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SUFRAGIETĖS NIEKO 
NELAIMĖJO,

Prezidentas Wilson, pasta
tytas tarp kryžinių 
klausimų, neišken

tęs pabėgo.
Birželio 30 d. prezidentą 

Wilsona Washingtone ap
lankė Suv. Valstijų sufra- 
giečių delegacija, susidedan
ti iš 500 moterių. Moterįs 

pu.-#"maėgino prezidento prasyti, 
l iAąnt jis paremtų Montell- 

Bristow’o projektą, įneštą 
kongresam kurtuoju reika
laujama Suv. Valstijų mo- 

i terims suteikti balsavimo 
teisės. Bet prezidentas su- 
fragietes priėmęs labai šal
tai. Paskui, pasipiktinęs 
kytrų moterių kryžiniais 
klausiniais, audienciją per
traukęs ir palikęs nustebu
sias vienas moteris salėje.

Pirmiausia ponia Dorr 
pasakius prezidentui trum
pą įžengiamąją prakalbą ir 
paskui be jokių ceremonijų 
prezidento paklausus, ar jis 
sutinkąs paremti kongrese 
moterių reikalavimus. Pre
zidentas atsakęs, kad mote
rių lygiateisės klausimas iš
rišti prigulįs valstijų legis- 
laturoms, bet ne federalei 
valdžiai.

Tuomet ponia Dorr, po
nia Wiley ir kitos karštam 
vandenyj maudytos sufra- 
gietės, paėmė prezidentą į 
kryžinius klausimus, norė
damos jį klausimais suklai
dinti ir tuo budu išgauti iš 
jo bent kokį sutikimą.

Išpradžių prezidentas į 
kelis klausimus atsakė, bet 
paskui procedūra pasipikti
no ir pasakė:

“Aš manau, kad vertimas 
manęs atsakinėti į kryži
nius klausimus čia negali 
turėti vietos.”

Sufragietės tai išgirdu- 
sios sujudo ir neteko toliau 
drąsos klausinėti, todėl po
nia Wiley gražiais žodžiais 
prezidentui padėkojo už au
dienciją. Gi prezidentas, ne
laukdamas net tos dėkonės 
galo, atbulas palengva pra
sišalino iš salės, palikdamas 
delegaciją didžiausiame nu
siminime.

(1) Tipai padegėlm mieste Salem, Mass. (2) Griuvėsiai didžiu namu vidurmiestyj.
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PIRMUTINIAI ŠŪVIAI.
Pulkin. Roosevelt atakuoja 

prez. Wilsona.
Andai Pittsljurge, Pa., 

tautinė progresistų partija 
atlaikė susirinkimą, kuria
me žymiausiu kalbėtoju 
buvo progresistų partijos 
vadovas, pulkininkas Ro
osevelt. Tai pirmą kartą jis 
viešai pasirodė su politiki- 
ne kalba sugrįžęs iš Brazili
jos. Kalbėtojas savo kalbą 
paskirstęs į tris dalis.

Pirmoj dalyj, ko buvo ir 
laukta, užsipuolė ant prezi
dento Wilsono administra
cijos, antroj — ant ameri- 
koninių “bossų”, gi tre
čioj išdėstė progresistų par
tijos programą:

Demokratų partijos pra
vesti tarifiniai įstatymai 
labai skaudžiai atsiliepę į 
visą amerikoninę pramonę, 
labiausia į žemdirbystę. Jie 
visai nesumažino valgių 
kainos, kaip buvo žadama, 
bet priešingai, dar daugiau 
palengvino užsienių konku
rencijai su amerikonine pra
mone ir pirklyba. Pulk. Ro
osevelt davė propoziciją, 
kad muito tarifas butų per
žiūrėtas visų partijų ben
drosios komisijos.

Prieš trustus įstatymams 
projektas, Roosevelto nuo
mone, esąs absurdas, kadan
gi tas įstatymas nesuteik
siąs jokių pageidaujamų 
pasekmių.

Prezidento Wilsono poli
tiką su užsieniais pulkinin
kas R. pavadino visai nevy- 
kusiaja ir klaidžiojančia ty- 
rynais. Abelnai imant, de
mokratų partija šalies val
dyme pasirodė be raciona- 
lės iniciativos ir be vado
vaujančios sveikos minties.

Ant galo plačiai išvystė 
progresistų partijos progra
mą ir pažymėjo, kad progre- 
sistai negali taikinties su 
senąją republikonų partija.

Pulkininkas visur buvęs 
iškilmingai sveikinamas.

RUOŠIAMASI KARAN.
Turkija Graikijai, gi pasta

roji anai nenori 
užsileisti.

Graikijos ministerių tary
ba

sprendė trumpu laiku per
traukti visokius diplomati
nius ryšius su Turkija. Tas 
reiškia, kad tarp tų valsty
bių susikirtimas esąs neiš- 
vengtinas. "Graikija labai 
prisibijo, kad laikui bėgant 
Turkija perdaug nesutvir- 
tėtų ant vandens, todėl vie
šoji graikų opinija reikalau
ja valdžios tuojaus paskelb
ti turkams karą. Tuo tarpu 
turkai nenustoja persekio
ję graikų ir todėl, sakoma, 
Graikija patylomis ėmus 
jau mobilizuoti savo kariuo
menę.

Serbija oficialiai apreiš
kusi, kad jei gimtų turkų 
su graikais karas, ji stotų 
graikų pusėn. Graikija į 
tai Serbijai atsakydama, 
tarp kitko patarė jai pa
ruošti porą divizijų kariuo
menės ties Bulgarijos pa
sieniais, nes ji iš tikrų šal
tinių patyrus, kad Bulgari
ja leisianti per savo terito
riją, pereiti turkų kariuome
nei ir, kuomet taip dary
sianti, Bulgariją reiksią už 
tai pamokinti.

Rumunijos karo rateliuo
se užtikrinama, kad jei 
graikai susikibtų su turkais, 
Rumunija eitų prieš turkus 
ir tai tik del Bukarešto 
traktato sulaužymo.

Rusija tuo tarpu oficia
liai neišreiškus savo nuomo
nės. Tečiau Atėnuose aptu
rėta žinia, kad Rusija su ki
tomis valstybėmis stengsis

NAUJAS AMBASADO
RIUS RUSIJAI.

Mėgįs sutaikinti Amerikos 
žydus su Rusijos 

valdžia.
Tomis dienomis Suv. Val

stijų prezidentas Wilson 
paskyręs naują ambasado
rių Rusijai. Juomi esąs Ge
orge T. Marye, kuris steng
sis, Peterburge būdamas, 
Rusijos biurokratus intik- 
rinti, kad Amerikos žvdai 
yra geri piliečiai ir kad jų 
perstatomi Rusijoje ameri- 
koniniai pasportai yra lega
liai ir turi būti pripažinti 
kaipo tokiais. Be to naujas 
ambasadorius turėsiąs at
naujinti sutartį su. Rusija, 
kuris anais metais, žydams 
reikalaujant, buvo pertrauk
ta ir nuo to daug nukenčia 
ne tik Rusija, bet ir Suv. 
Valstijos.

Naujas ambasadorius Ma
rye, nukeliavęs Rusijon, ca
rui pasakysiąs į akis, kad 
Suv. Valstijos norinčios gy
venti sutikmėje su Rusija, 
tik Rusijos valdžia tegu pri
pažįsta legaliais amerikoni- 
nių žydii pasportus.

P-nas Marye esąs ap
šviestas žmogus. Jis moks
lus ėjęs .universitetuose An
glijoj, Vokietijoj, Francijoj 
ir Italijoj.

tasai projektas tikrai butų 
įkūnytas, Bulgarijai tuomet 
butų atlyginta nekurtomis 
Serbijos ir Graikijos terito
rijomis. Manoma, tasai pie
nas visų valstybių busiąs 
priimtas, gi tuomet Albani
ja nusiraminsianti ir prin
cas Wied'neturėsiąs nesma
gumų, nes sugrįšiąs, iš kur 
Albanijon buvo atkeliavęs.

Rusijos “Birž. Viedomos- 
ti” rašo, 
santaikos aktas turįs būti 
pataisytas taip, idant šiau
rinė Albanija butų priskir
ta prie Serbijos, gi pietinė 
—- prie Graikijos. Bulgarija 
už tai apturėtų atlyginimą 
Makedonijoje. Bet centralei 
Albanijai turėtų būti su
teikta autonomija ir paves-

Turkijos sultano globai.

k^d Bukarešto

ta

ULSTERIEČIAI NERI
MAUJA.

Kalbama, jogei Irlandijoj 
sukilimas neišveng- 

tinas.
Iš Londono rašo, kad a- 

kiveizdoj ulsteriečių neri
mavimo prieš užgirtą nese
nai Irlandijos autonomiją, 
Anglijos karalius Jurgis 
tuo tarpu susilaikęs persi
kelti su savo šeimyna į Bal
moral pilį, kur buvęs ma
nęs praleisti vasarą.

Nėra mažiausios
nės, kad Irlandijai grasia 
naminis karas. Norints vi
sos partijos išsijuosusius, 
darbuojasi, kad palaikyti 
ramybę, tečiau ulsteriečiai 
neklausą jokių perspėjimų 
ir ginkluojasi. Žinoma, tą 
patį, į juos atsižiūrėdami, 
daro ir irlandai nacionalis
tai. Katastrofa esanti neiš- 
vengtina. Anglijos valdžia 
nusprendžius tuo tarpu ne
sikišti į tuos ulsteriečių ju
dėjimus, nes mananti, kad 
jie galų-gtde nurungianti. 
Tečiau kilus maištams, tam 
tikslui valdžia turiiparuoštis 
kariuomenę.

nuošė ramybė priklausanti 
nuo Rusijos ir Rumunijos. 
Be to, tas pats ministeris 
tvirtina, kad neužilgo Ru
munijos sosto įpėdinio sū
nūs apsivesiąs su vyriausia 
caro dukterimi.

Caras Rumunijos valdi
ninkus apdovanojęs orde
riais.

NICARAGUA REI
KALAI.

j Naujausias Suv. Valstijų 
valdžios nesmagumas.

Suv. Valstijų kongreso 
i komitete del užsienių reika
lai nuolat verda kaip puode 
Į ginčai ir narių nesutikimai 
i Nicaragua respublikos rei
kale.

Suv. Valstijų jurininkų, 
stovinčių Nicaragua, ko
mendanto kapitono Pendle
ton raportai liudija, kad ten 
su tų jurininkų pagelba į 
prezidentus buvo iškeltas 
Adolfas Diaz.

Vieną gražią dieną taigi 
tasai amerikoninių jurinin
kų komendantas pasiuntęs 
ultimatumą Nicaragua ka
riuomenės vadui ir jam pa
grasinęs kanuolių šoviniais, 
jei jis su savo kariuomene 
neapleisiąs vienos pozicijų 
ties geležinkeliu, kuris pri
klausąs amerikoninei kom
panijai. Kadangi to įsaky
mo nepaklausyta, ameriko
nai jurininkai pradėjo šau
dyti Į Nicaragua kareivius 
ir jų daugiau šimto užmušė.

Todėl užsienių reikalų 
kongresinė komisija labai 
tuo pasipiktinus, nežinanti 
nei kaip išrišti tą klausimą 
ir pabrėžianti, kad toksai 
Suv. Valstijų pasielgimas 
priešais save sukels didžiau
sią pietinės Amerikos res
publikų neapykantą.

APIE ALBANIJOS PĄ- 
DALINIMĄ.

Trijulė sumanius Albaniją 
padalinti tarp Serbijos 

ir Graikijos.
Francija su Rusija sten

giasi išgauti kitų Europos 
valstybių sutikimą reikale 
Albanijos padalinimo tarp 
Serbijos ir Graikijos. Jei

GENERALIS POLITIKI
NIS STRAIKAS.

Vokietijos socialdemokratai 
pergązdinę konserva- 

tistus.
Socialdemokratų organi

zacija Berlyne nesenai savo 
visuotiname susirinkime nu
tartus pasirengti generalin 
politikinin straikan. Todėl 
tam tikslui bus renkamas 
kapitalas. Tuo generalin 
straiku norima iškovoti sau 
visuotiną, tegalį ir slaptą 
balsavimą Prūsijoje.

Tasai
nutarimas pagimdė didelę 
baimę
Prūsijos seime liuosoji kon- 
servatistų partija,pęrstačius

socialdemokratų

NAUJO FRANCIJOS KA
BINETO PLENAI.

Pirmiausia busiąs praves
tas trijų metų karei

viavimas.
Naujojo Francijos minis

terių kabineto, kurio prein- 
ieru yra Rene Viviani, an
dai paskelbta dekleracija 
tvirtina, kad pirmiausiu 
valdžios uždaviniu — gauti 
paskolą, militariniams tiks
lams, paskui busią pravesti 
Įstatymai apie progresivi- 
nius mokesnius nuo pelno.

Užsienio politikoje val
džia prisilaikysianti išmė
ginto ryšio su Rusija, bet ir 
su kitomis valstybėmis bu
sianti sutikmėje.

Trijų metų kareiviavimo 
įstatymai busią pritaikomi 
ankštai ir lojaliai, gi paskui 
valdžia pagalvosianti apie 
šalies apgynimą tokiuo bu
du, idant gyventojams su
mažinus inilitarincs sunke
nybes.

CARO APSILANKYMAS 
RUMUNIJOJE.

Rumunams Rusijos caras 
taip daug patikęs, kad 

jo vardu pavadinta 
daug miestų 

gatvių.
Caras jau šenai apleidęs 

Rumuniją, bet rumunai tą
ją caro-budelio vizitą taip 
sujudinti, kad ir ligšįol ne
gali prideramai atsikvošėti. 
Iš to džiaugsmo Rumunijos 
miestuose gatvės pavadina-

Po caro apsilankymui vie
nas Rumunijos ministerių 
apreiškęs, kad dabar Balka-

SALDUS ŽODIS KON
GRESE.

Respublikonas kongresma- 
nas pagiria demokratų 

“speakerį”.
Suv. Valstijų kongrese 

kongresmanų republikonų 
lyderis, republikonas Manu, 
andai savo kalboje kon
grese kalbėdamas už au
tomobilių nupirkimą Suv. 
Valstijų vice-prezidentui ir 
kongreso “speakeriui” 
Clarkui, pastarąjį pavadino 
“dideliu kalbininku” ir pa

1
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(Iš D. Lietuvos laikraščiu).
Šešuoliai, Vilu, apskr. 

Gubernatorius patvirtino 
nutarimą uždaryti alines. 
Gegužės 14 d. nutarta ir 
monopolius uždaryti, 
monopolio vedėjas i 
draugai įkalbinėjo 
nėms, kad uždarius mono
polį padidės mokesniai ant 
kitu daiktų. Atsimainytą 
Šešuoliai jei gubernatorius 
patvirtintu ir paskutinį nu
tarimą.

nors 
ir jo 

žino-

ei ją kai-kuriuos suėmė ir 
nuvarė Kehnėn pas antstolį, 
rodos bene 4 mušeikas ir 
patį ją pirmininką Juozą 
Bajoriną. Bus galima drą
siau bent keliu pereiti.

Saus Šil.

ir 
jo-

uz-

Virvay aliai. Naum. ap. 
Lukšiu par. Gegužės 17 d. 
(n. k.) šiame kaime atsiti
ko nepaprastas atsitikimas. 
Minėto kaimo ūkininkai tą 
dieną suėjo pas vieną t< 
kaimo ūkininką dėti pinigu 
(algapinigių). Buvo jau vė
lu. Sudėjus veik pinigus ka
žin koks bernas šovė į ūki
ninkus ir pasislėpė. Mažai 
suvis sužeidė. Spėjama kad 
tai padaręs to kaimo ko
kis tai Šlapikas, nes ūki
ninkai nuėjo su policija į 
gilzines ir visus ten buvu
sius suėmė. Eina tardymas.

I-zas Z-kas.

Kaltinėnai, Ras. aps. Čia 
parapija nemaža, bet 
tamsumo bei girtavimo 
je nemažai.

Smuklės tikrai gerai
laikomos. Tekaus alinę labai 
sąžiningai palaiko, kraiv 
tuvninkas katalikas, švie
sus žmogus p. S. net per At
laidus kada yra akciznin- 
kai, pats sėdi už bufeto, sa
vo krautuvę palikęs vai
kams; mat jo vardu įsteig
ta minėtojo žydo aludė.>

Blaivybę tik dabar nuo 
pavasario pradėjo platinti 
jaunas nesenai • atkeltas 
kun. Žemaitaitis. Tik kleba? 
nas tuo visai nesirūpina.

Duok Dieve sveikatos mu
su jaunam darbininkui pla
tinti blaivybe ir toliaus gal 
sumažės ir girtavimai, peš
tynės, kurie pas mus 
dažnai atsitinka.

Ratnyčia, Traką apskr. 
Gegužės 14 d. 1 vai. naktį 
sudegė Ratnyčios miestelis: 
59 šeimynos liko be pasto
gės — 4Č žydu šeimyną ir 
13 ūkininką sudegė visi 
trobėsai: del sausumos ir 
didelio vėjo mažai kas galė
jo ką išnešti. Žmonių aukų 
nebuvo, tik sudegė arklys 
ir 2 karvės. Vienas senas 
žydas, Patikerys, regėdamas, 
kad nieko neišgelbėsiąs, už
rakino savo krautuve, ir- 
paėmes pagalvį, nuėjęs ant 
kapinių, išgulėjo, kol nepa
sibaigė gaisras. Žydu na
mai nebuvo asekuruoti, o 
ūkininką nuo 100 — 500 
rub.

Nuostoliai siekia 100 tuk- 
stanč. rub.

Brolvaikis Antanas.

v • » . iNaudingas stiprintojas at
sitikimuose, kutuose randdsi'11 
abclnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės^ 
kaipo tai:

Užkietėjimas, skilvio nemall-i < 
mas, . dispepsija ir kepenų 
neveiklumas. .

• . ’ 1 > • ’ • • i •

metų pasektpingo vartojimo. 
Savo užduotį; po sunkiai li-

Knygelę “SKILVIO LIGOS" 
pareikalavus siunčiame do*

1 vanai. .. ■ ( . , ■

Severas
I Balsam
I of Life

I
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbstl organizmui atlikti
gai paskubina pasitaisymu.
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 Severus Reguliatoriujepriderantį negalėje stiprintoju, ypatingai tinkamas jų ly- 

čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Ševera’s Regulator.” . Knygelę. “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.
Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt “Se- 
veros” gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti 

į i jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. Severą Co. ““J“

taip

Bell System

Mandagumas kalbant per telefoną yra 

labai svarbus daiktas. Per telefoną

•aĮima išgirsti visus akcentus ir pakrypi

mus taip aiškiai, kad erzinimas kalbumui

dalykui, gali būti netyčia ir nežiniomis įvel

tas. Žiūrėk, kad atkreiptum domą į tai,'

apie ką kalbama. Kalbėk šypsodamasi.

ištvir-
Vie-

ir mušei-

ir šiaip

Kaltinėnai. Ras. 
Musu parapijoj yra 
kusiu jauną vyruką, 
nas nesenai pargrįžusis iš 
kariuomenės, tai 
iriausias jų vadas 
ka.

