti
krai pasibaisėtinos skaitli
nės! Argi tie, kurie nepri- 
gulmybę mums iškovojo, 
reikalavo žmonių aukų pa
gerbiant tos dienos atmin
tį? Ne, jie to nereikalavo, 
tiktai gyventojų nesusipra
timas tą viską veikia.

Pagerbkime tos dienos 
atmintį dorai, priderančiai 
ir išmintingai, pagerbkime 
susipažindami arčiau su 
praeitimi, tą dieną pareng- 
kime paskaitas ir pasi
linksminimus, ir saugoki
mės susižeidimų ir užniušė- 
jysčių.

Didesniuose miestuose 
valdybos visaip naikina tą 
dieną šaudymus, draudžia 
pardavinėti dirbtinas ug
nis, bet ne visur galima po
licijai prieiti ir kaltininkus 
patraukti tiesom Mes pa
tįs todėl šaudymų įprotį 
naikinkime ir nuo musų pa
čių tegu priguli liepos 4 
d. šventas ramumas.

Ir todėl dar sykį atkar
tojame, kad gerbti nereiš
kia žudyti.

Ištrauka iš laikraščio
1954 m.

me-

ameriko-

m., buvo 
Gerų tė- 

išau- 
turė- 

Gegužio 6 d., 1954 
tais, popietiniame laikra^ 
čio leidiny  j buvo iiMvrnt- 
sekantis trumpas aprašy
mas apie gyvenimi^Henry 
H. Cearn.

“Vakar trečią valandą 
po pietų Henry H. Cearn 
mirė nuo uždegimo plaučių, 
pasirgęs vieną savaitę.

“P-no Cearn gyvenimas 
turbūt turi daugiau reikš
mės, negu bile kokio kito 
kadaise gyvenusio 
no.

“Jis gimė 1890 
sunūs pastoriaus,
vų buvo rūpestingai 
kietas. 1914 metais, 
damas 24 metus, pabaigė u- 
niversitetą. Jis netik šau
niai baigė mokslo įstaigą, 
bet ir vienas labiausia my
limų studentų visoj uni
versiteto historijoj.

“Kuomet jam sukako 25 
metai, tai jame gimė įsta
bus idealas, kuriam jis ir 
buvo atsidavęs per visą sa
vo gyvenimą. Jis išvydo, 
kad-«ejkia tik vieno daikto 
pagelbėjimui svietui, būtent 
prideramai išauklėti vai
kus.

“Visi tie, kurie stengėsi 
sumažinti skurdą, išplatin
ti blaivybę, panaikinti pa
leistuvystę, ir visi tie, kurie 
įvairiais budais stengėsi ap- 
sveikinti žmoniją doriškai, 
visi jie mažino tik pikto 
apsireiškimus; p. Cearn iš
vydo, kad piktą iš šaknų 
išrausim, jei auklėsim pri
augančiųjų kartą tail), kad 
ją apšarvoti ant viso gyve
nimo.

“Jo darbo vaisiai yra 
mums žinomi. Jei šiandien 
kiekvienas vaikas yra į- 
trauktas į Įmingąs publiš- 
kųjų mokyklų visose Suvie
nytose Valstijose, jei dabar

toji šventė imta vis neiš-‘vaikai yra prižiūrimi ru-

pestingai vakacijų metu, 
kaip ir mokslo metu, jei jie 
mokinama žaisti, kaip ir 
mokslo dalykuose, jei jų do
riškas auklėjimas yra tėmi- 
jamas lygiai kaip ir moki
nimas mokslų ir amatų, jei 
moterių su nuteptais, mil
tuotais veidais jau nesima
to gatvėse, jei vargo lūšne
lės jau mažinusi skurdui 
nykstant, jei kriminalio 
teismo rūmai nėra pri
pildomi nedorėlių taip, 
kaip 1914 m., ir jei svai
galų vartojimas taip suma
žėjo, kad apie tai nei kal
bėti nereikia del to, kad 
žmonės neteko palinkimo 
prie svaigalų, tai tas visas 
doriškas progresas yra p- 
no Henry H. Cearn nuo 
pelnas ir tų žmonių, kurie 
jo prakilniame darbe jam 
pri gelbėjo.

“Pasižvelgus dabar mums 
į prabėgusius 40 metus, y- 
ra sunku mums įsivaizdin
ti tą nesvietišką kvailumą 
žmonių ir jų vadovų 1914 
metų. Cearno sumanymas 
buvo prastas, aiškus ir nie
kas jam negalėjo užstoti 
kelio. Jis buvo pasišven
tęs savo idealui visą gyve
nimą. Yra įstabu, kad 
svietas ligšiol nebuvo su
pratęs tokio paprasto daly
ko.

“Kiek jis turėjo vargo, 
kol intikino žmones! Orga
nizacijos ir pavieni žmonės 
laikė jį už svajotoją, pa- 
svaigėlį. Ilgus metus jis 
buvo pašiepiamas, pajuo
kiamas, išniekinamas. Bet 
galop jo viršus buvo. Mie
stai, valstijos irj^ta^įu^r 
-priėmė*icr*pr»gramą.®*

“Suvienytos Valstijos 
per pastaruosius 20 metų 
padarė didesnę pažangą, 
kaip paklausė Cearno, ne
gu bile kokia tauta pasau
lyj per 500 metų.

“Šiandie kiekvienas žmo
gus šioj šalyj, sulaukęs 21 
metų amžiaus yra pilnai 
apšvarvotas del savęs pa
laikymo. Jis žino vertę vi
sokio maisto, kurį valgo, ar 
gėralo, kurį geria. Supran
ta įstatymus lyties ir įeina 
į pilietystę, kaipo išmintin
gas asmuo. Tarp mus da
bar nėra neišauklėto nei 
vyro, nei moterių išskiriant 
kelius men kupročius.

“Del tokių neišpasakytų 
nuopelnų vyro, kurs vakar 
persiskyrė su šiuo pasau
liu, tauta jo neužmirš per 

<im žiu amžius.”
Frank Crane.

Juokų dėžė.
— Petrai, ar tiesa, kad 

tu pragėrei žemę?
— Ot, kvailas... kur gir

dėjai, kad žemę pragertų?... 
Kam aš žemę gersiu, kad 
aš turiu alaus, degtinės.

— Nu, aš suprantu, kad 
žemės negėrei, bet, vadina
si, pardavei ir pinigus 
gėrei.

— Ir vėl tu niekus 
ki... tai kam gi man 
parduoti ir pirkti, kad aš 
galiu apsimainyti?... Jei 
netiki, ateiki, ateik pažiū
rėk, jau visos pakampės 
bonkomis apkrautos.

— A-a, o krepšius su laz
domis ir jau išsimainei?...

— Po plynių, mainyk iš, 
jei tau reik.

— O tu gal bonkomis ap- 
sikoręs eisi?.. ..

pra-

sne-
dar

4
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Žmonių pasišventimas mokslui Kas priguli moterei.
Šių dienų moteris yra 

taip silpna ir beginklė, kaip 
silpnu ir beginkliu buvo vy
riškis dešimts tūkstančių 
metų atgal, nors, gal būti, 
vyriškio išdidumas nelei
džia jam prie to prisipa
žinti.

Vyriškiai atliko neku- 
riuos pagerinimus — del 
savęs, išsikovojo naturales 
teises ir teisingumą — del

teises?
lygiateisės 

išsikalbėjimas 
juokingas sa-

Kiekvienas musų, kiek 
leidžia kuriam jėgos, tur
būt mielai nuimtų nuo ko
kios nors nelaimingos mo
teries pečių sunkenybę.

Nuimkime tų sunkenybę 
nuo pečių visoms mote
rims!

Viksva.

*

daryti bandymų. Tyrinėto
jai turėjo patįs duotis įka
sti uodams, kurie pirmiau 
jau buvo įkandę sergantį 
geltonuoju drugiu. Pirmiau
sia Dr. Carroll leidosi uo
dui įkasti. Už kelių dienų 
apsireiškė pas jį geltonasis 
drugys. Bet ant laimės pa
sveiko. Dr. Lazear buvo į 
kąstas du kartu. Del pirmo
įkandimo nieko nebuvo. | vyriškių. 
Antrasis-gi buvo jam mir
tinas. Už penkių dienų po į- 
kandimo jis apsirgo ir sa
vaitę pasirgęs mirė. Buvo 
jaunas vyras, didžiai gabus 
ir uolus darbuose mokslo 
srityj. Ypač medicinai buvo 
jis didžiu nuostuoliu.

Lapkričio mėnesyj tais 
pat metais buvo vėl pradė
ta tyrinėjimai, 
daroma
nuo Quemado.

Laze- 
pasi- 
buvo 
buvo

uodai, o 
geltonuo-

liuosnorių del 
Tokių atsirado 

Išrinkta du —

Vienas prakilniausių pa
sišventimų, kokį žmogus 
gali padaryti, yra paau
koti savo gyvastį parody
mui tiesos. Mokslo vyrai 
neretai stato į pavojų savo 
gyvastį, darydami bandy
mus, arba eina tiesiog mir
čiai į nasrus.

Kuomet nebuvo dar ži
noma, kaip užsikrečiama 
geltonuoju drugiu, tai tą da
lyką tyrinėjant ne vienas 
turėjo didvyrišką drąsą ir 
rizikavo savo gyvastis.

Nuo senai geltonasis dru
gys buvo tikras botagas 
tropikinės Amerikos gyven- 

, tojams. Daug tūkstančių 
žmonių žuvo nuo tos ligos 
Panamoj, Kuboj ir ant ki
tų salų Vakarinės Indijos. 
Per šimtmečius gyventojai 
buvo bejėgiai kovoj su ta 
baisia liga. Kubos sostinė 
Havana, didelis miestas, y- 
pač kentėjo nuo geltonojo 
drugio.

Kuomet Suvienytos Vals
tijos paėmė Kubą į savo 
rankas, tai ir joms parupo 
ta baisi liga. Visokių buvo 
manymų apie tai, kaip už
sikrečiama ta liga. Vieni 
manė, kad ligos perai le
kioja oru ir pakliųva į 
žmones, antri sakė, kad ja 
užsikrečiama palytint ser
gantį geltonuoju drugiu ar
ba pačiupinėjant jo drabu
žius; dar vėl kiti tvirtino, 
kad ji, ta liga, vien del 
žmonių nešvarumo ir apsi- 

imo. '
ivienytų Valstijų val- 

l, kaip paėmė Kubą, pir
miausia išvalė Havaną. Ne
žiūrint į tai, geltonasis dru
gys siautė, nešė aukas, kaip 
ir pirmiau. Taigi didžios 
ligos priežastis paliko pa- 
slaptyj. Reikėjo jos ieškoti 
kur kitur.

Havanoj gyveno Dr. Car
los Finley. Jau nuo senai 
jis buvo tvirtinęs, kad ligą 
skleidžia vienos rūšies uo
dai. Bet jo išrodinėjimų 
niekas neklausė. Šiuo-gi 
tarpu, vis nesusekant ligos 
priežasčių, ėmė kaikurie 
atkreipti savo domą į mi
nėto daktaro tvirtinimus. 
Jau per 20 metų jis buvo 

j . šnekėjęs ir rašęs apie savo 
nužiūrėjimą. Taigi tai to 
daktaro tvirtinimą imta ty
rinėti, žiūrėti ar tikrai taip 
dedasi. Tyrinėjimas atsibu
vo per vasarą ir rudenį 
1900 m. Tą atliko taip va
dinama United States Yel
low Fever Commission in 
Cuba.

Ši komisija susidėjo iš 
keturių įžymių daktarų. 
Walter Reed, Su v. V. armi
jos chirurgas, kurs buvo 
komisijos pirmininku. Ki
ti komisijos nariai buvo Dr. 
James Carroll, Dr. Jesse 
W. Lazear ir Dr. Aristides 

* Agramonte.
Kubos mieste Quemado 

buvo daromi tyrinėjimai ir 
bandymai. Į tą miestą ko
misija atvažiavo birželio 25 
d. Darbas prasidėjo gelto
nojo drugio ligoninėj ir la
boratorijoj. Darbo ėmėsi 
drąsiai ir su nepaprastu 
pasišventimu.

Kadangi geltonuoju dru
giu gyvuliai neserga, tai 
ant gyvulių nebuvo galima

Tai buvo 
dabar už mylios 

stovykloj, 
kuri buvo pavadinta
ar, pagerbimui ano 
šventėlio. Du namu 
pastatyta. Viename 
ligą skleidžianti 
antrame visokie
ju drugiu sergančių dra
bužiai. Priegtam uodų na
mas buvo padalytas į du 
kambariu, kuriuos skyrė 
vielos siena, per kurią uo
dai negalėjo pereiti. Buvo 
pašaukta 
bandymo, 
nemažai.
John Moran ir Jim Kessin
ger, abu kareiviai. Abu gy
veno su uodais, kurie juos 
kandžiojo. Už kelių dienų 
abu apsirgo geltonuoju dru
giu. Antrame kambaryj, 
kur nebuvo uodų ir gi buvo 
žmonių, bet jų nei vienas 
neapsirgo.

Antras namas buvo nedi
delis, su mažais lan
gais ir labai blogai vėdina
mas. Jin iš liuoso noro ė-i 
jo gyventi Dr. Cook su: 
dviem kitais asmenimis. 
Jie inėję tan naman rado 
skrynias drabužių, nešiotų j 
ir dėvėtų, sirgusių gelto-j 
nuoju drugiu. Atrakino 
skrynias, čiupinėjo tuos 
drabužius, iškabinėjo ant 
sienų. Tarp tokių aplinky
bių jie gyveno 20 dienų. 
Nei vienas neapsirgo.

Dar tuomi nepasibaigė' 
tyrinėjimai. Sveiki žmonės 
dėvėjo, sirgusių drugiu,' 
drabužius, gulėjo jų lovose.; 
Kiti davėsi uodams įkąsti. 
Vis tai buvo didžio pasi-l 
šventimo darbai. Vis tai 
buvo daroma del tiesos su
sekimo. Galop mokslo vy
rai pripažino, kad geltonuo-I 
ju drugiu užkrečia uodai, 
kurie yra įkandu jau ser-į 
gantį ta liga. Todėl tai ži-| 
nant, kaip užsikrečiama ta 
liga ir žinant, -kaip ji pla-l 
tinasi, stojo lengviau su ja
kovoti. Beliko tik užkirsti gn, gi moteris pasiliko ver- 
kelią uodų yeisimuisi ii' 
saugoti, kad 
geltonuoju drugiu negautų
tie uodai įkąsti. Po to tai 
susekimo imta džiovinti 
pelkės, kur mirtį 
džiauti uodai veisėsi.

Moterį, kuri juos gimdo 
ir pasaldina jiems paskuti
nes valandas ant mirties 
patalo, vyriškiai paliko pa- 
šalyj, pačią vieną ir leido 
jai vilkti gyvenimo sunke
nybes be jokios pašalinės 
pagelbos.

Raudoi todis A mer i kos
gyventojas, žengiantis prie
šakiu su lengvu lanku, ir 
leidžiantis savo patelei 
vilkti su savimi šėtrą — 
Stumbrio skūrą ir kūdikį — 
visai nėra koks išėmimas. 
Baltojo žmogaus pasielgi
mas turi šiokį-tokį skirtu
mą nuo indiono pasielgimo, 
bet tiktai forma. Viešuose, 
pasilinksmin imliose ar ko
kiuose susiejimuose, baltas 
vyriškis su didžiausia ga
lanterija paduoda savo po
niai ranką ir tuo budu sku
binasi jai pagelbon, kokios 
ji nereikalauja, lipant tro
pais, arba išlipant iš karie
tos. Bet namie — kasdieni
niame, gyvenime — atkar
tojama ta pati historija, 
kokia gyvavo pirm dešimts 
tūkstančių metų.

Turime nekurias moteris ' • ..... *». ’ -į
“laimingas” ir užganėdin
tas, taip kaip “laimingu" 
yra šuniukas, nupenėtas — 
be darbo ir be atsakomybės 
jausmo. Bet ištisios minios 
.moterių šiandie velka to
kią pat sunkybę, kokią 
vilkdavo indionų moteris 
ir kokią velka afrikietės 
murinės Conge.

lygiai žmona ir vyras, se-, 
šuo ir brolis, tėvas ir duktė 
tame reikale turėtu baisa? 
Kas šiandie gali mums už
ginčyti, kad nebūtų geriau 
politikoje, jei moteris turė
tų balsavimo 

Num vietas v 

priešininkų 
buvo ir yra
kinvs: “Ka ten moteris ži
no apie politiką”. To išsi
kalbėjimo neišgirsime tuo
met, kuomet į jį bus galima 
atsakyti, kad jei moteris a- 
pie politiką neturi supra
timo, tai galės balsuoti 
nors prieš savo vyrą ir jį 
tuo budu priversti pamo
kinti ją politikos.

Atgal į sodžių

Vyriškis sunkiai išgauda
vo sau neprigulmybę. Užė
mė jam dešimtis tūkstan
čių metų kol nuo medžio 
nepriprato prie akmens, 
nuo akmens prie bronzo, 
gi nuo pastarojo prie gele
žies. Pirmiausia tvirtesni 
panaudojo jį medžioklėms 
ir karams. Paskui jis jun
gėsi su sau panašiais varg
dieniais ir išsiverždavo iš 
po tvirtesnių vadų valdžios 
ir antgalo pats ėmė sau tai 
syti įstatymus. Tuo budu 
metęs lanką įgijo šautuvą 
ir iš vergo paliko piliečiu.

Moteris buvo liudininkė 
vyriškio pažangumo, bet li
ne tame dar galas. Ji ne
sinaudojo savo vyro pažan
gumu, nebent, kad jis pats 
jai ką tokio suteikdavo. 
Vyriškis nustojo būti ver-

ge, verge virtuvės ir lopšio 
sergančius ir verge įstatymų, kurie ją 

laikė žemesne esybe už vy
riškį. Kuomet vyriškis iš
sikovojo sau balsavimo tei
sę, tai moterei leista buvo 
pasakyti vyriškiui, jogei jis 
esąs išmintingas ir dau
giau nieko.

Tai kodelgi, vardan svei
ko proto, nebūtų galima su
teikti moterei balsavimo 
teisių? Ar nebūtų galima, 
pav., pasekmingiau išrišti 

Medicinos studentas. į persiskyrimų klausimą, jei

sklei-

Brangiai atsieina 
nėms tiesą susekti, 
reikia sumanymo, darbo, 
pasišventimo, aukų. Bet 
kaip žmonija vargsta, kol 
tiesos nežino.

ZIJIO-

Laikais, kurie, rodos, pra
eina be sugrįžimo, viename 
didesnių Amerikos miestų 
politikinis privarinėtojas 
skaitė savo priederme nu
pirkti statines alaus ir nu
girdyti balsuojančius pilie- 
čiifs, gi paskui juos nusi
gėrusius pasiųsti namo. 
Gangreit tečiau moteris ap
turės balsą, tai paikinusias 
politikierius supras, jogei 
geriausia pasielgs, kuomet 
balsuojantį pilietį pasiųs 
namo blaivu, jei nepanorės, 
idant to piliečio žmona, 
duktė ir motina sekančiais 
rinkimais nesusivienytu ir 
nesugriautų polįtikinės ma
šinos, kuri suteikia balsuo 
jautiems alų ir degtinę.

Moteris, su neskaitlingais 
išėmimais žmonių turtingų 
piliečių ir teisingų vyrų, ne
turinčiu nei šešėlio egoiz- 
mo — velka ant savo pečių 
visą pasaulį. Vyriškis turi 
perdaug augšĮą- supratimą 
apie savo jėgas, gi apie mo
terį išsireiškia su nepaisėji- 
mu, kaipo silpnesne ir 'že
mesnę už save esybę. Pa
miršta jis, lead būtent toji 
moteris nešiojo jį ištisus 
mėnesius prieš gimsiant ir 
ištisus metus jam užgimus. 
Panjiršta, kad toji moteris 
kentėjo neišpasakytus so
pulius leizdama jį pasau
lin. Jei vyriškis tai]) turėtų 
sopulius kentėti, be abejo
nės jo vaitojimai butų gir- 
džiami danguose ir už tai 
sau lauktų kokio nors spe
cialiu atlyginimo šiame gy
venime, gi mirus — pamin
klo.

Moteris yra žmonių gimi
nės motina. Ji mus leido 
pasaulin, nuprausė, išauk 
Įėjo, išpenėjo ir sergėjo 
kai]) savo akį. Ir ji už tai 
neturi teisės ginties ir ap
sidrausti nuo daromųjų jai 
skriaudų.

Ir tik dabar, kuomet žmo
nių giminė pasaulyj gy
vuoja kokią pusę milijono 
metų, po dviejų ar trijų 
tuk st a nč i ų c i v i 1 i zac i j i nės 
evoliucijos metų, mes — 
vyriškiai imame laipsniškai 
suprasti, kad moterims, 
žmonių giminės tvėrėjoms, 
priguli teisingas su jomis 
apsiejimas. Ir tas nėra,per- 
ankstyvas daiktas.

Lai bus leista man pri
minti jums šventraščio žo
džius. Dievas, išvydamas A- 
domą ir Jievų iš rojaus, ta
rė Adomui: “Prakeikta' te
būnie žemė del tavęs; var
gingai iš jos pasipelnysi, 
kol gyvas busi.

“Prakaite savo veido val
gysi savo duoną.”

Tie žodžiai reiškia pra
keikimą ir nelaimę. Ir ga
lima sakyti, kad Lietuvos 
ūkininkų diduomenė tai]) ir 
jaučia, kad jau sunkesnio 
ir prastesnio užsiėmimo ne
reikia, kai]) ant ūkio gyven
ti. Nuo saulės tekos iki 
saulės laidos kas jį dau
giau patinka, kai]) sunkus 
ūkio darbai, kurie vargina 
jo kūną ir kankina dvasią. 
Neretai nabagą dar viso
kios nepalaimos patinka. 
Pavasariui atėjus, gyvuliai, 
prastai išmaityti, sumenks
ta, o kartais, ligai užėjus, 
daug jų išdvesia ir lieka 
žmogelis skurdžiu per metų 
metus. Duona daug vietų y- 
aa prasta ir tos dažnai ne
pakanka. Mėsos teišgali 
kartą ar du savaitėje. Jei 
jau tai]) yra, tai jau gerai.

Javus sėti, kulti, grudus 
malti, malkų pasirūpinti, 
viskas tas reikalauja daug 
spėkų ir pasistengimo? Ugi 
tokie, kad ūkininkas vos 
gali išmaitinti ir aprėdyti 
savo vaikučius, o apie iš
auklėjimą, pamokymą, tai 
negali būti kalbos. Tokis so
diečio gyvenimas ištikro 
prakeikimu išrodo. O dau
guma mus ūkininkų juk 
taip gyvena. Kai kas gali 
pamanyti, kad vargingesnių 
ūkininkų per lietuvius jau 
negali būti.

Jei paimtumėm nuskuru
sį Lietuvos ūkininką ir pėr- 
keltumėm kur į pietinę A- 
ziją, Egiptą, tai jis iš pirmo 
žvilgsnio į tų šalių ūkinin
kus pasigeistų palaimintos 
Lietuvos.

Kaip Egipte, taip ir pie- 
dideli 

mažai.
Kaikur lietaus esti tik ke
lintą kartų per ištisus me
tus. Ūkio įrankius nepaly
ginsi prie lietuvių ūkio į- 
rankių. Daug vietų geleži
nių įrankių nėra matę. Be 
to vandenį reikia iš tolimų 
vietų nešti ir laistyti lau
kus. Taip žmonės dirba, ka
muojasi ir maitinasi.

Prof. King rašo, kad Chi
nijoj yra pašiūrės pakeliais, 
ant kurių yra parašytas pa
kvietimas užeiti ir palikti 
savo mėšlą jo ūkio užkrėti
mui. Chinijoj ūkininkas 
jaustų įžeistu, rašo tas pats 
autorius, jei svetys pavie
šėjęs neužeitų į-'išeinamą 
vietą. Taip tai Chinijoj rū
pinamasi mėšlu.

Šie trumpi parodymai pa
aiškina mums sąlygas gyve
nimo kitose šalyse.