Šventadieniais
turgadieniais taip ir slan
kioja pakeliais gyvatės aša- 
jru jirisimaijJįe. muši 1 amiiū 
draskydami, nekaltus žmo
nes praeivius. Kai kas tu
rėdamas ant savo kaimyno 
kerštą dar ir paperka šiuos 
amatninkus, kad tam nuga
rą gerai iškarštu.

Per Šeštinį geg. 15 d. vie
nas ūkininkas papirko šiuos 
ponaičius, kad įkaltų ūki
ninką R. del ncatsilyginimo 
sukalbėtu laiku keliu rub. 
Šie ištvirkėliai kerštinin
ką, privaišinti sumušė net 
kelius nekaltus žmones, o 
R. su peiliais subadė. Poli-

Balsas su nusišypsojimu ima viršų.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 
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žmoną pamaukė. Visus tris 
jau suėmė.

daiktai lenkininkams jau 
daro nesmagumo. Antai ne
senai vieną sekmadienį bu
vo procesiją. Bet joje buvo 
nešama tik tos bažnytinės 
Vėluvos, kurios buvo be lie
tuviškąją parašu. Kurios 
su tuviškaisiais, tos pa
liktos. Mat, lenkininkai sa
vu vėluvą neturėdami, be 
lietuviškąją apsieiti negali; 
tai bent naudojasi tomis, 
kurios jiems taip į akis ne
daria.

Ratnyčia, Trakų apskr. 
Nuo ugnies išliko tik baž
nyčia, žydu maldykla ir apie 
ketvertą namų. Ugnies prie
žastis — vienas žydas vė
lai atvažiavęs iš Pariečės, 
numetęs pašurėn papirosą 
su ugnimi. Žmonės pasako
ja, kad jei but atvykę iš 
Druskininką (3 — 4 vers
tai) gaisrininkai, tai į ūki
ninką trobesius dar but 
ugnies neįleista. Bet Ugne- 
gesiai, kad ir prašomi, nė
ję visgi, kad jiems iš Rat
nyčios neatsiuntė arklių. 
Mat, ugnegesiai savo arkliu 
neturį.

Druskininką žydai, kiek 
galėdami sayo .' padegelius- 
tautiečius šelpia. Bet* per 
ją tautiečio neatsargumą ir 

nuėjo

Gudeliai, Marijamp. apsk. 
Gegužės 21 d. Budkoje bu
vo Gudelių valsčiaus virši
los rinkimai. Buvo norėta 
rinkti naujas, bet pagalios 
liko tas pats senasis. Rin
kimas buvo gana urnai ir 
nepainiai atliktas: riksmu. 
Kurie turėjo geresnes ger
kles, tų ir viršus būvą. Mu
sų” apylinkės žmonės vis
dar neturi nuovokos apie mūsiškių triobėsiai

durnais.
apie tai, kaip rinkimus žmo
niškai atlikti.

viršilos rinkimų svarbą, ir

apskr.
senąją

Žcžmariai, T raką 
Geg. 21 d. ardant 
bažnyčią atsitiko nelaimė: 
nukrito ir negyvai užsimu
šė vyresnysis darbininkas 
sentikis, jaunas, 26 metų, 
doras ir blaivus vaikinas. 
Dirbo antri metai prie Žež-

Seirijai, Seinų ap. Dali
mis parduodamas Tukailos 
dvaras.

Liškcva, Seinų a]). Tris 
vaikinai, eidami iš Druski
ninką girti, užpuolė ant ke
lio “pakciorą”, pieną išlai
stė, pinigus atėmė ir jo

o
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Naujas Austrijos sosto įpėdinis Karolius Pranas Juoz as ir jb žmona.

Varnas.

Scirijai, Seinų ap. Prieš 
pat Sekmines buvo čia baisi 
palietė, sugadinusi kelius ir 
užnešus! žemėmis pievas ir 
javus. .

Kun. Ant. Šmulkštys, 
Liudvinavo , (Seinų vysk). 
kamend.,' išlaikęs tam ti
krus kvotimus prie Peteri; 
R. K. Dvasiškosios Akade
mijos, gavo š. Teologijos 
kandidato laipsnį.

Kun. Ant.. Šveistrys, buv. 
Kauno Karmelitą bažny
čios. kamendorius,. birželio 
3~d. (n. k.jatvyko ĮGlasgo- 
vą (Škotija) ir apsigyvens 
prie St. Luke’s bažnyčios 
(268 Go va lą street. G l. i • 
gow), kur jląrbuosis tarp 
Škotijos lietuvią.

J. M.

Rodunia, Lydos ap. Čio- 
“lenkai” suskato 
naujos bažnyčios 
o lietuviams jie 

senąją. Tai butu 
.. sumanymas tik

nykščiai 
rūpintis 
statymu,v 7

paliksią 
neblogas
lenkai čia^smdijomai, -turi 
omeny lietuviams kokią 
nors šunybę iškirsti. Tad 
lietuviams derybose su tais 
“broliais” reikėtų but la
bai atsargiems.

Tauraynat, Zarasu apskr. 
Tauragną parapija nema
ža ir daug čia yra dideliu 
sodžių. Gyvena čia daugely 
vietą sentikiu, kurie kai]) 
pasakoja, esą atgabenti 
vyriausybės nuo lenkmečio. 
Žmonių švietimas dar že
mas, laikraščiu daugumas 
sodžių dar ąė nematė. Tau
ra gniškiai nesirūpina jo
kiais tautos bei visuomenės 
reikalais ir nėra kas juos 
į tai ragintą. Čia kad ir y- 
ra “Blaivybės” skyrius, bet 
silpnai gyvuoja; daugumas 
blaivininką mauna degtinę 
nė kiek nesivaržydami.

Reikalingas čia labai pa
što skyrius, bet valstie
čiams tai nė negalvoj. Tu
ri valsčius nusisamdęs žy
dą vežti paštui iš Utenos. 
Bet koks iš jo vežiojimo 
nepatogumas. Laikraščius 
atveža sekmadienį pavaka
rį, kai žmonės jau grįšta 
iš bažnyčios. Kitą syk lauk
si, lauksi ligpat vakaro ir 
nesulauksi. Kad pašto sky
rius butą — visai kas kita 
butų. Bet žmonės to nesu
pranta. ,

Pušalotas, Panev. apskr. 
Antrą dien Sekminių, apie 
1 vai. po pietą, Dičiunų so
džiuje sudegė trijų gyven
toju 9 troboš. Viena šeimy
na liko be jokios pastogės, 
Laimė dar, kad medžiai ir 
subėgę žmonės gaisrą su
laikė, nes butu sudegęs vi
sas sodžius su 2-1 gyvento
jais.

Nuostolio padaryta virš 
10 tūkstančiu, nes nieko ne
spėjo išgelbėt: ’

Priežastis tikrai nežino
ma: spėjama padegus, nes 
taip pasitaikė, kada ma
žiausiai žndmią sodžiuje 
buvo ir vėjaš sodžiui! putė.

Dar kiti spėja, kad čia 
girtybės vaisiu esama. Ne
nuostabu, nes, abelnai, pu
šalotiečiai ląėgsta namie 
darytojo aląu$, be saiko į- 
sigerti.

, K. Meilužis.

P. Aidas.

Mažonų sodžiuje, palei 
Tauragę (Kas. apskr.), be
statant J.O11O Ivanausko na
mus, nupuolęs balkis, už
mušė darbininką Vincą 
Globi, 18 metu, perskėlus 
jam galvą

Musninkai, Vilniaus ap. 
Kadangi nuo seną senovės 
Musninkų parapija buvo 
grynai lietuviška, tai baž
nyčia ir visa kas bažnyčio
je intaisyta lietusią. Bet nu- 
Mąi kpn. Valavičiui įvedus 
lenkiškas pamąmas ir .lie
tuvių intaisyti ‘Bažnyčioje

IŠ KAUNO. -
Katedros bažnyčioje, ge- 

guž. 23. d. Jo Eksc. Žeinai- 
čių vyskupas Karevičius at
laikė įškįlmiiigas gįėdanią- 
^iąs pamaldas už a. a. na- 
bašninkb * vysk ūpo Gasparo 
Girtauto dūšią. ‘ ’

HuffloraS^SatyrA
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU mylėtojas.
Puslapių 151. j

Ne visuomet Smogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netiaka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui sutei
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turėti 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimue- 
Be. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progų tekina susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienas 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių. -

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningų vartt
HUMORAS IR SATYRA/ ‘ 

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

Kninga turi daugiau pusantro Blmto puslapių. Spauda aiški ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c. :i

Kas tų kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirkę, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningų ir siundant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresų:

J. M. Tananevičia,
3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL,

Of All Human Blessings

šonai Liberty Is Prized
■ the Highest

Kiekvienas Ame
rikos pilėtis paau- 
| kautų savo turtą ir 

gyvybę apginimui laisvės, 
1 gvarantuotos konstitucija 
g Suvienytų Valstijų. Ameiri- 
Įkonai užlaikydami tokį i- 
■ dealą pastatė ir užlaiko

BUDWEISER.
Per 57 metus jo 
gerumas, čystu- 

mas, švelnumas, ir išimtinas Saazer 
apynių skonis stovėjo augščiau kitų 
rūšių alaus buteliuok, lygiai Laisvės 

h stovyla stovi augščiau vįsako New 
| Yorko uoste. Jo išpardavimas perei

na visokį kitą alų daugybe milijonų 
j butelių.
t Pilstomas į butelius tik naminėj 

dirbtuvėj.
. ANHEUSEH-BUSCH 

ira,/ j St. Louis.

[j ši Ktovyla, didžiausia 
r pasaulyj, vaizdiną laisvės
I deivę, laikančią augštai
Į žibintuvą, kuriuo ji ap-
į šviečia svietą.
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LIKIMAI AMERIKOJE.
parapiją. Tą pat dieną bu 

Darbai eina blogai. Vestu- vo išrinktas komitetas iš še
vių buna daug. Netau- 

pumo pasekmės.
Rubsiuvių darbai labai 

blogai eina. Dirba žmonės 
pasikeizdami. Nors nekokie 
laikai, bet žmonės čia po
ruojasi. Pasitaikius vestu
vėms, matosi atgabenant 
rudžio po keliolika statinu- 
kių. Keista, kad tokioj ši
lumoj mėgsta žmonės ma
žuose kambariuose susti, iš 
ko daugumas apserga.

Kaikurie žmonės, susitau- 
pinę po keliatą dolerių, 
smunka Lietuvon, manyda
mi ar visai ten apsibūti, ar 
sugrįšti čia darbams page
rėjus. O gerai uždirbantieji 
jau turi Lietuvoj apsipirkę 
žemės ir važiuoja ten gy
venti. Bepigu, kad taip 
jiems sekės ir kad mokėjo 
gyventi. Gaila, kad nema
žai yra tokių, kurie netaupi- 
na, o sako, girdi, kam čia 
taupyti, mirsi ir liks tavo 
turtas kitiems. Sveiko pro
to žmogus supranta, kad tai 
labai negudrus pasakymas. 
Taupantis darbininkas no 
turtus krauja, o tik deda 
del tamsios dienos — gali 
apsirgti, darbo netekti ir tt. 
Štai šis laikotarpis yra pa
moka. Tie, kurie gyveno 
taip, kad tik galus su ga
lais sudurti, pasijuto riesta
me padėjime darbo netekę. 
Už ko griebtis dabar? Jei 
nemokėsi, tai šeimininkė 
nelaikys; ilgai nelauks. Jei 
»‘ntsiįyginsi, tai pasirėdęs 
p<e stalo apvožtą torielų: 
Dabar pasitaiko matyt me
tant iš namų už randų ne
mokėjimą. O daugiausia 
kenčia tie, kurie netaupino; 
dažniausia pasitaiko tai]) 
rudžio draugams. Patarti
na pakeisti blogus papro
čius geresniais.

A. Kurilaitis.

BALTIMORE, MD.

WEST PULLMAN, ILL.
Lietuviai darbuojasi 

ir kila.
Apie šio miestelio lietu

vius nesimato laikraščiuose 
aprašymų. Atrodo taip, lyg 
kad jų čia nebūtų arba kad 
jie Besidarbuotų. Tštikro-gi 
jau 15 metų, kaip gyvena 
čia lietuviai ir jų čia yra ap
link pusantro šimto šeimy
nų ir apie 400 pavienių. Jų 
didžiausias ir pagirtinas vei
kimas apsireiškia tvėrime 
savo parapijos. Šiaip jau ki
to veikimo čia nekiek tesi
mato. Trūksta vadovų, pra
silavinusių vyrukų. Šiaip 
lietuviai gražiai čia gyvena. 
Kartais pasitaiko šiokių-to- 
kių blogumų, bet kur be jų 
apsieinama.

Šis miestelis yra Cbicagos 
pašonyj ir atokiai nuo did
miesčio dirbtuvių, dulkių, 
skerdyklų dvokimo. Namai 
nėra sugrusti, aplinkui turi 
darželius ir, apskritai, čia 
daug yra žaliumynų. Todėl 
oras tyras, sveikas ir nei 
kiek neprastesnis už so
džiaus orą. Blaivus, doras 
žmogus gali čia palaimintai 
užgyventi.

Nors mažas tėra čia lietu
vių skaičius, bet vis-gi iš
drįso pradėti steigti parapi
ją. 1913 m. kovo 3 d. Atra
dimo Kryžiaus dr-ja buvo 
sušaukus visų lietuvių susi
rinkimą, kur ir buvo svars
tyta ir nutarta steigti savo

ir

Lietuvos va ik u

1S 
i- 
s 
s

t 
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šių vyrų. Jin pateko Ant 
nas Vainauskas, Kazimier? 
Žiogas, Stas. Eidimtas, A 
tanas Kaulakis, Juozas D 
bilas ir M. Kiuberis. Jien 
buvo pavesta visas parap 
jos steigimo rūpestis. Sus 
rinkime buvo sumesta $13 
Parapija pavadinta šv. Pe 
ro ir Povilo. Parapijos si 
sirinkimai atsilikinėjo k? 
mėnuo. Lig birželio 21 
jau buvo kasoje $1.20 
Tuo tarpu buvo apeiti lot 
ties 123 g. ir Emerald a v 
Lotai kainavo $2.400. I 
juos įmokėta buvo $1.0C 
Po užpirkimui bažnyčiai 
tų buvo paduotas arcivj 
kupui prašymas duoti liet 
vių kunigą. Sausio 6 d. 19 
m. liko išklausytas mus pi 
šymas ir gavome kun. 
Lukošių. Kol kas pamald 
atsilikinėja lenkų bažnyči 
Jau turime leidimą stat 
bažnyčią. Statydinsime ka 
tu ir mokyklą ir klebonij 
birželio 17 d. bus pasta 
tas bažnyčiai pamatas.

Tai-gi darbas bažnyč 
statymo gana greitai va 
mas.

KENOSHA, WIS.
Nulupo dvi skuras. Su 
trumpino darbo valan

das smuklininkams.
Birutninkai man

kštinasi.
Birželio 7 d. S. L. A.

kuopa turėjo savo pikninl 
Laike pikninko bartende 
apsivogė. Pavogė vyno 
telį 75c. vertės. Tas dalyk 
buvo pakeltas kuopos n 
nešimame susirinkime. T 
prie vyno butelio prisidč 
dar ir riebių žodžių. Gal< 
net du warrantu buvo d 
apsivogusio bartenderio i 
imta. Už vogimą teisėj? 
nubaudė $5. Už riebius ž 
džius $1. Abiejuose atsitik 
muose kaltininkas užsim< 
kūjo teismo lėšas. Pinigą 
žinoma, teko ne kuopai, be 
Dėdei Šamui. Tai nuo bėd 
no vaikino it nuo jaučio m 
lupo dvi skuras.

Nejaugi mus dr-jos neg? 
įėjo apsieiti be svietišk 
teismo, kurs daug lėšuoj 
ir žemina lietuvių vardą. 
Priegtam kokia iš to nauda 
dr-joms.

Miesto valdžia išleido į- 
sakymą, kad šventadieniais 
šokiai ir smuklės užsidary
tų nuo 8:00 vai. vak.

Iš vietinių dr-jų labiau
siai pasižymi “Birutės” dr- 
ja. Ji turi ir kareivių sky
rių, kurie ,seredomis ir pėt- 
nyčiomis nuo 7:30 v. vak. 
mankštinasi parapijos 
lėj.

Jauni vyrukai labai įnir
to poruotis šį pavasarį, ko 
čia pirmiau nebūdavo. Ma
lonu pažymėti, kad vestu
vės gražiai praeina ir šalto- 
jon niekas nevedamas iš 
vestuvių. Taigi lietuviai kį- 
la. Tegu anas atsitikimas su 
bartenderiu bus pamirštas 
ir tegu jis neatsikartoja 
daugiau.

Kenošiškis Jonas.

ų it apsipaciuoii, 
merginų trūksta. Yra pasi
turinčių, gerų vaikinų.

J P.

'a?’.* ^>7-^ r

KATALIKAS

sa

AMSTERDAM, N. Y. 
Audėjų streikas. Pakriko 

. choras.
Vienrj audiminėj dirbtu

vėj kiro darbininkų strai-

NEW YORK, N. Y, 
Nelabų žmonių darbeliai.
Birželio 20 d. vienas gir

tuoklis parėjo vėlai prisipu- 
tęs namo. Jo pati truputį 
jam prikišo apie jo girtybę. 
Nelabas žmogus apmušė 
žmoną ir išrovė saują plau
kų iš jos galvos.

Water gatvėje valkatos 
užpuolė tris žmones ir ap
vogė juos. Nuo vieno atėmė 
laikrodėlį ir $20, nuo antro 
$8.17, trečias nieko su sa
vim neturėjo. Valkatos pa
sislėpė.

P. w.

BROOKLYN, N. Y. 
Peštynės smuklėj.

, Du susimušė smuklėj. Du 
kitu šoko susipešusiem pa- 
gelbon. Vienam liko pakau
šis pralaktas. Visas buvo 
apsipylęs kraujais. Tai su
žvėrėjusių žmonių darbai.

Petras W.

■ ■

jus rasit juos besukant NAVY Long Cut į sal
džius, kvepenčius Burley cigaretus. Sveiki, vei
klus vyrai reikalauja sveiko pasilinksminimo 
— ir jie tai turi iš čysto, švelnaus NAVY eiga- 
retų, kuriuos jie gali rūkyti visą dieną.