Skaitant lietuvių histori- 
ją nuo pat seuų laiku, mes

SVC-

kad
lau

tinėj Azijoj vieši 
karščiai. Vandens

Suteikimas moterims bal
savimo teisių duos mote
rims tai, ką davė seniau ir 
vyriškiams. Moterių balsai 
visupirmu privers šalies 
valdininkus daugiau pasi
rūpinti moterių likimų. 
Leis moterims nubausti 
tuos, katrie visas laikas ne
teisingai apsiėjo su moteri
mis ir vaikais!

matome, kad lietuvių ūkio 
padėjimas nėra, sulygina
mai, labai skurdus. Taipgi 
mes matome, kad lietuvių 
ūkininkų padėjimas nuola- 
tai gerėjo, kad Lietuvos u 
kininkai griebėsi savo ukius 
pagerinti, taisėsi geresnius 
įrankius, gabendavosi viso
kių trąšalų. Vienok, nerimo 
lietuviai ant ūkių. Per pas
taruosius 10 ar 15 metų 
baisiai tuštėja kaimai ii 
gyvenimai, Sklysta lietu
viai po pasaulį, Senas, jau 
nas, kas tik išgali pinigų 
sutaisvti kelionei, bėga 
tur.

Lietuvoj dejuojama, 
nėra kam apdirbinėti
kų. Išeina jaunieji, tvirtie 
ji. Lieka tik priaugliai ii 
seniai. Vargas jiems su lau
kų darbais. Lietuvos gi dva 
rų vis daugiau patenka į 
svetimtaučių rankas. Lie 
tuviai apleidžia savo tėvy 
ne ir stato savo ateities 
tvirtoves Amerikos mies 
tuose.

Pažvelgsime į lietuvių gy 
venimą miestuose.

Didžiausia lietuvių atei 
vių dauguma yra sodiečiai. 
Retas kuris gyvenęs ar ma 
tęs miestą. Taigi pakliųvf 
čia lietuviai į naujas aplin 
kybes. Ne visi žmonės ir sa 
vo gimtiniame krašte spė 
ja prisitaikinti prie besikei 
čiančių aplinkybių. O ką be 
sakyti apie prisitaikymą 
svetimoj šalyj, kur visas su 
rėdymas, gyveninio sąlygos 
kur viskas kitaip yra, negi 
gimtoj šalyj. Taigi nedyvai 
kad didelė mūsiškių dangų 
ma šioj šalyj neprisitaikc 
prie aplinkybių, atsilieka 
ir gyvena Šios šalies sąšla 
vynuose.

Mažai patyręs, mažai ma 
tęs lietuvis sodietis, papuo 
les did in miest an, apsvaig 
sta, apkvaišta. Pasijunti 
laisvu ir ta jo laisvė apsi 
reiškia girtuokliavime, peš 
tynėse, blevizgaviine, pa 
leistuvavime. Matosi apsi 
leidimas namuose. Nešva
ru, tvanku namuose. Gul 
po kelintą vyrų kambaryj 
o neatsidaro langų. Kaiku 
rie gyvena tokiose vietose 
kur vasarą del dulkių i; 
dvokimo negalima atidary 
ti langų. Kaipgi vaikučiu 
gali augti tarp tokių aplin 
kybių? Į ką jie gali išaugti’. 
Na, juk dauguma musiškii 
gyvena tokiose aplinkybėse

Lietuviai ateiviai uždai- 
biauja dirbtuvėse ar kasyk 
lose. Jei darbai gerai eina 
tai ačiū Dievui. Tuomet pil 
nos girtu vės ūžia per vaka 
ra. Bet kaip greitai susto 
ja darbai, tai greitai skurdi 
vilkas užkaukia prie durių 
Taigi darbininkui, gyvenau 
čiam mieste, ateitis yra la 
bai miglota. Kai]) gązdini 
žmogų žodžiai: “Brolau 
darbai eina silpnai. Kasžin 
kas bus toliau?”

Argi jau Amerikos lietu 
vių gyvenimas nuolata- 
tai]) tęsis? Argi nėra jai- 
kitokio uždarbiavimo šalti
nio, kai]) dirbtuvės ir ka 
syklos? v

Man regis, kad lietuviam) 
Amerikoj labai butų pra 
vartų ir naudinga griebti) 
to pat užsiėmimo, prie kurie 
jau yra iš mažatvės pripra
tę. Labai yra pelninga už 
siimti šioj šalyj ūkininkavi
mų/ Amerikoj rasime daug

daktarų, kurie pa praktika
vę mieste kiek metų ir susi
taupę pinigų, meta profesi
ją ir perkasi farmą. Dažnai 
universitetų profesoriai val
do žemės plotus ir samdo 
darbininkus apdirbti. Jau
ni vyrai vis labiau griebiasi 
prie ūkio mokslų. Yra daug 
žydų, valdančių didžias že
mės platybes. Yra daug jų 
einančių ūkio mokslus. Jei 
jau tie, kurie per ilgus am
žius ūkiu neužsi įminėjo, o 
dabar jau jo griebiasi, tai 
labiau lietuviai ateiviai čia 
turėtų kibti į ukius.

Būdamas ūkio mokslų 
studentu, esu apsipažinęs 
m ūkio ‘dalykais Amerikoj. 
Ūkininkavimui yra \ diih-N- 
ateitis. Nemažai pažįstu lie
tuvių ūkininkų. Kaikurie 
šauniai prasigyvenę. Per 
šias vakacijas dar daugiau 
įplankysiu lietuvių ūkių ir 
įprašysiu apie jų gyvenimą 
‘Katalike”. Daugelio man 
nepasiseks aplankyti. Bet 
ęra geistina kuodaugiausia 
surinkti žinių apie lietuvių 
ikininkus šioj šalyj. Todėl 
visų lietuvių ūkininkų labai 
prašau atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Kaip senai ant ūkio 
gyveni?

2. Kiek Tamsta 
•ėjai pradėdamas 
gyventi?

3. Kiek vertas
įkiš dabar su visais intai- 
symais?

4. Ar geriau tinka ant li
čio, negu mieste?

5. Ar patari ant ūkio ap
sigyventi savo tautiečiams?

<>. I^iilnryinuaia anginu 
uit savo ūkio?

7. Ar daug žemės valdai?
8. Suteik antrašus Tam

stai žinomu lietuviu ule in in
kų.

Atsakymus meldžiu siųsti 
‘Katalikai!”.

D. B. Pratapas.

turto tu- 
ant ūkio

Tamstos

Moksleivis i ūkininką.
— Nors kartą tamsta iš

sirašyk laikraštį; rasi, len
kiaus bus ūkininkauti ir 
langiaus žinosite viso-ko.

— Kad jus bala pagautų 
ui tais laikraščiais ir ka- 
'endoriais... aš pats geriau 
žinau ir išmanau, kaip tie 
laikraščiai! Gana, aš perei
gą vasarą klausiau kalendo
riaus; vis rašė bus gražu, 
bus gražu, o aš pripjovęs 
šieno džiovinau, džiovinau, 
kai užėjo lietus, siilijo man 
Šieną ir nežiūrėjo nė kalen
doriaus. Bet užtai aš tą 
bjaurybę kalendorių ✓sude
ginau ir nereikėjo daugiau 
apgaudinėti

buvo maža 
pragaišties 
palengvini-

Teisme.
Vagis, kurs išlaužė gele

žinę kasą, liko pasmerktas 
dviem metam kalėjimo. Vie
nok, kad kasoje 
pinigų ir didės 
nepadarė, gavo 
tną metams.

— Ar turi ką savo išsi- 
teisinimui l — paklausė 
teislys vagies.
— Melsčiau šviesiausio tei

smo apsvarstyti taipgi kiek 
turėjau vargo, kol įsigavau 
į vidurį tos kasos, kurioje 
radau tiktai rublį, todėl ti
kiuosi, kad man šviesiausia 
teismas dovanos ir tuos vie
nerius metus kalėjimo. t

5
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KATALIKAS

Nuo ko blogumai 
pasaulyj? į
Parašė Tolstoi.

paukštis

manai —

skren- 
nuluž- 
ž veri s, 
žvėrio.

krutinės, ir leki, kiek dva- 
sios yra. Kitą, kartą kiškis 
prabėga, 
da, arba sausa šaka 
ta, o tu
taip ir užbėgi ant 
Kartais bėgi nuo šunies — 
užbėgi ant žmogaus. Daž
nai nusigąsti ir bėgi, pats 
nežinai — kur, iš smarku- 

!mo užsigauni į stuobrį ir 
užsimušk Miegi viena akia 
prisimerkęs, klausais, ir bi- 

juodvarnis, karvelis, briedis jai. Nėr ramybės. Visi blo- 
ir angis susirinko į nakvy- gumai iš baimės”, 
ne toje vietoje. Žvėris pra-į Tada tyrininkas 
dėjo samprotauti, nuo kp.o^ę nuo bado, ne

Tyrininkas gyveno girio
je, ir žvėris jo nebijojo.

Jis su žvėrimis kalbėjosi 
savo tarpe ir suprasdavo 
vienas kito kalbą.

Vidną kartą tyrininkas 
atsigulę prie medžio, o

. . ——  ---------- tarė:
dėjo samprotauti, nuo ko -^e nuo bado, ne iš bai- 
esti blogumai (negerumai) np meilės, ne iš bė- 
pasaulyje? dos? ne pykčio, bei atka-
,, Juodvarnis tarė: “Blogu- klumo visi musų vargai, 
mai/pasaulyje esti nuo ba- bet įš musų kvailumo visi 
do. Kada paėdi iki sočiai,; blogumai pasaulyje. Nuo 
atsitupi sau ant šakos, pa . jo badas, ir meilė, ir be
krauki viskas linksmu,. da, įr baimė, ir pyktis, ir 
gerai, visu kuomi džiaugies, j atkaklumas ir visi, negeru- 
o tiktai paalk dieną-kitą, ii mai paeina
viskas priešingai bus, net 
nenorėsi pažvelgti į dieviš
ką pasaulį: Ir vis tave trau
kia kažin kur tai; perskrie-i 
ji iš vietos į vietą, ir neri 
tau ramybės. O pamatysi'

Rėžiai
visi 

gvva klausima, kaip čia bu- 
mėsę, tai dar alkiau pasi- tn gerlau ujįI;ėgus )je . Ja. 
darys, taip ir prikrisi sti| 
godumu. Kitais sykiais ir 
vėzdais ir akmenais į tave 
svaido, ir vilkai ir šunias 
gaudo, o tu vis neatsitrau-į 
ki. Ir kiek tai]) iš bado žū
na musų brolių. Visi blo
gumai nuo bado”.

Karvelis tarė: “O pagal

įtinančiam vis labiau darbi
ninkų skurdui ir pagaliau, 
kaip čia visa sutvarkius, i- 

į daut ateityj nebūtų bedar
bių. Apie tai galvoja val
džia, atskiros valstijos ir 
miestai, bet negali nieko 
naujo išgalvoti. Tuo tarpu 
sulyg kapitalistų recepto 
............  išrišimas esąs 
labai lengvas daiktas. Ši
tai pakanka padauginti ka
syklose nelaimingieji atsiti
kimai, o tuomet darbinin
kų skaitlius sumažės. Gi 
kad užmuštųjų vietą visuo
met turi užimti gyvi, tatai 
pasinaudojant išmintingai 
ilgesni laiką tąja metodą, 
pagaliau bus atsiektas 
geidaujamas rezultatas

mano protą, ne nuo bado įo klausimo i
blogumai, bet iš meilės. 
Kad mes gyventumėm pa
vieniui, mums mažiau bė
dų tebūtų. Viena galva ne 
bėdina, ^>et dvįMll^vos bė- 
dma. 6 mes vis gyvename 
poromis. Ir taip: pamyli 
savo draugę, ir nerandi sau 
ramybės — vis apie ją mą
stai: ar ji soti, ar nesuša
lusi? O kaip nulėks nuo ta
vęs draugė kur-norint, tai 
jau visiškai pražuvęs, — 
vis mąstai: kad vanagas 
nepagriebtų arba žmones 
nesugautų; pats nuskris! 
jos ieškoti, ir pakliūsi į bė
dą, — ar vanagui, ar į ža
bangus, o jaigu pražus 
draugelė, tada pačiam nieks 
nebemalonu. Nebegeri, ne- 
bevalgai, bet tik ieškai ii 
verki. Kiek musų nuo to 
žūna! Visi blogumai ne nuo 
bado, bet iš meilės”.

Angis tarė: “Ne, blogu
mai ne nuo bado, ne iš mei-| 
lės, bet iš atkaklumo ir pi! 
tumo.
mėm ramiai, nepyktame-1 
me, mums vis gerai butų. 
Kaip pasidaro kas ne pagal 
tavo norą, supyksti, — ta-l 
da viskas nebemalonu. Taip 
ir mąstai, kad kaip kam 
atkeršyti. Taip pati savęs i 
nesijauti, tiktai šnypšti iri 
šliaužinėji, ieškai kad kam Jau ilgas laikas tęsiasi 
įkasti. Tada nieko nesigai- ir nuolat didinasi pramo- 
li ir iki to laiko pyksti, kol niniai-pirklybinė konkuren- 

Visi blo- cija tarp Europos ir Ame- 
pyk- rikos. Negana, kad ant ki

tų kontinentų Amerikos 
Ne, ne iš pramonė ir pirklyba turi

ir nei daug nesmagumų nukęsti 
nuo Europos intakos, bet 
kad jau ir pačiose Suv. Val
stijose Europos valstybės 
pradeda lysti su savo išdir
biniais. Dėdė Šamas iš vi
sų pusių spaudžiamas. Te
čiau Amerikos piliečiams 
tie ekonominiai reikalai nei 
negalvoję. Kas kita Ame
rikos piliečiams sportas. 
Tegu kokiame nors sporte 
europėnai amerikonus

I darbiu, 
v

pa-

be-

Šiais laikais Chicagoje 
norint likties kokio nors 
revolverio savininku, reikia 
pereiti ištisią šveistame, 
pasakyti savo vardą ir pa
vardę, kokiam tikslui nori
ma revolveris įgyti ir pa
galiau turėti mažiausia po
ros ]>il iečių paliudijimą. 
Žinoma, tasai naujas parė
dymas palyti tik ramius 

i gyventojus-piliečius, kurie 
nori nuo Įvairios rūšies 

Tr , , , banditu ginties. Tuo tar-Kad mes gyventu-j - *
‘_ pu. banditams viskas lei- ranuai, nepvktume-i ‘

dziama daryti, nes jie po 
. senovei ramius gyventojus 
į terioja ir pas juos revolve
riu pilna. Klausimas, kaip 
ir kur jie gauna tuos giu-

veikia, tada visa Amerikaitinyille), 111.; Saginaw, 
paskęsta didžiausiame gė- 7»Iich.; South Fork, Pa. 
dėjime. į Taylor Springs, III.

----------------- , Warson, Ill.; Wilkes Bar-
Sulyg prezidento Wilso-Ire’ ^a*

no užtikrinimų, dabartinis! Valparaiso,, Ind.; Van
dergrift Heights, Pa.; Van
dergrift, Pa.

Taigi gauta žinių tiktai 
iš 41 vietos. Todėl atkarto- 
tinai meldžiu gerbiamųjų 
skaitytojų prisidėti prie 
musų statistikos rinkimo. 
Tai yra didelis darbas, ku
rio vienas žmogus nekartos 

•atlikti negali be kolektivės 
i kitų žmonių pageltos. Pa
tartina butų žinių rinkė
jams atsikreipti ar tai į 
vietos lietuvių kunigą, ar 
gauti iš parapijos komite
to atskaitas, iš kurių butų 
galima susekti labai daug 

, , , indomiu žinių apie ekonomi-
skolu?! Vertai . ' * ■ . ., . T m musu žmonių stovi: uz-skaitlines. Iri " v . , ., . darbiai, pragvvenimas, biz- Aalstiios turi . . . ,,.... ■> mai, nuosavybe ir tt.; nema- milijarda 900 v. .•’ * ziau svarbu yra gauti-

*' " kuopilniausių žinių iš kul
tūrinio gyvenimo: ar yra 
mokyklos? kiek lietuvių 
lanko parapijines ir valdiš
kas mokyklas, kokios yra 
draugijos ir t. p. Aš neabe
joju, kad kiekvienas gerai 
pažįstąs savo miesto lietu
vius (taip pat ir musų baž
nyčių klebonai) neatsisakys 
lokių žinių suteikti.

Surinkęs žinias iš pami 
nėtų 41 vietos, pastebėjau 
labai indomius išvedimus 
kaslink mušu žmonių eko
nominio ir 1 šeimyniško gy
venimo. Tad kiek tai mums 
butų naudos, jei galėtume 
surinkti žibių iš visų vie
tų, kur lietuviai

darbuose ir interesuose kri- 
zis, ty. gerbūvio mažėjimas, 
esąs tiktai “psychological”.

Su didžiausiu pasigerėji
mu kiekvienas musų intikė- 
tų Į tą jo dabartinio laiko 
ir netolimos ateities api
brėžimą, jei lygia dalimi 
gyvuotų “psychologiniai” | 
pietus, drabužiai, avalai! 
arba kokie nors “psycholo-1 
giniai” doleriai^ kurie tai]) 
greitai nenyktų iš kišenių. 
Taip tečiau nėra ir todėl 
gerbūvio negali būti.

Kurios čia pasaulyj yals-j 
tybės neturi 
isitėmvti i

skolų vieną 
milijonų, Anglija tris mili
jardus 900 milijonu, Rusi
ja penkis milijardus, Fran- 
cija penkis milijardus 200 
milijonų, Vokietija vieną 
milijardą 240 milijonų, Au
stralija vieną milijardą 480 
milijonų, Kanada 400 mili
jonu, žinoma, dolerių. Ką 
to akivaizdoj reiškia musų 
desėtkai ir šimtai 
Tik pašvilpti!

skolų!

Statistikos klausime.
tf

(Atsišaukimas.)

nių rinkėjai matytų reika
lingu tai padaryti. Čia pa
duota tiktai tie klausimai, 
kuriuos parinkau, kaipo 
pamatinius, statistikos rin
kimo darbui.

Tikiu, jog šis mano atsi
šaukimas atneš savo vai 
sius.

Medžiagą meldžiu siųsti 
šiuo adresu:

V. K. Račkauskas, 
Madison Sq. Station, Box 

204,
New York, N. Y.

BIBLIOGRAFIJA-KRI- 
TIKA.

SUSIVIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS 1886 m.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 191,4 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Seki*.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y*

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA

pati prasižudai. 
gumai pasaulyje iš 
čio”. .

Briedis tarė: “Ne, 
pykčio, ne iš meilės, 
nuo bado visi blogumai pa- 

bailumo. 
Kad nereiktų nieko bijotis, 
viskas butų gerai. Kojos 
musų greitos, spėkų daug. 
Nuo mažo žvėrio ragais at
siginsi, nuo didelio — pa
bėgsi. Nereikėtų bijotis, bet 
baimė ima. Tik pasijudins 
miške šaka, sušlamės lapai, 
taip ir sudrebi visas iš bai
mes, tvaksi širdis, iššoks iš

saulyje, bet

P-

Pirm kelių savaičių bu
vau paskelbus laikraščiuo
se, kad renku statistikos 
žinias iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoje. Tų žinių reikia 
Spaudos Draugijos Statis
tikos Komisijai ir mano! 
rengiamam veikalui “Ame-į 
rika”. Paskelbęs pirmąjį! 
•atsišaukimą laikraščiuose,] 
išsiuntinėjau apie 400 laiš 
kų su tani tikromis blanko-’ 
mis į įvairias lietuvių ko-i 
lionijas ir iš daugelio vietų 
jau gavau atsakymus, bet 
toli gražu ne iš visų vietų.

Žemiaus paduodu sąrašą 
tų vietų, iš kurių gavau 
jau statistikos žinių ir prie 
progos, tariu ačiū visiems 
viengenčiams, kurie pasirū
pino tas žinias surankioti, 
surašyti ir prisiųsti.

Statistikos b] aukos 
grižo iš šitų miestų:

Beloit, Wise.; Bellevue, 
Alberta, Canada; Bndrine, 
Pa.

Charleroi, Pa.; Cedar 
Point, Ill.; Cherry, Ill.; 
Chester, Pa.; Cle Elniu, 
Wash.

Duquesne, Pa.; Danbury, 
Conn.; Dorisville, Ill.

East Chicago, Ind.; E. 
Millinocket, Me., E. Cam
bridge, Mass.; E. Arling
ton, Vt.; E. Vandergrift,

su-

Farmington, Ill.
Hudson, N. Y.; Harris

burg, Illinois.
Johnson City, III.
Ledford, Hl; Livingston 

Ill.; La Porte, Ind.; Long- 
Island City, N. Y.; Lorain, 
Ohio.

Millinocket, Me.;
tindel, Pa.

Oglesby, Ill.
Portage, Pa.
Saline, Ill.; St. Joseph, 

Mo.; Spring Valley, Hi.; 
Stanęlart (Granville, Soil-

Mar-

tų, kur lietuviai gyvena I 
Todėl dar Myki karštai mel
džiu geros valios viengen
čius nepatingėti parinkti 

į statistikos ' žinias, nes tai 
i bus daromži ne man asme
niškai, Imt'* visiems lietu
viams, o ' ypatingai ameri- 

■j kiečių naudai.
Atkartoju klausimus, į 

kuriuos statistikos rinkėjai 
teiksis atsakyti:

1. — Miesto vardas val
stija;

2. — Kiek lietuvių gyve
lia? Kiek tarp jų šeimynų; 
kiek pavienių? (vyrų? mer
ginų? vaikų — jei galima 
sužinoti?) ;

3. — Kiek ir kokie lietu
viams priklauso bizniai? 
Jų biznių vertė?

4. Koks skaičius lietuvių 
turi nejudinamą turtą? Ko
ki, maždaug, jos vertė?

5. —Ar yra parap. ir 
da susitvėrė? Kas yra 
nigu? Jo adresas? (Čia 
ra paminėti, ar* yra parap. 
mokykla ir kiek joje vaikų 
mokinasi.);

6. — 
daktarų, 
Jei yra, tai paduok jų adre
sus.

7. — Kokios yra draugi
jos? Kiek jos turi narių? 
Kiek jos turi turto?

8. — Kokie žinomi vietos 
velkėj ai-1 ietuviai ?

9. — Kokius darbus dau
giausiai lietuviai dirba?

10. — Kokie, vidutiniškai 
imant, lietuvių uždarbiai?

11. — Ar yra kokios dar
bininkiškos organizacijos, 
unijos ir t. p? Ar daug lie
tuvių prie jų priklauso?

12. — Kiek, abelnai i- 
mant, reikia vieno žmogaus- 
darbininko pragyvenimui?

Prie tų klausimų galima 
■idėti ir baugiau, jei ži-

ka- 
ku- 
ge-

Ar yra lietuvių 
advokatų ir tt?

pridėti ir

10 metų spaudos atgavi
mo paminėjimas. “Lietu
vos Ūkininko” išleidimas 
No, 38, Vilnius — Juozapo 
Zavadskio spaustuvėj — 
1914 m. Kaina 10 k.; pusi. 
32; su paveikslėliais; for
matas 26X40 m.

Jau musų skaitytojai ži
no, jog šiemet, balandžio 24 
d. (gegužio 7 d.), sukako 
10 metų nuo atgavimo tei
sių spauzdinti lietuvių kal
boje kningas latiniškomis 
raidėmis.

Taigi minėtoje kningelė- 
je ir aprašoma, kas buvo 
prieš spaudos uždraudimą, 
laikais uždraudimo ir kas 
pelnyta, kitaip sakant, kas 
atsitiko per 10 metų musų 
spaudos gyvavimo, jos in- 
tekmė žmonių gyvenime ir 
kultūrinė reikšmė. Čia 
trumpais ruožais apibudi
nama tos sunkios kovos lai
kai.

Mes dar grįšim prie tų 
sukaktuvių paminėjimo, 
tai čia nemanome plačiai iš- 
dėstinėti tos kningelės tu
rinio, nes jis gal reikės ki
toj vietoj pakartoti. Vie
nok, šis-tas yra paminėtino 
ir ypatingo šioje kningelė- 
je, ko nesirado niekur taip 
aiškioje ir sutrauktoje for
moje atspauzdinta, tai ke
lintas skaitlinių, surinktų 
iš pergyventų kovos laibu. 
Viena lentelė (A) parodo 
musų kningų platinimąsi 
nuo 1533—1903 metų, ty. 
per 370 metų lig spaudos at
gavimo. Antroji lentelė 
lentelė (B) parodo kiek iš
leista kas dešimtmetis nuo 
1533 lig 1843 metų pasauli
nio ir tikybinio turinio 
kningų, ir keliatas skaitli
nių konfiskuotų kningų pa
sienio muitinėse nuo 1891 
—1902 metų (pusi. 28).

Taip kaip pas mus spau
doje dar nepasirodė nei vie
nos kningos, kurioje butų 
trumpiau ar ilgiau padary
tos sutraukos musų kultūri
nio gyvenimo plėtojimosi, 
o ypač apibudinančios prieš 
užginimą spaudos laikus ir 
po atgavimo, šią pirmą 
kregždelę toj srityj litera
tūros, turime patikti su 
džiaugsmu, nors ir toli ne
pilna, laukdami didesnės, 
pilnesnės ir rimčiau gvilde
nančios kultūrinio gyveni
mo apsireiškimus minėtais 
laikais, kningos.

Mes savo skaitytojams 
patariame perskaityti šią 
kningelę ir tikim, kad nu
mesti centai bus atlyginti 
įgautomis žiniomis.

J. D.

Chinijos miestuose kars
tų krautuvės yra gražiau
sios visame pasaulyj.

“Ant 
baro

. geriausiai
I Žmonės supratt-| 
I tanti vertę geroa 
I ruginės degtinės 
I orderiuoja SOLO 
I Kliubuose, Hoteliuo- 
I se ir Saliunuose. Yra 
I tai geriausias gėrymas. Už- "V JI 

ganėdina kiekvieną žmogų.
I Nusipirk bonką savo šeimynai. \

£ Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine išl 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
A balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
k miniai švelnios J 

prieprovos daro 
lIKs?L0 degtinę 

valstu 
šeimynų

' STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago. *
216 W. Madison St. A. Chaposke irjT. Podlaskis, Lietuv. Ageotij.

I Naujas Sąvaitis Laikraštis

I “ATEITIS”
■), Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sob žmoni-
X j°s geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 

rūpintis jaunimo apšvietimu.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviikai tar- 

X naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

I
*’ “ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.

“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir 
veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių ii lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

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

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti iiuomi adresu:

“ATEITIS”366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.(KAS PRISIUS SAVO ANTRAS A, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- 
Č RĖJIMUI DYKAI).

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarnlnkas ir petnyola.

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA*--------------------AMERIKOJ (“Xf’ujsEpušei
ETTBOPOT cR°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

_t joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
920-522 W. South Ali,, - Mahanoy City, Pa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Skaitykit “KATALIKĄ”
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Kr. Duonelaičio Raštai.
į (Pabaiga).
Į Eik, žioply, eik sėt kiekvieną sėjamą daiktą.
F Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja, 

Ir avižų n’užmiršk, kad sėdams išberi grūdus; 
Nes kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia. 
Žirniu sau pasisėk zopostui didelį plotą;
Juk žinai, kaip skanus jie, kad šiupinį valgai. 
Ai, kaip daug jie mums per metą skalsina duonos! 
Ir kanapėms duok bent kokį sklypgalį lauko;
Gėdėkis šykštuot, ir tokio reikalo reikia.
Ar ne gerai, kad pats sau grečną nuveji virve, 
O pinigėlį delmone kytriai pakavoji?
Sėk linų, kiek G ryta norės, minau nesivaidyk;
Juk žinai, kaip vis daugiaus nor moterių būdas, 
Kad jos pradeda verpt ir jau prisiverpusios audžia.

Ale nepeik, minau: permier tą moterių provą. 
Ar nesmagu klausyt, kad viežlybos gaspadinės 
Žiemą su mergoms vindus savo sukdamos ūžia? 
Ar ne gražu žiūrėt, kad G ryta jau prisiverpus. 
Skirsto verpalus aust ir audus baltina drobes? 
O paskui, kas namui reik, vokuodama rėžia, 
Taip, kad ir dailiems auteliams gals pasiliktų.

B Ak, kad visos moters taip kytriai padarytų, 
Mislyk tik, ar butų tiek nuogų nabagėlių, 
Ak išties, musų būrai, nei rėdyti ponaičiai, 
Dar su dumčiais vokiškais susisėst užsigeistų 
Ir francuzai'juos toliaus išpeikt negalėtų.”

“Rods”, tarė Pričkus, “vis tiesa, kas čia pasakyta. 
Aš, kaip Šulcas, per kiemus ilgai jodinėdams, 
Daug įsitėmijau, kaip daro mus’ gaspadinės, 
Kad žiemos čėse ką verpt krūvoms susideda.
Juk radau gana tokių, kurios nesigėdi, 
Kad joms kartais merdėdams vos sukasi vindas.
Nes, kad verpt reik, jos taip daugel pasakų vapa, 
Kad jau ir ranka kuodelį pešt užsimiršta 
Ii* besijukiant koja vindą sukt pasiliauja.
Taip šutkas betaisant, štai žiema pasibaigia, 
Ogi pavasaris atžengdams su vasara miela 
Atliktų žiemos darbų visur pasigenda.
Pimė rengia aust, Jekė mest pasisiūlo;
O ką mes ar aus, kad verpt ir lenkt nenorėjo? 
Taipgi namai visi paskiaus nuogi pasidaro, 

^'I<ad su buksvoms lopytoms vyrs vos užsidengia, ’ 
vaJ^iant u lyčių nuogį bėginėja.”

jus nenaudėlės, tai jums parašyta.
Bet jus prietelkos, jus viežlybos gaspadinės.
Jus neprivalot del tokių kalbų nusigėdėt; 
Tos tesigėdie tik, kurios tingėt nesigėdi.
Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams, 
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka, 
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia.
Jums garbg, kad audeklėliai jūsų nuausti 
Ant margų lankų, kaip sniegs pavasario, blizga.

Ale nevengkit dar daugiaus, kaip reik, pasirūpint; 
Ant, daržų) pašaliai darbelių lukuria jūsų.
Taigi padėkit jau vindelių visą klapatą 
Ir stakles, iki vėl reikės, į pašalį kiškit, 
Ogi nagan spatelius greitus bei lopetas imkit. 
Vei, kaip kurmiai, šen ir teii vartydami žemę, 
Jus, daržove sėt, į daržą ragina bėgti.
Rods, tiesa, visaip reik pilvui reikalą provyt, 
Jam negana, kad tik iš viršaus jį dabinėjam, 
Bet ir iš vidaus jis*nor kasdien pasilinksmint.

'■&. \Todel jums pilvai nuogi didžiai pasiklonios, 
/Kad jūsų mylista juos vėl apdengt nepatingot 
Ir trinyčius naujus, buksvas bei marškinius audėt. 
Bet daugių daugiaus jie garbįs jūsų malonę, 
Kad jie, su nauju rėdu čėsnyj susisėdę, 
Lašinius ir dešras su jūsų viralu valgys.

Nugi dabar, ką tik įmanot, sėkite sėklas.
Sėkite kopūstas, morkas su didele sauja; 
Ropių, pastarnokų, sviklų beigi repukų, 
Taip ir šalkių su gardžiais kartupelių*valgiais 
Sėt ir įvaisint, pridabot ir kuopt nepamirškit.
Taip besipurtindamos linksmai pavasarį baigkit. 
Ik jau prie kitų darbų jus vasara šūkters.

((i al as j.
> ................. ........

Iš Meksiko.
Šitoj savaitėj Niagara 

Falls, Kanada, pagaliau 
pabaigta konferencija Mek
siko reikale. Kaip žinomą, 
Suv. Valstijos buvo susi
vaidijusios su Meksiko dik
tatoriumi Huerta už Vėlu
vos .nesaliutavinių Tampico 
uoste. IJelei to Suv. Valsti
jos užėmė uostą Vera 
Cruz ir pareikalavo pas 
Sueitą, kad šis pasitrauk

tų iš užimamos vietos. Kuo
met šis nepaklausė, norėta 
užimti sostine Mexico Ci! 

• ty ir Huertą prieyarta iš 
ten prašalinti. Tuo tarpu 
tau reikalai! įsimaišė pieti
nės Amerikos respublikos: 
Argentina, Brazilija ir Chi
le, ir apsiėmė Suv. Valsti
jas su Huerta gražumu su
taikyti. Kadangi Suv. Vals
tijų prezidentas Wilson ka
ro bijosi kai]) kokio gaisro, 
tuojąus priėmė pasiūlytą 
pietinės Amerikos respubli

kų tarpininkavimą ir tuo 
tikslu ’■ prasidėjo Niagara 
Falls konferencija, kurion 
suvažiavo delegatai Suv. 
Valstijų, Huerto ir pietinių 
respublikų. Konferencija 
tęsėsi kelias savaites ir, 
kaip augščiau paminėta, 
galų-gale pasibaigė.

Konferencija pasibaigė 
ant protokolo pasirašius 
visiems konferencijos dele
gatams. Protokole išaiški
nama, kokiomis išlygomis 
busią galima atnaujinti di
plomatinius santikius tarp 
Meksiko ir Suv. Valstijų. 
Visi protokole nusprendi
mai turėsią but išpildomi, 
gangreit Meksike bus įves
ta reikalaujamoji laikina 
valdžia vieton dabartinio 
diktatoriaus Huerto.

Svarbiausieji protokole 
punktai yra sekanti.

Suv. Valstijų valdžia tuo- 
jaus pripažįs naują Meksi
ko valdžią, gangreit toji 
valdžia užims savo vietą.

Laikina Meksiko valdžia 
paskelbs amnestiją visiems 
svetimžemiams, kurie ko- 
kiuo nors budu liko įmai
šyti šalies politikom Ta 
pati valdžia paskirs komi
siją, kurios pareiga bus iš
tirti svetimžemių pretenzi
jas ir už tai nuskirti jiems 
atlyginimus.

Suv. Valstijų valdžia ne
reikalaus iš Meksiko jokio 
karinio atlyginimo, taippat 
neturės kitokių kokių nors 
priekabių, kurios galėtų 
pagimdyti naujas tarptauti
nes sunkenybes.

Protokolo turinį mielai 
priėmė prezidentas Wilson 
ir savo delegatams liėpė po 
juo pasirašyti.

Bet protokole visai nieko 
neminima apie Meksiko nu
raminimą. Dabar ten vis
kas priguli nuo revoliucio- 
nistų. Jei jie tą protokolą 
pripažįs, gal tuo tarpu ir į- 
vykš ramybė, gi jei ne, ko
va tęsis ir toliau. Bet, re
gis, revoliucionistams nie
ko nereiškia konferencijos 
nutarimai, jie nusprendę 
paimti sostinę ir įsisteigti 
tokią valdžią, kokia jiems 
patiems patiks. Kalbama, 
l<ad prezidpntu paliks Vil
la, kuriam pasipriešįs kiti 
ir išnaujo gims kova, iš- 
naujo bus žudomi ameriko
nai ir svetimžemiai, gi prez. 
Wilson išnaujo nežinos kas 
veikti.

Iš Niagara Falls konfe
rencijos paaiškėjo, kad Wil- 
šono ir Bryano politika už 
įžeistą Vėluvą nuėjo nie
kais ir šiandie iš Suv. Vals
tijų visas pasaulis pasijuo
kia. Lygiai juokiasi ir 
Huerta, kuris grasini
mus pilnai atlaikė ir po se
novei palieka diktatoriumi 
ir grumiasi su revoliucioni- 
stais!

Tai kokiam dar galui u- 
žimta Vera Cruz, kam lai
kyta taikos konferencija, 
kam tos visos lėšos? -

Tai vadinasi demokratų 
valdymas!

Villa paėmė Zacatecas.
Miestą Zacatecas, atsi

randantį viduriniame Mek
sike, kur federalistams bu
vo žymus atsispyrimas, pa
galiau Villa paėmė. Tečiau 
tasai paėmimas Viliai at
siejo labai skaudžiai, ka
dangi foderalistai narsiai 
gynėsi. Padėjimas buvęs

taip sunkus, kad du genero
lu, Villo pagelbininku, tu
rėjusiu asmeniškai vesti 
savo kareivius antpuolin, 
kadangi kareiviai jau neno
rėję _ lysti po federalist!} 
kulkosvaidžiais. Todėl abu 
generolu ir sužeistu. Viliai 
to miesto paėmimas atsiė
jęs 2.200 kareivių užmuš
tais ir sužeistais.

Dabar gi Villa rengiasi 
su savo armija keliauti link 
sostinės.

Lakstytuvai laidotuvėse. 
Austrijos sostinėje Vienoj 
andai palaidota keli lakū
nai, žuvusieji susidaužus 
styriniui orlaiviui su laks- 
tytuvu (aeroplanu). Nelai
mingo atsitikimo aukas i 
kapines palydėjo apart mi
nių žmonių ir 20 lakstytu- 
vų su juodais vėlukais ii* 
laidojimo metu jie visi 
skraidžiojo ant kapinių. Po 
palaidojimui visi dailiai 
nuskridę į lavinimosi lau
ką. Taip tai pagerbiami i- 
deiniai žmonės.

Naujas rekordas skrajoji
me. Rekordą skrajojime at
likęs lakūnas Gustav Bas- 
sermaun, Vokietijoje, ka
dangi su lakstytuvu be jo
kio atsilsio išlaikęs padan
gėse 18 vai. ir 10 minučių. 
Paskutinis rekordas buvęs 
14 vai. 3 min.

Anarchistas pasprūdo. Iš 
Šveicarijos į kasžin kur pa
bėgo Italijos valdžios pa
ieškomas žymus anarchis
tas Malatesta, kuris buvęs 
surengęs paskutiuęs darbi
ninkų riaušes luftijoje.

Mobilizacija Rusijoje. 
Rusija ateinantį rudenį ren
giasi atlikti armijos mobi
lizaciją ir tam tikslui pas
kirta daugiau 10(1, milijonų 
rublių. Mobilizacijos metu 
Rusija .turėsianti 1.800.000 
kariuoiųenės. Mat, norima 
pasirodyti kitoms valsty
bėms savo kariuomenės kie
kybe. Bet kas iš to skait- 
lingumo, jei niekam tikusi.

Turkų su graikais nesuti
kimai. Turkijos su Graiki
ja nesutikimai nuolat be 
sididinanti. “Daily Tel.” 
rašo, kad ties miestu Aiva* 
Ii, Mažojoj Azijoj, turkų 
valdžia sutraukus daug ka
riuomenės. Aivali gyvena 
25.000 graikų, tatai nori
ma juos išterioti.

j............. :....         f
j Gumines ir Metalinės Antspaudos

Šiuomi pranešame gerb. draugijoms, kliubams ir pavieniams asmenims, 
kad “Kataliko” kningynejvestas naujas skyrius guminių ir me

talinių antspaudų. Čionai parodome keletą antspaudų 
pavyzdžių, kas yra reikalingiausia draug. kliubams ir tt.

. 1 n t i graikiniai judė j linai. 
Bulgarijoje prasidėję smar
kus prieš graikus judėji
mai. Bulgarijos sostinėje 
naikinama graikų namai 
Tokie atsitikimai nieko ge
ro nelemia, nes graikai pas 
save bulgarus persekioja.

Potvinis Chinijoj. Chini- 
joj išsiliejusi Vakarų upė ir 
pridirbusi labai daug nuo
stolių. Panašaus didelio 
potvinio ten nebūta per 100 
metų. Nėra dar žinių, kiek 
žmonių pražuvo.

Apie Durazzo paėmimą. 
Pereitoj savaitėj buvo pas
klydus gandas, kad albanai- 
revoliucionistai paėmę sos
tinę Durazzo, gi princai 
Wied pasislėpęs ant vieno 
karo laivo uoste. Tečiau o- 
ficialiai toji žinia tepatvir- 
tinta. [I

Kišeninė nikeliuota anųpttuda. Labai 
paranki nešioti kišeniujc, visa padirbta iš 
metalo Kaina ........................................... $4.50

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

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.

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

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 kišeninė antspauda, su savo vardui 
pavarde, ir antrašu, gražiai sudedamas, pri
taikinta taip, kad greit butų galima panau
doti. Prie antspaudos sykiu yra ir rašalinė 
paduškaitė Kaina ................................... 75c.

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.

OMansniiMHuiuJHBu

Neaplenkė nei savo žmo
nos. Anglijos- karalius kas 
metai iškilmingai apva'ik- 
ščioja savo gimimo sukak
tuves ir tą dieną valdinin
kams dalina orderius, juos 
atžymi. Šiemet tų iškilmių 
metu tarp kitko lordą Kit- 
chenerį, žinomą boerų sker
diką, pakėlė į kunigaikšr 
čius, gi savo žmonai, kara
lienei Mary, suteikė pulki
ninko laipsnį karaliaus u- 
zarų gvardijoje.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

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

Pagelbininkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

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

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

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

A CASE OF GOOD JUDGMENT
J *

Phone Canal Nine Phone Before Eleven
The Edelweiss Line Delivered Before Seven

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

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

Kadi hiui mlgste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.
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Atidžiai viską perskaityk.
Kad galėtum pasinaudoti.

’ S-iV'

-zsiSZ

Kninga yra geriausias 
žmogaus draugas.

Šviesa ir Tiesą Mus Žingsnius Telydu

Dabar laikas pirkti kningas!
Kas pirmiausia reikalinga žmogui daryti, kad pagerinus savo būvį, 

sveikatą ir susipažinus su musą literatūra.

1. Būtinai reikalinga išmokti anglišką kalbą. 2. Skaityk kningas, kuriose aprašoma, kaip sveikai užlaikyti kūną ir kaip ji prižiūrėti, nes tik sveikas žmogus gali pagerinti savo gyvenimą.
3. Studijuoti musą literatūrą Ir susipažinti su jos tvėrėjais -- doras laiko praleidimas apslšvietuslo žmogaus. Kad (tesiekti tikslą mes išleidome labai parankias kningas, 

kuriose aiškiai ir suprantamai aprašoma ir supažindinama su minėtomis mokslo dalimis. Musą išleistos kningos nebrangios ir visiems prieinamos.

Perkant visas 4 kningas, atiduodame už $3.50, kurios kaštuoja $4.50.
Taip pigiai pardavinėsime kningas todėl, kad kiekvienas “Kataliko” skaitytojas įsigytų šitas kningas. Vienok taip 

pigiai bus tiktai iki 1 d. rugpiučio.
------------ 1 11   .   1 ... ■ ' . .===== ..................... — ~ — — ——   .....................................----- ■' ■■■■■■ -    ... . ' -------------------- ——————

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI — 
ANGLIŠKAS KALBOS RANKVEDIS BEI ŽODYNĖ
LIS LIETUVIŠKAI—ANGLIŠKAS SU FONETIŠKŲ 
IŠTARIMU IR KAIP TAPTI JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTYBIŲ PILIEČIU. ' *■

Yra tai praktiškas RANKVEDIS dėl išmokimo ge
rai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietu
viški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje 
teisingas ištarimas. Tolinus seka Žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kai 
boję. Pagalios talpinasi trumpos pasakaites ir Lessor! 
in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kal
boje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie

nori palikti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs 
i šitą šalį, privalo nors šiek-ttiek susipažinti su elementariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos piliečiais.

Kaina audimo apdaruose.........................................■.................................... $1.50
SVEIKATA, ARBA RANKVEDIS PRADINĖMS *'**f|i* 1 *-'S#Iii

MOKYKLOMS PLAČIAJAI LIAUDŽIAI 
ŽINYNAS.

Ši kninga sutaisyta pagal plačiai žinomų Ameri
kos ir Europos visuomenėj profesorių veikalus, kaip tai: 
prof. Dr. Palmer; pro. C. Hagar., prof. H. Conn ip ki
lns. Joj plačiai aiškinama ligos, jų priežastis ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Kas nori susipažinti su Anatomija, 
fizioliogija ir higiena, tai įgyjęs šią kninga, lengvai su 
sipažins su to mokslo šakomis. KNINGĄ PUOŠIA 
DAUGYBĖ PUIKIŲ PAVEIKSLŲ PARODANČIŲ 
ŽMOGAUS KŪNO SUDĖJIMĄ.

Išėjus šiai kni ligai iš spaudos, musų kritikai bei 
medicinos žinovai vienbalsiai pripažino “SVEIKATĄ” 
populęriškiausiu rankvedžiu higijenos bei medecinos 
srityje. • ...

Taigi patariame, kad ši kninga rastųsi kiekvieno lietuvio namuose, ypač jau
nimas turi ją perskaityti, kad susipažinus su savo kūno sudėjimu ir išvengus ligų. 
Kiekvienoje skaitykloje ir kningyne ji turėtų užimti pirmąją vietą tarpe kitų raštų.

Kaina drūtuose audeklo apdaruose tik ...................................................  $2.00
- 

------ į..„, , ■ 'i ' ■ ======~-t-------------------------------------------------- ^=š=^ss=sss?=;

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDĖLIS. 

♦

Pasimokimui skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai.
Šitas pradinis RANKVEDĖLIS parengtas naudai 

tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglų kalbą, su
sikalbėti kasdieniniuose reikaluose.

Šis RANKVEDĖLIS yra daug mažesnis ir neturi 
savyje tiek daug skaitymo, kaip pilnasis. Šitas dau
giausia skiriamas vos pradedantiems, kurie nėra mo
kinęsis jokiose mokyklose, bet tik moka lietuviškai skai
tyti. Todėl šis RANKVEDĖLIS yra daug pigesnis 
lik .....................   25c.

.... Z '

MUSŲ DAINIAI.
Šitame didokame veikale yra aprašoma gyvenimas 

ir veikalai didžiausiųjų musų dainių. Jame aprašyta 
kun. Antanas Strazdas, Dionizas Poška, Vyskupas An
tanas Baranauskas, kun. A. Vienažindis (Vienuožins- 
kis), Pr. Vačaitis ir Dr. Jurgis Sauerveįnas. Yra tai 
vieni svarbesniųjų vyrų musų literatūroje. Kazys Pui
da yra žymus lietuvių literatas, dailiosoš literatūros 
žinovas ir dailiai apie visus musų pirmuosius literatū
ros tvėrėjus aprašo. Paminėta svarbiausieji nuotikiai 
dainių gyvenime ir nurodama, kaip jų gyvenimas rišasi 
su jų veikalais. Dainius ką pergyvena, atjaučia pats tą 
išlieja savo veikaluose, išdėsto gražiomis eilėmis. Kaip 
sykis šitame veikale puikiai nurodoma, kaip dainių 
veikalai rišasi su jų gyvenimu. O tai svarbu žinoti. Pil

niau, geriau supratę veikalus ir žinodami prie kokių aplinkybių sutverti jie ge
riau juos atjaučiame. Todėl toks dainių gyvenimų ir veikalų aprašymas buvo senai 
reikalingas ir dabar jau kiekvienas gąli ingyti.

Beto šis veikalas gali ne vienam patarnauti, kaipo rankvedis musų literatūros 
mokinimuisi ir tolimesnio tyrinėjimo dailiosios raštijos.

“Musų Dainiai” yra labai dailiai išleistas ir nėra brangus. Kiekvienas lietu
vių raštais indomaująs privalo ingyti šį svarbų veikalą. Kaina ................... 75c

'1^--. 1.....-T ....................................................................... I------------jura-, ■ , —

Užsisakymo Lapelis, 
“Kataliko” Administracija 

3249 S. Morgan St., 
Chicago, DI.

Čia prisiunčiu $3.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano Vardas, pavardė....................................................................

Gatve....................................... '............... ......................... ...............

Miestas ................................... .......
'*• jr6-- . i > ,•

- Valstija...... ............ ........ ....................... .......___________
Iškirpkite šit, I.iik, ir priaiųakite mums su save (išsakymu Ir pinKarfa -

Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą:

“Kataliko”
3249 So. Morgan Street,

Kningynas
:-: Chicago, III.
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No. 27 Chicago, Ill. 2 d. Liepos (July), 1914 m. i Metai XVI

CHICAGOS ŽINIOS.
Moksleivių vakaras.

Pereitą ncdėlią, birželio 
28 d., Apveizdos Dievo pa
rapijos salėj atsibuvo labai 
dailus Susivienijimo Lietu
viu Rymo-Katalikų Moks
leiviu Amerikoje ITT kuo
pos vakarėlis. Kaip jau bu
vo matyti iš programo, jog 
bus įvairių Įvairybių, taip 
iŠtikro ir buvo.

Pirmiausiai vakaro vedė
jas, p. Liukus, pabrėžė ke
liais žodžiais tikslą vakaro 
ir meldė, kad publika gra
žiai užsilaikytų. Programas 
prasidėjo monologu “Ponai\ 
tis”, kuri atliko p. K. Ivin- 
skas. Sis monologas jau ne 
pirmu kartu sakomas pub
likai, bet del jo juokingo 
turinio jisąi visada patinka 
žmonėms. Toliau p, A. Mar
tinkus kalbėjo apie ūkį. Iš- 
rodinėjo, kokią naudą jis 
atneša, išdėstė pavyzdžiu iš 
gyvenimo. Parodė, kaip 
daug daugiau būtumėm lai
mingesni ant ūkių, negu 
mieste. Išdėstė priežastis, 
kodėl lietuviai šalinasi nuo 
ūkią. Galop patarė pamesti 
miesto dulkes ir pašvinkusį 
orą ir pirktis ukius.