MONTELLO, MASS?
“Vyčių” prakalbo^

Birželio 25 d. šių metų 
“Vyčių” 1 skyrius parengė 
prakalbas. Kalbėtojais bu
vo keliatas vietinių mokslei
vių. Pirmiausia kalbėjo šv. 
Jono dvas. seminarijos auk
lėtinis F. J. Juškaitis. Jis 
kalbėjo apie minėtos orga
nizacijos užduotis ir tikslą. 
Aiškiai prirodinėjo tos or
ganizacijos svarbą. Antras, 
Niagara Falls universiteto 
studentas, H. J. Vaičiūnas 
kalbėjo apie tikrąją vieny
bę. Trečias, narys vietinės 
kuopos, moksleivis J. Ra
manauskas, kalbėjo apie į- 
vairius žaislus. Ragino vi
sus prisidėti prie palaiky
mo ir tobulinimo žaislų. 
Toliaus narė vietinės kuo
pos, p-lė O. Kasečiutė, dek- 
lemavo eiles “Sudiev Tėvy
ne”. Paskiausiai kalbėjo šv. 
Jono dvas. seminarijos auk
lėtinis F. A. Vermauskas., 
Tas kalbėjo apie tikslą, la
biausiai apie “Vyčių” orga
nizacijos tikslą. Pabaigoje 
jis nurodė, kad “Keleivio” 
korespondentas (Jauna 
mergaitė) neteisingas žinias 
padavinėja. Bet tokiems 
“apšviestunams” kaip tas 
korespondentas, kurs dusyk 
du dar nelabai gali suro- 
kuoti, vargu bau ką gelbės 
išrodinėjimai. Jų liogiškais 
argumentais nepertikrinsi. 
Jie, anot Jakšto, vis savo 
seną dainelę ar giesmelę it 
Šidlavos ubagas kaip šaukė 
taip šauks.

Po prakalbų prie vietinio 
“Vyčių” skyriaus , rodos, 
prisirašė keliata^miujų na
rių.

Montollietis.

ATHOL, MASS.
“Vyčių” pikninkas.

Birželio 14 d. atsibuvo 
“Vyčių” pikninkas. Žmonių 
buvo labai daug. Visi links
mai žaidė, dainavo. Bažny
tinis choras, vargonininko 
vedamas, puikiai padainavo 
keliatą jausmingų dainų. 
Po to gražiai prasilavinu
sios mažos mergaitės žaidė 
tautinius žaislus. Žaislai la
bai susirinkusiems patiko. 
Tos mergelės irgi priguli 
prie “Vyčių”.

as.

ST. CHARLES, ILL. 
Paaiškinimas.

“Kataliko” num. 25 sa
koma, kad šv. Jurgio dr-jos 
pikninkas sugriuvęs del vie
no neišmaningo žmogaus. 
Taip nebuvo. Minėtos dr-jos 
nariai nusprendė nebedary
ti išvažiavimo, kuomet gavo 
žinią nuo šerifo, kad negalės 
pardavinėti 
gėrimų.

svaiginamųjų

lk Jušius.

WINNIPEG, MAN., 
CANADA. 
Pikninkas.

Birželio 20 d. atsibuvo čia 
lietuvių pikninkas. Buvo 
labai daug žmonių. Buvo ir 
svetimtaučių. Visi labai 
gražiai linksminosi. Buvo 
dainų, šokių ir žaismių. Vis
kas gerai klojosi. Visi buvo 
patenkinti.

Draugas.

Dideli karščiai. Visoj 
Francijoj siaučia pasibaisė
tini karščiai. Dąug žmonių 
nuo karščio pasimirė.

Per Ištisą

GAIL & AX 

NAVY 
Long Cut Tobacco

“Clcriausia tabok a geriausiame apvynioj i me"
NAVY yra nunuokęs Kentucky Burley, 

rūpestingai išaugintas ir pribrac’intas iki 
malonaus švelnumo ir saldumo — su malo
niu kvapai! iu, kokio nerandama nei jokioj 
tabokoj.

NAVY ateina pas jus čysta, saldi, šviežia 
ir kvepianti, nes ji yra apsaugota garsiu 
NAVY pakeltu su keturiais apvyniojimais — 
stora Manila, Tin-Foil, nepermerkaina “Glas- 
cine” popera ir Litho popera.

Pamatysit, kad ją lengva susukti tą šilki
nį Long Cut Burley į apvalins tobulus ciga- 
retus. Jus taip-gi atrasit, kad NAVY yra 
labai tinkama del pypkės ir saldi, gardi čiul
pimui. Nes NAVY yra viena tarp pasitikė
tum “viskam tinkamų" rūšių tabokos.
— _ - a « Prašyk savo pardavėjo ne-
IIY m A i lokauios “Papers” kninge- 
lx :jL A*.TjLJl lės, kuri duodama su kiek-

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Tarp moksleivių.
— Ar pas jumis gerai nie

ky ties ?
— Tai, kol dabar negerai, 

tik pas mus priviso kasžin- 
kokių “aušriniečin” su “a- 
teitininkais”.

— Ar tai jie neduoda 
jums flirtuoti?

— O pas jus ir flirtuo
ja!... O mes vieni susiėję 
į kompanijas tik pasėdim 
už žalių staliukų prie bon- 
kos degtinės, ar alaus, pa
kukuojame, parūkome ir 
viskas.

— Tai pas mus geriau: 
musų šeimininkė kas suba- 
tą kelia, balių, o mes kad 
pripirksime degtinės, vyno, 
ji pasikviečia daugiaus to
kių ponių ir ūžiame iki auš
tant. •

— E, kokios čia panos iš 
bobų: mes su tokiomis vi
sai neužsiimamo.

— Neišmony, su boba ge
riau loši, kai su pana.

vyriausias revoliucio- 
vadas Davilmar vie- 
susirėmime su val- 
kariuomene, netoli

Vadas užmušta. Ant salos 
Haiti 
nistų 
name 
džios
San Domingo sienos, liko 
užmuštas. Tečiau tas atsiti
kimas revoliucionistų nei 
kiek nesulaiko nuo kovoji
mo prieš valdžią.

Karalius sergąs. Serbijos 
karalius Petras tikrai susir
gęs Vranija, į kur specia
liai pakviesta d-ras Chvost- 
kov. Vadinasi, karalius 
Bielgradan nesugrįžęs. Jo 
vietą šalies valdyme užimąs 
jo jaunesnysis sūnūs Alek
sandras.

G5 GAIL&AX

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAIPirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarikų Vakacijų
Lemont’s Resort Fruit Farm **
ant kranto Šv. Juozapo upes, Sodus, Mich.

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelįų du'nų1 ar 
sanvaičių, laike vasaros karščių ant pailsio tai žinokit, kad nerasite gert s 
vietos už:
LEMONT’S RESORT FRUIT FARM, apygardoj Sodus, Michigan
tuoj ant kranto upes St. Joseph, yra tai puikiausių linksmiausių ir sveikiausių 
vietų praleidimui vasaros kiirtšų dienų po pavėsinis puikiausių medžių. Yra ten 
geriausios maudyklės bėgančiame ir vystame. vandenyj: inineraliski vandenis, 
kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žnvavimui. Visokį vaisiais kaipo : Žemuogės avietes, obuoliai 
grinšios ir vynvuogės — viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes vystai ir 
gardžiai taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži 
nes turiu karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinama “cottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovomis, ir daug kambarius dideliame budink?, vis tai del pailsio at- 
silkantiems Kviečiams. Prekė: $8.?50, už savaitę ir augščiau $1.15 per diena ir 
naktį ir augščiau (Džiovininkų nepriimam). . .

Važiuodamas ant Lemont Resorto Fruit Farmos. važiuok taip: imk laivų 
(botą) linijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash Ave. ir River gatvių, 
per ežerų Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytkarį “Dowagiac Eau 
Claire”, kurie davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort”. Kelias prekiuoja 
tiktai 75c.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dienų: 9:30 rytmety] ir 11:30 va
kare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiais parems savo draugbrolį, lietuvį, 
o ne kokį ten airi arba žvdą, pasilieku su godone jūsų.

Adr.: ALEX J. LEMONTAS, Lemont’s Resort, SODUS, MICH.

SAULE’
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS ■

Išeina kas ntarnlnkas Ir pelnyta.
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMEBIKOJ f metams $2.50
l pusei matų $1.25

EUBOPOJ pRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
____________ l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rasyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co,
520'522 Wi South Ali., • Mahanoy City, Pa.

Skaitykit “KATALIKĄ
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■ Naminio karo maurojimai.

dinamitas sulošė

agitacija pabaigs

Poroje vaidai yra obuoliu, 
nuo kurio vyras paprastai 
apturi tik... žievę.

Negeros yra neprisirpu- 
sios vynuogės, aršesni yra 
supuvę obuoliai, bet aršiau
sias už viską yra moterių 
liežiuviavimas.

ant 
vie- 
vy-

žmonės taip kiti į kitus 
panašus, kad kuomet išvar-' 
disi vieno nusidėjimą, tai 
tūkstančiai prie jo prisipa
žįsta.

liko Įveikti, 
tautų pagel

ti’ išginkla-

pataisyti tų blogų, 
jau bus pcrvėlu, 
didesnė šalies dalis 
kruvinau naminiu

" *’■’ ' . • ' • , '’'‘b- ' J • •'

j#

laidotu-

du-

pei-

Tokiuo 
“Viltis” 
žinutę iš

LIEPOS m., 1914 m.
K. Zenono k. ir Ver. p.

30. P. 7 brolių kentėtojų
11. S. Pijaus 1 pop.
12. N. 6 po Sekm. Jono Gval.
13. P. Margar. p.
14. U. Bonaventūros v.
15. S. Henriko c. Jokūbo v.

Patemijimai.
Nelaimingoji Habsburgų 

dinastija.
Pirm šešiasdešimts metų 

vengrų tauta sukilus tvėrė
si ginklų, kad iškovojus 
sau laisvę, išsiliuosavus iš 
po Austrijos globos. Ven
grai didvyriškai kovojo 
prieš savo prispaudėjus aus
trus, bet tiems pastarie
siems atėjo pagelbon pikta- 
darė Rusija ir narsus ven
grai pagaliau 
nežiūrint kitų 
bos.

Numalšinus 
vus sukilėlius vengrus, Au
strijos valdžia ėmė smar
kiai bausti suimtus vengrų 
vadus.

Tarp' kitų mirtin buvo pa
smerktas ir jaunas grafas 
Karolyi ir su kitais nužu
dytas.

Kareivi motinos sopuliais 
perimta širdis užsidegė pa
gieža i pergalėtojų. Motina, 
netekus savo mylimiausio
je sūnaus, metė prakeiksmų 
ant dabartinio, tuomet dar 
jauno, imperatoriaus Prano 
Juozo, atimdama jam tuo 
budu visokių šiame pasau
lyj laimę ir jo pasisekimų. 
Vadinasi, grafo Karolyi 
motina prakeikė visą. Hab
sburgų dinastiją.

Taip skamba vengrų pa
sakojimai.

Ir nuo to laiko ant Habs
burgų dinastijos pilasi Įvai
rios nepalaimos, kurių vai
sius renka dabartinis sene
lis imperatorius Pranas 
Juozas, kuris kituomet ne
norėjo susimvlėti ant Karo
lyi.

Ir taip:
• Meksike nužudoma jo tik
ras brolis.

Anarchistas durklu per- 
skriodžia jo žmonos širdį.

Jo vienatinis sunns Ru
dolf kaž-kur pražūva.

Broliaduktė d’Alencon
sudega Paryžiuje.

Numylėta anūkė priešin
gai jo norui išteka ir pas
kui žųva.

Gi dabar pagaliau jo nu
mylėtas broliavaikis, arci- 
kunig. Pranas Ferdinandas, 
sosto įpėdinis, su savo žmo
na nušautas Sarajevo gatvė
se.

Ar tie visi smūgiai yra 
grafienės Karolyi prakeik
smas — niekas negali žino
ti. Ir jei tikrai kokia nors 
psychinė jėga valdė tų vi
sų atsitikimų bėgį, tai — 
tėmijant Į pasekmes — bai
sus turėjo būti kenčiančios 
motinos prakeiksmas, bai
sus turėjo būti jos nusimini
mas ir sūnaus nužudymu 
persiėmimas.

Tečiau taippat turi būti 
stebėtinas imperatoriaus 
Prano Juozo ir stiprumas, 
jei jis ligšiol tų nelaimių 
slegiamas dar visiškai ne
sukniubo ir gyvena, kaipo 
tikrasis savo visų nelaimių 
liudininkas.

Ir toms nelaimėms dar nė
ra galas.

Kiekvienam norėtųsi pa-

sakyti, kad įnirus Pranui 
Ferdinandui, turės pagaliau 
mirti ir Austrija. Bet tuo 
tarpu niekas negali nuspė
ti ir pramatyti, kokias Eu
ropon atmainas įneš Prano 
Ferdinando nužudymas. Ko 
gero! Dabartinis imperato
rius dar gali sulaukti savo 
valstybės puolimo, jei ne
atsiras žmogus, kuris tų 
valstybę, susidedančių iš į- 
vairių tautų-tautelių, galė
tų savo geležinėje rankoje 
palaikyti.

Tai vengrės motinos pra
keiksmas!

Štai kadir a. a. Mališaus
kienė. Paliko net penketų 
mažų vaikelių. Kas gi juos 
auklės, kas juos apliuobs, 
kas juos incl sties, išmokys?

Dievas tokio maldingumo 
nereikalauja. Ir todėl, mums 
regis, butų didis laikas mm 
su vargšus sodiečius atpra
tinti nuo braidžiojimų upe
liais. Tuo turėtų užsiimti 
musų laikraščiai. Nes tai 
svarbus dalykas. Kiekvie
nam yra progos savo mal
dingumų išlieti savose baž
nyčiose, bet ne klaidžioti po 
nežinomus kraštus ir ieško-' 
ti sau ir savo vaikams pra
žūties.

Kultūringesnės tautos pa
našiai nepasielgia. Gi lietu
viams kaip tik laikas paki
lusias kultūroje tautas sek
ti.

Lietuvės-maldininkės 
mirtis.
vardu dienraštis 
paduoda trumpų 
Vilniaus. Štai ji:

“Po iškilmingų 
vių a. a. gen. A. Paškevi
čiaus, vilniečiai 27 d. šio mė
nesio (gegužės. “K.” Red.) 
matė dar vienų liūdnų regi
nį. Kun. L. Markučius, Au
šros vartų vikaras, su ke
liūta giedorių lietuvaičių, 
lydėjo a. a. Morta Mališaus
kienę, atvykusių Vilniun iš 
Alvtaus dvaro, Suvalkų g., 
ir numirusios Savičo ligoni
nėje. Paskui padėta 
prastų ratų karstų ėjo 
i ui-vienas nabašninkės 
ras, nešinas rišulėliu.

‘‘ Nabašninkė inaldi 11inkė 
pirmų sykį atvyko Vilniun 
ir nežinojo, kad jau nebesu
grįš prie savo mažų vaike
lių, kurių paliko penketą. 
Būdama Kalvarijoje ėjo pro 
(?) Cedrono upelį basa, per
sišaldė ir sugrįžusi Aušros 
Vartuosna apalpo. Gerb. 
kun. Volodzko, vietos klebo
nas, kuris viWbmct rūpinas 
maldininkais, pakvietė gy- 
lytojų ir įsakė nuvežti li
goninėn. Ten po keliūtos va
landų atidavė Dievui 
šių.”

Plaukai šiaušiasi ant 
vos ir žmogui širdį it
bais varsto skaitant tą ži
nią. Gi panašių atsitikimų 
įasitaiko daug. Kas metai 
pavasario laiku musų mal- 
lingos sodietės keliauja ap
lankyti Kalvariją ir jų ne
mažai turi Vilniaus ligoni
nėse pasiraičioti- ir pagaliau 
ict mirti. Ir viršminėta ži- 
lia apie maldininkės mirtį 
mums daug ko pasako. Pa
sako tai, ko negalima net 
ant laikraščio skilčių iš
reikšti.

Visupirmu mums didžiai 
nuostabu, kad “Viltis” iš 
to atsitikimo neišveda jo
kių komentarių, nepažymi 
tų didelių lietuvių tautai ir 
jos kultūrai nuostolių, ko
kius paskui save velka pa
našus atsitikimai.

Mat, Augščiausiojo valia! 
Labai gerai žinoma ir su
prantama, kad Jo valia, bet 
taippat žinoma, kad Visaga
lis Dievas yra perdaug ge
ras ir jis nereikalauja pa
našių aukų.

Iš kur gi pas lietuvius 
bus kokis nors progresas 
kultūroje, jei motinos brai
džioja po Cedrono upelius, 
gi jų vaikai išalkę maudosi 
ašarų klanuose! Negana to. 
Motinos po pramanytus u- 
pelius braidžiodamos ati
duoda Dievui dūšias, gi jų 
vaikučiai palieka neapru- 
pinti, amžinais elgetomis. 

‘Juk jau ir taip Lietuva per
pildyta elgetomis ir jų 
skaitlius dar vis labiau di- 

i dinamas.

Dar naujas sumanymas.

“Draugo” 27 numery j 
Lietuvių Informacijos Biu
ro, Paryžiuje, vedėjas, p. J. 
Gabrys, padėkojęs už $25.- 
00 aukų, kurias S. L. R. K. 
A. 29-tas seimas minėtam 
Biurui paskyręs, katalikų 
susivienijimui stato naujų 
propozicijų, būtent, kad a- 
teinančiais 1915 metais šis 
susivienijmas savo seimų 
atlaikytų ne Amerikoj, bet 
Paryžiuj! Sako, ateinančiais 
metais katalikų susivieniji
mui sukaks 30 metų darba
vimosi tėvynės naudai, to
dėl tas sukaktuves ir pride
rėtų su didžiausia iškilme 
paminėti.

“L. L B. vardu — rašo 
p. Gabrys — aš turiu garbę 
kviesti Jus laikyti busimą
jį nepaprastų seimų Pary
žiuje, liejos mėn., 1915 m. 
Prie tos progos L. I. Biu
ras rengiasi sukviesti Pa
ryžiun ir visas kitas žy
mias lietuvių draugijas ir 
veikėjus iš D. Lietuvos, 
Prūsų Lietuvos ir Ameri
kos, idant tuomi padaryti 
visų lietuvių (Panlituaniš- 
kų) seimų — demonstracijų 
didžiausiame ir kulturin- 
giausiame pasaulio centre 
— Paryžiuje.”

Toliaus p. Gabrys pažy
mi, kad tame Panlituaniš- 
kame seime galima butų ap
tarti daugybę musų tauti
nių reikalų, palytinčių visą 
tautų ir padėti pirmąjį pa
matų visų lietuvių organi
zacijai: Tautos Tarybai.

Paskui pažymi, kad tokio 
seimo svarbumas esąs labai 
aiškus, nes tai butų viešasis 
pripažinimas —- konsekra
cija musų užmirštosios tau
tos viso pasaulio akiveizdoj 
iš 'pusės garbingiausios ir 
kultūringiausios Europos 
tautos.

Ant galo p. Gabrys sako, 
kad praktikinis to seimo į- 
vykdymas esąs lengvas, nes 
jis tani tikslui turįs užtik
rintus minus Paryžiuje.