P. V. Stulpinas pasakė 
labai puikiai monologą apie 

■Tabako nenaudi?”. Sis. nio- 
TOTogas labai (B^wfkino 
žmones, nes kalbėtojas savo 
gestais mokėjo nuduoti ir 
krėsti juokus. Toliau buvo 
monologas, kuriame p. Poš
ka pajuokė ciciliko gyveni
mą, kaip jisai likosi- už sa
vo šelmystes apdaužytas.

Toliau p. Linkus kalbė
jo apie mokslą, ypač kvietė 
visus be skirtumo mobili
ties, išrodė tą pavyzdžiais, 
jog ir seniausias gali savo 
tikslą atsiekti, bi tik pano
rės. Niekad nėra vėlu mo
bilities.

Toliau sekė vieno veiks
mo farsas “Tiktai niekam 
nesakyk”. Ši komedijėlė 
labiausia prajuokino žmo
nes. Žydo r;r<>lėj.e ,pk; ,P<>ška 
buvotikru- - Lietuvos žyde
liu, kursai, pamatęs pinigą, 
pasirengę^ ir galą gauti, bi 
.tik aną sugriebus. Rąįsuolis 
irgi gražiui, ą.trodė su savo 
draskiais. ... Ž<»džiu, lųšimas 
labai gerąį nusisekė..

Galop , choras iš Cicero, 
po vadovyste p. K. Mika
lausko, padainavo dailiai 
šias, gražias - daineles; “Kas 
subątos vakarėli”, “Medė
jas”, “Kui: .bėga Šešupė”, 
“Eisim, broleliai, namo”, 
“Oi tu rūtą, rūta”, “Tekė
jo saulelė”, “Per šilą jo
jau” ir tautos himną. -

. Kaip paprastai, daugelis 
žmonių atėjo jau gerai su
vėlavę. Šiaip, iš žmonių pu
sės viskas buvo gerai, vedė
si gražiai. T.

Inteikė p. Jonui Tananevi- 
čiui du puikiu bukietu.

zSeredoj, birelio 24 d.,; šv. 
Jo^p ■ dienoj, - Tananęvicz 
Sayings, . Banko, < Kata
likų./ a^nįinistrąęijps, 
spaustuvės darbininkai ir

“Kataliko” redakcija intei
kė p. Jonui M. Tananevičiui 
du puikiu gyvų gėlių buL 
kietu.

Vakaro p. Tananovičia iš
kėlė minėtiems darbinin
kams gražias vaišes. Iš pa
šalinių asmenų dalyvavo pp. 
J. Zaeharevičia,, P. Lapelis 
ir M. Baltutis. Geri). banki
ninkui ir leidėjui jo vardo 
dienoj buvo išreikšta nuo 
darbininkų ir svečių geri 
linkėjimai ir velijimai.

Nušovė lietuve našle.
Nekoks siuvėjas Juozas 

Ponishkas, gyvenęs kaimi- 
nystėje su Ona Andrukai- 
tiene, 412 So. Sangamon st., 
pradėjo į pastarąją meilau- 
tios, bet kadangi Ponishkas 
ilgas laikas nedirbo, gi dar 
sakėsi esąs karštas .socialis
tas, tatai Andrukaitienė at
sisakė jam būti prielanki. 
Aną dieną Ponishkas nuėjo 
i Andrnkaitienės namus ir 
išsiuntęs Andriukaitienės 
sūnų, 18 metų senumo, par
nešti jam laikrašti. Simui 
išėjus pasigirdo šūvis ir ne
užilgo kaimynai pamatė Po- 
nishką šokanti nuo trečio
jo augšto per langą laukan 
su revolveriu rankoj. Po
nishkas ant vietos užsimu
šė, gi kaimynai paskui at
rado Andriukaitienę nušau
tą. Andrukaitienė buvus 
našlė.

Arklys sumindžiojo.
Alberta M inkų, 5 metu, 

836 W. Erie st., sutrepleno 
arklys, prigulintis neko
kiam gatviniam pirkliui. 
Pirklys, suvažinėjus vaiką, 
pasprūdo ir policija jo ne
gali susekti. Vaikučiui nu
laužta pečiolankis. Gydo
mas Columbus ligoninėj.

Vaikų pikninkas.
Seredoj, birželio 24 d., šv. 

Antano parapijinės mokyk
los mokiniai turėjo gražų 
pikninką. Buvo išvažiavę į 
Riverside. Vaikai linksmai 
praleido laiką, vieni besi- 
važinėdami valtelėmis Des- 
plaine upėje, kiti bežaizda- 
mi upės pakrantėse. Su vai
kais buvo vietinis klebonas, 
kun. A. Ežerskis, seseris 
mokytojos ir vargonininkas 
K. Mikalauskas su savo 
žmona; taipgi buvo Įsimai
šę ir keli moksleiviai: vie
nas iš šv. Viatorio semina
rijos ir keturi iš šv. Bedu 
kolegijos.

Reikia pastebėti, kad 
Jauni vaikučiai yra auklė
jami prakilnioje dvasioje. 
Visi gražiai lietuviškai kal
ba, o lietuviškų gražių dai
nelių moka daug daugiau, 
negu Lietuvoje augusio j i. 
Iš tokių atžalų laukiam a- 

i teities.
Moksleivis. 

Pasibaigė mokslo metai Ar
mour mokykloj.

Pereitą pėtnyčią, birželio 
25 d., ‘ pabaigimui mokslo 
metų buvo programas ir pa
liudijimų suteikimas Ar

mour publiškoj mokykloj 
ant Bridgeport).

Tą mokyklą lankė dau
giausia lietuvių bernaičiai 
ir mergaitės.

Matyt, lietuvių vaikeliai 
gerai mokinosi ir vedėsi, 
kad mokyklos principalas 
p. M. K. Hurney savo kal
boj labai gyrė lietuvius. 
Nemažai nustebino visus 
susirinkusius, kuomet nuo 
lietuvių mokinių buvo in- 
teikta mokytojai L. Manu 
puikus deimantinis žiedas. 
Tas lietuvių pasielgimas ne
patiko kitų tautų moki
niams. Jie išmetinėjo, ko
dėl, girdi, paslaptomis tą 
darė ir neleido jiems prisi
dėti.

Buvo statyta operetė 
“The Queen of the Blow
ers”. Iš keturiolikos lošėjų 
penkios buvo lietuvių mer
gelės.

Mokyklą baigė ir gavo 
paliudijimus Algirdukas A. 
Graičunas, Onelė M. Joku- 
baičiutė, Mariutė A. Mi- 
rauskutė, St. Poeevičin- 
kas, Jonukas R. Rudausku- 
tis, C. Sinkevičiūtė, Ber. C. 
Urbiutė ir V. P. Žilvičiutė.

Jonų vakarėlis.
Seredos * vakare, birželi o - 

24 d., šv. Jono d. pas p. Jo
ną Petkų, po num. 840 W. 
33 g., šešių Jonų buvo su
rengta vakarienė. Surengė 
sekanti Jonai: pp. J. M. Ta- 
nanevičia, J. Evaldas, J. 
Zaeharevičia, J. Byanskas, 
J. Martinkus ir J. Petkus.

Dalyvavo vakarienėj ir 
kitu vardu asmenis, Jonu 
pakviesti.

! Po vakarienės p. B. But
kus linkėjo Jonams ilgiau
sių ir palaimingiausių rū
bų. Po to p. Jonas M. Tana- 
nevičia buvo nuskirtas va
karo vedėju ir kiekvienas 
Jonų ir svečių trumpai kal
bėjo.

Pagalios kilo sumanymas 
kokiuo nors bildu labiau pa
žymėti vakarėli. Sumanyta 
sumesti aukų Tautos Na
mams Vilniuje. Tam visi 
pritarė ir p. J. M. Tanane- 
vičia paklojo $10, J. Petkus 
$5 ir J. Zaeharevičia $2. Po 
$1 aukojo pp. B. Butkus, S. 
Smardakas, S. Stanevičia, 
J. Ridikas, A. Kasparavičia, 
R. Ivaškevičia, L. Kaspa
ras, J. Palijanskas, Iz. Pu- 
pauskas, S. Martinkus, J. 
Byanskas, M. Kadzievskis, 
J. Evaldas ir S. P. Tanane- 
vičia. Išviso surinkta $31.

Aukos pavesta pasiųsti 
Vilniun pp. J. Zacharevi- 
čiui ir S. P. Tananevičiui.

Kenoshiečiai rengia 
pikninką.

Liepos 4 d. šv. Petro pa
rapija, Kenoshe, Wis., ren
gia didelį pikninką. Atsibus 
Shend’s parke. Tegu kiek
vienas Kenoshos lietuvis tu
ri, savo omenyj minėtą pik
ninką ir tegu jin atsilanko.

(i) Miestas Zacatecas, apie kuri Villa renka savo spėkas. (2) Garvežys, nusprū
dęs nuo bėgių. (3) Gatvė Zacatecase.

Didis koncertas Lemonto 
reaorte.

Nuo liepos 6 d. iki 12 d. 
Lemonto raporte, Sodus, 
Mich., bus. iMis nepapras
tas kbhčert^či Tas koncer
tas tęsis .ištisą savaitę. Bus 
didis vargonininkų, kunigų 
ir šiaip pašalinių žmonių 
suvažiavimas. Orkestrą bus 
iš Boston Oyster House. 
Koncerte dalyvaus vargoni
ninkai. Per tą laikotarpį ti
kimasi didelio ’ skaičiaus 
lietuvių.

Apsivedė advokatas Šlakis.
Pereitą utarninką, birže

lio 30 d., atsibuvo vestuvės 
advokato A. Šlakio su d-re 
S. A. Rutkauskiute. Iškil
mingas šliubas atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioj. Tuoj po 
šliubo svečiai automobiliais 
nuvažiavo į Great Western 
hotelį, kur buvo puošni va
karienė ir dailus programas. 
Programo vedėju buvo nuo
takos brolis p. Vincas Rut
kauskas. P-nas A. Pocius 
skambino pianu. Po to kun. 
E. Serafinas išreiškė jauna
vedžiams linkėjimus. To
liau sekė p. O. Klimavičių-. 
tės-Pocienės solo. Dainavo 
solo ir p. B. Janušauskienė. 
Dar kalbėjo adv. Bračulis. 
Programas pasibaigė, daina
vimu tautos himno.

Linkima jaunavedžiams 
geros kloties jų sugyveni
me.

Apsivedė d-ras A. Juška.
Šiomis dienomis apsivedė 

d-ras A. Leonardas Juška 
su p-le Maukiute.

D-ras Juška yra vienas 
rimčiausių ir pasokmingiau- 
sių Chicagos lietuvių dakta
ru. * >

Linkima naujai porai 
meilingo ir gražaus sugyveJ 
nimo.

•—i -1

Pasibaigė mokslo metai 
Leveskio mokykloj.

Leveskio Prekybos ir 
Kalbų dieninė ir vakarinė 
mokykla, kuri randasi po 
num. 31bfj*So. Halsted g., 
užsidarė birželio 30 d. Va- 
kacijos tęsis vieną mėnesį. 
Mokykla atsidarys rugpjū
čio 3 d.

Pereitais metais mokyk
lą lankė 78 dieniniai moki
niai ir 169 vakariniai. Tarp 
jų buvo ir svetimtaučių. 
Buvo rusų 4, amerikonų 3, 
vokiečių 2, lenkų 3 ir nige- 
rių 1.

Ši mokykla jau išgyvavo 
4 metus. Mokinių skaičius 
kasmet augo. Šiemet jų lan
kė daugiau, negu bile kada 
pirmiau.

Darbininkai stojo ir dali
ninkais.

Commonwealth. Edison 
kompanija padarė savo dar
bininkus dalininkais (stock- 
hoideriais). Toks giliukis 
krito 314 darbininkams.

Penki metai atgal kom
panijos prezidentas sumanė 
taupinimo fondą (savings 
fund). Fondo tikslas buvo 
akstinti darbininkuose tau
pumą.

Kiekvienas kompanijos 
samdomas darbini ūkas, dir
bęs metus prie kompanijos, 
galėjo pasidėti fondan 5% 
savo mėnesinės algos. Ant 
tų depozitų buvo mokama 
sudėtinis 6%. Gale penktų 
metų už tuos pinigus galima 
buvo pirkti iš kompanijos 
dalį, (stock).

Jei darbininkas depozita- 
vo po $3 kas mėnuo per 5 
metus, tai jis padėjęs buvo 
per tuos penkis metus tik 
$180. O jis gavo vieną dalį, 
kurią galima bile kada par
duoti/už $135, ir gavo dar 
grynais pinigais $323.88.

Kompanijos riršininkai

sako, kad abiem pusėm išė
jo tas sumanymas geram

Darbininkai labai džiau
giasi įš progos stoti dalinin
kais didžios kompanijos.

Pramogos Davis Square 
salėse.

Subatoj, liepos 4 d., tre
čioj valandoj po pietų pra
sidės Davis Square “Water 
Carnival”. Bus ten lenkty
nės plaukime, nardymai ir 
kitokios lenktynės. Vakare 
programas atsibus prieš 
Fieldhouse. Dainuos Lietu
vių Jaunimo Ratelio cho
ras. Bus rodomi judamieji 
paveikslai. Viskas dykai.

Davis Square parkutyj 
koncertai prasidės liepos 12 
d. 7:30 vai. vak.

Sumušė raganių.
Pereitą utarninką minia 

iš 100 su viršum žmonių 
išvijo iš Calumet teatro hip- 
notistą. Jis vos neįkišo sa
vo kailio Gary, Ind.,' kuo
met jis užhipnotizavo vai
ką ir atidėliojo jo atgaivini
mą.

Calumet teatre vienas jo 
klientas pareikalavo pini
gų sugrąžinimo. Tas atsisa
kė. Kilo sumišimas. Hipno- 
tistas norėjo bėgti, bet ke
lintas vaikinų jį sugavo ir, 
gerai apmušę, išvijo.

Užspringo ir mirė.
Nekokis L. Carr valgė 

restorane ties Madison g. 
ir Waverly et. Mėsos gaba
las apsistojo jd gerklėj ir 
negalėjo alsuoti. Bėgo lau
kan ir sutikęs trįs žmones 
norėjo išaiškinti savo prie
puolį, bet neįstengė. Tuoj 
neteko žado. Mirė kelyj į li
goninę.

Matyt, žmogutis pergreit 
valgė. Nesukramtęs, o tik 
apčiaumojęs rijo mėsos ga
balus.

Neteko atminties.
Vvras, arti 49 metu aih- 

žiaus, klajojo ties 63 gat ir , 
Normai avė. Tą patėmijo 
policiantas ir nuvedė Efrę, 
glewood nuovadom Pasiror* 
dė, kad tas nabagas neturįs 
atminties ir šiaip jokios są
monės. Nežino', nei ftoVd 
vardo, nei pavardes. Negali1- 
atminti, kur buvęs 10 miniw 
tų atgal ir negali nurodyti, 
jokios vietos, kur gyveno.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
*

— Vienam New Yorko 
vertelgai belipant į gatve- 
karį ties Northwestern ge
ležinkelio stotim išimta iš 
kišeniaus $1.200.

— Judamųjų pa veikslų 
teatre po num. 4051 W. Ma
dison g. buvo rodomas susi
rėmimas kerdžių (cowboy) 
su indionais. Viena senyva 
moteris išmetė rankas aug- 
štyn, suriko ir krito negy.- 
va.

— “Sąžinė kankina ma
ne ir aš noriu išpažinti sa
vo kaltę”, pasakė vienas 
vyras policiantui ties W. 
Madison ir Paulina gat. 
Nuvestas policijos nuova- 
don, pasakė turįs tris pa
čias.

— Du gatvekariu susikū
lė ties 59 ir State g. Sun
kiai sužeista astuoni asme
nis. Kelios moterįs apalpo.

. Dn nignri.i> 
susiginčijo del kokio ton sa
kinio iš Biblijos. Pasibaigė 
tuo, kad vienas antram 
smeigė peiliu į sprandą. ,r.

— Miesto taryba andai 
savo posėdyj išnešė rezolim 
ciją, kuriaja pasmerkiama 
žmogžudžiai, nužudžiusieji 
Austrijos sosto įpėdinį.

— Liepos 4 d. kas metai 
daugumui Amerikos gyven
tojų buvo nelaiminga. Nuo 
tėvų priguli sumažinimas 
nelaimingųjų atsitikimų pas 
vaikus. Vyresni privalo 
saugoties šaudymų. Išmin
tingai galvai pakanka tų 
žodžių.

Liga ar simptomas.
Išpūtimas arba prisirin- 

kimas gazų skilvyj ir vidu
riuose, buvo paprastai vo
kuojamas tik už simptomą 
ligos, nors kartais tas yra 
pati liga. Yra tai paprastai 
skilvio nervų sugedimas ar
ba vidurių. Tokiuose atsiti
kimuose jus privalote išsi
rinkti vaistą, kurs urnai 
prašalintų tą nemalonų ir 
skaudų padėjimą. Mes gali
me jums rekomenduoti ge
rai žinomą Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wino. 
8is vaistas prašalina prie
žastį ligos ir išvalo visą 
Virškinimo kelią. Jis sutai
sys vidurius del natūraliu 
darbo, sustiprįs organus, 
sužadįs apetitą ir prigelbės 
virškinimui. Jis prašalįs su
kietėjimą ir jo pasekmes. 
Aptiekose. Jos Triner, iš
dirbėjus, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, TU. Reu
matizmo ir neuralgijos 
skaudėsius paprastai grei
tai prašalini Triner’s Lini-j 
ment. J

Advfl
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VYČIŲ” KONGRESAS.
Telephonas Seeley 3029

Telephonas Normai 2617
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iš-

908-10 W. 14th St.. Chicago,Ill
2 blokai nuo Hulsted St.

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.
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Vydūnas. Kaimo didvy
ris. Apysakėlė. Atspauzdin- 
ta iš “Jaunimo” 1914 
Pp. 20.

NEUŽMIRŠK!
Kad mes laikome puikiausių ir geriausių gvarantuotų tik

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

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

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

“ Vyčių” salėj
1915 Aines st.,_

Mass. Vietos 
skyrius liepos 7

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importųot. Duodam 
patarimus ypatiškui arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusiems 
ir neyėdusies.

JOKŪBAS RASLAVI6E, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, HL
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nesi 
nę!

giau 
ginu,

E. Čirikov.

SUBRENDĘS.
(Iš pirmųjų studento 

dienu).

nuo V klesos, ir direktorius 
tai kuopuikiausiai žino. Bet 
kaip ašigaliu atsakyti — 
taip, kuoinet prieš du-tris 
mėnesius, ot šitame pačia
me kabinete ir tas pats žmo
gus, sučiupęs inane viešaja
me sode su papirosu danty
se, rėkė, trypė kojom, gra
sė “išvysiąs”?.. .

Aš jaučiu, jog raustu lig 
pląukų šakini, kad ąkįs ma
no užsidega, rankos sunks
ta. Visas greit išprakaita
vau del to, dideliausiai keb
laus, padėjimo, o jis vėl sa
vo:

— Rukai, tamsta? Pra
šau, labai prašau...

— Aš... taip... tuo tar
pu.. . nerūkau, bet... jei lei
site. .. merei!

— Nežiūrėk, 
dabar galima ir 
Quid licet Jovi, 
bovi.

tamsta... 
parūkyt, 

non licet
Gimnazistams labai 

draudžiama, bet baigusiam
kursą — kas beuždraus, po
ne Podgibalovai. Pakilęs 
viena koja, pusiau susilen
kęs drebančia ranka palie
čiau direktoriaus cigarinę 
ir pasiėmiau sau užuot vie
no — du papirosu.

Norėjau vieną papirosą 
atgalios padėti, bet... iš
puolė jis man iš nagu; pasi
lenkus gi man kelti jį nuo 
grindų, iš šoninio kišeniaus 
iškrito mano nuosavų papi
rosų dėžute, taip mano my
lima “Žvaigždutę” 10 štukų
— 6 kap.
-wi.BIj^ktprius . jmsijiiol.-ė- 
Aš ir gi pradėjau juokties, 
nors ir nę dėlto, kad man 
butų juokinga, bet papras
tai — dėlto, kad nebebu
vę kas daugiau bedaryti...

Ačiū direktoriaus žmo
nai — ji mane išvadavo.

— Prašau eiti užkąstų,
— pasigirdo iš gretimo 
kambario balsas. — Malo-

Tamsta kavos stikli- 

Merci... Aš tik val- 
pietus... arba teisiii- 
tik papusryčiavau. 
Betgi ištiesų prašau,

prašau eiti.
Direktorius pravėrė du

ris ir praleido mane pirma 
savęs.

— 'Pačiute, leisi supažiu- 
dįsiu; “Ponas Podgibalo- 
vas, baigusis šiais akade
miniais metais mano gim
naziją.”

— šu medaliam? — per
kirto pačiutė ne be žingei
dumo pažvelgusi i mane.

— Tuo tarpu be medalio, 
— atsakiau aš sėsdamasis.

— Bet ne iš paskutinių
jų, pridūrė direktorius.

Užu stalo, augštoje kė
dėje sėdėjo 3 — 4 metų 
mergaitė, kuri pradėjo šyp
sotis vis pasižvalgydaina į 
mane: iš paniūrų žiūrėda
ma ji taisė visokių grima
sų, iškišdama liežuvuką ir 
taikindamosi mane užkal
binti. Ilgai neišdrįso, bet 
pagalinus iškirto:

— Dėdė dublius... tu 
dujnius.

•— Meilute, negražu - 
mĮstoki!

— O tu dulnius. .. (Įųl- 
niu.s!...

Žėrintis virdulis. direk 
torius mantely, "pačiutė", 

vaikiūkštis su savo “dul- 
nium” ir geltoni kvepianti 
vakarykščio kepimo pyra
gai, — visa tai lyg išsklai
dė mano drovėjimos, visą 
baime ir, rodos, pasakė, 
jog aš jau nebe gimnazis
tas, kad man tikrai nėra ko 
drovėtis.

— Madame, leisite! — 
kreipiausi į direktorienę, 
pakišdamas jai savo papi
rosus ir dėžutę,

Direktorius su pajuoka 
pažvelgė į mane ir paklo
tė pąsjųąkrę, bet nieko ne
pasakė.

— Labai dėkoju Tamste
lei, — lyg nenoromis atsa
kė direktorienė.

Direktorius ėmė klausi
nėti manęs — kokiu fakul- 
tetąn bemanau stoti, davi
nėjo man patarimų ir nu
rodymu. Sužinojęs, jog ke
tinu būti gamtininku, daug- 
reiškiąnčiai suraukė anta
kius ir, rodos, iš širdies ne- 
lipkėjo tai daryti. Išlėto, su 
pauzėmis ir f aklinais išve
džiojimais pasakojo jisai a- 
pie karjerą, apverktiną 
gamtininkų padėjimą musų 
krašte, priminė • vieną bai 
gusi gamtos skyrių, kuris 
du metu mieste “zulinąsis" 
ir tik nesenai įsispraudęs 
kaž-kokion kancelerijon 40 
rublių per mėnesį tepelny
damas.

Aš klausiau ir tylėjau, o 
direktorius vis kalbėjo ir 
kalbėjo. — Stoki Tamsta, 
Podgibalovai, filologijos fa- 
kultetąn, — intikiuėjo mane 
— svarbus ir gerbtinas, tai 
pasakysiu, Tamstai, moks
las. ‘ ■

— Ar nepamėgintum da 
stiklinę — pertraukė kalbą 
direktorienė, atsigrįžus į ma
ne, — bet tas jos pasiūly
mas buvo iš tų, kurie ne tik 
atima apetitą, bet ir gale 
išreikšti padėkai už vaišin
gumą.

Matydamas, jog atėjo 
kaip tik patogiausias lai
kas pasikelti ir atsisvei
kinti, pakilau ir mandagiai 
pasakiau: “Neišdrįstu Tam
stų daugiau trukdyti... 
Leiskite išreikšti man Tam
stoms didelę padėką ir pa
linkėti visa gera!"

— Ir mes Tamstai, taip- 
pat—atsakė direktorienė ir 
ištiesė man savo ranką, 
bet taip, pasakysiu, neman
dagiai, kad aš pasijutau 
net užgautas, — kaž kaip, 
kad žinotumėte, per petį 
žiūrėdama kaž kur į šalį.