30-to metinio seimo negalė
tų del kokių nors priežas
čių atlaikyti Paryžiuje, ta
tai turėtų Panlituaniškan 
seiman, Paryžiun, pasiųsti 
nors 20—30 savo delegatų. ' 

“Draugas” nuo savęs tą 
p. Gabrio sumanymą pava
dina svarbiu, gražu sumany
mu ir nori, kad sumanyto
jas apie tai plačiau išdėsty
tų, o tuomet gal ir butų ga
lima, iš visų pusių spaudo
je apsvarsčius, paskirti de
legatus į Paryžių.

yLabai gražų. Bet Ras re!' 
pirmiau padaryti su tuo, j e. 
katalikų susivienijimo šulai' 
bijosi leisti tam sus-mui pri
sidėti prie kitų lietuvių sro
vių, kadir del bendro tau
tos labui veikimo? O juk 
Paryžiaus Seiman, kaip p. 
Gabrys tvirtina, galėsią su
važiuoti iš visur visokių pa
kraipų lietuviai, atpenč ne 
vieni katalikai.

Tai vienas svarbiausių 
katalikų sus-mui keblumas.

Kas valdo žemę.
Daug kalbama ir rašoma 

apie perdaug anormalius 
santikius, kokius Suv. Val
stijose pagamina žembirbių 
stoka, tai reiškia mųžų že
mes ūkių, ant kurių, pasi
taikius pramoniniam kri
zini, gyventojai galėtų atsi
remti. Žinomos taippat šios 
šalies agrikultūros departa
mento pastangos, kad gy
ventojus kieku galint pa
traukus žemdirbystėn, į u- 
kius.

O tečiau akiveizdoj santi- 
kių, kokie šioj šalyj pilnai 
įsivyravo, tas tikslas atsiek
ti tiesiog negalima. Kaip 
viską pagaliau, taip ir žemę 
čionai apglėbė didis kapita
las, kuris mažiau turtin
giems žmonėms savo konku
rencija tiesiog neleidžia nei 
užsiimti ūkio darbais. Tatai 
ir visa priežastis, kodėl šian
die ūkininkai (farmerjai) 
palieka savo ukius ir dau
ginasi kur i miestus, tveria
si bile kokios pramonės, ar
ba nešinusi, kur akįs veda. 
Be abejonės, kuomet nors 
prisiartįs (toksai laikas, ka- 

tversis už plūgų, bet kokia 
lauks juos sunkenybė Įgyti 
žemės ^sklypelį?\

Kuomet kapitalas valdo 
šalį, jis yra tiesiog patvaldis 
ir nepakenčia, idant kas 
nors pats galėtų su pelnu 
del savęs dirbti! Gi čia, kaip 
iš sekančio sąstato pasiro
do, tikrai taip dalykai ir 
stovi.

Septyniose valstijose 1.- 
802 didžiažemiai turi nuosa- 
vių 89.652.000 akrų žemės.

G clcžinkelio kompani j a 
“The Southern Pacific R. 
R.” turi 13.879.931 akrų.

Geležinkelio kompanija 
“The Union Pacific R. R.” 
yra savininkė 975.127 akrų.

Weyerhauseru šeimyna 
dviejose valstijose turi 1.- 
525.000 akrų.

182 savininkai turi 16.- 
990.000 akrų valstijoj Flo
rida, kas užima beveik pu
sę valstijos.

“The Michigan Iron and 
Land Co.” turi 320.000 ak
rų.

Geležinkelis “The Chica
go and Northern” turi'370.- 
000 akrų.

Tris didelės kompanijos 
valstijoj Oregon turi 1.011— 
00 akrų.

Vienas turčius Idaho val
stijoj — 440.000 akrų.

Firma vardu “The Miller 
and Lux, turi Kalifornijoje 
14.500.000 akrų.

Reikia pažymėti, kad di
desnė dalis tų didelių plotų 
žemės savininkų Įgiję tas 
žemes suktybėmis, graftais 
arba su pagelba pačios val
džios, kuri panašius indivi- 
duus. visuomet favorizųoja.

Visa nelaimė šiai šaliai y- 
ra tas, kad čia pinigas, dir
ba pinigą ir yra saiku’vie-

Nauji svečiai atkeliauja.
Didžiosios Lietuvos laik

raščiai rašo, kad šį rudenį 
Amerikon ketina apsilanky
ti žinoma Lietuvos veikėja 
ir rašytoja ponia Sofija Ki- 
inantaitė-Čiurlionienė. J os 
apsilankymo tikslas tiesiog 
ideinis. Ji norinti užmegsti 
artimesnius ryšius su Ame
rikos lietuviais ir juos su
pažindinti su dabartiniu 
Lietuvos kultūrinių ir eko
nominiu stoviu. Tam tikslui 
atsiekti ponia Čiurlionienė 
parengsianti lietuviams pa
skaitas.

Be to Amerikon žadąs at
keliauti kum J. Gustaitis. 
Šis atkeliausiąs “Žiburio” 
draugijos reikalais. Regis, 
mėgįsiųs rinkti šimtines su- 
lyg p-nų KairukšČių suma
nymo, nes 1915 metai čia- 
pat arti, gi tasai sumanymas 
labai lėtai velkasi ir gali 
dar žūti.

Valstijos Montana guber
natorius Steward birželio 
26 dienų šių metų perstatė 
Suv. Valstijų karo ministe
rijai reikalingumą per
kelti federalę kariuomenę iš 
Forto Vancouver Į Fortą 
Missoula, idant tų kariuo
menę turėti po ranka, kuo
met mieste Butte, Montana, 
gimsiančios naujos darbi
ninkų riaušės. Gubernato
riaus Steward tų reikalavi
mų asmeniškai perstatos se
natorius Meyers, kuris prie 
tos progos karo ministerijos 
valdininkams papasakojęs 
yisų padėjimų mieste Butte. 
Padėjimas ten ir tolesniai 
įsas pasibaisėtinas. Kovo
jančios anglekasių unijos 
Takcijos tuo tarpu aprimu
sios, tečiau toji ramybė tik 
aikina, tik nuduota. Toji 
•amybė lemia dar didesnį 
larbininkų sukilimų. Tarp 
nglekasių išsijuosių dar

buojasi agitatoriai, kurie 
aiškina kaip vienai, taip ir 
kitai jų frakcijai, kas tikrai 
esąs kaltas tiems darbinin
kų nesutikimams. Tie agi- 
atoriai varo plačių kampu
oją prieš kapitalistus. Per- 
tato jie anglekasiams, jo- 
ei nekuomet nebūtų taip 
ugštų asesmentų, taigi ir 
leužsiganėdinimo angleka- 
ių. eilėse, jei ne būtinas ap- 
iginimųs mio kapitalo at- 
aklumo. To viso pasekmės 

tai streikai. Bet kad duo- 
oj apylinkėj streikų laimė- 
i — reikia visų darbininkų 
‘agelbbs. Iš čia išplaukia 
sesmentų padidinimas, už 
ų nėra kalta valdyba, bet 
isuomeniniai santikiai, ku
inus sulyg savo noro įveda 
kapitalizmas.

Toj agitacijoj, nukreip- 
oj ypatingai priešais kapi- 
lalizmų, taigi žaidžiančioj 
uit kraštutiniausių jausmų, 
•iogso tikroji baimės prie- 
astis apie artimųjų ateitį. 

Tarp anglekasių minių nuo 
seniau buvo galima pastebė
ti judėjimas ir visų dalykų 
stoviu nepasiganėdinimas. 
Paskutinieji laikai, kurie 
daug prisidėjo prie produk
cijos sumažėjimo, taigi ir 
mažesnių uždarbių, supran
tama, turėjo ta neužganėdi
nimų dar labiau padidinti. 
Tuo tarpu darbininkų suki
limas apsiribavo frakcijų 
kova ir tai kruvina kova, 
kurioj 
svarbių rolę, bet 
apsukri 
savo uždavinį, gali prisiar
tinti visai kitokis angleka
sių supratimuose nukrypi
mas. — Gali ištikti kruvina 
kova darbo su kapitalu ii' 
tos kovos viena milicija ju
kino bildu negalės nuslopin
ti. Tai gali įveikti tiktai fe
derate kariuomenė, kurios 
tuo tarpu Butte nėra.

Į senatoriaus Meyero {įra
šymą prezidentas Wilson 
atsakė, jogei artimiausiame 
kabineto posėdyj tą dalykų 
apsvarstysių ir jei busią rei
kalinga, parėdymas busiąs 
išleistas. Tečiau prezidentas 
pažymėjo, kad tuo tarpu 
vietos vyresnybė turinti 
smarkiau pasidarbuoti, tu
rinti darbininkus nuraminti 
ir perstatyti jiems visas 
liūdnas pasekmes, kokias 
gali paskui save atvilkti jų 
sumišimai. Kuomet tas nie
ko negelbėsių, tuyjnet Wa

 

shington© valdžia \tų visų

reikalų paimsianti į savo 
rankas.

Žinomas amerikoninis no-, 
velistas, garsių “Pelkių” 
autorius, gi taippat žymus 
visuomenėje veikėjas, Up
ton Sinclair, laikosi nuomo
nės, kad dabartinis judėji
mas esanti svarbi klesų ko
vos pradžia, kuri visuomet 
ir visur yra revoliucijos ir 
naminio karo motina. Suv. 
Valstijose tasai karas jau 
gyvuoja. Tuo tarpu jis ma
žesniuose rėmuose apsireiš
kė Calumete, daug dides
niuose Coloradoj, bet dar 
liūdniau tegali apsireikšti 
Montanoj, kur gaivalai to
li karštesnio temperamento 
ir todėl gali prisiartinti bai
sus kraujo-praliejimas. Jei 
Suv. Valstijų valdžia nepa
sistengs nors iš dalies išly
ginti skirtumus tarp dir
bančių ir darbdavių, jei vie
ni jų tik todėl gyvuos, idant 
svetimomis skriaudomis su
sikrauti sau milijonus, gi 
antri per visų gyvenimų 
dirbant visuomet paliks do- 
erio vergais, tuomet turės 

gimti baisus išsiveržimas, 
airis supurtys visų viduri
nę Suv. Valstijų tvarkų. Gi 
;o išsiveržimo ženklai šian
die jau aiškiai matomi ir to
dėl butų laikas iškalno tų 
dogų pataisyti.

Deja, niekas tečiau neno
ri apie tai pagalvoti ir tuo 
užsiimti. Valdžia, užimta 
eitais reikalais, neatkreipia 
nei domos į darbininkų pa
dėjimo klausima ir, mato
mai, nelabai nori tuo daly
ku užsiimti. Tuo tarpu ta
sai visuomeninis, klausimas 
yra^už viską Suv. Valstijo
se svarbiausias. Ir Ameri
kos spauda apie tai nenori 
nei pagalvoti. Esant Colora
doj, žiūrint locnomis akimis 
į viską, kas ten veikiasi, 
Sinclair suprato, kad tai 
jau nėra šiaip sau paprasti 
sumišimai, bet klesų kova 
visoj to žodžio prasmėj, iv. 
naminis karas. Apie tai jis 
rašęs ir į įvairius angliškus 
dienraščius, bet nei vienas 
anų nenorėjo jo raštų spau- 
zdinti, kadangi tuomi kapi
talistai įsižeistų. Iš to teigi 
atžvilgio visuomenė, skai
tanti tuos dienraščius, vis i 
nieko nežino, kas ištiki’1 
veikiasi Įvairiose Suv. Val
stijų dalyse, kadangi tie 
laikraščiai viską užslepia. 
Tuo tarpu yra bloga ir tai 
labai bloga. Užtenka kibirk
šties, kad išnaujo pasipiltų 
šūviai, kadangi ir nuduotai 
nuramiutoj Coloradoj judė
jimai nenustoję. Gal kas ir 
panorės 
kuomet 
kuomet 
pateks 
karau.

Jei moteris pasakys tau 
paslaptį, gi paskui tau įkal
ba, idant to niekam neatkar
totum, tai tą daro todėl, kad 
ji... pati nori tą paslaptį 
visiems pasakyti.
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Pasibaigus konferencijai.
Meksiko reikale konfe

rencija Niagara Falls, Ka
nadoj, tikrai sakant, savo 
darbus pabaigė ir dabar 

atstovai ke- 
kur buvo at- 
ar su tuomi 
tie nesmagn-

gali ramiai 
liauti ten, iš 
keliavę. Bet 
baigiasi visi
mai su Meksiku?

Suv. Valstijoms tie nes
magumai, regis, negreitai 
pasibaigs. Baisus meksiko- 
ninįs vulkanas, kuriam lai
kinai skylė užkimšta, verda 
ir toliau ir kiekvieną valan
dą išsiveržimas gali atsi
naujinti.

Šiais laikais šimtai klau
simų pakilo oran, į kuriuos 
nėra lengva atsakyti.

Kokia bus toji nauja 
Meksiko valdžia; ar pasi
seks Su v. Valstijoms rinki
mais pravesti sau prielan
kų prezidentą, o rasi pasi
rodys koks Huerto šalinin
kas, glaudžiantysis prie Eu
ropos, gi ignoruojantis a- 
merikonus? Tokiame atsiti
kime visos pastangos nueitų 
niekais ir tenai išnaujo 
prasidėtų revoliucija.

Nėra abejonės, kad atei
nančiais Meksike rinkimais 
Su v. Valstijų in tėkmė aš
triai turės, susiremti su Eu
ropos intekme ir todėl vi
sas padėjimas pasirodys iš
naujo abejotinas.

Kitas, nemenkesnės svar
bos, klausimas yra, kas at 
lygis visiems svetimže- 
miams už padarytas jiems 
ten skriaudas revoliucijos 
metu. Juk tik viena Fran- 

'Yuja.už' meksikonines akci
jas revoliucijos metu pra
radusi pusantro milijardo 
frankų, o kur Anglija, Vo
kietija, Hispanija ir kitos 
valstybės? Kas nors tuvi 
visvien atlyginti, kad tuo 
tarpu Meksikas tam tikslui 
neturi pinigų ir neišsigali 
tai atlikti.

Nesenai Anglija per savo 
šarvuočio komendanto lu
pas neatmainomai davė su
prasti, kad ji savo piliečių 
teises turi ir privalo ginti, 
kadir prisieitų panaudoti 
kanuoles, ir tuo keliu iš 
Haiti valdžios išgavo atly
ginimą už sudegintą vieno 
savo piliečių ten lentpjovę. 
Tai pačiai salai grasina 
Francija ir Vokietija reika
laudamos atlyginimo. Kad 
tuo tarpu tos reikalaujamos 
sumos yra visai mažulytės, 
sulyginus anas su nuosto
liais Meksike.

Paprastai veikiama taip, 
kad po bendram susižinoji
mui valstybės užima nega
linčio išmokėti skolininko 
teritorijas. Meksikas su sa
vo natūraliais turtais butų 
valstybėms gardžiu kąsniu. 
Bet ką į tai pasakytų Su v. 
Valstijos, paremiančios vi
są savo politiką ant M . 
roe doktrinos? Iš antrosios 
gi pusės, tegu Suv. Valsti
jų valdžia ir apsiimtų Mek
sikai paskolinti milžiniškas 
sumas, kokių, be abejonės, 
Eitropos valstybės pareika
laus, tuomet turėtų iš Mek
siko pareikalauti sau kokiu 
nors specialių privileg'd!, 
kaip tai pirklybiniai-pramo- 
ninių. Gi tas pasėtų nesu
tikimus Suv. Valstijų su 
kitomis valstybėmis.

Tas visuomet reikia turė
ti omenyj ir šiais laikais

dar negalima žinoti, kaip 
didelių iš Meksiko atlygini
mų pareikalaus svetimos 
valstybės.

Dar aršesnis Suv. Valsti
jų padėjimas susikivirčiji- 
me su Japonija. Tik vienų 
Havai salų užėmimas su 
kiršino japonus ir iš jų pu
sės pagimdė protestus, ku
rie ligšiol senoviškai turi 
savo galę. Japonija dar la
biau rūstauja už salų Phil i ■ 
pinų užėmimą. Tai baisiau
sioji ir nepagydoma jai 
žaizda, nes tos salos paim
ta jai tiesiog iš po pašonės. 
Atsiminkime, kad toks pat 
reikalas buvo, kuomet Ru
sija buvo norėjus įsirangy- 
ti Korejon, Japonija siun
tinėjo Rusijai protestus, 
bet į pastaruosius neat
kreipta nei doma. Pagaliau 
netekus kantrybės puolėsi 
ant Rusijos milžino ir sutra
škino kaulus. Suv. Valstijų 
nesutikimai su Japonija se
ni, gi pastaraisiais metais 
Kalifornijos bilius tuos ne
sutikimus paaršino. Tiesa, 
kad Suv. Valstijos šiais 
laikais perkeliančios savo 
Atlantiko karo laivyną į 
Pacifiką, bet ar to gali Ja
ponija nusigąsti — tai ki
tas klausimas.

Tuo tarpu prezidentas 
Wilson drūčiai ginkluojasi 
prieš vidurinius priešinin
kus. Ima nagan trustus, 
ramindamas visus, kad juos 
sumalsiąs, gi paskui Suv. 
Valstijose seksiąs gerbūvis 
ir pageidaujamoji laimė.

Del suraminimo ir tas ge
ra. ..

Bet ne vienam darosi blo
ga pagalvojus, kas galėtų 
atsitikti, jei musų dideli 
pramonininkai ištrauktų 
savo visus kapitalus iš a- 
merikoniniu užsiėmimu ir 
juos perkeltų į kitas pasau
lio dalis. Juk ir dabar dau
gumas taip elgiasi, įkurda
mi sau fabrikus Europoje,) 
kur doleris tur dvigubą ver
tę, gi darbininkai pigus) j 
kaip kokie barščiai.

Kapitalas yra laisvas, 
kaip paukštis, ir visur jis 
turi sau pilietybės teises, 
gi kas link kapitalistų pa
triotizmo nėra kas ir kalbė
ti.

Koks bus galas tos kovos 
su frusta is?

Žinoma juk sakmė apie 
meška, kuri užmušė musia v 7 v

ant savo pono kaktos ir ko
kios iš to buvo pasekmės...

Daugumoj namų gyvena
ma perdaug rimtai. Reikia 
leisti vaikams žaisti, bovy- 
ties iki soties. Vėliau gyve
nime jie užtektinai prisižiū
rės į tamsiąją gyvenimo pu
sę.

Dalykai, kurie mus bovi- 
ja ir linksmina, pakelia mus 
doriškai. Niekas nebuvo pa
gydytas, išvestas iš kelio 
geru juoku, dailiu humoru; 
bet tūkstančiai per humorą 
stojo geresniais. Juokai yra 
taip žmogui reikalingi, kaip 
duona.