Direktorius palydėjo ma
ne ligi gabineto durų. čia. 
jis mane susistabdė, paėmė 
dviem pirštais augštutinį 
knypkį ir, lyg didžiausią pa
slaptį — apreikšdamas pa-

— Ną, Tamsta Podgiba
lovai, dar Tamstai paskuti
nis patarimas: “ne ga
ujoki s. paskum kažkokių 
nebūtų ideų... Geriau duo
ti joms ramybę ir su pana
šiais ponais nesusidėti. Rei
kia stengties gauti diplo
mas. .. Tos gi visos ideos... 
(direktorius tik ranka nu
mojo). Aš. Tamstai kalbu 
kaip tėvas, išleisdamas sa
vo. aunu tollmen kelionėn. 
Tamsta, esi dabar kaip ir 
tas (lomero. Odisėjus: tėvy
nė. it Penelopa, lauks Tam
stos pargrįžimo. — Tr čia 
djrektorius? užsimerkęs, a- 
Ids, padekkunavo kelias ei
lutes graikiškai iš Odisė-

KATALIKAS

jos... — Na, eik savi, Tąin- siskleidus žavinti pahara- 
sta sveikas ir atmipkį ma
no paskutiųįjį patarimą: 
šąlintįs visokių įdeų!”

— Nesirūpinki Tamsta, 
pens direktoriau, stengsiuo- 
siu kaip galėdamas be ideų 
apsieiti — raminau aš di
rektorių, nors, žinoma, ne
su jau toks paikas, kad ma
ny čia apsieisiąs be ideų... 
Idea — graikų žodis — 
reiškia mintį. •.

— Taip, taip, tai visų pir
miausia — jau ištolo pasi
girdo dii’ęktorįaus balsas.

Įėjęs gimuazijuu, ėmiau 
žingsniuoti tuščių karįdo- 
rįum tiesiog į raštine.

Raštinėje Vėl man nejau
ku pasįdarė del nepapras
to raštininko kalbinimo ir 
meilingumo, Drebančia rau- 
,ka pasįrašinėjau nežinau 
pats kokiose kniugose ir po- 
peros lakštuose, rašįąu ne
žinia kam ir del ko prašy
mus, padiktuotus man raš- 
tiniuko. Visa tai dariau 
skubiai, viena vienintėle 
mintimi galvoj, “baigiau". 
Šiuo tąrpu pasiryžęs buvau 
pasirašinėti, bet kur ir bet 
kame, rašyti nors šimtą 
prašymą, kad tik greičiau 
atsikratyčiau ir gaučiau 
pageidaujamąjį “brandos 
atestatą".

— Bet štai, baigta! Po- 
peros indėtos kešeiiėn. Aš 
išsiima savo “Žvaigždute”, 
siūlau raštininkui.

— Ar įiemalonėtumet?
— Galima ir pabandyt! 

A Tamstos pirktiniai?!... 
Ne, ne, negaliu.

— Kaip Tamstos noras, 
— atsakiau.

— Senai Tamsta rukot?
— Nuo peniosios klasės, 

septintoj buvau metęs, aš
tuntoj vėl pradėjau.

— Juristas busi?
— Ne, gamtininku 

nau būti:
— Gaila, gaila...
— Iškalbos neturiu, 

aut pinigų nesu godus
— Vadinas, jau kenks

mingos ideos į galvą įsme
go.

Aš nusistebėjęs pasižvel
giau į raštininko veidą.

— Ką Tamsta nori šiuo 
žodžiu išreikšti? — paklau
siau.

— Ką norėjau, tai ir iš
reiškiau. Pinigų sakais ne
pageidauji, o tai ir yra ne
labųjų ideų ir teorijų pra
džia. *

— Kad jie prasmegtų 
kur su savo ideomis! Vie
nas kala — “ideos!", ir 
antras tą-pat įsikandęs; 
susitarę biaurybės — ma
niau sau išeidamas karido- 
riun,

— E, Motiejau, paltą.
— Atsišaukiant negirdėt. 

Dirstelėjau aplink — irgi 
nieko neva. Pats už.sivilkau 
paltą ir pasiėmiau nuo Len
tynos kepuvę.

Išėjęs fasadam giliai ir 
laisvai įsitraukiau drėgno 
tyro pavasario, oi'o. Buvo 
šviesi, graži, maloni gegu
žės diena,. Visa išrodė nau
ją, jauna, širdį vėrė, ir, ro
dosi, džiaugėsi kartu su 
manim... Iš sodų girdėjosi 
skambus paukščių čiulbe
sys, dvelk© skanus serbentų 
kvapas, iš gatvių gi buvo 
girdėti nenuilstamas dun
desys ii* begalinis trukš- 
m,as ir riksmas.

Gimnazija stovėjo ant 
fkaĘųelao.. Priešais mane pa-

ina: po kojomis—chaosas 
sįęni| ir stogų baltų, žalių, 
juodų, raudonų, visokių, — 
dažniausia vis sodais ap
suptų; ten toli už miesto 
neišmatuojamos lankos, o 
da toliau — balsvi kalne
liai, dyvinu mėlinų šydų 
aptraukti, ir melsvas, į sa
ve viliojantis tolis, prime
nąs vaidentuvei kaž kokį to
limą, neįvykdomą bet dyvį- 
uai įstabų dalyką- Žvilgte
lėjus man į išsiskleidusį 
po kojomis miestą ir neuž
matomą bedugnę melsvų, 
širdį glamonėjančių debesė
lių, mano sielą pagavo ne
apsakomo linksmumo 
džiaugsmo verpetai, — no
rėjau lėkti drauge su skrie
jančiais paukšteliais Mieli
na padangė .kur tai toji to
li ir pranykti melsvam ho
rizonto rūke.

Nusivokiau kepurę, ir pats 
nebežinau delko nusijuo
kiau. Kaip gera, malonu! 
Vai kaip! Noriu verkti ir 
juokties, padainuoti ką 
nors...

(ToĮiaus bus.)

Atsišaukimas.
Pažvelgus į “Vyčių” vei

kimą pasidžiaugti tereikia. 
Juo tolyn, tuo darbščiai! ir 
uoliau imama veikti. O iš- 
tikrųjų nepraeis be gerų 
vaisių tas šaunus “Vyčių” 
veikimas. “'Vyčių” skyriai 
nūolatai dauginasi, o jų na
rių skaitlius didinasi. “Vy
čiai” gi turi užsibrėžę auk
štus tikslus jir jie nešė, ne
ša ir’ neš gausius“ savo dar
bavimosi vaisius.

Puiku pamatyti gausius 
vaisius visų tų, kurie nesi- 

“Vyčių” skyrius ir darba
vosi numylėtai tautai.

Dabar,. brangus “Vy
čiai”, artinanties kongresui, 
labiau pasidarbuosim, ne
gu paprastai. Kongresas 
yra svarbus dalykas. Tam 
pašvenčiama ir laiko ir lė
šų. Todėl tebūnie kongre
sas su didžiausiais vaisiais.

Šiuomi tad kreipiuosi į 
visus “Vyčių” skyrius, pa
ragindamas atsiųsti delega
tą arba atsiųsti kongresai) 
savo nutarimus. O tie nuta
rimai bus apsvarstyti kon
grese.

Sujuskit “Vyčiai”, užsi- 
clegkit tėvynės meile ir su
žadinki! snaudžiančius ir 
sutraukit krūvon pakriku
sius Lietuvos sūnūs ir duk
teris.

Galop dėkoju laikrašti
jai — “Katalikui”, “Drau
gui” ir “Žvaigždei” už 
prielankumą ir patarnavi
mą “Vyčiams”.

M. Morkūnas.

“Vyčių” kongresas prasi
dės liepos 7 d. 10 v. iš ryto 
iškilmingomis mišiomis šv. 
Edvardo bažnyčioj. Delega
tų prašoma pribūti ant pa
maldų ir išklausyti pamok
slo. Po pamaldų bus pietus, 
o po pietų bus atidarytas 
kongresas 
po No. 
Brockton, 
“Vyčių” 
ir 8 d. surengs vakarus, in-

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.

ėjimas į kuriuos delegatams 
bus veltui.

Tikimėsi didžio delegatu 
skaičiaus.

Apsistojimo vieta užpirk
ta Norris Hotel.

Rengėju komisija:
M. Abračiuskas,
T. Kubilius.

irtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki G v. vak.

Aitvaras. Rytojun bežiū
rint. V isuoiiieiiiiiiai-pedago- 
gįniąi straipsniai. “Vien. 
Lietuvninku” spauda ir lė
šos. Brooklyn, N. Y. 1913 
m. Pp. 174. Kaina 50c.

“Jaunoji Lietuva 
liustrnotas liti‘ratu ros, mok
slo, vnsunHteūėSi * mėnesinis 

j , y m J-
laikraštis. Gegužis,. No 
1914 m. Chicago, Ill.

Turinys:
L Apie ateivybę Ameri

kon.
2. Kultūros įrankis.
3. Žmogaus praeitis gema

lo išsivystyme.
4. Įspūdžiai apsilankymo 

Lietuvoje.
5. Škicai iš atsiniininių.
6. (lianas ir jojo sūnus.
7. Smuiką ir vamzdelis.
8. Dulkė.
9. Darbininkas Emelijo- 

nas ir tuščias bubnas.
10. Vasaros naktyje.
11. Dienos vaikai (eilės).
12. Šuns širdis (eilės).
13. Rudens hųuii (eilės).
14. Broliams vargdie

niams (eilės), y
Be to atspauzdiiita kelios 

iliustracijos.

Nei vienas iš lietuviu graborių neturi karabono, 
kaip tik aš, Povilas Mažeika. Aš duodu karaboną ir au
tomobiliu į šv. Kazimiero kapines $2 pigiau, negu ki
ti.

, Grabai pas marfe pusė kainos pigiau, negu kitur. 
Kur mokėjote $125, dabar gausit už $60 ar $30 čysto 
ąžuolo. Del biednų buvo po $25, o dabar po $10. O ma
ži grabeliai nuo $3 ir augščiau.

Meldžiu atsilankyti i mano ofisą, o pamatysite 
visą teisybę. Niekas nebus nuskriaustas. Nebus, nu
skriaustos našlės ir našlaičiai.

Su pagarba

Povilas Mažeika
3315 Auburn Ave., Tel. Yards 1138

Moteris.
— Aš maniau, kad jau 

tamstelės šiemet nevažiuo- 
sit Į kurortą gydyties?. . .

— Tai, jau aš ir buvai! 
taip maniusi, bet, Dievui 
dėkui, štai mano vyras 
serga reumatizmu ir, 
prajitama, kad šiemet 
trauksiu!

WNlfiman l SleinM

Musą merginos.
— Ar žinai, brolau, noriu 

vesti, ir net apsirinkau sau 
merginu, bet velniai ją ži
no, kas ji per viena, visai 
nesuprantu, nepažįstu jos 
blogu palinkimu, kuriais 
taip atsižymi jaunuomenė.

— Ką, brolau, tas tai 
menkniekis/ pakalbėk •tik 
su jos geriausia pažįstama 
ar drauge;.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Utlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Sevcrykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaiku taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
. savinjMkąs • .y v

5252-54 So* Morg^nSt. Chicago, 111.
Telephone Yards 6683
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Naujau y bes._____
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taip toliaus.

Lova su šėpa drabužiams.
Turbūt kiekvienas yra 

matęs sofą, kuri lengvai y- 
ra paverčiama i patogią lo
vą. Taigi toks padaras die
ną tarnauja vienam reika
lui, naktį kitam. Dabartės 
yra paprasti) lovą su pritai
syta patogia šėpa po apa
čia. Labai lengvai slankio
jusi ant prietaisų. Patogu 
tuomi, kad nereikia atskiros 
drabužiams šėpos ir kad ji 
vietos kambaryj neužima ir 
nesipainioja.

Kaspijinė jure senka.
Nesenai mokslo vyrai ty

rinėję minėtą jurę, pripaži
no, kad ji senka. Tas jau 
ima trukdyti garlaivių plau- 
kinėjimui. To apsireiškimo 
priežastis yra ta, kad jon 
vis mažiau vandens tcįplau- 
kia. Ypač Volga pasidarė 
šykštesnė. Klimatas oi šal- 
tas ir išgaravimas yra di
dis. Kaspijinė jure užima 
169.300 ketvirtainių myliu.

Dabar mokslo vyrai, nu
samdyti rusų valdžios, nuo-

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, ete.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
DEL VYRŲ

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

Jus žinote apie tas pančiakas, jos 
išlaikė ten, kur kitos neišlaikė. Jos 
suteikia kojoms tikrą smagumą. Jos 
neturi jokių siūlių plyšimui. Jos ne
išsitampo ir nevirsta į maišiuką nes 
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.

n

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” betriubj grafofoną.

Pilni Namai Linksmybes E Vieno Grafofono
DAINOS, ORKESTRĄ, DEKLEMACIJOS, JUOKAI.

Filmos del judamųjų pa
veikslų iš jūrės dugno.

Pereitame ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 
numeryj trumpai buvo pa
minėta, kad išrasta budai, 
kaip nuimti filmas del ju
damųjų paveikslų ant jū
rės dugno. Tą išbandyti ry
žosi viena didelė filmų kom
panija.

Prietaisai del filmų ėmi
mo ant jūrės dugno yra se
kanti. Svarbiausioji prietai
so dalis yra tai apvalu plie
ninė kamaraitė su langeliu, 
stiklas kurio gali išlaikyti 
vandens spaudimą 100 pė-

dugniai tyrinės tą apsireiš
kimą.

Teatras Ceilone.
Ceilon yra didelė sala, 

veik tokio pat didumo, kaip 
Airija. Ant jos žmonių gy
vena arti 4.000.000. Didžiau
sias miestas yra Colombo 
su 150.000 gyventojų. Nors 
tai didelis miestas, bet jo
kių pasilinksminimams na
mų ten nėra. O apie mažes
nius miestus nėra nei kal
bos.

Dabar Colomboj jau bus 
pastatytas teatras. Bus tai 
moderniškas namas. Jame

100 gražių spalvuotų 
atvirukių

Daug yra pulkų, retų paveikslų pui
kių modelių ir aktorkų ir taipgi pri- 
sipildantj.

FONTANINS 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
d ii gilumoj. Tas stiklas yra 
trijų colių storumo. Kama
raitė turi keturias pėdas di

lins 1.000 sėdynių. Lūšnos 
aplink $40.000.

aiiietre. Taip kad žmogus 
atsisėdęs lengvai gali dar- 
buoties. Prieš'langelį atsta- 

savo aparatą ir ima fil-, 
mąfi.’--. ■«•-■ <■.. <

Ta plieninė kamaraitė y- 
ra nuleidžiama jurėn sekan
čiu budu. Yra tam tikras 
laivas su didele skyle vidu
ryj. Per tą skylę, it šuliniu, 
leidžiama kamaraitė. Su
prantama, kad virve negali
ma nuleisti kamaraitės. 
Žmogus užtrokštų nusilei
dęs dugnan. Todėl prie ka
maraitės yra pritaisyta šei
va. Ta šeiva yra sunarsto
ma ir galima nuleisti į bi
le kokią gelmę. Prietaisas 
išrodo lyg milžiniško ter
mometro šeiva su bumbulu 
gale del gyvsidabrio. Tik 
čia bnmbiile, ty. kamarai
tėj, yra ne gyvsidabris, o 
žmogus sėdi su aparatu.

Laivas, nuo kurio nulei
džiama tas prietaisas vadi
nasi “Jules Verne”. Yra 
tai vardas garsaus fraiicnzn 
rašytojo, kurs parašė įsi
vaizdintą kelionę ant jūrės 
dugno. Tas veikalas vadina
si “Dvidešimts tūkstančiu 
mylių po jure”.

Bandymai buvo daromi 
Nassau prieplaukoj. Nassau 
yra miestas ant New Pro
vidence salos. Sala yra i 
rytus nuo Floridos, Ta vie
ta yra tuomi patogi, kad 
ten vanduo labai aiškus ir 
tyras. Todėl ton šviesa y- 
ra gera. Kilnios buvo ima
mos 35 pėdų gilumoj. To
kioj gilumoj dar šviesu nuo 
saulės. Bot gilesnėse vieto
se, kur jau nesieks saulės 
šviesa, ten bus galima elek
tros šviesos pasigauti.

Jau pasisekė nuimti pa
veikslą nuskendusio 50 me
tų atgal garlaivio, nuimti 
filmas naru, skraidančiu 
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vandenyj žuvaičių ir daug 
kitokių dalykų.

F ra n c i j a paskyrė 
006 kovai su laukinėmis pe
lėmis.

$150.-

Išviso laikraščių ?— die
ninių, savaitinių, mėnesinių 
ir kitokią išeina 60.000. Pu
sė jų yra angliškoj kalboj.

Belgas išgeria alaus per 
metus 46 galionų, anglas 
26 galionus, vokietis 22 ga
lionu, franeuzas išgeria 33 
galionus^ vyno per motus, 
italas gi 126* galionus.

Anglu sufragietes pade
gimais padarė nuostolių už 
$1.000.000 per pereitus me
tus.

nų akru mišku. Tai yra ša
lies trečdalis yra mišku ap
augęs. Kiekvienam gyven
tojui atsieina po keturis ak
rus žemės.

Garlaivis susidaužė. Bel- 
gijinis garlaivis “Goth
land”, plaukiantis iš Mon
treal, Kanada, į Rotterda 
mą, Anglijos pakraščiuose 
užplaukęs ant povandeni
nių uolu ir susidaužęs. Pa- 
gelbon laiku atplaukė keli 
laivai ir išgelbėjo 130 ke 
liauninkų ir 86 asm. Įgulos. 
“Gothland” nuskendęs.

Pasikėsinimas ant prezi
dento. Equadoro respubli
koj susekta suokalbis prieš 
tos respublikos prezidentą 
Leonardą Plazą, kuris no
rėta nužudyti ir jo vieton 
pastatyti kitą. Visi suokal
bininkai suimti.

$1 Pilnas Skutimuisi Įtaisas $1
10 dalykėlių 10

Idant pagarsinti mus visuotiną sku
timuisi įtaisą ir visuotinus produk-
tus, mes ant trumpo laiko siuntinėsi- 
mo $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 *•--*- ---  JJJi-

1 
1

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
šerinis plaukams šepetukas.

i
i
1
1 
i
i
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.

Dainininkė palaidota. 
Londone palaidota garsi 
dainininkė Nordica, kuri ki- 
tuomet mirė ant salos Ja
va nerviižliga.

Dykai London “Tango”, 
kaklo parėdas Evelyn 

Thaw branzalietas.
Tuodu du dalyku labai yra popule- 

rišku tarp augštų Ney Yor’ko moterių 
ir kitų didmiesčių. Jie yra gražus ir 
elegantiški aksimai 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 augščiau pilkųjų. Visi nau
ji, čystai, švieži gvarantuoti rataplau
kiai. Geriausio standard ir neprigul- 
mingo išdirbimo. 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. Dayton, Ohio

Betriubinis Grafofonas” kaina $15.00

Šis betriubinis gra
fofonas yra naujausio iš
radimo su puikiausiais 
pagerinimais. Jo balsas 
yra švelnus, tyras, be 
jokio ausi 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

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.

‘JJclipse grafofonas” kaina $25.00
'VA/' tai 15% colių kvadratas. Labai 

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

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

dąlys gražiai nikeliuotos. Dviejų sprenžinų motoras išgro-. 
ja 3 rekordus vienu užsukimu. Balso kontroliuotojas su
taisytas pagal naujausius išradimus.

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 suvienytų Val
stijų tarnyboj.

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

20%

dienų tokios bus kainos -
Rataplaukis Dui

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

kitokio dydžio. Non-Skids

ja.

SEXUAL KNOWLEDGE
(Lyties mokslas) 

320 iliustruotų pslapių.
Pasakojama apie visus lyties daly

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

Vėliausia, geriausia 
kninga, kokia tik buvo išleista, apie 
lytinį sveikatingumą — ’ ' ■ • ■ 
mi pamokinimai del ir kurie gatavi 
vidiniam mokinimui.

Kningoj pasakyta, ką nurses, moky
tojai, daktarai, advokatai, kunigai, 
visuomenės veikėjai ir visi kiti pri
valo žinoti apie lyties dalykus ar tai 
butų seni ar jauni. Paraše 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.

ir pilniausia

Labai tinka-

Miami Publishing Co 
Dayton, Ohio.

ra

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

NON-PUNCTURE RELTNERS.
Mes vartojame garsius relinerius, 

šie apsaugoja išsituštinimus ir 90% 
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. .$3.00

DEL JUS KAMBARIO
Puikios mokslo įstaigų Vėluvos.

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

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

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

Howard Specialty Co., 
Dayton, Ohio.

f

"I ?

Už
Už
Už
Už
Už
Už

$1.95
$2.20
$2.60
$2.75
$2:90

Non-Puncture Tire Factory 
Dayton, Ohio.

“KATALIKO” AGENTAI.
MIKAS STRIKULIS, yra musų ke

liaujantis agentas. Pas jį galima už
sakyti laikraštį “KATALIK.į. ir už
simokėti prenumeratą.
i “Kataliko” Administracija.
P. VAITEKŪNAS. Musų keliaujantis 
agentas. Dabar lankosi Pennsylvanijos 
valstijoje. Pas jį galimą užsimokėti 
prenumeratą ir užsirašyti laikraštį 
“KATALIKĄ”.

įSfc

Ar Skelsi Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ja gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyči t Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso sviat'1,0 prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rajyk adresu:

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

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not lot.

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

Tel. Yards 1658

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

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Yra tąi labai pui

kus paveikslas Šv. Te- 

vo. Ant paveikslo išro

do kaip gyvas. Apati

niai rūbai balti, o vir 
šutiniai raudoni — pa- 

veikslo-gi dugnas tam
siai žalias. Žodžiu sa

kant, paveikslas labai 

gražus. Miera jo 18X24. 

Kaina........... .... ............25c

Užsisakymo Lapelis
“KATALIKO” Administracija

3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man paveikslą 

sekančiu adresu:
Mano vardas, pavardė......................... . ........................................................
Gatve............. ...........; j.................. ........
Miestas...........!. l<’...............................................................
Valstija.... ......... . ................,......................     •

likirpkite ilty lapeli Ir prislųsklte mum. su savo užsakymu ir pinllaia.
< - - --------------------- 1 111 1 11
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S MOTERIŲ SKYRIUS, f

MERGAITĖS SVEIKOS— 
TATAI IR PATOGIOS.

“Moteris, šviežiai išvei
zint! ir turinti sveikus dan
tis, negali būti nepatogi' 
— pasakė poetas. Gydyto 
jas kritikiniu savo žvilgt 
terėjimu dar toliau nužeii 
gia ir tvirtina: “Žmogus 
sveikas negali būti nepa
togus arba negražus. No- 
rints jo sąnariai arba vei
das — svarbiausioji kūno 
dalis gražume, norints kiek 
nors butu Heproporciona 
liai ir išsyk neužganėdintų 
observuojančios akies, tai 
tečiau apie negražumą, tu
rint sveiką veido gymį ir 
šviežią jaunystę, negali bu 
ti nei kalbos, ypač po arti 
mesniam prisižiurę j imu i. 
Kadangi sveikas veido gy 
mis, kurio negali atmainyti 
jokia šviesa, šviežios natu- 
ralės raudonos lupos, gra 
žus dantis^ linksmos akįs 
ir visi kiti likusieji sveiki 
sąnariai, tas viskas gini 
do estetinį įspūdį ir skoni 
nors kitos kokios pavienė.*- 
kūno dalys ir butų perina 
žos, perdidelės, perstoros ii 
tt.

Kas tiesa ir sergantis 
asmuo gali būti gražus, bei 
jo gražumas labiau pasi 
gailėjimą gimdo, žinoma 
tuomet, jei kokia nori 
kenksminga liga grasia 
Kitokios klaidos, praleis
tos ligos paliekanos, paliks 

’višaubš* klaidomis. Taigi 
visiško gražumo-patogumc 
pagrindas yra visiškas svei 
katingumas.

Yra žmonių, kurie de 
sveikatos ir gražybės tai] 
smarkų matymą turi įgiję 
kai]> mokyti daktarai, tai 
prisigime artistą i-dailin in 
kai. Gydytojas yra spėria 
listas del sveikatos, daili 
ninkas del gražumo. Neku 
riais atžvilgiais jie yra 
“giminingi sieloms”.

Tik retai serganti gražy
bė atranda malonę daili 
ninku—tepi io r ia us a kyse. 
kaip pa v. Botieclli akyse: 
nekuriuose jo paveiksluosi 
gydytojas iš pirmo žvilgte
rėjimo patėmija, kad tasa; 
dailininkas buvo panaudo 
jes savo darbui sergant1 
modelį.

Taigi sveikata yra gra 
žybė, gi sveikatos ąjiklėji 
mas yra gražybės auklėji 
mas. Ypač jaunos mergai
tės! Jos neprivalo nieku 
daugiau rupinties, kaip tik 
kūno sveikatingumu ir 
linksniu budu, gi tuomet 
be abejonės jos bus pato 
gios.