Kaip pilną revoliuciją 
mumyse padaro pamačius 
tikrai juokingą lošimą. Tas 
gaivinančiai veikia į mus 
kūną ir protą. Nueiname sa- 
lėn suniurę, susikrimtę, nu- 
vargę, nusiminę. Visi mus 
proto gabumai atbukę, sme
genys pilnos pelenų; nega
lime aiškiai protauti. Po ge
ro lošimo pajuntame besą 
atsinaujinę ir einame namo 
kaip nauja esybė.

Štai darbininkas pareina 
iš darbo nuvargęs, iščiulp
tas, suerzintas, įniršęs. Bet 
jis pažaidžia su savo vaike
liais, praleidžia linksmai 
vakarą su savo šeimyna ar 
prieteliais, bepasakojant 
pasakas, bejuokaujant, ir jo 
nervai susiramina, kūno 
spėkos atsinaujina, visas 
pasijunta normaliame sto- 
vyj ir,ramiai eina ilsėtųs.

Viskas, kas tik atnaujina 
žm< >gu, kas išvalo vort inklius 
iš smegenų, kas nustumia 
nusiminimą, rupesnį, siel
vartą, susikrimtimą, turi 
praktišką vertę. Gudriau
sia pasielgia tas, kurs daro 
ir elgiasi taip, kad atsigai
vinti, čiisistiprinti del se
kančios dienos darbo.

Todėl daugiau žaismių, 
gardžių juokų, gražaus hu
moro. Žaismės tegu kaita- 
liuojasi su darbu. Nesidro
vėk juokties iš visos širdies.

Juokai didina sveikatą, 
i Pageidaujamas yra žmogus, 
kurs mėgsta. pasijuokti, 
kurs mėgsta klausyti juo
kingų pasakojimų, anekdo
tų, kurs mato juokingąją 
dalykų pusę. Yra šis-tas ne
gedo pas žmogų, kurs retai 
tesi j nokia.

Linksmo pobūdžio žmo
gus, kurs nepaiso nepalai
mų ir šypsosi nelaimei vei
dan, turi dievišką dovaną. 
Linksmam žmogui pats liki
mas turi nusileisti kaiku- 
riuose dalykuose. Galėti 
juokais nuleisti nelaimę yra 

i geriau, negu valdyti Salia-
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Mėginimai parodė, kad 
socializmas neįvy- 

kinamas.

I • I v , uvgu ..nu, V!Linksmumas yra žmogui i mono turtus. Galima pasi7

reikalingas. džiaugti, kad tą gali atsiek
ti visi, kurie tik turi drąsą 
ir sielos prakilnumą laikyti 
savo veidus atsuktus švie
son.

tekliaus daiktas, neturįs gy
venime didelės svarbos.

Kaikurįe j i rėkavimą, 
humorą laiko 
tuščią daiktą; 
linksmas, juokaunas žmo
gus neturi rimto tikslo gy
venime. Yra tėvų, kurie 
baudžia ir išmetinėja vai
kams už tai, kad jie geidžia 
pasilinksminimų, juokų, ge
rų laikų. Šitokie tėvai turi 
sužinoti, kaip humoras, 
juokai ir linksmumas svei
katingai veikia į mus ir ko
kią išganingą intekmę daro 
į visa aus gyvenimą.

Dauguma žmonių yra nuo
monės, kad linksmumas ir 
juokai yra gyvenimo saldai
niai, o ne kasdieninė duona; 
mano, kad humoras yra per- Ir mirus ne kitaip elgiasi.

Viena moteriškė įkrito u- 
pėn ir prigėrė. Vyras atbė-

i r go ieškoti jos lavono ir nuo 
už menką,i įkeitimo vietos ėjo krantu 
mano, kad prieš vandenį besidairyda

mas ir aimanuodamas.
— Kvailas esi! — šaukė 

jam žmonės. — Ar nežinai, 
kad tavo nuskendusi žmo
na turėjo nuplaukti pavan
deniu, O tu eini prieš van
denį ..

— Tam netikiu — atsakė 
vargšas — mano žmona bu
vo prieštaraujanti, tai ir mi
rus, be abejonės, ji plaukia 
prieš vandenį.

Turbūt nedaug tėra tarp 
“Kataliko” skaitytojų ži
nančių apie mėginimus įkū
nyti socializmą. Ištikro to
kių mėginimų buvo nema
žai ir visuomet trumpu lai
ku tie mėginimai nuėjo nie- 
kop.

Čia trumpai paminėsime 
apie mėginimus sutverti to
kią valstijėlę, kurios surė
dymas ir tvarka butų soci- 
alistiški — turėjo būti pa
naikinta privatinė nuosavy
bė, neįsileido jokių kunigų 
ir vykino laisvę, lygybę, 
brolybę.

Valstijėlės buvo mažos, 
žmonės, ėjusieji į jas, žino
ma, buvo tikriausi socialis
tai, mokinti žmonės. Vie- 
nok-gi tos valstijėlės griu
vo, kaip poperiniai name
liai.

Jei jau tarp tokių aplin
kybių negalėjo gyvuoti so- 
cialistiškas surėdymas, tai 
ką jau besakyti, kaip reikės 
turėti dalykus su neprita
riančiais socializmui, su vi
sokiais nedorėliais, nelabu
kais.

Bet prisižiūrėkime socia- 
listiškoms valstybėlėms.

Pirmą paminėtiną socia- 
listišką valstijėlę įsteigė 
anglas Robert Owen (1771- 
1858), tėvas utopinio so
cializmo. Buvo' tai New 
Harmony, Indianos valsti
joj. Bet ta valstybėlė teiš- 
gyvavo tik du metu, nuo 
1825 iki 1827 m., ir griuvo, 
Arthur Combe^Gwene mo
kinys, buvo įsteigęs valsti
jėlę ant socialistiškų pama
tų ties Glasgow, Škotijoj, ir 
ta pakriko pagyvenus du 
metu. Valstijėlęj New Har
mony buvo kaikurį laiką 
pats Owen dalykų vedėju, 
vėliau buvo pakeistas. Iš
viso ten buvo 900 žmonių. 
Nors veikė visi su pasišven
timu, visgi trumpu laiku ki
lo nesusipratimai, ginčai ir 
valstijėlę pakriko.

Toliau paminėtina vokie
čio II. Gali’o (1790—1863) 
valstijėlę, kuri buvo įsteig
ta ties Harrisburg, Pa. A- 
pie 1820 m. jis išsirinko bū
rį žmonių iš savo pasekėjų 
ir pradėjo socialistiškų gy
venimą ties minėtu miestu. 
Nesutikimai, kilę tarp so
cial istiškos valstijėlės pilie
čių, pakrikdė visus dalykus 
ir iširo valstijėlę.

Saint-Simono, garsaus 
franeuzų teoretiko, karšti 
pasekėjai bandė gyventi iš
vien. Pagyvenę metus išsi
dalino.

Pourier, kurs gyveno tuo 
pat laiku kaipir Saint-Si
mon, bandė sudaryti tokią 
valstijėlę, kur kas 2.000 
žmonių užimtų ketvirtainę 
mylią ir visi gyventi; viena
me dideliame name. Tas vis
kas nepasisekė.

Etienne Cabet, franeuzas, 
pirko 1840 metais Texase 
milijoną akrų žemės. Apsi
gyveno su 50 savo pasekė
jų. Savo kolioniją pavadino 
“Icaria”. Urnai ji iškriko. 
Išnaujo buvo bandyta ties 
Nauvoo, Ill. Ir išnaujo pa
kriko. Trečiu kartu buvo 
atnaujinta ties St. Louis, 
bet ir čia trumpai tegyve
no. O 1895 m. “Icaria” dar 
kaitą buvo atnaujinta Iowa

tuos 
kad
nca-

valstijoj. Čia jau buvo pas
kutinis “icarionų” bandy
mas; kolioniją suiro ir tur
tais pasidalino.

Tarp 1840 metų ir 1850 
metų žymus amerikonai, 
kaip va: Chas. A. Dana, G. 
Ripley, II. Greely ir kiti bu
vo įsitaisę 2.300 akrų žemės 
Pennsylvanijos valstijoj. 
Buvo išviso 145 asmenis ir 
bandė gyventi išvien. Nepa
sisekė.

Dar buvo įsteigta Brook 
Farm ties Bostonu. Pagyva- 
vo tris ar keturis metus ir 
pakriko.

Socialistai aiškina 
nepasisekimus tuomi, 
socializmui laikąs dar
tėjęs, kad dar tebgyvuojąs 
kapitalizmas. Bet juk jų 
valstijėlės visai skyrimų 
buvo nuo kapitalistiško su
rėdymo ir pas save jie galė
jo tvarkyti dalykus, kaip 
tik norėjo. Priegtam juk 
nereikia užmiršti, kad tų 
valstijėlių vedėjais buvo ar
ba patįs tėvai socialistiškų 
teorijų, arba jų artimi pase
kėjai, visi-gi kiti buvo taipgi 
geri jų pasekėjai, pritarėjai.

Jaigu mokinti socialistai 
su savo mokintais pasekėjais 
negalėjo socialistiškai gy
venti, tai kaip-gi bus gali
ma sutvarkyti dalykus, kuo
met vykinant socializmą at
siras daugybė visai nieko 
nesuprantančių, nežinančių 
apie tokį surėdymą?

Mažoj valstijėlęj nemokė
jo vesti ir tvarkyti dalykų, 
tai kaip-gi galima daleisti, 
kad jie sugebės sutvarkyti 
visą valstybę, kur yra viso
kių tautų, visokių tikybų, 
visokių nenuoramų, visokių 
nedorėlių.

Paika yra tikėti į tokius 
dalykus.

Ex-socialistas.

miausia reikia pripažinti, 
kad klimatas Louisianos nė
ra . lietuviams priprastas. 
Vienok, tas gali būti ne bė
da. Vis-gi reikia pasakyti, 
kad be patarimo žmogaus, 
žinančio dalyką, baugu yra 
rizikuoti.

Štai kaip čia butų galima 
padaryti. Tegu Louisianos 
ūkių agentas, ar žmonės no
rintieji nusipirkti ten ukius, 
pasiunčia žmogų gerai nu
simanantį apie ūkio daly
kus. Toks vyras ir galės tik
rą tiesą žmonėms pasakyti. 
Aš, būdamas ūkio mokslų 
studentu, apsiimčiau nuva
žiuoti ir apžiūrėti anas vie
tas ir žinočiau, ar jos tin
ka lietuviams, ar netinka. 
Žinoma, kelionės išlaidos 
man turėtų būti atlygintos. 
Jei vietos ištikro yra geros, 
tai agentui užsimokėtų iš
mesti tam dalykui keliatas 
dolerių, nes žinovo patari
mas padrąsintų žmones pir
kti ukius.

D. B. Pratapas.

Letgalių spaudos atgavi
mo sukaktuves.

Kaip pirkti ūkį.
Šiuo laiku Amerikos lie

tuviai pradėjo pabusti ir ti
me griebtis ūkių. Tai geras 
apsireiškimas. Čia nors 
trumpai noriu pakalbėti a- 
pie įsigijimą ūkio. Nes ma
tau, kad čia reikia patarimo 
ir persergėjimo.

Perkant ūkį, žmogus kar
tais nežiūri nei į žemę, nei 
į dangų, bet patiki agento 
įkalbinėjimams. Nesakau, 
kad visuomet žmogus, pirk
damas per agentą, esti ap
mautu, bet šių eilučių rašy
tojas paskutinėse dienose, 
bevažinėdamas po Michigan 
valstiją pas lietuvius ūki
ninkus, pamatė labai skau
džių dalykų. Rašytojas ra
do tokių lietuvių, kurie žie
mos metu atvažiavo apžiū
rėti žemės. Žinoma, negalėjo 
nieko spręsti tuomet apie ri
kio gerumą, bet agentas į- 
lojo jam ir tas pirko ūkį. 
Bet kada pavasarį atvyko 
ir pradėjo trustis ant savo 
žemės, tai nabagas norėjęs 
viską mesti ir grįsti mies
tan.

Tas pat gali atsitikti 
kiekvienam lietuviui. Todėl 
reikia būti atsargiems. Jei 
pats nežinai apie agento 
siūlomąją vietą, reikia pasi
klausti žinančio.

Girdėjau, kad lietuviams 
pardavinėjama ūkiai Louisi
anos valstijoj. Nematęs vie
tų negaliu nieko sakyti nei 
už, nei prieš. Tik galiu pa
dalyti persergėjimą. Pir-

Anais metais, kuomet iš 
visų push; Rusijos pama
tai buvo siūbuojami, griau
nami, netik mes lietuviai 
atgavome savo spaudą, bet 
ir gudai su letgaliais.

Gudų gyvenimas nėra 
mums svetimas. Dažnai mes 
su jais, kaip su kaimynais, 
susiduriame ir šiaip jau 
laikraščiuose, retkarčiais 
iš jų gyvenimo žinių užeina
me. Gi letgalius musų lai
kraščiai visai nemini.

Letgaliai," kaip ir latviai, 
yra artimiausi musų tau
tos gentis. Letgaliai gyvena 
Vitebsko, išdalies, Pskovo 
ir Gardino gubernijose. Iš
viso letgalių skaitoma apie 
puse milijono. Jų kalba yra 
latvių kalbos tarmė ir la
bai artima musų kalbai. 
Kuomet Letgaliuose prasi
dėjo tautinis pabudimas ir 
jos inteligentai pradėjo 
svajoti apie savitą kul
tūrą, tai latviai užpuldi
nėjo, kad pusei milijono nė
ra reikalo tverti savąją y- 
patingą kultūrą. Latviai 
aiškino, kad letgaliai nėra 
atskira tauta, kad jie tie 
patįs latviai, jų kalba esan
ti sudarkyta latvių kalba, 
ir kiekvienas letgalis pui
kiausiai supranta latvių 
kalbą, tatai ir svajonė apie 
savita kultūra 
džias

yra bergž- 
darbas. Vienok let

galiai, nepaisydami tų už
puldinėjimų, varė toliau sa
vo pradėtą darbą. Ypač let- 
galiams gerai klojos, kad 
juos nuo latvių dar tikėji
mas skyrė. Mat letgalių 
dauguma, tai katalikai. Ir 
pirmi tautos žadintojai bu
vo daugiausia katalikų ku
nigai. Žinoma, jie ėmėsi to 
darbo, norėdami apsaugoti 
letgalius, nuo latvių ne ka
talikų intakes ir rišdamiesi 
sustiprinti jų tarpe katali
kybę.

Letgaliai, kaip ir mes, 
prieš spaudos atgavimą ra
štus užsieny j leido, o iš ten 
slapta per sieną gabeno.

Spaudos gavimo metuose, 
būtent 1901 m. letgalių in
teligentai vos vieną kalen
dorių “Dauguva” ir laik
raščio “Gausma” 20 nume
rių liaudžiai skiriamų te
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pajėgė išleisti. Mat, jau tais 
laikais letgalių veikėjų tarpe 
atsirado dvi srovi: kunigi
nė ir pasaulinė. Anie spau
dos leidiniai buvo pasauli
nės inteligentijos nuopel
nas. Žinoma, savo turiniu 
nepatiko kunigams, tai ir 
susilaukė iš jų pusės prie
šingos agitacijos. “Gau
smai” sustojus eiti, kurį 
laiką letgaliai jokio lai
kraščio neturėjo. Vėliau, 
būtent 1906 metais kuni
gas R. Ranzaus išleido “Sa
kia”. Bet šiam laikraščiui 
ir nekaip klojos, vos 10 nu
merių jo išėjo. Paskiau, 
pirmosios durnos rinki
mams besiartinant, ir vėla 
pasirodė laikraštis “Ause
kli”, bet ir jam neilgai bu
vo lemta gyventi. Vos-ne 
vos metus ištesėjo teiti. 
Mat taisiais žiauriais reak
cijos metais žymesni veikė
jai turėjo apleisti tėvynę. 
Visas letgalių tautinis ju
dėjimas lyg ir apmirė. Jau 
tūlas pranašavo, kad letga
liai daugiau neatgimsią. 
Bet 1908 metais katalikų 
kunigai vėla išleido savai
traštį “Dryva”, kurį ir šian
dien gyvuoja. Pasauliniai 
inteligentai “Drywos” pa
kraipa negalėjo pasiten
kinti, vienok tuomet jėgoms 
sumenkėjus negalėjo kito 
laikraščio leidinėti, bet sa
vo svajonių neišsižadėjo ir 
nesiliovė liaudies tarpe dir
bę. Taip dirvą bepurenda- 
mf pagalinus 1911 metais 
Peterburge įkūrė ir savo 
savaitraštį “Jaunas 
nias”, tebegyvuojantį 
šiandien.

Šiaip raštų latgaliuos

Ži-
ir

ne-
daug teišeina ir "veik visi 
jie turi praktikos žinių pa- 
budį. Daugumą jų pavesta 
ūkini, kooperacijos reika
lams ir tt.

Reikia pažymėti, kad ap
skritai tautelės atgijimas 
ankštai sujungtas su jos 
materijaliu padėjimu.

Su laime yra taip, kaip 
su akiniais, kuriu ieškome, 
turėdami juos ant nosies.

Nekuomet neteisk mote
ries sulyg to, kurį ji... myli.

Išleisk žmogui kraują, o 
su krauju išnyks ir jo gy
vastis. Tauta gyvuoja, kol 
jos kalba gyvuoja. Be tau
tinės kalbos nėra tautos.

Pikti žmonės net gerą 
daiktą stengiasi piktai per
statyti; — geri net prasi
kaltusi stengiasi išteisinti.

Delei savu idealu saldu 
yra mirti, bet dar saldžiau 
yra... gyventi.

“Pagieža yra saldi” — 
bet... tiktai del labai mažų 
žmonių.

Berlyne Įsteigta pirmoji 
valgykla, turinti ant savo 
stogo daržą. Tai vienatinė 
panaši valgykla visoj Vo
kietijoj.

22.000 žmonių žūsta kas 
metai nuo angių Įkandimo. 
Nekuriu angių veislių nuo
dai žmogų užmuša į kelias 
minutas.

Šuo atbėgs, kuomet jam 
sušvilpsi, pasisekimas — ne.
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Kooperacijos ir jos 
svarba.Šen ir ten Amerikos lietuviai mezga kooperativines krautuves. Daugiausia steigia kooperativines valgomųjų daiktų krautuves. Kai- kur joms pusėtinai sekasi, bet neretai jos skursta ir galop visai nudžiugta ir apsukresnieji, besąžiuingesnie- ji dalininkai sugrobia jos liekanas. Prie tokio apgailėtino galo prieina del įvairių priežasčių — nemokėjimo vesti biznio, nesutikimo tarp dalininkų, besąžiningu- mo vedėjų ir tt.Kooperacijų pakrikimai, žinoma, blogai atsiliepia į žmones. Jei paskui vėl bandoma tverti kooperaciją, tai tuomet visi, o ypač buvusieji dalininkai pakrikusios kooperacijos, abejutiškai žiuri į dalyką ir nenori dėtis.Kooperaci j ų pakrikimai, vienok, įueturi nugązdintįi, nubaidyti nuo steigimo iš- naujo. Pakrikimai turi būti pamokymu, parodymu, kad reikia sumaniau, atsargiau imties dalyko. Sako, kad žmogus mokosi iš savo patyrimų, o protingas žmogus pasimokina ir iš kitų žmonių patyrimo. Taigi bukim protingais ir mokinki- mės ne vien iš savo patyrimų, bet naudokimės patyrimais ir kitų.Lietuviams, be abejonės, trūksta aiškaus pamatymo, tikro supratimo apie didžią naudą iš kooperacijos. Apie _tą. dalyką- labai -gerai išve- džioja Domas Šidlauskas. Žemiau paduodame jo straipsnį apie kooperaciją ir tegu kiekvienas gerai į- siskaito ir įsideda sau galvon jo išvadžiojimus.“Gyvename amžiuje, kuomet kiekvienas turime mokėti pasigelbėti sau, neturime laukti iš kitų malonės. Kiekvienas turime žinoti ir mokėti apginti savo teises ir reikalus, idant nebūti ar mažiau būti išnaudojamu kitų.Vienas iš pamatinių musų reikalų yra medžiagiško stovio pagerinimas. Tai atsiekiama net be didesnio uždarbio — prisilaikant pataupęs. Be pataupos ir daug uždirbdamas, o vis praleiz- damas, to neatsieksi. Nereiškia tai likti šykštuoliu, išsižadėti maistingo valgio, švaraus buto,, apdaro, laikraščių ir kitų tikros kultūros apsireiškimų, o tik pigiau tai mokėti įgyti.Visiems žinoma, jog kiekvienas perkamas daiktas bei prekė, kol pasiekia savo suvartotoj ą, pereina daugel rankų, daugel tarpininkų. Taip, perkami sankrovoje batai perėjo ūkininko, kailiadirbio, batsiuvio, pirklio- sandėlininko ir sankrovinin- ko rankas. Kiekvienas jų stengėsi kuodaugiausiai ant tų batų pasipelnyti, o pirki- kui reikia visa pakelti. Ir taip buna su visomis prekėmis; visos jos daugiau ar mažiau tarpininkų pereina, kol nuo gamintojo (išdirbėjo) patenka vartotojui.Pavienis vartotojas niekaip čia negali sau pasigelbėti. Imkim, tas pats batų nešiotojas iš pirktos nuo u- kininko žalios odos nepasi- 

siudįs batų, dirbtuvininkas ir sandėlininkas vienos poros jam neparduos.O vis dėlto yra būdas pigiau įgyti prekes. Būtent, rupinanties prekių įgijimu, vartotojams susitelkus į burins bei tveriant jiems vartotojų draugiją.Panašiai prekėj ams-var- totojams galima ginti savo būvį, ginti savo specia- liškus reikalus bendromis jėgomis ūkininkai, amatnin- kai, butų samdytojai, ieškantieji paskolos, samdininkai ir tt. — Ne kiekvienas ūkininkas išgali ir turi išro- kavimą vienas nusipirkti kuliamąją, pjaunamąją, durpių ir kitas reikalingas mašinas ar įgyti ir užlaikyti veislei galvijų; eržilą, jautį, kuilį ir kitą. Kuriems tai reikalinga, susitarę įkuria tam tinkamą (ūkininkų) būrelį bei draugiją, vis tai įgyja už sudėtus pinigus ir bendrai naudojasi.Antra vėl, parduodant javus, galvijus ir kitus ūkio vaisius ir išdirbinius — y- pač kaikurių Lietuvos vietų sodiečiai liuosu laiku mezga tinklus, pina krepšius, skrybėles, dirba klumpes, meškeres, varo smalą ir tt. — ne arčiausiam supirkinėtojui, bet tam, kam toks supirkinėtojas (tolimesniam, mieste), — daugiau gaunama, ir todėl ūkininkai, rankdarbiai susitelkia į pristatymo draugijas, stato stačiai sankrovosna (nors ir vartotojų draugijų) ar steigia miestuose savo sankrovas. Panašios, taip, vadinamos, žaliosios medžiagos draugijos kuriamos tų, Jcurie gamina po daug to paties dalyko — linų, medvilnės, bulvių, garstyčių ir tp., — kad besiturėjus kainos ir stačiai dirbtu- 

parduoda didesniam

pristačius vėms.Kurpiai,jai ir kiti siuvėjai, verpė- amatninkai tveria išdirbinio draugijas ir rūpinasi drauge nupirkti reikalingą sau žaliąją medžiagą, drauge parduoti ją apdirbus (išdirbinius), jie kaip, tuomi tikslu dar steigdami savo sankrovą.Kad sutaupius kiek iš butų samdymo ir įsigijus savo butą (nors ir ne namą) draugdirbybos šalininkai už sudėtą kapitalą pasistato namus ir gyvena.Reikalaujantieji laiks nuo laiko paskolos, o norėdomi apsiginti nuo lupikų skolintojų, imančių 12—15 nuošimčių palukų, kuria skolinimo bei smulkiojo kredito draugiją (kasą) ir gauna paskolą mažomis palūkanomis.Darbininkai, vietoj parsi- samdyti darbdaviui ar pramonini pavieniui, sudaro savo draugiją ir imasi atlikti darbą bendromis pajėgomis.Visuose tuose veiksmuose apsireiškia veikimas drauge, solidariškai. Todėl tokie, perimtieji bendro pasistengimo dvasios žmonės ir vadinami draugdarbiais bei draugdarbės šalininkais arba iš latiniško tariant ko- operatoriais, kooperacijos šalininkais, jųjų įstaiga, tverinys — draugdarbė bei kooperativu.Draugdarbės idea randa vis daugiau ir daugiau pase
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Šventadienių šventimas.
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kėjų. Ir tai ne vien delei to, jog suteikia medžiaginę naudą ir lengvai visų perprantama. Ji traukia' sa- vimp ideos žmones tuomi, jog lavina žmonių minias savarankinio veikimo dvasioje. Ir ištikiu jų, dvasios vergas, kurs lig nelikęs draugdarbės nariu, vis laukė iš kitų malonės, kol jie ką gerą jam suteiks, likęs nariu turi pats išmokti sveikai spręsti apie savo reikalus ir visame-kame sau pasigelbėti. Daugel ideos žmonių draugdarbė j jau mato kelią, kuriuo einant gali būti išrištas dabar o- pus, gyvas socialis klausimas. Ir tai evoliucijos keliu, geriau, negu tai ketina atlikti revoliucijinis socializmas.Jie sako, jog dabartinis darbininkų išnaudojimas gali būti pašalintas ne vien pavertimu žemės, dirbtuvių ir tt. valstybės nuosavybe, pačių darbininkų kareiviais ir valdžios galės teisių išplėtimu ■ ant žmogaus, bet imant patiems darbininkams visus savo reikalus savo rankosna’. Įvestas gyvenimai! ortodoksinis ar vals- tijinis socializmas galėtų suteikti liuesas nuo darbo valandas, sotumą, užtikrintą rytdienį, bet nesuteiktų žmigui laisvės, suvaržytų jo dvasią. Draugdarbė gi žada tuos pačius gerumus be pavergimo žmogaus dvasios. Nurodoma ir kitas žymus skirtumas. Ortodoksinis socializmas, laukdamas žmogaus pasitobulėjiino, pasigerinus ekonominėms »sąlygoms, dabar visai neatkreipia domos į doriškąjį žmogaus stovi, o tik liepia organizuotis ir laukti momento, kuomet proletary j atas paims viršų (parlamente). Dabartės gi, kol tai dar neįvyko, išpažįstančiam jį (socializmą) leidžia biiti tokiu jau fabrikantu, dvarininku ir kitokiu darbininkų išnaudotoju, kaip neišpažįstan- tieji jo. Čia tai pilniausia apsireiškia žmogaus-ideolo- go tragikomedija, būtent, skirtumas idealo ii- gyvenimo.Priešingai socialistams, draugdarbiai ir dabarties gali vykinti savo idealą, nėra priversti daryti kompromisų su savo sąžine kasdieniniame gyvenime. Numanydami, jog vergišką žmogaus dvasią išpalengvo tegalima perdirbti į laisvą, ir tai nuolat konsekventiniai elgianties sulyg idealo reikalavimų, jie nuolat dabar jau tveria tolimojo idealo užmazgas. Visur jie mokina žmogų sau pačiam pasigelbėti, savarankiai veikti. Taigi tveria vartotojų, išdirbė- jų, ūkininkų, paskolos, pa- šelpos, draudimo, apšvietus ir kitokias draugijas. Ateityj gi mato dirbtuves priklausančias ir valdomas žmonių (darbininkų) draugijų, žemę apdirbamą žemdirbių sąjungų, demokratinę gi valdžią daug mažiau tesikišančią į žmonių reikalus, negu dabartinėse demokratiškiausiose valstybėse.Tikrojo demokratizmo tolerancijos principai jau dabar matomi ir pildomi kiekvienoj draugdarbė j, josios įstatuose. Čia “įstatymai” 

priimami visų narių, taip vyriškių, taip ir moteriškių, balsų dauguma; juos išdirbinėti, tobulinti, kritikuoti gali kiekvienas narys. Valdyba išrenkama paskirtam laikui taippat visuotinuoju narių, balsavimu, veikia po priežiūra taip visuotinojo susirinkimo, taip ir revizorių, ir visuomet gali būti kritikuojama, patraukta atsakomybėn, pašalinta. Tokio demokratizmo nėra atsiekę net toliausiai jame nužengusieji kaikurie Amerikos Su v. Valstijų štatai ir Šveicarija. Rods, draugdarbė nėra dar valstybė, bet iš jos įstatų be abejonės gali išdygti tobuliausios valstybių konstitucijos.Draugdarbės idea pradeda savęsp traukti ir kapitalistus : dirbtuvninkus, dvarininkus. Mat, sustiprinimu dienos darbo ir padidinimu algos (nekalbant apie tai, ar tai suteikta darbininkams, ar įsigyta jų pačių profesionalių sąjungų kova) neatsiekiamas darbo išnašu- mas, nes darbininkai gali būti tame neužinteresuoti, nenorėti; o kur nėra noro — joki priežiūra negelbsti. Taigi amerikietis Carnegie pakėlė klausimą ir pats pamėgino akcijininkų bendrovėse rišti ji tekino bildu, jog leido kiekvienam darbininkui išlengvo likti bendrovės akcijininkų. Akcijininkų bendrovė, tai dar ne draugdarbė, bet gerai sutvarkyta ji tokia gali virsti. Jau anksčiau Carnegie, nebeatsimenu koks Maskvos un iversj±ėiJi> iirofesoriiis, žymios ukinitfkavimo klausime kningos: Selsko-choziais-tvenny vdpros” autorius, per daugelį metų savo dvare prityrė, jog išdavimas aplinkiniams ūkininkams (Smolensko gubernijoj jie mažažemiai) ypatingon nuo- mon, kur jie užinteresuoti žemės nenuvaisinime ir gerame jos išdirbime, davė jam geras pasekmes. Toliau jo yra nužengęs tame atžvilgyje musų dvarininkas p. Putvinskis, kurio samdininkai naudojasi grynojo pelno dalimi. Taip bedarant jau praslinko keliatas metų ir taip savininkas, taip ir darbininkai tuomi patenkinti. Visuose šiuose trijuose pavyzdžiuose permatomas draugdarbės principas, nauji keliai visuomenės ūky j.”
Darbo dienos sutrumpinimas, nors didžiausias, negali padaryti sąlygai, tinkamų doriniam ir kultūriniam darbininkų lavinimuisi, nes duoda kelias liuesas valandas po dienos darbo; darbininkas panaudoja tas valandas poilsiui, gal ir daugiau, negu reikia, bet ne savęs ir šeimynos lavinimui, nes tai tiktai kito darbo rųšis.Žinomas yra daiktas, kad darbininkai mažai naudojasi paskaitomis, kursais, rengiamais jiems vakarais; bet mielu noru lankosi, jei tas rengiama liuosomis nuo darbo dienomis, šventadieniais, kuomet protas grynas ir kūnas nenuvar- gęs. Tą pat galima pasakyti apie šeimynos gyvenimą; 

sunku reikalauti, kad tėvas, ar motina pasirūpintų, kaip reikiant, vaikų auklėjimu; kuomet po dienos darbo vienatinė viltis — pasilsėti.Seniau, kuomet valstybės žiurėjo, kad butų pildomos tikybos priedermės, liuesų dieną klausimo visai nebuvo, nes dirbdavo tik šiokiomis dienomis. Iš dalies li- beralistų noras pasipelnyti, dalimi didelis švenčių skaitlius, kliudęs produkcijai, padarė tai, kad 18-tojo šimtmečio pabaigoje ir 19- tojo pradžioje panaikinta beveik visur užgulimas dirbti šventadieniais.Didelėje pramonėje pradėta dirbti kiaurą savaitę. Buvo sakoma, kad valstybės esančios nekonfesijinės, todėl negalinčios versti užlaikyti švenčių. Todėl vieni visai net ir tą mintį apie pailsį atmetė, kiti reikalavo, kad bi kokia viena diena butų liuesą poilsiui, ant net ištisų 36 valandų poilsiui.Tiesa, daugiausia valstybių neprisipažįsta prie tikybos, bet visos ją pripažįsta, nes kiekvienam suteikia tikybos Huosybę. Todėl, kur tą liuosybę varžo gyvenimas, valstybė turi ją ginti, kaip ir politikinę liuosybę; privalo duoti darbininkams galės lankyti į- sakytas pamaldas, privalo paliepti pramonininkams paliuosuoti darbininkus nuo darbo šventomis dienomis, bent tuos, kurie to reikalauja. čia netiktai tikybos reikalas, bet ir piliečio teisė.Nėra vėl reikalo, skiriant vieną dieną savaitėje poilsiui, aplenkti nedėldienis. Vien visuomenės nauda va- duojanties reikia savaitinis poilsis skirti vienodas visai produkcijai. Darbininkų šeimyna darbuojasi įvairiuose fabrikuose; jei butų poilsis įvairios produkcijos šakose paskirtas įvairiose dienose, negalėtų būti kalbos apie šeimynos ryšių sustiprinimą, negalima butų parengti darbininkams tinkamų paskaitų, pasilinksminimų, nes negi rengsi tai kasdien.Nedėldienis yra tinkamiausias ir tuo žvilgsniu, kad visa senovė davė jam poilsio būdą, taip kad visi kiti luomai liuosi tą dieną nuo darbo. Net jei visi darbininkai gautų kitą poilsio dieną, kiti luomai senu papročiu švęstų nedėldienį, taip dar labiau pasididintų skirtumas tarp darbininkų ir kitų visuomenės luomų, kas vėl butų labai negeistina, net kenksminga.Todėl valstybės priėmė nedėldienio poilsį; vienos, vienydamos socialius ir tikybinius žvilgsnius, įvedė šventadienių poilsį, gindamos dirbti visose šventėse, kitos tiktai nedėldieniais, uždedamos pramonininkams priedermę paliuosuoti pamaldų laiku tuos darbininkus, kurie nori lankyties bažnyčioje...
Sulyg Bažnyčios įsaky

mo, nedėldienio poilsis pri
valo tęsties per ištisas 24 
valandas. Jei negalima dar
bo pertraukti be didelių 
nuostolių, Bažnyčia leidžia

laikymas 
doros 

savo

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

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

$300

»$600

$1000
Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa

šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

t
A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.

307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA

i padaryta degtine iš I
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.miniai švelniosbaro
geriausia
Žmonės supran-Į

ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

6 w geru vaistu

I STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago,

šeimynų

216 w. Madison St. A. Chaposke ir|T. Podlaskis, Lietuv. Afentai.

Naujas Sąvaitšs 'Laikraštis į

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

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraltis ir bepartyvilkai tu- 5 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokios gyvenimo klausimus. "■
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musų jaunimo judėjimą ir 

veikimą.. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių ii lietu- Ž 
vos ir iš viso pasaulio. •>

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- J
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- .1 
jos tiesų reikalavimų. ’d

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti iiuomi adresu: i

“ATEITIS” į
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. j
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IŪ- 

REJIMUI DYKAI).

nedėldieniais dirbti; bet ir| pamaldomis, pamokslais tokiame atsitikime darbi į dorina žmones; bet nepri- ninkai privalo turėti laiko valo darbininkų gadinti fa- išpildyti bent antrajai Įsakymo daliai, nėra tik tuomet, kuomet darbas taip umns, kad negalima butų rasti progos išklausyti Mišioms be didelio fabrikantui nuostolio.Tiesa, negalima parodyti, kad sveikatos palaikymui taippat reikalingas šventų dienų atilsis, kaip ir liedėl- dienių; bet krikščionis darbininkai gali, net privalo reikalauti, kad jų niekas nespirtų dirbti šventadieniais; tikyba uždėjo priedermę taippat švęsti šventadienius, kaip ir nedėldie- nius. Todėl valstybė, kuri savo įstatymais privalo remti tikrąją krikščionių tikybą, turi priedermės į- vesti ne tik nedėldienių, bet ir šventadienių šventimą.
Šventadienių 

turi artimą ryšį d 
klausimu. Bažnyc

brikantai darbo dienomis. Kai kurios valstybės užsiėmė darbininkų doros apsauga. Darbdaviai be abejo turi priedermę pasirūpinti tokia fabrikuose tvarka, kuri prisideda prie darbininkų doros palaikymo. Valstybė gi, kurios priedermė rupinties tikruoju visuomenės labu, privalo versti darbdavius to žiūrėti.Valstybė privalo reikalauti, kad fabrikuose darbininkai dirbtų, kiek tai galima, skyrium nuo darbininkių; turi žiūrėti, kad butų skyrium vietos nusiprausti, pasidėti drabužiams. Reiktų taippat pridaboti, kad tarp darbininkų nebūtų nepadorų kalbų. Trumpai sakant, darbdavių ir valstybių priedermė, kad fabrikuose nebūtų viso to, kas užgauna darbininkų tikybos ir doros jausmus.Iš “R. G.”

6



——

Humoras • Juokai.
KUKLIAUSIOJI.

Senas karalius sėdosi sos- 
' tau — šalimais jo valstybės, 

senatoriai. Visoj salėj vieš
patavo mirtina tįla, nes val
dovas mąstė, gi su juomi tą 
patį darė ir senatoriai. Pus
valandis praėjo tame in- 
temptame darbe — paga
liau karalius teikės malo
ningai atsidusti ir prabilti:

— .Ne, negaliu išgalvoti!
Ir visi senatoriai atsidu

so vienu atbalsiu — nes ir 
jie nieko galimo negalėjo su
galvoti.

— Atveskite man čia tuo- 
jaus vienatinį mano valsty
bėje išminčių! — tarė kara
lius, ir visi senatoriai tuo- 
jaus lig vienam pasileido 
vargingiausion miesto daliu, 
kur vargingoj grįčaitėj ant 
didelės kningos pasirėmęs 
išminčius durnojo. Daug su 
juo nekalbant pasodino jį 
ant mulo ir atgabeno į ka
raliaus ramus, kur pasta
tė priešais patį valdovą.