Todėl, auklėjant kūną, 
pridera saugoties to viso, 
kas peržengia ribas. Jau
na mergaitė tegu tik semia 
iš pilno jaunystės šaltinio 
sau sveikatą ir jaunystę, 
tuomet tikrai bus graži. 
Visokie tępalai ir milteliai 
paskubina tik veidui rauk
šles ir susenėjimą. Jei ka
tra mergaitė ima tepti savo 
veidus visokiais patentuo
tais tepalais, paskui be jų 
nekuomet jau negali apsi
eiti ir tuo keliu labai grei
tai praranda savo patogu
mą. Tas pat yra ir su plau

kais. Jei tik mergaitė į sa
vo plaukus ima pinti viso
kias dirbtinas kasas — jos 
galvos patogumas išnyks
ta, išrodo kaip sudarkytas 
kuodelis, gi pati panaši į 
pelėdą.

Žmogų visuomet jaunu ir 
patogiau štai kas daro: 
Rūpestingas kūno auklėji
mas ir švarumas, išmintin
gas ir sąžiningas plaukų 
taisymas, dantų švarumas, 
nuovoka valgyme ir gėri
me, sumanus paskirstymas 
laiko darbui ir atsilsiui, 
lavinimas jėgų, — judėji
mas šviežiame ore, šviesa, 
saulė, oras del plaučių, 
tankus pasivaikščiojimas, 
linksmas būdas — tai har- 
nionijinis kiniui ir sielai 
pa veiksi as.

STEBĖTINA MOTERIS.

Gyveno kartą tokia mo
teris, kuri keliais žodžiais 
mokėjo išreikšti viską. Tu
rėjo ji draugę, kurią mylė
jo ir jaja pasitikėjo. Kuo
met jai pranešta, kad toji 
yra klastinga ir ją apkalba 
— pasakė: “Netikiu”. Kuo
met tečiau pati sužinojo, 
kad tas viskas yra teisybė, 
kas jai buvo kalbama apie 
draugės klastingumą — pa
sakė jai be jokio užsikarš- 
čiavimo, nepaduodama ran
kos : “Pasilik sveika, dau
giau nepasimatysime”.

Kuomet nuo to, kurį pa
milo, išgirdo pirmutinį mei
lės išpažinimą, ji nieko 
daugiau neištarė, kaip tik 
“tu” ir leido jam save ap
kabinti.

Kartą pranešta jai, kad 
traukinis, kuriuomi jos 
mylimasis važiavo, nušoko 
nuo bėgių ir daug žmonių 
pražūta; tuomet ji pris
paudė ranką prie krutinės 
ir nublankusi pasakė: “Jis 
gyvas!”

Kuomet jis ją pirmusyk 
apmelavo, nesakė nieko dau
giau — tiktai “Tylėk, 
meldžiu!” — O kuomet jis 
sulaužė jos užsitikėjimą — 
tiktai tylus, sopulingas 
“ak” išsiveržė iš jos lupų.

Nekuomet nieko blogo 
nekalbėdavo apie jį.

Vieną kartą ji buvo pa
šaukta prie mirties patalo 
savo vyro-žmogaus, kuris 
buvo jai visas numylėjiinas 
ir nelaimė.

Atsiprašinėjo ją ir verkė 
vyriškomis — paskutinė
mis ašaromis. Ji puolė ant 
kelių ir, glostydama jam 
plaukus, prabilo: “Nusira
mink, pamiršau visa tai!”

Buvo jauna ir pageidau
jama našle, turėjo skaitlin
gą būrį gerbėjų, kiekvie
nam neatmainomai pasako
jo: “Tik viena karta mylė
jau!”

Ilgai, ilgai paskui, skai
tė kningą, kurioj buvo ap
rašyta jos gyvenimas, ant 
kiekvieno lapo pabrėžtas jos 
liūdnas likimas. Kiekvie
nas sielos susijaudinimas, 
kiekviena mintis ir jausmas 
tenai buvo pažymėta, išstu
dijuota, paskui sekė del 
jos išlieti są jausmu i ir 
nuostebos.

Padėjo kningą šalin ir 
atsiduso: “Visa kningą a- 
pie mane? Ir kam tas rei
kalinga? Juk tai taip aiš
kiai, trumpai ir turinin
gai: “Jį mylėjau ir jam 
atleidžiau!”...

VAIKAI LAISVĖJE.

Didesnė dalis šių dienų 
auklėtojų įstengia, kaip sa
koma, viską perkošti, tik 
toli gražu ne išlaukinį vai
kų linksmumą, kuomet šie 
nori pasidžiaugti šiuo pa
sauliu, kuomet stengiasi 
pakriksianti.

Bet kaipgi kitaip vaikas 
gali savo džiaugsmą išreik
šti, jei ne giedojimu, šauks
mu ir trukšmu? Bet kuo
met pradeda panašiai žais
ti namuose arba lauke, tuo
jau s sutinka aštrų pabari
mą ir uždraudimą.

Auklėtojų . nervingumas 
yra priežastimi to nuola
tos kiekvieiio riksmo drau
dimo. Ir kuomet vaikas po 
tų pabarimų — išmėginimų 
pagaliau pasidaro ramus 
ir tylus, toksai jo pasielgi
mas tuojaus pavadinama 
‘ ‘ geru, išauki ė j imu ’ ’.

Bet tie visi trumparegiai 
auklėtojai ir motinos neži
no to, kad šauksmas, giedo
jimas ir trukšmas ne tik 
sudrutina ir išvysto vaiko 
krutinę ir išdirba jo ner
vus, bet, abelnai, padaro di
delę intekmę į abelną jo 
sveikatos stovį ir sugebėji
mą. Todėl reiktų kuotan- 
kiausia vaikus išvesti i lau
kus arba girias, kur jie ga
lėtų liuosai ir sočiai išsišu- 
kauti, išsigiedoti ir išsibė
gioti.

Labai greitai kadangi a- 
teis laikai, kuomet vaikai 
uždaryti ankštuose ir ne
švariuose nuomuo  j amuose 
namuose, negalės savo plau
čių ir nervų auklėti ir dru- 
tinti.

Vaikams todėl reikia duo
ti daugiau laisvės!

ANGLIJOS MOTERIS 
SENIAU PARLA

MENTE DALY
VAVO.

Delei skandalinių atsiti
kimų, kokius nuolat gimdo 
Angį i joj (* sufragietės, vie
šoji opinija daugiau kai]) 
dar nekuomet užsiima mote
rių klausimo išrišimu. Kiek
vienas, katras kaip tik ką 
nors buvo girdėjęs apie mo
terių judėjimą, arba į tai 
šaltai atsinešdavo, šiais lai
kais ima tuo daug intere- 
suoties ir orientuoties, kaip 
tie dalykai tikrai stovi ir 
kodėl toks didis moterių 
skaitlius tai]) karštai ir 
žiauriai kariauja už savo 
teises. Jos būtinai nori įsi
gauti į Westminster^ ir te
nai bendrai su vyriškiais 
tarties apie šalies ir tautos 
reikalus.

Bet reikia žinoti, kad 
pirm 1.200 luotų, Anglijoje, 
karaliaujant karaliui Vif- 
ridui, moterįs buvo “didžio
sios tarybos” atstovėmis”. 
Argi galima daleisti, kad ta
sai moterims nuolankus į- 
statymas buvo užgirtas be 
j ok ių j) i rinta kan j ančių
trukšmu ir kad tų visų ta
rybų metu visos gražios po
nios sėdėjo lyg tylinčios a- 
velės?

Dar viešpataujant Hen
rikui II ir Edvardui I

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

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

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

Aplaikome tūkstančius laiškų sU padėka, kad 1 
siunčiami piningai per šį Banką greičiausia Lietuvon 

nueina.

RUBLIŲ KAINOS:
$ cRubliųRubliui

1 ........................... .52 125
2 ............................ 1.04 150 .
3 ..................... 1.56 200 .
4 ............................ 2.08 300 .
5 ............................ 2.60 400 .
6 ............................. 3.12 500 .
7 ............................ 3.64 600 .
8 ............................. 4.16 700 .
9 ........................... 4.68 800

10 ........... ................. 5.20 900 .
20 ............................. 10.40 1000 .
30 ............................. 15.60 2000 .
40 ............................. 20.80 3000 .
50 ................... . 26.00 4000 .
60 ............................. 31.20 5000 .
70 ............................. 36.4010000 .
80
90

100

Priimame pinigus taupiniinui 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

* ' įdirbame 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!

(1272-1307) parlamente im
davo dalyvumą Menuolijų 
perdėtinės, kolei Edvardas 
neprivertė jas i savo vie
tas prisiųsti vyriškius.

Moterįs tuomet tą reika
lavimą išpildė ir dabar iš- 
naujo priverstos iškovoti 
sau tas senas teises.

Irlantlijos autonomi ja. 
Anglijos lordų butan įneš
ta pataisymas į Irlandijos 
autonomijos bilių, idant 
provincijos Ulster gyvento
jai visuotinuoju balsavimu 
nubalsuotų, ar priklausyti 
prie autonomijos, ar ne. Ži
noma, irlandai prieš tokį 
įnešimą protestuoja.

Iš sufraijiečių veikimo. 
Nothinghame, Anglijoj, a- 
reštuota sufragietė, kuri, 
sakoma, norėjusi suplaišin- 
ti tribūną, pastatytą ten 
del karaliaus, kuris tomis

$ c
64.85
77.85

103.80
'155.75
207.60
259.50
311.40
363.30
415.20
467.10
518.50

1036.00
1557.00
2076.00
2092.50
5185.00

41.60 prįe fciekvieno siuntimo 
46.80pridėkite 20 eentu ant pač- 
51.90to kaštu.

dienomis aplankysiąs tą 
miestą. Pas sufragiete va
lizoj atrasta daug sprogs
tančios medžiagos. Teismas 
už tai ją nubaudė kalėjimu. 
Kitur suimta dvi padegė
jos.

C/linija civilizuojąs i. Chi- 
nijos valdžia savo šalyj 
steigia bevielio telegrafo 
stotis. Tuo tikslu su žino
ma Marconio firma Londo
ne padaryta kontraktas ir 
paskirta 10 milijonų dol.

Kariuomenės maištu i. 
Siberijos pasienyj mieste 
Kalgan sukėlę maištą 5. 
000 chinu kareiviu ir visaV V v.

miestą apiplėšę. Daug gy
ventojų išžudyta. Ir kitose 
Cliinijos vietose kariuome
nė maištus kelianti ir skait
lingai pereinanti “Baltojo 
Vilko” pusėn. |

® Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. ®

KAS SUTVĖRĖ DANGŲ 
IR ŽEMŲ.

visagalis. Sėsk

Viešpats

pasidarė 
dangaus 

Taipo-pat viską

Jonukas, pasigavęs mu
sių, ėmė ją varginti ir ga- 
nubyti ir galop išplėšė jai 
abu sparneliu. Nėkiek ne
nubudęs tas negeras vaikas 
dar sušuko į broliuką:

— Žiūrėk, Petruk, kai]) 
ši muselė juokingai šokinė
ja! Aš jai išplėšiau abu 
sparneliu. *—

Nugirdo tai mama ir rūs
čiai pabaudė Jonuką, saky
dama :

— Ar tau gražu, sūneli, 
tokiam negeram, beširdžiui 
būti: ar esi galvojęs, kad ši 
vargšė muselė jau niekad 
nebegalės skrajoti su savo 
draugėmis; tu neprilipįsi 
jai sparnelių, kuriuos jai 
Dievas yra davęs.

— Kaip tai — paklausė 
Jonukas — tai Viešpats 
duoda musioms sparnelius?

— Taip, Viešpats Dievas 
yra davęs joms ir sparne
lius ir kojeles, nes Viešpats 
Dievas jas yra sutvėręs.

— O kas tai yra sutverti?
— Sutverti — aiškino 

mama — yra padaryti ką 
iš nieko. To padaryti ne
moka jokis žmogus, tik vie
nas Dievas 
šalę manęs, tai aš tau pa
pasakosiu,
Dievas vra sutvėręs dangųe. • *• i* i

ir žemę ir visa tai, kas juo
se yra.

— Gerai, labai gerai, ma
myte — nudžiugo Jonuka's!

— Taigi senai, laivai sė
liai — kalbėjo mama — 
pradžioje nieko nebuvo, nei 
dangaus, nei žemės; nebu
vo nei gyvulių, nei žmonių, 
buvo tiktai vienas Viešpats 
Dievas. Tuomet Alievas ta
rė: “tegu pasidaro žemo”. 
Ir pasidarė žemė. “Tegu 
pasidaro dangus”. Ir vie
nu akimirksniu 
gražus molinas 
skliautas.
galinga savo valia arba sa
vo žodžiu sutvėrė Dievas 
šviesą ant dangaus, tai yra 
saulę ir mėnesį, kuriais 
taip gėrimės, sutvėrė žoles 
ir gražius medžius, žuvis 
vandenyje ir paukščius ore 
ir įvairius gyvulius. Galų 
gale -sutvėrė Dievas, žmogų, 
idant butų visų tų daiktų 
valdytojas ir karalius. To
dėl poteriuje vadiname Die
vą dangaus ir žemės sutver
toji! arba sutvėrėju.

Taigi matai, Jonuti, kad 
visi daiktai, nuo saulės lig 
mažiausios muselės, yra 
Dievo sutverti arba padary
ti iš nieko. Todėl privalai 
labai mylėti Viešpatį Dievą 
ir neganubyti Dievo sutvė
rimų. Ką tu darytum, jai- 
gu tau koks negeras žmo
gus nukirstų rankas arba 
kojas?

Jonukas, nuleidęs galve
lę, klausėsi motinos perspė
jimų ir galo]) sušuko:

— Mamyte, aš labai no
rėčiau tai vargšei muselei 
atgal prilipinti sparnelius 
ir graudžiuosi taip blogai 
padaręs. Dabar-gi, žinoda
mas, kad tik Viešpats Die
vas gal ką-nors sutverti ar- 

uieko, jau 
nė

sutvėrimo.

ba padaryti iš 
niekad ne bėgsimi )ysiu 
mažiausio Die;

NEŠVARUS VAIKAS.

Motiejukas buvo nešva
rus vaikinas. Retai jis 
prauzdavosi, nekuomet ne
nusivalydavo savo drabužių 
ir čebatų. Jo plaukai vi
suomet buvo pasišiaušę, 
nes nekuomet nesišukuoda- 
vo.

— Kuo aš kaltas — tei
sinosi jis —- kad mano tė
vai vargingi ir negali man 
nupirkti naujų ir geresnių 
čebatų ?... Ko jus tyčioja
tės iš manęs? Ko prikibot, 
lyg kokie pasiutėliai?!...

— Murmėk, sveikas, kiek 
nori, bet visgi tu neišsitei- 
sįsi, nes čia ne tėvai, tik tu 
pats kaltas! — tarė jam Jo
nukas: — Štai pažiūrėk į 
Vincuką: jo tėvai visai var
gingi, vienok jis visuomet 
nupraustas, švarus ir gra
žiai sušukuotas.

Ksav. Vanagėlis.

EŽYS IR KIŠKIS.
Jaunas, gražus kiškelis 

tarė ežiui: — Kokia bjauri 
ir durianti tavo skrandutė! 
— Tiesa — atsakė ežys — 
ji visai negraži, bet mano 
adatos gina mano nuo dan
tų šunes, lapės ir vilko. Ar 
gali tu pasigirti, kad ir ta
vo gražioji, minkštoji 
skrandutė lygiai tai]) tau 
naudinga, kai}) mano bjau
rioji?!

Kiškelis, užuot atsakęs, 
tik .giliai atsiduso.

Ksav. Vairagem?

DOVANOS.
(Vaikų žaislas).

Vaikai, susėdę ratu, štai 
kai]> žaidžia:

Kiekvienas sako i ausį 
savo kaimynui, ką jam duo
dąs dovanų, o šisai apdova
notas klausia kito savo kai
myno, ką turis su ta dova
na daryti, bet n (‘sakydamas, 
ką yra gavęs. Paklaustasis 
atsako pakuždomis ir taip 
jau duoda ką-nors dovanų 
kitam artimiausiam savo 
kaimynui. Antgalo kiekvie
nas, ką nors gavęs nuo kai
myno iš vienos pusės ir pa
siklausęs kaimyno iš kitos 
pusės, paeiliui garsiai pa 
sisako, kokią dovaną ga 
ir kas su ja daryti.

Žaislas išeina labai links
mas ir juokingas, nes daž
nai pasitaiko tikrų juokų, 
kai]> antai:z gavo kas arklį, 
o liepta jis kišeninn įsidėti 
arba ant rankų panešioti. 
Bjauriems, 
džiains, 
būti

nedoriems žo- 
žinonia, čia negali 

vietos.

Tėvas į sūnų.
— Ar žinai, vaikeli, kur 

dangus yra? .
— Tėtuli, Amerikoje, nes 

ten visi eina ir aš užaugęs 
eisiu.

— Ne, sūneli, tai ten pra
garas, o dangus čia, pas mil
ini, užtat aš čia gyvenu ir 
tu, vaikeli, čia gyvenki.

— Tai kodėl čia, tėtuli, 
nėra Dievo?

— Netiesa, vaikelį, mes 
gyvename pas Dievą, nes 
mums Dievas davė žemę, o 
jie gyvena pas velnią, nes 
ten už pinigus parsidavę, 
kuriuos velnias dirba.
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katalikas

Didelis Gaisras.
Angis smaugė mergelę.

Viesulą pridarė bėdų.
Sesi krito nuo kalno.

ti iš unijos $1.000 kas mė
nuo del dinamitininku. Ki
tas chicagietis Win. Shupe 
yra paliuosuotas.

Iš tą, kuriems nebuvo su- 
simylėjinio, šeši sėdės po 
šešis metus, devyni po tris, 
du po keturis ir vienas du 
metu.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

Išdegė pusė miesto.
Salem, Mass. Baisi nelai

mė aplankė šį miestą. Bir
želio 25 d. ištiko gaisras ir 
veik pusė miesto išdegė.

Nukentėjusis miestas tu
ri 45.000 gyventojų. Iš jų 
arti 18.000 liko benamiais. 
1.000 namu sudegė. Išdegė 
keliatas dirbtuvių, daug 
puošnių namų ir krautu
vių. Nuostolių pridarė už 
kokius $12.000.000.

Gaisras prasidėjo Korn 
Leather kompanijos dirbtu
vėj. Del nežinomos priežas
ties ištikus ten ekspliozi- 
ja ir užsidegė dirbtuvė. Ten 
dirbo 75 darbininkai ir vi
si suspėjo išbėgti. Buvo 
smarkus vėjas ir liepsna 
smarkiai platinosi. Urnai 
užsidegė kitos dirbtuvės. 
Sudegė 20 didelių dirbtu
vių. Kuomet užsidegė Sa
lem Oil kompanijos dirbtu
vės, tai ten ištiko baisiau
sia ekspliozija. Dideli debe
siai kibirkščių šovė augš- 
tyn ir paskui krito ant na
mų. Krintant kibirkštims į 
visas puses tuoj užsidegė 
gyvenamosios vietos ir biz
nio vietos. Vienas namas po 
kitam užsideginėjo. Ant a- 
biejų pusių puikios gatvės 

yette išdegė dailus na-
Sudegė našlaičių prie

glauda, kur buvo globoja
ma 150 asmenų. Vienuolės 
nuvedė laiku vaikučius į 
saugią vietą. Toliau ugnis 
sunaikino ligoninę. Ligoniai 
laiku buvo iškraustyti. Ka
talikų šv. Juozapo nauja 
plytų bažnyčia su dviem 
gražiom bonėm pavirto į 
griuvėsius. Čia pat stovin
tieji vienuolynas ir mokyk
la taipgi sudegė.

Gaisrą gesinti buvo pa
šaukti gaisrininkai iš Bos
ton Averille, Lynn, Law
rence, Beverly ir iš daug 
kitų miestų. Iš visur pribu
vo pagelba.

Kad užkirsti kelią gais
rui, keliatas blokų buvo di
namitu išgriauta.

Išdegė ir francuzų apgy
ventoji miesto dalis. Ten 
buvo 10.000 asmenų.

Keliatas burių milicijos 
aštriai tėmijo ir dabojo, kad 
nebūtų vagysčių.

Neapsiėjo be gyvasčių žu
vimo. Keturi žuvo ir arti 
50 sužeista.

Iš visur suskubta siųsti 
pagelba. Henry C. Frick iš 
Pittsburgh atsiuntė čeki ant 
$25.000. Iš Washingtono 
pribuvo Raudonojo Kry
žiaus direktorius. Raudona
sis Kryžius paskyrė $5.000.

Tuoj manoma atstatyti 
miestą. Naumkeag ir kitos 
didžios firmos apreiškė, 
kad ims tuoj statyti geres
nes ir didesnes dirbtuves.
Šiokiuo ar tokiuo budu dar
bininkams bus suteiktas 
darbas.

Siautė Viešula.
Milwaukee, Wis. Viena 

smarkiausių viesulų aplan-

kė Wisconsino valstiją. 12 
žmonių žuvo ir arti 50 su
žeista. Nuostolių pridaryta 
ant $1.000.000, neskaitant 
ką padarė javams.

Viesulą siautė taipgi Min- 
nesotoj ir abiejose Lakoto
se.

Labiausia nukentėjo 
miestelis Emmet, Wis. Čia 
penki užmušta ir 25 sužeis
ta. Vieno taimerio daržinėj 
atsilikinėjo vestuvės. Kai 
viesulą trenkė į daržinę, tai 
visi liko sužeisti, išskiriant 
jaunavedžius.

Pakvaišo nuo karščio ir šo
ko nuo bėgančio 

traukinio.
Indianapolis, Ind. Buvo 

užėjęs svilinantis karštis. 
Termometras rodė 104 
laipsnius. Vienas pačto 
traukinio klerką apkvaišo 
nuo karščio ir, traukiniui 
einant 40 mylių valandoj, 
šoko iš jo. Neužsimušė. Pa
gis.

Septynių pėdų angis smau
gė merginą.

Ohio, Pa. Gulėjo dvi sc- 
serįs ir miegojo. Netikėtai 
viena pajuto, kad kaž-kas 
palytėjo jos rankų. Pašokus 
pamatė, kad didelė angis 
apsisukus apie jaunesnėse® 
Sesers sprandą. Ta jau bu
vo taip prismaugta,, kad 
negalėjo nei žodžio ištarti. 
Sumani, mergina tuoj šoko, 
pagriebė dideles žirkles ir 
pei'pjovė nevidoną perpus. 
Mergelė buvo pritroškyta, 
bet pasveiks. Angis buvo 
septynių pėdų ilgio.

Automobilius su šešiais * 
žmonėmis krito nuo 

kalno.
Los Angeles, Cal. šeši 

žmonės važiavo automobi
liu. Kaip ten pasitaikė, kad 
automobilius su visais žmo
nėmis smuko nuo skardaus 
kriaušo, kurs yra 125 pėdų 
augštas. Buvo vakaras ir 
užmuštieji ir vienas sužeis
tas tik ant rytojaus tebuvo 
rasti. Rado juos japonai, 
sodnini tikai. Įkainy j buvo 
matytis pėdsakas, kuriuo 
ritosi automobilius, išbars
tęs savo pasažierius. Pasa- 
žieriai turbūt neturėjo lai
ko nusigąsti. Buvo tris mo
teris ir trįs vyrai. Vienas 
vyras mirtinai sužeistas, ki
ti ant vietos buvo užmušti.

Keturi dinamitninkai pa- 
liuosuota, aštuonioli

kai gi nėra ma
lonės.

Washington, D. C. Prezi
dentas Wilson atmainė teis
mo nuosprendį keturių di- 
namitininkų, kurie buvo nu
teisti gruodžio mėnesyj, 
1912 m. kartu su broliais

Pirmi muitai už Panamos 
kanalą.

Washington, D. G. Kaip' 
žinoma, Panamos kanalu 
jau po truputį naudojamasi. 
Nedideli garlaiviai leidžia- 

f . .ma juomi plaukti. Liko pa
garsinta, kiek buvo surink
ta už naudojimąsi kanalu 
per gegužio mėnesį, būtent, 
per tą mėnesį surinkta $7.- 
356. Dėdė Samas, gavęs tuos 
pirmus pinigus už milžiniš-; 
ko' kanalo pasinaudojimą, 
jaučiasi turbūt lygiai taip, 
kai}) “grinorius”, gavęs pir
mą “pėdę”, kokius $7 už sa
vaitę.

Išdalino 9.000 medelių.
Denver, Colo. Miestas iš

dalino medeliu tiems gy
ventojams, kurie apsiėmė 
juos pasisodinti ir auginti. 
Kitais metais irgi būdavo 
medeliai dalinami, bet pasi
rodė, kad bile kam neužsi
moka duoti. Iš išdalintų me-; 
dėlių tebūdavo pasodinta 
ir auginama tik pusė. Šie
nui, todėl, buvo dalinama 
medeliai tik tiems, kurie 
moka taksas ir pasižadėjo 
pasodinti ir auginti 
Taigi minėti medžiai 
2.500 gyventojams.

McNamarais. Aštuoniolika
kitų turi atsėdėti savo ter
minus. Frank AL Ryan, 
chicagictjs, turi sėdėti ter
miną, nes jis, kaipo* prezi
dentas f International Ass. 
of IrotAvorkers sutiko skir-

Delko Neperki geros Žemes?
DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLONIJOJ WISCONSIN.

žemė labai gera juodžemis su moliu netoli nuo geležinkelio, mies
telio ir bažnyčios parduodam, išdirbtas farmas su budininkais ir neiš
dirbtą žemę pigiai ir ant lengvi; išlygą;

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

CHAS ZEKAS & CO.
186 N. LaSalle St, Room 214 Cheaįo, Ill.

60" AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKITE®

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

švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

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

Parsiduoda Namai!

juos, 
teko i

Didelė kompanija.. suban- i 
-

New York. Seniausią ir 
didžiausia drabužiu krautu
ve rytinėj miesto dalyj pa
sijuto negalinti išsimokėti 
ir subankrutijo. Ta kompa
nija gerai gyvavo per 70 
metą. Valdė arti 25 krau
tuvių įvairiose Suv. Valsti
ją miestuose.

Prezidentas pranašauja 
gerus laikus.

Washington, D. C. Prez.i
Wilson sako, kad urnai šioj

kai, kokią nėra buvę Suv. 
Valstijų historijoj. Išrodi- 
nėjo, kad permainos šalyj 
daromos po didelių apsvar
stymų išmaningą žmonią. 
Tik jos politikiniai priešai 
skleidžiu paskalas apie blo
gus laikus. Kaip tik visa’ 
demokratą platforma bu-į 
sianti įkūnyta, tai tuomet 1 
viskas aprimsią ir niekas 
nevaikščios nežinystėj kas 
daryti, v

Kur daugiausia ir mažiau
sia pasigaunama te

lefonų.
Washington, D. C. Su

rinkta žinios apie tai, kokioj 
valstijoj daugiausiai pasi
gaunama telefoną. Pasiro
do, kad Texas valstijoj | 
daugiausia kalbama per’ 
vielą, o So. Lakotoj ma
žiausia. Texase, vidutiniš- 

imant, kiekvieno telefo- 
per dieną pasigaunama 
sykiu, o South Lakotoj

tik 3.7 sykiu, tv. veik tris-'»/ . 4-7 t’

syk mažiau, negu Texase. 
Keista taipgi, kad Texase 
kasmet dažniau buvo pasi
gaunama telefono, o So. * 
Lakotoj vis rečiau.
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Labai Pigiai
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.

PARSIDUOtiA 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 'į J. M. TANANEVIČIAUS BANKĄ laišku arba 
ypatiškai. 1 k

extra Parsiduoda pigiai trįs <3) kampiniai lo
tai 69 GATVĖS, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami 
kampai tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

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

Antras šiurvakarinis kampas ir medinis namas ant užpakalio 
Loto: prekė $3^30.00.

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 2 lotai 59 piedos platumo 110 il
gio ant 105 gatvės tarpe Michigan Avc. 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 ant 35th PI. mūrinis namas už $500.00 del 
numufavimo jaigu kas turi arti tuščią Lotą tai gera progą tą 
namą pirkti ir atmofuoti ir ingyti pigiai savo locną namą už ma
žai piningų

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietoje 
streetai išpilti ir apmokėti; prekė $570.00.

PARSIDUODA Lotas ant Wallace St. Arti 33 Gatvės prekė 
$750.00.

PARSIDUODA ant Ilalsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas abgyventas Lietuvių. Rendos ne
ša per mėnesi $215.00 prekė $22000.00.

PARSIDUODA pigiai ant 31 gatvės lotos 50 pėdų pločio 125 
ilgio tai yra kampas tinkamas bile kokiam bizniui tarpe dviejų 
streetų, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00.
....PARSIDUODA pigiai ant Parnell Ave. 2 šeimynom Medinis 
namas Renda neša in Mėnesį $18.00; prekė $14.50.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba
rius medinis namas Rendos neša $18.00 per mėnesį prekė $1800.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsiduoda: lotas 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.

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: 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 akcris puikios žemės ir 16 akerių viduje ežeras. labai 
puiki vieta del gero žmogaus. Galima užsiimti paukščių auginimu. 
Labai patogi vieta ir ją galima pigiai įgyti.

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

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

Parsiduoda: 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 ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 
kambarius-pusė muro; pusė medžio namų Rendos neša per mėne
sį $40.00. prekė $3500.00.

PARSIDUODA pigiai ant 52 ir Halsted mūrinis naujas na
mas 4 storai Rendos neša $100.00 per mėnesį prekė $11000.00.

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tinka
mas bizniui. Preke lik $4000.00 gėloj vietoj prie 33 gat.**arti "J\ M. 
TANANEVICZ BANKOS.

PARSIDUODA ant Auburn Ave. 3 šeimynom namas Renda 
neša $38.00 per mėnesį; prekė $3700.00.

PARSIDUODA ant Union Avė. Lotai po $700.00 ir po $750.00.
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 Banką.

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

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

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

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

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdų pločio ir 1321/£ 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, maudykles, geriausiai įtaisyti. Laundry 
del plovimo drapanų. Kaina — $7500.00.

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

Atsišaukit į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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14 KATALIKAS

k DARBININKŲ SKYRIUS
Amatų mokinimosi 

reikalingumas.
KA SAKO ŽYMUS VY

RAI APIE UNIJAS.

Fcderaci j < >s prezidentas ■
Ghas. Moyer. Jis šaukė su
sirinkimą ir rūpinosi šutai-! 
kinti ir vėl pritraukti atski-i 
lėlius. Atskilėliai industria- nas smuklininkas Ivan
listų akstinami kėlė riaušes novič į savo žmona —

TAIP KAIP MANO 
TĖVAS. 3 ,

— Matuška! — tarė

ih

t

į:

Kuriam tik prisiėjo ieš
koti darbo, tas gerai žino,

pirmas klausimas via: “Ką 
moki dirbti?” Gerai tam.

Ar daug'elis mūsiškių gali 
pasakyti moką amatą ai“ 
kokį darbą? Dauguma mū
siškių, turbūt, yra paprasti 
darbininkai, nemoką amatų. 
Sunku tokiems paprastiems 
darbininkams įgyti darbą; 
kur kas sunkiau, darbą mo
kančiam. O atlyginimas a- 
matninko kur kas yra augš- 
tesnis, negu paprasto darbi
ninko.

Todėl kiekvieno rupesniu 
turi būti pramokti amato, 
išmokti kokį darbą dirbti. 
O tą veik be jokio išėmimo 
gali kiekvienas padaryti. 
Reikia tik noro ir pasisten
gimo. Darbštus, stropus 
vaikinas tą atlieka kiekvie
noj dirbtuvėj. Darbą gavęs 
stengiasi atlikti jį gerai ir, 
laikui bėgant, patenka prie 
geresnio darbo ii' jei vis* 
taip tobulinsis, tai išmoks 
gero amato.

Dažniausia priimama 
dirbtuvėse jauni vyrukai 
mokintis darbo. Veik kiek
vienoj dirbtuvėj taip yra. 
Tik dažnai mus jauni vyru
kai bugštosi to, kad iš pra
džios tegauna menkas al
gas. Jei vaikinui prižada 
mokėti iš pradžios po ko-

Darbininkų unijos jau

taip daug reiškia, kad apie 
jas ne vien darbdaviai, val
džia ir darbininkai kalba, 
bet ir šiaip žymus vyrai, 
nuošaliai stovinti nuo gyve
nimo judėjimo, išreiškia sa
vo nuomones apie jas.

Dr. Chas. W. Eliot, buvęs 
prezidentas Harvardo uni
versiteto, pripažįsta, kad 
unijos pasiekia savo tikslo, 
būtent, darbininkai per u-

gas, sutrumpina darbo va
landas, pagerina darbo są
lygas, įveda didesnį saugu
mą dirbtuvėse. Bet jo žvilg
sniu) tas viskas neprisideda 
prie padidipimo laimės dar
bininko. Jis sako, kad uni
jos darbininkuose auklėja

kui, amato pramoksiant, 
kelti per kokius 3 metus iki 
$35 savaitėje, tai jis velija 
eiti kur į prastesnę dirbtu
vę ir dirbti .ilgus metus, o 
gal ir visą amžių gaudamas

labai senai buvo patarta ke
liems jauniems vaikinams 
Chicagoj mokinties dirbtu
vėj raižyti figūras ant stik
linių indų. Jiems pastatė 
maž-daug viršm mėtas sąly
gas. Tie vaikinai neapsiėmė, 
ir nuėjo į skerdyklas.

lengviau išmokti amato, ne-

Europoj. Ten per mokini
mosi metus nieko nemoka, 
dažnai net reikia už mokini
mą primokėti. Čia gi visur 
per mokinimosi metus bent 
tiek moka, kad galima pra
gyventi.

Yra paprastų darbelių, 
kur nereikia nei daug lai
ko, nei daug sumanumo, 
kad juos išmokti. Štai iš
mokti prasyti nereikia daug 
laiko, nei gudrumo. O juk 
vidutinis prosytojas uždir
ba po $20 ai- po $24 savaitė
je

Ne vien dirbtuvėj galima 
darbo ar amato išmokti. Di
džiuose miestuose prie kiek
vienos techniškos įstaigos 
yra mokinama vakarais į- 
vairių amatų. Kaikuriose 
vakarinėse mokyklose ne 
vien angių kalbos, bet ir į- 
vairių darbų mokinama.

Taigi sumanus, apsukrus 
vaikinas,, kuriam daugiau 
rupi gerbūvis, o ne taboka, 
svaigalai, biljardas, atras ir 
pinigų ir laiko išmokimui 

* amato.

vilkas surijo, smuklininkas

padaryti, mano gerieji žmo-

liniais, apsijuosę juosta, pa
sikabino per petį maišeli ir, 
paėmęs rankon didelę laz
dą, tarė:

šiai užspragino duris, kad

Na, pasakykite man, 
batinška! Ką gi tokio yra 
padaręs jūsų nabašninkas 
tėvas, kuomet jam smukli
ninkas nedavė valgyti ?

berno namie nėra. Išvažia
vo Į miestelį turgini. Gal 
tam išalkėliui ir reikia duo
ti nors duonos su suriu? 
Ką?

I — Dar ko? — sumurmė
jo rūsčiai senė — be pinigų 
penėsi!

Ir pati sugrįžus snuiklėn 
apreiškė su nuduotu sujaus
imi, kad ant nelaimės nie
ko o nieko neturi namie už-

pagaliams netekdamas kan
trybės smuklininkas — ko 
taip skubinatės miegoti?.... 
Dar pašnekėsime.

— Na, o apie ką norėtu
mėte?

— Ot... kaip ])aprastai, 
žmogui viskas indonm žino
ti, ypač naujienas.

se- 
Iva- 
štai 

ir tamsioji naktis apklojo
vargiai

ir darė netvarką. Turėjo į- 
simaišyti policija.

Kuomet darbininkai su
sirinko i unijos salę, tai ki
lo maišatis ir atskilėliai ė- 
mė vartoti dinamitą. Ties 
sale ištiko 23 dinamito spro
gimai. Salės priešakis nn-

meilę, ir tas naikina pasi
tenkinimą darbu. Jis sako, 
kad pelno pasidalinimo 
(profit sharing) surėdymas 
yra išeiga iš unijų.

l)r. C. W. Mixter, žynius 
ekonomistas, mato unijose 
tuos pat negerumus, kaip ir 
I). Eliot.

Yale Economic (’lub yra 
išreiškęs savo pažiūras Į li
nijas. Kliubas išranda, kad 
unijos mažiną prietelišku- 
nią tarp darbininkų ir darb
davio.

Visokios organizacijos 
turi savo ydas. Be abejonės 
ir unijos nėra be ydų. Vir
šuj išrėdytos žymių vyru 
unijų ydos yra randamos ir 
kitur. Pas darbdavius juk 
daugiau rasime savimeilės, 
godulystės ir kitų ydų. Gi 
kas link prietikių unijų su 
darbdaviais, tai, galima sa
kyti, unijos auklėja ir didi
na gerus atsinešimus tarp 
abiejų pusių. Ne be to, kad 
netaktingi darbdaviai ir ne
taktingi unionistai nesukel
tų blogybių, neapykantos ir 
kitokių negerumų. Abclnai 
gi imant, abiem pusėm rupi 
geri santikiai tarp lųiijų ir 
darbdavių.

unijas milijonierius Potter 
Palmer. Jis sako: “Per de
šimts metų aš variau tokią 
atkaklią kovą su organizuo
tais darbininkais, kokios 
niekas nebuvo varęs. Lėša- 
vo man milijonas dolerių su 
viršum, kol aš pamačiau, 
kad nėra darbininkų suma
nesnių, protingesnių, kaip 
organizuoti darbininkai, ku
rių vadovai yra išmintingi, 
geros valios vyrai. Aš dabar 
samdau tik organizuotus 
darbininkus ir nekuomet 
neturiu nei mažiausio keb
lumo. Kiekviena, pusė pri
pažįsta, kad nei viena netu
ri teisės smaugti antrą”.

Iš Darbo Lauko
Didis sumišimas tarp 

kalnakasių.
Butte, Mont. Nepaj/rastas 

sumišimas ištiko tarp vie
tos organizuotų kalnakasių. 
Darbininkai prigulėjo Wes
tern Federation of Miners. 
Pereitą savaitę, aplink 2.000 
unionistų atsimetė nuo or
ganizacijos ir 
riaušes. Čia pat

ėmė kelti 
gyvena ir

apsnigtus kelius, 
koks keliauninkas 
mus pasiekti prieš auštant. 
Uždarykime smuklę ir eiki
me gultų.

— O ne, batinška Tvanai... 
Kasžin ar nesuskambės ko- 

griuvo. Nuo jioliciantų kn- kių-nors rogių skambaliai, 
lipkų vienas 
ant vietos krito ir keturi li
ko sužeisti. Prez. Moyer aji- 
leido miestą.

Matyt, maištininkai norė
jo dinamitu susproginti sa
lę ir nužudyti prezidentą ir 
kitus unijos viršininkus.

Atskilėliai sako, kad be 
reikalo buvę ajikrauti mo
kesčiais del vario kasėjų 
straiko Michigane.

Darbai gi kasyklose eina, 
kaij) ėję. Darbdaviai nesiki
ša į ncsusiĮH'atinms unijoj. 

Išviso dinamito riaušinin
kai suvartoję 25( 
Smarkus dinamito 
mai 
lios

maištininkas1 gi susivėlinęs keliauninkas, 
gal koksai ponas, ar neduos 
dar kelių rnbliukų išvakaro 
uždirbti. Juk dar tik devy
nios, o juk negalima tikrai 
žinoti, kad jau niekas šian
die neatsilankys!

Kaipir tų senos Tatjanos 
žodžių patvirtinimui prasi
vėrė smuklės duris ir inėjo 
vidun didelis, plačiais pe- 

įčiais, apsisiautęs dideliais 
kailiniais keliauninkas. Jo 
išžiūra buvo suniurus, koks 
nematytas žmogus.

— Galima čionai pas ju
mis pernakvoti? — paklau
sė aštriai

Ivan Ivanovič mažai už
darbio tikėjosi turėti nuo 
pėsčio keliauninko — tatai 
atsakė:

— Na! jei norite, mano 
geras žmogeli, pamiegoti 
ant to plataus stalo... tai 
visuomet .galite... Kitokios 
vietos pas mus nesiranda!

i Susiraukė milžinas:
— Na, č<įort poberi! Se- 

pavarius I n,au įej<0 miegoti ant mink
što patalo, iš bėdos reikia 
pamėginti ir ant kieto!

Tai taręJ nusivilko kaili
nius ir mojx<tūit. suolo.

— Gailai buvo laukti! — 
sušvapėjo šeimininkė į vy
rą ir garsiau pridūrė:

— Labanaktis, žmogau! 
Einami1 gultų.

Šeimininkė nuėjo į kama- 
, ... . raitų, išgirdus pakelingoPueblo, Colo. Mimiogua .’ .. . . . sumurmenmą, gi Ivan Iva-

dirbtuvės darbininkai ki'ti-k. •»'- - . . ,. .. , inovie ėmėsi gesinti lempą.na straikuoti del to, kad' XT _. . v ,., .. ’ .. i Nespeio lempos užsukti,kompanria neišmoka laikui, , .. , , _, 1 kad pakelingas patraukėalgų. . i . _jam uz rankoves.
— Batinška, ar pas jumis 

nėra ko perkąsti? Alkanas

svaru. 
sprogi- 

pakratė namus už my- 
aplinkui.

Pasibaigė straikas.
Mitchell, Ind. . (lemento 

kompanija susitaikė su sa
vo darbininkais, kurie strai- 
kavo per ištisus keturis mė
nesius. Turėjo uniją, kuri

Matyt įnirtęs pakelingas 
pašoko nuo suolo ir, su kry
žiuotum ant krutinės ran
kom, prisiartino prie išėju
sio smuklininko Ivano.

— Jei taip, tai man nieko 
nelieka, kaip tik atlikti tai, 
ką kadaisia yra atlikęs ma
no nabašninkas tėvas smuk
lėje, kuomet jam neduota 
valgyti!

— Hm! Bet kad jokio 
valgio nėra — aiškinosi 
smuklininkas.

— Tai nueinama kur pas 
kaimynus ir pas juos pasko
linama, arba nuperkama, 
kad išalkusį pavalgydinti.

— Na, tai palauk, žmo
geli, aš pakalbėsiu su sene!

Ir vėl smuklininkas nu- 
tiinpino paskui savo žmoną

— Mano Dieve! — aiški
no jai — reikia visgi kas 
nors duoti tam plėšikui!

sime jam čia kauties! Jis

— Tai sakotės jus ištoli?
— O, labai iš toli!

— <Ja) iš Sibcrijos?

— O jus taip su reikalais

lik praclėjo 
aušti, atrado savo sveti jau 
užsikėlusi ir pasirengusi to
limesnėm kelionėn. Pats vie
nas meldėsi ir Į kampą “po- 
klonus” mušė. Ivan Ivano
vic tai pamatęs ko nepasti
ro iš nuostabos, kad tasai 
plėšikas pasirodo tukino 
dievotu. Kad nors kokiuo 
bildu jį prašnekinus, smuk
lininkas prieš jį ant stalo 
pastatė stiklą degtinės, 
šmotą duonos su suriu ir 
stiklą karštos arbatos. K ne

Straikas kilo del to, 
kompanija buvo 
visus unijos viršininkus ir 
40 jus narių iš darbo. Ko
vos mėnesyj 
buvo sukėlė demonstraciją 
ir buvo straiklaužin užpulti, 
Vienas buvo užmuštas ir du 
sužeista. Straike jiems bu
vo prigelbiama pinigiškai 
iš A. F. of Labor.

straikininkai

Ketina straikuoti.

Įvedė unijų algas.
Whelling, W. Va. Arklių 

kaustytojai gaus unijų ai-i 
gas. Jie susitvėrė uniją ir 
darbdaviai pripažino 
Dabar gaus 25c. dienoj 
giąu, negu pirmiau kad 
davo.

ją- 
dau-

Smuklininkas nudavė to 
viso nesuprantąs.

— Kas jums, žmogau? 
Valgyt klausiate?

— Taigi, taigi, bet aš 
jums, “bat’ka”, iškalno pa

ršukau, kad pinigų pas ma
ine nėra!... Pamečiau visąBarzdaskučiams reikalingas 

pavelijimas.
Boston, Mass. Jau nuo I 

senai kovojama buvo legis- 
laturoj, kad barzdaskučiai 
valstijoj turėtų įgvti paveli- . ...

, rime jokio valaio. .jumis, jurui negu gales at-; ’’ *
sidaryti savo darbavietę ar
ba šiaiji užsiimti tuo ama
tu. Dabar tas įstatvmas jau ■ 
legislaturoj perleistas' ir 'tik |tai (l(“^‘i‘ininacija

— Hm! Pametėte pini
gus? Na, na, gaila. Žinoma, 
gaila! Bet ir taip mes netn-

Pakelingas rūsčiai į jį pa
sižiurėjo

— Ha! — tarė su kokia

ne, tai busiu priverstas pa
daryti taip, kaip sykį mano 
tėvas yra padaręs smuklėje 
kelionės metu!

Smuklininką apėmė bai
line, tuo labiau, kad iš kal- 

— Štai, mamyte, bančio balso suprato kokį 
siuvėjo tai nepaprastą grasinimą.

naujausios — Pagaliau palauk, žmo
geli —tarė baimingai — ei- 

Motina: — Beje, kaip tau siu ir paklausiu senės, gal 
tinka! Ale kam tie gnzikai ji ir turi ką nors užkąsti, 
ant menčių susinti ir tos 
plėškės abipusiai per liūgą- maraitėn ir 
rą nutęstos.

Tėvas (įsikišdamas į kai- mus. Juk nėra geras daiktas 
bą): — Susigadįs, kaip eis tokį milžiną erzinti. O gal 
ubagais, pintinės ant kup
ros geriau laikysis

reikia, kad po juo pasirašy
tu gubernatorius.

Susigadįs.
Duktė 

parsinešiau nuo

mados pasiutą.

Smuklininkas nuėjo ka- 
savo žmonai 

perstatė pakelingo grąsini-

dar jis yra koks plėšikas. 
Kas gal žinoti. Tuo tarpu

vas yra padaręs smuklinin
kui! Tegu Dievas mus ap
saugoja !

Ir pridūrė:
— Ar aš žinau, ką jo ta

sai tėvas yra padaręs? Ki
bą ne kitką, kaip nužudė 
smuklininką, arba namus 
padegė! Ir jis gali taip pa
dalyti! Nėra išėjimo. Imk 
tą žąsies pusę ir nunešk 
jam. Nepainiršk paduoti 
duonos!

— Teisybę turi, batinška! 
Negali užsitraukti nelaimės 
ant galvos! Ak, kodėl aš bu
vau tokia kvaila ii' smuk
lės anksčiau neuždariau!

Ivan Ivanovič nubėgo pas 
pakeleivį:

— Nusiramink, batinška, 
neužilgo mano žmona čia 
jums atneš ką nors užkąsti.

Pakelingas iš džiaugsmo 
net akis išpūtė, kuomet jam 
atnešta pusė žąsies. Praėjus 
keliolikai minučių iš kepa- 
luko duonos neliko nei tru
pinio, gi iš žąsies — tik vie
ni stambesni kaulai...

Smuklininkas nekantriai 
tėmijosi į tą pakelingo puo
tą. Jam labai rūpėjo sužino
ti, ką tai tasai jo tėvas bu
vo padaręs smuklininkui, 
kuomet neduota jam valgy
ti. Jau norėjo klausti, kad 
tuo tarpu pakelingas, pri- 
maumojęs žąsienos, sunkiai 
atsiduso ir tarė:

— Na!... Dieve jums at
lygink už užkandį... liet 
j įrašau dar duoti ką nors 
nusigerti, norints pusštuo- 
pį giros. Matai, reikia tą 
Dievo dovaną pilve aplieti!

Kas pasakė “a”... tas 
jau turi ištarti ir “b”... 
Todėl Ivan Ivanovič tuo- 
jaus pastatė ant stalo di
delį stiklą su duonos gira; 
pakelingas vienu užsimoji
mu stiklą ištuštino, ranko
ve apsišluostė barzdą ir ė- 
me rengties gultų

— Batinška! — atsiliepė

.’•■O' .L

— Gi jūsų bat’ko (tė
vas)? miręs?

— O, jau senai.
— Tai miręs... Amžina 

jam atsilsis... Hm... mi
ręs! Na! na! Gi ir jis taip- 
pat važinėdavo su reikalais?