— Del Allacho! — sušu
ko senelis — juk tai čia ka
ralius !

— Taip, tai aš esu! — at
sake malonu balsu valdo
vas. Argi tau stebėtina, kad 
karalius ieško patarimo pas 

Į išminčių ?
—• Stebiuosi, padišache, 

ne^jau taip senai laikai 
praėjo, kuomet karaliai ieš
koji) tikrosios išminties.

— Klausyk manęs, seni! 
Į Norėčiau savo vienatiniam 
Įdoiangam ir gražiam sunui 
T surasti tinkamą.žmoną.APąs
■ kaimynus valdovus nenoriu 
H jos ieškoti. Tu žinai, kaip
■ aš pats buvau nelaimingas 
|| paėmęs už žmoną princesę
■ iš kraujo. Patark man te
ll čiau, kas padaryti, kad ras-
■ ti jam draugę gražią, o vi- 
I supimui, del pranašo barz- 
I dos, nemėgstančią daug kal- 
I bėti šarką, panašią tai, ku- 
I ri man gyvenimą užnuodi- 
| jo. Tegu pas ją bus
■ svarbiausioji dorybė: 
g moka tylėti!
į Pamąstė išminčius 
I rė:

viena 
tegu

ir ta-

ten tarp mergelių eilių. Ke
lis kartus susilaikė prie pa
togesnių ir garsiai jas gy
rė, gi jos lyg šarkiutės juo
kais raičiojosi iš to didelio 
džiaugsmo, tečiau ištylėti 
negalėjo.

— Ak, aš nesu tarp gra
žiausių esanti, efendi!

— Vaje, kad aš bučiau 
blondinė!...

— Tai tik komplimentas 
iš jųsų didenybės lupų. :

Ir tam panašiai čiulbėjo 
pakalbintos mergeles, pasi
drąsinusios jaunikaičio nuo
lankiu pasielgimu... Staiga 
karalaitis pamatė ties duri
mis. pasirėmusią kaip uogą 
mergelę, kuri išrodo tikruo
ju gražybės stebuklu.

— Mergele! — sušuko 
nustebęs karalaitis — juk 
tu esi visų kunigaikštyčių 
karalienė, tu esi verta užim
ti ant padišacho sosto vie
tą... Tu, ne kokia kita!

Gi graži mergelė į tuos 
žodžius nuraudo, nuolankiai 
pasikloniojo karalaičiui ir 
nei žodžio neištarė... -

Neužilgo atlaikyta vestu
vės. Paskui‘klūpojo ties jos 
keliais numylėtinis ir savo 
išrinktąja! sąjausmingai pa
sakojo, kodėl ją pasirinki už 
žmoną, gi ne kokią kitą. įš
ilau j o mergei ė-karalaitė pa
raudo, baimingai į savo my
limą pasižiurėjo, sudėjo ran
kas kaip del maldos — te
čiau ir vėl nieko neatsakė — 
kadangi iš mažatvės. buvo 
— nebylė!

statai? Tai tik-vieniems me
tams. i >

Mejeris: — Ui, kad man 
labai minkštos širdies žmo
gus. Tegu tam bėdnus ma
no svečių arklius, ką neė
dę dvesia pas barjeras lig 
pusiaunakties, nors medžio 
trupučiuką pagrauž, 
dar gali pastipti.

Vaitas^ — Na, tai reikia 
pataisyti. i ■?.

Valstiečiai: — Žinoma, to
dėl mes ir atėjom, kad 
mums ponas vaitas lieptų, 
nes kitaip žmogus užmirš
tum.

nes

Jis nekalbėtų.
Oficieras bara denščiką 

(tarną): — Ak tu, pasileidė
li! Vos tik spėjai išeiti ir 
tuojaus nusigėrei. Na, kas 
butų, kad aš taip daryčiau? 
(norints ir pats vos tik ant 
kojų laikos). Na, ką tu da
rytum, kad tu mano vieto
je butum, o aš tavo vietoje 
būdamas pareičiau namo 
girtas?

Tarnas: —Aš su tokia 
kiaule nekalbėčiau,

Šeimininis paprotįs.
— Brolau, senai su tavim 

pasipažįstu, bet tu kasžin 
kodėl nenori manęs supa
žindinti su savo žmona.

— Aš nenoriu? Kaip tai 
nenoriu! Kaip matai supa
žindinsiu. Paspausk štai 
skambuką, ji tuojaus 
teis...

— Ką tu kalbi? Ar
juokies? Juk šitas skanibu- 
kas eina virtuvėn, pas tar
naitę.

— Tas, kas teisybė, tai 
teisybė. Kaip tik aš skam
binu tarnaitei, kviezdamas 
ją pas save, tai tuojaus kaip 
šūvis pas mane pasirodo 
mano žmona...

šį
a-

tu

ii

Neapsįvedė. .
Paulas: — Kodėl gi vėl 

neapsivedei, kas gi atsitiko?
Jurgis: — Ką, brolau, 

padarysi — pabučiavimas 
suardė sutartį.

Paulas: — Nesuprantu. 
•Taigų pabučiavai motiną, 
tai ji turėjo apsidžiaugti, 
bet įieardyt vestuves.

Jurgis: — Tame taigi ir 
visa nelaimė, užuot jos aš 
netyčia pabučiavau jos tar
naitę.

Karo metu.
Karo metu du kareiviu 

buvo ant sargybos; Vienas 
jų sergėjo, gi antrasis mie
gojo. Tuo tarpu krito bom
ba ir nutraukė miegančiam 
kareiviui galvą.

— O, Viešpate! — sušuko 
jo bendras — taigi dabar 
nebus galo nustebimui, ka- 

tasai pabus ir neras su
galvos !

da
vo

Po šliubui.
Jaunoji imdama šliubą 

visa drebėjo. Kuomet jauni
kis paklausė, delko taip ne
drąsiai ir neaiškiu balsu 
kartojo prisiegos žodžius, ji 
atsake:

:— Atsiprašau, mano mie
liausias, tai buvo pirmusyk, 
antrusyk busiu drąsesnė.

Nesmagu.
■
Pacientas: — Daktaras 

taip ilgai neatėjo... gi man 
tuo tarpu geriau pasidarė.

Daktaras: — O, kaip man 
del to nesmagu!

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že

mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir far
inas, kurių turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fnr- 
ničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popieras ir 
parūpina paskolas mort- 
gežius. ' Parduoda lo
tus visose Chioagos 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukžčiaus. Taip

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

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

Gumines ir Metalines 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.

Kišeninė nikeliuota antspauda. Labai 
paranki nešioti kišeniuje, visa padirbta iš 
metalo Kaina ...........................................  $4.50

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

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

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imperator 52.000

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

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius 
mus.

Pigiausios kainos iš ir 1 senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama į lietuvių
Pulkus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Del smulkmenų rašyk '

tonų. HI fl'
Tiesioginiai

New York 
Philadelphia

plaukinėjlmai tarp 
ir Hamburg
ir .............
ir ................

Baltimore 
Halifax

ir .......... .
ir ................

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

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

Arba pas vi-tintus Agentus.

Parankiausia yra turėti po ranka šią ant
spaudą. Ji ypatinga tuorn, 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.

Puiki kišeninė aniepauja, su savo vardu 
pavarde, ir antrašu, gražiai sudedamas, pri
taikinta taip, kad greit butą galima panau
doti. Prie antspaudos sykiu yra ir rašalinė 
paduškaitė Kaina ................................... 75c.

| skelbti visoj savo valstybėj, 
k idant paskirtoj dienoj į ta- 
■ vo rūmus sueitų visos gra- 
f žios mergaitės, kurios tą die- 

' ną taigi pabaigs aštuonioli- 
ką metų. Tegu tavo suims 
pereis pro jų eiles, ir toms, 
kurios jam labiausia patiks, 
tegu sako pagiriamai apie 
jų gražumą. Tą, kuri tavo 
sūnaus žodžius kukliausia 
priims ir į tai atsakys tik 
tylėjimu — padaryk savo 
sunaus žmona.

Padišachui patiko išmin
čiaus sumanymas. Paskelb
ta tuomet vi^oj šalyj kara
liškas įsakymas ir paskirtoj 
dienoj į karaliaus rūmų kie
mą susirinko daugiau pus
antro šimto dailiai apsitai
siusių jaunų mergaičių.

Visos mergaitės sukviesta 
didelėn rūmų salėm Kaip 
susilėkusios paukštytės jos 
tenai ėmė čiulbėti. Pagaliau 
visos nutilo, nes pasirodė 
karalaitis. Su nuosteba jos 
tėmijosi į jauną, patogų 
jaunikaitį. Visos jaunos šir- 
dįs ėmė smarkiau plakti, a-- 
kįs užsidegė nepaprastu 
blizgėsiu.

Karalaitis perėjo šen ir

Daugiau norėtų valgyti.
Elgeta skundėsi einan

tiems pro šalį, kad jis šian
die dar nieko nevalgęs ir 
prašė išmaldos.

— Delko neini dirbti, juk 
esi sveikas — subarė vienas 
praeivių.

— Kad eičiau dirbti, tai 
dar daugiau norėčiau valgy
ti — atsakė elgeta.

Galvočius vaikas.
Mokytojas: — Jaigu ber

nas nueina pusmylį per va
landą, tai kaip jis toli nu
eis per pusę dienos?

— Nueis i karčemą — at
sakė paklaustas vaikas.

Mokykloje.
Mokytojas: — Stepuk, 

pasakyk man: atėmus pen
kis nuo penkių — kiek liks?

Stepukas tyli.
Mokytojas: — Et, tu žiop

lys! Duok šen ranką, paaiš- 
kįsiu. Ištiesk pirštus. Ma
tai, penki! Dabar sugniaužk 
pirštus. Tai, vadinasi nuo 
penkių atėmei penkis. Na, 
tai kas dabar liko:

Stepukas: — Kumštis.

Minkšta širdis.
Andrius (į smuklininką): 

— Kodęi, Mejeri, iš tokio 
minkšto inedžio bąrjerus

Neišmanymai.
Suims

važiavęs
tinus:

— Ar

švenčiu metu par- 
namo klausia luo

gera, kad aš jums 
kai kada iš miesto laikraš
čių parsiunčia?

— O, labai gera! Mums 
poperis reikalingas puo
dams uždengti, sviestui ir 
mėsai suvynioti.

— Tai neišmanymai!...

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

V

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Girtuoklis ir tinginys ne
randa žmonos.

— Jonai, ar tu dar neap
sivedei?

— Na, lengva tau pasa
kyti apsivesti, apsivesti!... 
O ką aš vesiu? — telyčią, 
ar avį?

— Še tau, ką pasakė... 
Ar dar tu nerandi žmonėse 
mergų, ir net visokių?

— Um, bile kokios neno
riu!...

— Žinoma, kaip pats ne 
bile kokis, tai ir merginos 
netinka. Dieną prie bonkos 
švapt, o naktį — krapt, tai 
ir merga ne bi kokia tiks, 
nes darbininkė nemokės tin
gėti, o našlė ims kailį perti.

Gali pamiršti.
Vaitas: — Ko norite?
Valstiečiai: — Atėjom pa

sakyti ponui vaitui, kad pas 
mus kaime vanduo tiltą nu
nešė.

Bockforde Lietuviška Rakandų 
Krautuvė!

Taip, ir pas mus kas užeina nesigrau- 
dina.

Musų krautuvėje randasi, lovų, sta
lų, krėslų, karpėtų, pečią, klijonkių. 
abrozų rėmų, ir visokių ‘Kitokių daik
tų prie ištaisimo kambarių. Imam ma
žus paveikslus del padidinimo.

Užprašome visus viengenčius ir 
viengentes atsilankyti.

Su tikra pagarba,
Miklas ir Andrulis, 

1025 So. Main St. Rockford, Ill.
------- i .

REGULERIS 10 DIENU
Patarnavimas.

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

X E. Johnson & Co.
Geu. Pass- Agents, - au

37 Broadway, Haw York, H. Y.

Petras Borneika
Notary Public & General 

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

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

Taip-gi pas mane galima gauti vi
sokių kuingų, nusipirkti laikraštį 
“Kataliką” ir užsimokėti prenume
ratą.

Lietuvos “Vyčių centro 
valdybos adresai:

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

Pagelbininkas — A. Jan
kauskas, Lowell, Mass.

' Raštininkas — S. Bugno- 
vieia, Box 25, Lewiston, Me.

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

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

(D Co.

Phone Canal Nine
The Edelweiss Line

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS/Sav.

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

Kada tusi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai,

____ ,

7
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KATALIKAS

Atidžiai viską perskaityk.
Kad galėtum pasinaudoti.

Kninga yra geriausias 
žmogaus draugas.

Šviesa ir Tiesa Mus Žingsnius Telydi!

Dabar laikas pirkti kningas!
/ •. « f . I ,

Kas pirmiausia reikalinga žmogui daryti, kad pagerinus savo būvį, 
sveikatą ir susipažinus su musų literatūra. ,

1. Būtinai reikalinga Išmokti anglišką kalbą. 2. Skaityk kningas, kuriose aprašoma, kaip sveikai užlaikyti kūną ir kaip jį prižiūrėti, nes tik sveikas žmogus gali pagerinti savo gyvenimą.
3. Studijuoti mosy literatūrą ir susipažinti su jos tvėrėjais - doras laiko praleidimas apsišvietuslo žmogaus. Kad dasiekti tikslą mes išleidome labai parankias kningas, 

kurinse aiškiai ir suprantamai aprašoma ir supažindinama su minėtomis mokslo dalimis. Musy išleistos kningos nebrangios ir visiems prieinamos.

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

pigiai bus tiktai iki 1 d. rugpiučio.

VIENATINIS SAVO RUSI E S LIETUVIŠKAI — 
ANGLIŠKAS KALBOS RANKVEDIS BEI ŽODYNĖ
LIS LIETUVIŠKAI—ANGLIŠKAS SU FONETIŠKŲ 
IŠTARIMU IR KAIP TAPTI JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTYBIŲ PILIEČIU. j.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS,dėl išmokimo ge
rai skaityti ii’ ištarti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietu
viški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje 
teisingas ištarimas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuviškai- 
Angl iškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Pagalios talpinasi trumpos pasakaitės ir Lesson 
in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kai-' 
boję. 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

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDĖLIS.

Ųasimokimui 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 pirmasis. 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.

PASIM0KIN1MUI 
SKAITYTI BAŠYT1 JR KALStTl 

ANGLIŠKA!

y ; 6rim '~C &’
'■ KATALIKO”

744 &i Has Art St C WC AGO IktfXOtS,

SVEIKATA, ARBA RANKVEDIS PRADINĖMS 
MOKYKLOMS PLAČIAJAI LIAUDŽIAI

ŽINYNAS.
Ši kninga sutaisyta pagal plačiai žinomu Ameri

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

Išėjus šiai kningai iš spaudos, musų kritikai bei 
medicinos žinovai vienbalsiai pripažino “SVEIKATĄ” 
populeriškiausiu 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 pir mąją vietą tarpe kitų raštų.

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

iV f *' 
jKAXri PViOA^

Mūsų Dainiai
* Kritikos Bruožai.

a 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 Sauerveinas. Yra tai 
vieni svarbesniųjų vyrų musų literatūroje. Kazys Pui
da yra žymus lietuvių literatas, dailiosos literatūros 
žinovas ir dailiai apie visus mušu 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. Kai]) 
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 gali 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

Užsisakymo Lapelis.
“Kataliko” Administracija

3249 S. Morgan St., 
Chicago, Ill.

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

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

Gatvė............ :.................. ..................................... ...... ............. .

Miestas ..............................................................................................

Valstija................................................................................... .........
Itkirpklt* iltį lauk, ir prlaiųsklta mums su sava užsakymą Ir pinigais

Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą:

“Kataliko” Kningynas
Chicago, III.
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d.

Kviečiama dalyvauti 
kampinio akmens 

pašventinime.
Nedėlioj, liepos 19

bus pašventinimas kampi
nio akmens šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios West Pull- 
mane. Kadangi šis mieste
lis yra Chicagos pašonyj 
ir iš visti Chicagos kampų 
lengvai už penkiuką gali
ma atkakti, tai labai geis
tina, kad dr-jos ir pavieni 
asmenis teiktųsi dalyvauti 
šio miestelio lietuvių iškil
mėse. Labai but geistina, 
kad dr-jos dalyvautų in 
corpore.

Mus apielinkės lietuviai 
gyvena be žymių pramogų, 
iškilmių. Todėl tas kampi
nio akmens pašventinimas 
bus pirma didžiausia pra
moga. Todėl ir meldžiame 
savo tautiečių chicagiečių 
atkakti į mus iškilmes ir 
susiartinti siv mumis. Tai
gi dr-jos, kliubai, kuopos 
kitos organizacijos ir pa
vieni asmenis vyrai ir mo- 
terįs malonėkite pribūti 
pas mus toj iškilmingoj ir 
džiaugsmingoj dienoj. Pa
rodykite, 1 meldžiamieji, 
mums savo-prijautimą.

Dyvną įspūdį darė dainavi
mas tarp tokių aplinkybių 
ir dienelei baigiantis. Gi
lus įspūdis matėsi veiduose 
visų.

B. Jakaitis

su-

Pikninkas parapijos 
naudai.

Birželio 28 d. buvo 
rengtas westpullmaniečių
pikninkas šv. Petro ir Po
vilo parapijos naudai. At
sibuvo darže ties 123 g. ir 
Union avė. Nors oras bu
vo nevisai malonus ir dan
gus buvo debesuotas, bet 
žmonių prisirinko pusėti
nai. Atsilankė ne vien čio- 
naitiniai lietuviai, bet ne
mažai atkako ir iš tolimes
nių apygardų. Atvyko ir 
“Aušros Vartų” choras su 
savo vargonininku vedėju 
p. Suchodauskiu. Choras 
labai palinksmino pikninki- 
ninkus savo gražiomis dai
nomis. Choras yra gerai iš
silavinęs. Šios apygardos 
retas lietuvių yra girdėjęs 
panašių dainavimų. Choras 
buvo kviestas atsilankyti ir 
mat teikėsi pribūti.

Lietuvos Simus.

kurios teiksis in 
corpore dalyvau4ų*«jalenF« 
būti pusę ketvirtos valan
dos prie Michigan ir 119 g. 
Čia pasitiksime vyskupą. 
Paskui eisim prie naujai 
statomos bažnyčios. Geisti
na, kad dr-jos, kurios daly
vaus in corpore, praneštų 
laišku Antanui Vainauskui, 
715 W. 120, West Pullman, 
Ill. Tai žinoti yra gera del 
geresnės tvarkos užvedimo.