— O kaipgi! Taippat! Bet 
atleiskite, ponas šeiminin
ke! Pasikalbėsime dar ryto 
metą, nes šiandie man jau 
akįs merkiasi, norisi miego,

Išitiesė kaip ilgas ant 
stalo po galva pasikišdamas 
maišelį ir kaliniais užsiklo
damas. Smuklininkui nebu
vo ko laukti. Reikėjo užge- 
syti lempą ir nusiduoti pas 
saVo senę po patalu. Apie 
pakelingo tėvą nieko nepa
tyrė. 1 nėjęs kamaraitėn ta
čiau del visako kuodriičian-

padaryti? Kuomet jam ne
norėjo duoti pavalgyti 
kanas nuėjo gultu... I 
te sveiki!
• Tai taręs atsidarė smuk-

lin, palikdamas smuklinin
ką su žmona iš nuostabos iš
sižiojusiu!.. .

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarikų Vakacijų»_

Lemont’s Resort Fruit Farm &
ant kranto Šv. Juozapo upes, Sodus, Mich.

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant keliu dienu arGerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelįų dienų ar 
snnvaičių, laike vasaros karščių ant pailsio tai žinokit, kad nerasite geresnės 
vietos už:
LEMONTS RESORT FRUIT FARM, apygardoj Sodus, Michigan 
tuoj ant kranto upės St. Joseph, yra tai puikiausią linksmiausią ir sveikiausią 
vietą praleidimui vasaros kartšų dienų po pavėsinis puikinusių medžių. Yra ten 
geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj: minerališki vandenis, 
kurie yra naudingi riiematizuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusimns.

Puikiausia vieta žuvavimui. Visokį vaisiais kaipo: žemuogės avietės, obuoliai 
griušios ir yynvuogės — viskas svečiams veltui. Gerinusias valgis, nes vystai ir 
gardžiai taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži 
nes turiu karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadiuams “eottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovomis, ir daug kambarius dideliame budinkę, vis tai dėl pailsio at- 
silkantiems sviečiams. Prekė: .$K.5O, už savaitę ir augščiau $1.15 per diena ir 
naktį ir augščiau (Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resorto Fruit Parmos, važiuok taip: imk laivą 
(botą) linijos Graliam & Morton, Chicago Docks, Wabash Avp. ir River gatvių, 
per ežerą Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytknrį “Dowagiac Eau 
Claire”, kurie davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort”. Kelias prekiuoja 
tiktai 75c.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 ryt mėty j ir 11:30 va
karo.

Pasitikėdamas,, kad gerbiami tautiečiais parems savo draugbrolį, lietuvį, 
o no kokį ten airi arba žydą, pasilieku su godone jūsų.

Adr.: ALEX J. LEMONTAS, Lemont’s Resort, SODUS, MICH.
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 

TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 
ŠV. MARTYNO.

Nikodemas Overlingas, pirm., 
3245 8. Morgan 8t.

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

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

D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 
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 
T, A KP.

Jonas Klimas. Pirmsedis.

...... I -A______ _________
Narių ant pirmo morgičaius (Mort
gage) au peržiūrėjimą visų popie
rų.

Franciazku* Petraitis,
1330 — 49th

Juozapas Lignugaris,

Su godone, 
Kaz. Katutis, Prezidento, 

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

3247 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash

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

200.

ADMNISTBACIJA DB-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 

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

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

Fr. Rauba, prot. rašt:
6064 Lafayette ave.,

J. Kantauckas, Finansų rašt 
4304 S Wood St, 

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

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

1853 West 
45th St. 

Vice-Pirm. 
Ct. Cicero, III. 

Prot. Rašt:
4558 S. Paulina St 

Jonas Kantauskis, Fin. Sekretorius: 
4304 S. Wood St. 

Vincentu Jasulaitis, Kasierius.
4544 S. Marshfield Av. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Ge 
nerolas. 
Liudvikas, 
šalka.

šęštas didelis metinis Piknikas Pa
rengtas Dr-tės švento Jono Evangelis
to Kuris atsibus Nedėlioję, 5 d. Lie
pos (July), 1914 m. ANTANO ZUPE- 
LIO DARŽE, Sonimet. 111. Piknikas 
prasidės 9 vai. iš ryto. Tikietas 25c 
porai.

PASARGA: Imkite karus Archer 
Limits iki galo arba iki Limits Dy- 
pukui, o iš ten paimkite karus Joliet 
kurie davež iki daržui.

PARSIDUODA Saliunas lietuvių ap
gyventoje vietoję, biznis išdirbtas por 
daug metų.

Kreipkitės adresu: 
901 W. 35th St.,

(26-27)
Chicago, Ill.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarcviče 
2255 Wallace St.

4544 S. Marshfield Av 
Bonevičia, Gvardijos. Mar- 

1849 W. 45th St.

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

3249 So. Morgan Str., 
Ridikas, Kasierius, 

Illinois Court 
Kadzievskis, 
W. 20th St.

J.
3200

M.
2118

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

WILKE-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininku, 

425 S. Grant St.
J. Ažis Pagelbininkai, 

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

141 Park Ave.
P. Ace vice, 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.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirmininką*. 
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, Iždininką*. 
138 S. Meade Str., 

Bal. Palionis. Globėjai.
9. Dougher lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown Str., 

Win. Mantvila, Maršalka. 
192 Almond lane

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

A. Biškys, Į>ir.
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Av.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” ] 

JOS; KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.,

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

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

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

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

Iždo už.. M.

DR-

DRAUGYSTĖ šy. Izidoriaus Art. 
So. Chicago, Hl.

RENGIA gražų linksmą PIKNIKĄ, 
kuris bus Nedėlioja Liepos (July) 12- 
ta dieną 1914 m. BRILLS GROVE 
Darže kampas 103čios ir Ondianapolis 
Ave., So. Chicago, UI. pradžia 12 vai. 
Vidurdienio, Inžanga 25c ypatai. Mo
terims ir Merginoms dovanai.

Malonus Lietuviai ir 
Širdingai kviečiame 
čius ir Paneles, abelnai visus Lietu
vius Jaunus ir senus atsilankyti i šį 
puikiausią Pikniką kur galėsime prie 
gero Orkestro gražiai pasilinksminti, 
Svečiai bus maloniai priimti.

PASARGA: Važiuojantiems į musų 
Pilininką iš Chicagos ir kitu mieste
lių, galima važiuoti Hammond Ind. 
Karais, Windsor Pk. So. Chicago. Ka
rais važiuokite iki 103-čios gatves So. 
Chicago, ir eikite į rytus du Blokus 
prie Ežero rasite Daržą. Iš So. Chiea- 
gos galima imti karus ant 92ros gat. 
Withing East Chicago karai priveža 
prie pat Daržo vartą.

PARSIDUODA ‘ ‘ Forničiai Par
duosiu visus grūs “forničius” pigiai, 
nes greitu laiku apleidžiu Chicdgo. 
“Forničiai” gerame stovyje. Atsi
šaukite greitai adresu.

Mrs. D. Petkus,
938 W. 33rd St., Chicago, 111.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

BALTIMORE. MD.
. J. Filipavičius 

437 Š. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

Lietuvaitės! 
visus Jaunikai-

PARSIDUODA Bučernė ir grosernė 
naujai pertaisytą. Yra ledui baksai, 
del mėsos abu ijiaruiuriniu. Du mar- 
moro baru del mėsos: keturios vogos 
parodo su.rokuotą usmą atsvertas mė
sos; dailus registras del pinigų ir 
daug kitų daigtų. Visi bučernės daig- 
ta kainuoja $1500.00. Dabar atiduodu 
viską už $875.00. Priežastis — su
sirgo ląoteris, tai turiu parduoti. Di
delis Storas, dailioje vietoję:

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Meriinack St.

MONTELLO. MASS.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševičo 

1048 Washington St.

PAIEŠKOJIMAI.

Išlaimėjimas gramafono atsibus lie
pos (Jul.) 4 d. po 3200 S. Halsted St. 
Chicago. Ill.

Savininkas gramafono užkviečia vi
sus atsilankyti.

Su pagrba,
M. Šimėnas.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS fiV. 
JUOZAPO PALM. SM.

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

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St
J. Pelekas, rašt.
1802 W. 46th St.

Knygvedis J. Letukas,
4524 S. Wood St.

Ižidininkas St. Auučiauskis,
2447-49 W. 45th PL

plrmin., 
Ave., 
J.

D.

Viršulaite,
313 Quince 

Grabaliauskaitė
52 Pleasant 

Bagdonaviče
564 Dayton

St.

St.

St.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
jK Teofilius Faustas, Pagelbiwnkaa,
- * "^78 Oxford St.

; Juozas Adominas, Prot. Sekr.,
R, F.’D. No. 1 Box 17?

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

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

1

••KATALIKO” KLIUBO
ADMIN ISTR ACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis,

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin.,

238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — St.

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

858 33rd St.
Nikodemas Overlingas, Rast. Prot., 

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Situs, Išdininku, 

918 — 33rd St.
Ignacas Brazauskis, Knygius

ŠV. MYKOLO DB-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 
Silvestras Pilieckas, Prezidentas, 

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

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

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

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

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

386 New Grove St.
ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 

JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 
BARRE, PA.

J. Laukus, Prezidentu. 
404 Park Ave.

J. Staneika, Vice-prezid. 
57 Oak Lane.

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

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

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

J. Anekaitis, II Fin. Sekr.,
, i New Grove St.
ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
HRTHF.S V. JĖZAUS DRAUGIJOS.

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-pirmin.

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

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

, 3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždininku, 

840 - 33rd St,

3. L. B. K. P. D. A. CENTRO VAL
DYBA 

Kaz, Vaškevičius, 
184 New York 

Newark, N.
M. Akiai is, Išdininkaa, 

146 Adams Str., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekretorius, 
261 Broadway, 

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

108 Lafayette Str., 
Paterson, N. J.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PBIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

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

3247 Emėrald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

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

3416 Auburn Ave.

REIKALINGAS:— Sumanus, tei
singas ir supratlyvas žmogus prie 
“Real Estete'’ skyriaus. Turi 
atsakančiai suprasti savo amatą* 
pildyti kontraktas ir kitus legar 
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)

ta-GAL KAS RADO? 24 d. Birž. 
ant 111 gatvės, einąųt į Šv. Kazimie
ro kapinės pamečiau auksuotą lai
krodėli. Jei kas radote, melsčiau su
grąžinti ir gauti gerą atlyginimą. 

Kazimieras Šidlauskas 
lllth St. & Crawford Av.

Phone Tracy 103.

Telephone Čanal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

* 
* 
* 
* 
* 
* 
¥ 
*

NASHUA. N. H. 
Jonas Križevičius 

26 Howard St.

ELIZABETHPORT, N. J. 
D. Boezlius 

211 First St.

NEWARK. N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

K***********************
211STel. Canal * * *

¥
Lietuvis Gydytojas.

s 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. s
£ Kampas 18-os gtv.
**************************

DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 
LAURINO, 

Port Washington, Wis. 
Port Washington, Wis.

, Jonas. Murauskis, pirm. 
Milwaukee St.

I’ort Washington, Wis. 
Juozapas Samalįonis, rašt.

626 Washington St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ’

Draugysčių Reikalai.
Tamx'YKIT PINIGUS!

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

Nauja 52 Serija prasidėjo Ketverge 
Gegužio (May) 7ta 1914. Susirinkimas 
atsibuna 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 
$160.00. z

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.

yra
yra

už 6)4
atneša

ir Lie-

iš- 
na- 

(Mort-

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 -morgiciaus
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.

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

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 ateities. 
Kožnas akciją užsibaigia už 6įį me
tų ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviu* ir Lie
tuvaitės priirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir 
yra vedama

Skoliname 
lyg^ daį pi

pagal tiesa* valatijos. 
pinigu* ant lengvų iš- 
gfmo arba budavojimo

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DB-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozas Vaičėliuhas, Vice-Pirm. 
921 Jeune St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt.
202 N. Howland Av.

Mat. Ranga, Fin. Rašt.
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

PIRMAS DIDELIS PIKNINKAS 
Surengtas Lietuvii} Darbininkų Są
jungos Amerikoje, (Lithuanian Work
ingmen’s Federation) Su prakalbomis 
ir dainomis Subatoje 4 d. Liepos 
(July), 1914 m. Shutz Grove, River
side, 111. Prasidės 9-tą valandą ryte. 
Inžanga 25e Porai. Sviečiai atsilan
kę į Riverside III. nuo stritkario bus 
nuvežami Automobiliais iki Pikuinko 
daržo dykai, Kviečia visus, Komitetas.

Didelis Iškilmingas PIKNIKAS Pa
rengtas Dr-tės Visų šventų atsibus 
Ned., Liepos (July) 5. 1914 m.. Brigh
ton Park Grove 3600 S. Kedzie Ave. 
kampas 36tos gat. pradžia 11 vai. Die
nos Inžanga 25c porai.

Užkviečiam visus lietuvius ir lietu
vaites senus ir jaunus didelius ir ma
žus kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
viršminėtą Pikniką, lies bus pirmas 
toks puikus Piknikas toj dalyj miesto. 
Bus skaniu gėrimą, užkandžių ir vi
sokią zabovu pasilinksminti ir pasi- 
bovyti ant tyro oro prie puikios mu- 
zykės kuri griež visokius šokius kaip 
lietuviškus taip ir amerikoniškus. Mu
zika visiems žinoma vardu “Lietu
vos Benas”. Visus kviečia atsilanky
ti. ° KOMITETAS.

REIKALAUJAME gabių 
vaikų prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti ‘ ‘ Kataliką ’ ’ pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
.pardavinėjant “Kataliką” 
ųedėldieniąis prie .bažnyčių. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku į “Ka
taliko ’ ’ administracij ą.

ANTRAS DIDELIS PIKNINKAS 
Parengtas Dr-stės ŠV- Antano iš Cice
ro. 111. Atsibus nedelioj, liepos (July) 
5 d., BERGMAN’S GROVE, Riverside. 
111.. Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c 
Porai.

Nuoširdžiai užkviečianie visus be 
skirtumo atsilankyti musą Pikninkau; 
bus visokią pasilinksminimą. Pakvė
puosite tyru ir pasiliuosuosite nuo 
miesto kaitros. Nepraleiskite šios pro-

Iš Chicagos važiuojant imkite 22 g. 
karus iki LaGrange karais; LaGrange 
karai nuvež iki daržo.

Kviečia,
Komitetas.

DIDELIS METINIS PIKNINKAS! 
Parengtas Draugystės Šv. Juozapo A- 
piekuno Nedėliojo, 5 d. Liepos (July), 
1914 in. “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 <la nežinai kad visiems Lietu
viams ir Lietuvėms viršminėta Dr-ja 
parengė puikų PIKNIKĄ su visokioms 
pramogoms. Seni ir jauni, tėvai ir 
vaikai, vaikinai ir merginos, turės 
fain čėsą, nes komitetas, pasistengs 
pagamint viską, kas jus palinksmins 
su puikia muzika, po vadovystė J. 
Keturakio, kuri griež visokius šokius, 
užkandžiai ir gėrymai užganėdins.

KOMITETAS.
PASARGA: Nuvažiuoti galima bile 

karais iki Milwaukee Ave. Milwaukee 
Ave. karais j vakarus iki galui, pas
kui 1 bloką Į pietus ir ■ giliuką į va
karus iki daržui.

(26-7). ...

Dr. G. M. Glaser
šiuomi ąpreiškiu paguodotai vi- 

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

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

I EUROPĄ.
TA.NKUS PLAUKIOJIMAI.

Pulkus 3 klasos Ir tarpdėnio išrea- 
glmal dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

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

RUSIŠKAI EUROPIŠKĄS DAKTA
RAS MEDICINOS IR 

CHIRURGIJOS.

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

ir Vaikų.
Ofisas 971 W. 18th St. kamp. Morgan 

St., Canal 3110, Gyven. 3412 S. 
Halsted St.

Valandos: 10 iki 12 ryto 7 iki 8:30 
vai. nedalioms 10 iki 12 po piet.

Valandos: 8:30 iki 9:30 ryte 3 iki 
4 po pietų ir po 9 vakaro.M. A. Norkūnas

Vienatinis 
Lietuvis 

•Mirbljas.
Visokiu 

ženkludrau- 
gystčm. o y 
patingai: ko 
kardu guzi- 
kūčių metą 
liavu, a n ą- 
meliotu i) 
Sadtngtu ce- 

uloid’u^ar" 
pu, valiavę 
ir karunu

Mums paves 
tus darbus at
liekam artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

■aSkm Ml rouOtt Ife.BaMam.M.Uią,

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

Tel. Canal 28$ 
K. KĄTUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

AT YDĄ LIETUVIAM?!
Parsiduoda saliunas geroje vietoję, 

mieste, tuojau prie ’■North Western 
stoties. Arti prie visų WaukCgauo fa
brikų ir gelžlįclio stoties North Wes
tern ant kampo Water ir Sheridan 
Road. Taigi gera užeiga kaip lietu
vių taip ir svetimtaučių.

Reikalingi karų daily dės: — Vyrai, 
kurie gali taisyti freitinius karus ir 
atnaujinti didelius frejbuius karus. 
Trolių ar vežimėlių darbininkų ne
reikia. nereikia nei vyrų; kurie moka 
statyti naujus karus. Jokių kitų ne
reikia. kaip tik karų dailydžių. To
kie gali pribūti ir gauti užsiėmimą 
nuolatąi ir visą laiką. Jokių keblu
mų. Pigios raudos ir progyvenimas. 
Už karus nereikia niokčtį. Dailus mie
stelis. Geros mokyklos. Visokių baž
nyčių, tarp jų katalikiška ir švediš
ka. Nėra saliunų. Alga mokama, kaip 
darbininkai nori. Dirbtuvė naujame 
Kansas mieste. Del platesnių informa
cijų arba del įrankiu ar kokių kitų 
žinią gali dasižinoti pas mus atstovą 
bile kokią dieną ir nedėiioniis ar va
karais po No.
4609 S. Ashland Ave.. Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI PRIE Life 
Insurance Co,, geras užmokestis ir dar
bas ant visados. Labai gera kompani- 
nija žinoma visoj Amerikoj.

Atsišaukite:
133 E. 47th St., Chicago. Ill.

PAIEšKAU Savo Vyro, Sylvostro 
Vaitkaus, kuris seniau gyveno Chica
go, ant Town of Lake. Metai laiko, 
kaip apleido Chicagą.

Aš jau 9 mėnesiai kaip j Chicagą 
atvažiavau. Melsčiau greitai atsišauk
ti:

Agota Vaitkienė.
4300 S. Wood St., Chicago. III. 

(27-28)

REIKALINGAS BARBERIS. Nuo
latinis darbas. Geras užmokestis ge
ram vyrui.

Ant. Aitutis,
2209 W. 23rd PI.. • Chicago, UI.

Tel. Canal 1924.

PAIEšKAU savo 
lovo Janušos. Jis 
gub., Telšių miesto, 
gyvena Amerikoje. 
Chicagoje.- III. 23 
ten girdėjau 
Wis.

Vyras 5 pėdų suvirš augščio. juodi 
plaukai ir ūsai. Senumo 38 metų.

Jaigu kas jį žino ar pats — pra
neškite šiuorni adresu:

F. Brencius, 
311 E. 115th St... (3 floor 3 doors).

Chicago, Ill.

GERIAUSIA PROGA LIETUVIAMS 
PIRKTI FARMAS. 
ant pardavimo visokiu far- 

sodais ir budiukais, su pras- 
labai gerais budiukais, turiu 
dideliu farmų ant pardavimo.

Turiu 
mu, su 
tais ir 
mažu ir 
žemės pigios su molai su jodzemiu ir 
smieliu maišytos. Žeme ncišdirbtos 
turiu visokio gatunko. Gary, Valpa
raiso ir N. Hudson yra daugybė ge
ros žemės ant pardavimo.

Kas tik norėtu, įgyti farmą, gerą 
ir diilęlę, brangia ar pigią, tas visuo
met gali nusipirkti už prieinamą kai
ną.

Boto aš užsiimu pagelbėti savo bro
liams bylose ir darodaų gerus advoka
tus.

Visuose reikaluose kreipkitės ant
rašu arba ypatiškai, o visuomet bus 
suteikta sąžiniškas patarnavimas.

M. BUDRUNAS, 
201 Sheridan Road. Waukegan, Ill.

Isitėmyk šįLOOCOL

«%AIXOHOL Kartais gali gauti 
garsaus pąin ex 
peller pamėgzdžię- 
jimus be jokios 
vertė*, jei nebusi 
atsagu*. žiuržk j 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c, ir 50c. pas 
visu* paaitikėtinus 
aptiekininku*.

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 
daigtų ką tik uždčjote irgi prilipo. 
Dabar jūsų rakandai blogiau išrodo 
nogu kad pirma nudažymo (varnišia- 
vimo), buvo

Jai norite, kad jūsų senus rakan
dus padaryti naujais, tai rašykite 
man indčdami laiškan štampą atsaky
mui. Aš jums prisiusiu receptų ir pa
mokinimą.

Jonas Markevičius,
876 N. Paulina St., Ctiicago, 111.

(25-6-7-8)
.... ■. .■ .i------------- i—auj—i-iiiLi'm „! j—Įjuiz-e

TĖMYKITE
šiais metais — Jubilėjus Lietuviš

kos Spaudos, tai užsirašyk pas mano 
“KATALIKĄ” Kaina metams $2.00, 

o gausi šias dovanas.
Paveikslą Jubilėjaus Lietuviškos 

Spaudos, Kalbamokslį Esperanto ir 
maldaknygę Aukso altorėlis 75c.

Tik prisiąsk prenumerata už visus 
metus, o gausi laikraštį ir minėtas 
dovanas.

W. J. PETKON,
73 Porter Ave., Montello,

Mass.

pusbrolio Vladis- 
paeina iš Kauno 
Jau 10 metą kaip 

Pirmiau gyveno 
Western Ave. Iš 

išvažiavę j Kenosha.

ANT PARDAVIMO.
Svarbu del siuvėjų. Parsiduoda, 

kelis metus pasekmingai veikus, dra
panų valinio ir dažimo dirbtuvė. Ge
rai aprūpinta įrankiais, kirtas garas 
(štymas). Toji dirbtuvė verta $250, 
parsiduoda už $175. Renda $20. Prie
žastis pardavimo — serga savinin
kas.

Kreipkis:
2312 N. California Avę.
netoli Milwaukee / ,ve.

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti 'Katalikas' 

už 5c kas savaite.
CHICAGO, ILL.

M. Duda
3815 S. Kedzic St.

D. Galininas
S W. 39th'St.

Ant. Mozgeris, 
6004 So. State St.

“Naujienos”
1841 S. Halsted St., 

J. Raslavic-ius
3308 Wallace St..
M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.

M. Wabol,
1700 N. Ashlaud Av.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Av.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaskas 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL.
Juozas Drazdauskas 
10806 Wabash Av.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
P. Borneika 

320 E. 14th St.
Borncika

ROCKFORD. ILL.
K. Masalskis 

1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILĮ..
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

BRIDGEPORT, CONN,
Jonas Saučiuiias,
41 Johnson St.,

HABTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

F.A.Richter&Cą. 
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
ku* ir o Eutopiškue. Asekaruoja 
namus nuo ugnie* ir ciklono ir 
skolina pinigui ant pirmo morgi- 
5io.

Kreipkite* prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Prie* šv. 
Jurgio bažnyčią
908 W. 88rd StM Tel. Yards 5423

PARMOS ANT PARDAVIMO.
Gali išsirinkti sau nuo 40 iki 160 

akrų farmą iš 50.000 akrų. Swigart 
Frakto tie Mason, Manistee, Lake ir 
Wetford apskričiuosc, 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 į Wellston, mano namus 
Michigane. Išvažiuoju utarninke lie
pos 7 d., 11:00 vai. prieš pietus — 
“Round trip” iš Chicagos $8.30, Pi
nigai bus sugrąžinti, jei pirksi farmą. 
Rašyk, o gausi 72 pusi, kningclę su 
žemlapiu. Gali rašyti lietuviškai.

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Chicago, Ill.

•lephone Ya^ds 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai, 

ai net iš pat Kauno. Salė veeeli- 
joms, susirinkimams. Oią panedė- 
iais, utarnlnkais ir ketvergais mo- 
oma šokti, šokiai prasideda 8:00 
. T.

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

Dr. Charles Segal
Dr. Chąrlas Segal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me* 
tus, specializuojasi krutinės ligose 
džiovą.

Vąlando*: 10 — 12 Ą. M.
............ 2 — 5 P. M.

7 — 8.: 3.0 P. M.
Nedaliomis 10 — 12:30 A. M.

ir

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

Tel. Hyde Pąrk 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Ar matei kada-nęrs laikraštį

“DRAUGĄ“?
“DRAUGAS" yra 8-nin puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi- | 
šokiu žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
"ORIMAS" atsieina metams $2, puse! m. $1 
UlslMluoso metams $3, pusei mitą $!.S0 

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

=w=
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