Dar prašome prisidėti 
savo aukomis prie pastaty
mo musų šventyklos. Tie, 
kurie aukaus $25 ar dau
giau, bus bažnyčios raš- 
tuosna intraukti, kaipo jos 
fundatoriai. Tie vardai 
matomoje bažnyčioj vietoje 
bus ant marmuro iškalti. 
Kas metai už juos bus da
roma atminimai ar jie gyvi 
ar mirę bus. Tie atminimai 
bus tol, kol ta bažnyčia 
stovės. Aukos priimamos 
nuo visų—toli ar arti gy
venančių. Aukas galima 
siųsti kun. N. Lukošiui, 12- 
015 Lowe Ave., West Pull
man, Illinois.

Lietuvos Simus.

Mokimų* užsiėmimac

Niles Center mokyklos 
vienas mokytojas su savo 
29 mokiniais užvedė pava
sarį darželius, kur augina
ma daržovės. Kiekvienas 
mokinys turi po darželį ir 
jie patįs juosius apžiūri, 
mokintojui prigelbstant ir 
nurodant, kaip prižiūrėti
daržoves. Manoma, kad tie žmogžudystė, 
29 mokiniai padarys iš sa- to rasta keturi nužudyti as- 
vo daržovių $1.000. Vienas menįs—dvi moteris, vienas 
12 metų vaikutis yra apsė- 
jęs savo žemės sklypą 
buliais. Padarysiąs iš 
$100.

mas su muzika į šv. Kazi
miero kapines. Žmonių bu
vo daug. Visi nustebome, 
kuomet klebonas kun. 
Skrypka ėmė lenkiškai pa
mokslą sakyti. Sakė ilgai. 
Minios lietuviu, žinoma, 
nieko nesuprato ir tik mur
mėjo. Tai keista, kad kle
bonas neatsižvelgia į mi
nias lietuvių.

nas paukštis, katras pas 
kiekvieną jų išmainė če
kius po $1.000 ir tai tuo bil
du, kad pas kiekvieną jų 
skyrium suderėjo pirkti sa
ldinus, davė čekiais rank
pinigius, gi saliunininkai 
išdavinėjo apgavikui liku
sius iš $1.000.

Dzukas.

Apsisaugokit apgavikų.
Priviso įvairių vagilių, 

kišenvagių, apgavikų. Dau
geliui jau jie pažįstami. 
Ne vienam aptuštino kiše- 
nius. Bet nesenai man te
ko pažinti visai naujos rū
šies apgaviką.

Vaikščiojant po Wa
shington parką priėjo žmo- 
gykštis ir prašė degtukų. 
Neturėjau jų ir negalėjau 
duoti. O tuo tarpu nepažįs
tamas užveda kalbą. Dir
bąs kokiame ten banke ir 
galįs intaisyti darbą. Man 
žadėjo intaisyti pečkurio 
darbą. Tik reikią kokio 
ten paliudijimo iš miesto 
rūmų, už kurį reikią $25. 
Bet puse sutinkąs pats į- 
mokėti, jei antra pusė> Ims Riaušės del konduktoriaus 
jam duota išanksto. Žino-'; 
raa, supratau, kas ,do pank-i 
štiš tas žmogus. Dabar be
darbių esant, lengvai gali
ma likti auka tokių meške
riotojų. Bukit atsargus.

A. Rupšys.

ARCHDUKE FRANCIS FERDINAND and. WIFE-,VICTIMS of ASSASSINATION, CHILDREN

Nugalabintasai Austrijos Įpėdinis Pranas Ferdinandas ir jo šeimyna.

timore-Obio linijos, buvo

Kirviu užmušė keturis.
Po No. 67 Broadway, 

Blue Island, ištiko baisi 
Anksti iš ry-

ci- 
jų

Už pinigų dirbimą.
Teisėjas Landis iš pini

gų klastavimą nubaudė 5 
metais kalėjimo nekokį Ar
tini ra Hartwick, gi jo svai
nę 2 metais. Savaite pir
miau tas pat Hartwick'lai
vo nuteistas 8 metais kalė
jimo už tą patį prasižengi
mą. Taigi dabar jam kalė 
jime pagyvenimas žymiai 
prailgintas.

“Kanklių” choras turėjo 
gražų pikninką.

“Kanklių” choras prie šv. 
Jurgio bažnyčios, liepos 
ketvirtoj dienoj turėjo dai
lų šeimininį pasilinksmini
mą pikninką; buvo išvažia
vę į Willow Springs. Da
lyvavo arti 40 asmenų. Nuo 
pat ryto visi nuoširdžiai 
linksminosi kaip kas išma
nė. Žaidė visokias žaismes. 
Iškilmingiausia valanda 
buvo tai pavakarop. Saulei 
leidžiantis visi pikninkinin- 
kai sustojo burin ir užtrau
kė kelinta dainų. Toli, toli v v z

nešėsi aidas. Miškelis skam
bėjo nuo skardžių balsų<| kunigų!

Mokinių skaičius padidėjo.
Skaitlinės parodo, kad 

šiemet pub] iškasius moky
klas lankė 20.000 mokinių 
daugiau, negu pereitais me
tais.

Mokyklose pritrukdavo 
vietų.

Žinoma, mokinių daugiau
sia yra tose vietose, kur gy
vena svetimtaučiai. Juk 
svetimtaučių yra skaitlin
giausios šeimynos.

Mokyklų cenzas rodo, 
kad viename, lenkų gyve- 
name, bloke yra 1.200 vai
kų.

Manoma, kad kito tokio 
pat didumo bloko nėra ant 
svieto, kur rastųsi daugiau 
ar bent tiek vaikų. Tas blo
kas pavadinta “Prize Baby 
Block”.

Sakė lietuviams lenkišką 
pamokslą.

Subatoj, liepos 4 d., at
sibuvo iškilmingos laido- 
vės a. a. Pr. Garoševičiaus. 
Tai buvo anglių ir 
pardavėjas, 
velionį 
žiaus t

ledo
Pamaldos už 

atsibuvo šv. Kry- 
įžnyčioj. Buvo daug 
L Gražiai buvo lydi-

vyras ir vienas vaikas. Bu
vo užmušti jiems bemie
gant. Visų galvos suskal
dytos kirvio ašmenimis. 
Piktadarybės vieton atbėgo 
policija ir nieko nesusekė 
apie piktadarį.

Atkeršydami išmušė 
langus.

Prie aptiękos po No. 775 
So. State g. buvo išpiltas 
šaligatvis. Tą darbą atliko 
darbininkai neunionistai; 
antrą dieną du akmeniu 
buvo mesta aptiekon per di
delį langą. Tai matyt unio- 
nistai tą darė atkeršydami 
už nepavedimą darbo unio- 
nistams.

nemandagumo.
Ties So. Paulina ir Tay

lor gatvėmis pereitą utar- 
ninką buvo iškilusios riau
šės, kuriose dalyvavo arti 
2.000 asmenų. Buvo taip. 
Pasažierius norėjo išlipti iš 
gatvekario per įlipimo vie
tą. Konduktorius pastūmės 
jin gatvėn ir davė signalą 
važiuoti. Bet tam gatveka- 
rini sugrįžus, buvo sustab
dytas gatvekaris ir prasi
dėjo lamdymas kondukto
riaus šonų ir daužymas gat
vekario. Konduktorius bu
vo labai sukruvintas. Dar 
tris asmenis buvo sužeisti, 
kuomet gatvekario langų 
stiklai lakstė į visas puses. 
Per penkiolika minutų bu
vo užkimšta gatvė. Minia 
pakilo iki 2.000.

Ketvirtoj liepos dienoj žu
vo tris ir 16 sužeista.

Nors apskelbimo 
klausomybės dienoj 
sieita be aukų, bet 
šiemet sulyginamai 
jų buvo mažiau, negu ki
tais metais kad 1......—
Chicago j Džiulajus at
siėmė aukų tris negyvais 
ir 16 sužeistais. Išviso Su
vienytose Valstijose tą die
ną žuvo 12, o sužeista 879 
asmenis. O 1907 m. Suvie
nytose Valstijose žuvo tą 
dieną 72, o sužeista 2.736 
asmenis.

nepri- 
neap- 
vis-gi 
daug ■*

Nenorėjo papulti į 
laikraščius?

Vienas senis F. Smith 
71 metų amžiaus sumanė 
vesti merginą 39 metų se
numo. Nenorėdamas, kad 
apie jo apsivedimą butų 
rašoma laikraščiuose, nu
dūmė kitan miestan išsiim
ti leidimą vesti.

Visokių yra žmonių. Vie
ni labai geidžia, kad lai
kraščiuose but paminėta a- 
pie jų apsivedimą, krikšty- 

. nas ir tt., kiti visai to ne- 
' nori matyti laikraščiuose.

būdavot Gali sustraikuoti visi gele-

mą ar straikuoti ar ne. Da
bartės prie jų prisideda ir "baisiai sužeistas ir įeisimi,
klerkos, bagažo nešėjai ir 
kiti visi darbininkai. Jei 
reikalavimai nebus išpildy
ti, tai visi kartu meta dar
bą.

žinkelių darbininkai.
Jau buvo rašyta, kad va

kariniu geležinkeliu kon
duktoriai ir mašinistai bu
vo pareikalavę pakėlimo 
mokesties ir darbo valan
dų sutrumpinimo ir, kad 
kompanijoms nesutikus rei
kalavimų išpildyti,! dalykas 
yra leidžiamas perlbalsavi-

su-

Teatralių dr-jų kon
ferencija.

Dramatiškas Batelis 
manė sušaukti konferenciją
teatralių Chicagos dr-jų. 
Todėl Teatralių dr-jų pra
šo išrinkti po tris atstovus 
ir jų vardus suteikti V. Ši
leikai, 1671 Milwaukee avė, 
Chicago, III.

jam priptiiimo $I’.000 atly
ginimo. Būdamas didžiame 
nuovargy  j, jis nukritęs nuo 
traukinio ir jo dešinioji 
ranka buvo sulaužyta ir nu

Damijonaitis perkėlė krau
tuvę į erdvesnę vietą.

P-nas M. J. Damijonai
tis, laikęs kningų ir muzi
kalių instrumentų krautu
vę- Zaeharevičiaus namuose 
prieš šv. Jurgio bažnyčia, 
paėmė tuose pačiuose daug 
erdvesnę vietą ir žymiai pa
didino biznį. Padidino knin
gų ir muzikalių instrumen
tų sandėli, intaisė ice cream 
parlor ir laiko šiaip visokių 
mažmožių, saldainių, žiedų, 
kaklaraiščių, kryželių ir lt.

Papildymas prie baigusiųjų 
mokyklas.

Pereitame “Kataliko’! 
No. buvo paminėta apie pa
sibaigimą mokslo metų pu- 
bliškošė mokyklose ir apie 
baigusius jas lietuvių vai
kus. Prie ten paduoto skai
čiaus reikia dar pridėti Vy
tautą Graičiuną, baigusį 
Wendell Phillips High 
School, ir Onelę II. Mažei
kiu t ę, baigusią Armour 
mokyklą.

Trumpesnės žinios.
— Chicagos krasoje vi

siems darbininkams padi
dinta algos — 100 dol. kiek
vienam metais.

— Prigimtas piktadaris 
nužudė keturių ir pusės me
tų mergelę užkampyj po 
No. 2636 W. Madison g. In- 
tariamas piktadaris suim
ta.

— G. Luten 65 metų se
nas, manydamas, kad jau 
jis nieko gero .nenuveiksiąs 
ant šios žemės, nusižudė.

— Iš Chicagos išvažiuoja 
Europon komisija tyrinėti 
įvairius socialius pagerini
mus ir budus kovos su lyti
niu ištvirkimu. Komisijon 
pateko E. Flagg Young ir 
a Įderinamu Dr. W. Nance.

— Keturių metų vaikas 
po No. 1628 W. Austin avė. 
žaidė kieme su degtukų 
krebute. Degtukai mėtomi 
plykstelėjo ir uždegė vaiko 
drabužius. Vaikas baisiai 
a]įdegė ir vargu bau pagys. 
Motina apdegė rankas be- 
gesindama liepsną.

Atėjo “Vairas”.
Atėjo ‘‘Vairo’’ No

smagių skaitymų. Galima

statoma daug naujų 
namų.

Šį pavasarį stebėtinai 
daug namų imta statyti. Šį 
pavasarį daug daugiau pra
dėta statyti namų, negu bi
le kada pirmiau.

Per birželio mėnesį iš
duota leidimų statyti na
mus, kurie lėšuos $9.538.- 
300. Tai yra $2.000.000 dau
giau, negu pernai per tą 
pat mėnesį.

Sužeistas gaus $45.000 
atlyginimo.

James Wilson, kurs bu 
vo konduktoriumi ant Bal

Paleido žmogžudį.
‘‘Business’’ agento Geor

ge Hammondo užmušėjas, 
Patrick Dignan, paleistas 
iš kalėjimo užstačius jam 
$25.000 kaucijos. Tai pir
mas panašus atsitikimas 
per pastaruosius dešimts 
metų, nes apskųstasis pri
sipažino nužudęs agentą, 
ty. papildęs pirmojo laips
nio žmogžudystę, ir paga
liau paleidžiamas iš kalė
jimo. Darbininkų rateliai 
visaip komentuoja tą atsi
tikima.

Apgavo saliunininkus.
Andai persitikrinta, jo- 

gei ir saliunininkai nėra 
sumaumoje visų protų. 
Tris kadangi saliunininkus 
iš Gary, Ind. apgavo vie-

Geradėjo laiškas.
Nelabai senai mes gavo

me laišką nuo Rev. E. Po- 
lasek, kur skausmingais žo
džiais buvo rašoma apie ap
gailėtiną padėjimą Mrs. 
Saur iš Montgomery, Minn. 
Dabar gavome antrą laišką, 
kuris skamba sekančiai: 
“Noriu jums pranešti, kad 
Mrs. Saur aplaikė Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, už kuri meldžiu pri
imti širdingą padėką. Jūsų 
vaistas yra tikrai didelė ge- 
radėjystė poniai Saur, nes 
gelbsti jos grumuliavimui. 
Ji nesijaučia taip nerviška, 
kaip pirma, ir visas jos kū
nas eina stipryn. Su pagar
ba Rev. E. Polasek, Mont
gomery, Minu.” Mes esame 
labai dėkingi už šitą prane
šimą ir norime pasakyti, 
kad Triner’s American E- 
lixir of Bitter Wine yra iš- 
tikro labai naudingas atsiti
kimuose negrumuliavimo, 
konstipacijos ir nervišku
mo. Aptiekose. Jos. Triner, 
išdirbėjus, 1333^39 So. Ash
land avė., Chicago, III.. Nuo 
reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų Triner’s Linimen- 
tas yra labai rekomenduo
jamas.

Advt.
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(Iš pirmųjų studento 

dienų).

(Pabaiga).
gatve. Kojos neno- 
neša mane tolyn, 
kad ant mano vei-

rnis, žengėme gatve per vi
są jos platumą. Kriukovas, 
atsimenu, pradėdavo kalba 
ir kažką aiškindavo vi
siems sutiktiesiems mies- 
tasargiams, nežinia už ką 
su jais vis ginčijos, mušda
mas šalygatvin gumbuo
tąja lazda.

Naktį man vaidenosi bai
sus sapnai. Tai lyg vėl sa
ve matau gimnazijoj besi
mokinantį lekciją, nežino
damas dągi kas užduoda, 
ne tai, kad inspektorius už 
ką tai ima... Baimės apim
tas aš pabundu iš miegų ir 
momentaliai prisiminus, jog 
aš “baigiau”, didžiu pasi
gerėjimu glaudžiuosi vėl 
prie pagalvės ir ramiai ir 
tykiai Užsnūstu...

Einu 
romis 
Jąučiu, 
do pasirodė kuopuikiausio
šypsojimos išreiškimas, vos 
sutaikau save, kad jiesusi 
kvatočiau visa gerkle gat
vėje, kurios šalygatviais 
šen ir ten nardo praeiviai; 
jau ir taip kai-kurie, kaip 
man nusidavė žiurėjo į ma
ne ne be nusistebėjimo. 
Kaž kokia stora ponia dagi 
nusišypsojo, susitikus su 
manim akimis — vos neuž 
kalbinau aš jos: taip ir dil 
gino mane pasakyti jai “aš 
baigiau”, ir parodyti iš
traukus iš kišenės atestatą.

Užsukant man į kitą gat
ve kaž kas į mane šuktelė
jo. Stabtelėjau. Žiuriu — 
mano draugas Kriukovas, 
kuris irgi “baigė”. Jis visa 
drąsa traukė papirosą, aut 
galvos buvo užsimovęs pla
čiais kraštais skrybėlę, ran
kose laikė drūtą gumbuotą 
lazdą.

i
— Kur trauki, collega? 

paklausė Kriukovas kepu
rę nusmaukdamas pakau
šiu ir nusitrindamas palto 
rankove išprakaitavusią 
kaktą. (Aš ir pats nežino
jau kur aš velkuosiu, ir tik 
dabar ^įklausiau savęs; 
“kur gi ištikro”?).

— Buvau gimnazijoj ate
stato atsiimtų.

— Aš jau vakar > atsiė
miau! ar žinai, draugas, as noma, nesuvirpinę mano sa- 
tik sustikau mus “graiką” 
ir atvirai prisipažinau, kad 
nokados pats neatlikinėda
vau naminių darbų ir neiš
mokdavau žodžių, kad per 
egzaminus puikiausiai išsi
rašiau iš" kito, nors ir sėdė
jau už atskiro staliuko.

— Tai buvo jam piktumo, 
manau, kaip išpasakojai,

— Pasitraukė, pasičiau- 
pė ir sumurmėjo: “nesąžl 
ninga”.

Ir mes visą gerkle kvato 
jom iš vargšo “graiko”.

— Buvai pas direktorių?
— Buvau... jis patarė fi

lologijos.
— Man irgi taip.
— Apie ideas traškėjo.
— Aa, tą tik ir dėjo man 

galvon.
Ir mes 

ašarų.
Mums 

krautuvę, 
bos buvo 
^prastai putojančio ir lie
ja nčiosi per kraštus alaus 
stiklinės, Kriukovas prasi
tarė :

Ištraukime, draugas, u- 
žėję po puoduką! Sutinki?

— Einam!
— Įėjom. — Alaus bute- sai — įsidrąsino viena po

lį — suriko Kriukovas dė- naitė.
damas ant lango skrybėlę. į —Kokiu fakultetai! Tam-

— Kokio ponai paliepsi-'sta stosi? Buk Tamsta dak
te? taras.

— Kokio, Jurgi? Balto; 
tikiuos?

— Gerai!
— Na tik čia tuojau!. .
Išgėrus kelias bon.as 

mus galvose pradėjo ūžti. 
Miniu apie kaž-ką gineijo- 
lįiės, vos ' nešusi kol iojom, 
liahdėnie dainuot Gaudeą-; — O kiek paskum algos?

paklausė mano teta, su-
Atsįmeuu-. kad išėję siraukus senyva našlė, vi- 

iš alinės susikabinę ranku- sad dūsaujanti.

II.
Kitą dien pas mus mies

te buvo savybės vakarėlis 
mano gimnazijos baigimu; 
pagerbti, pas mumis susi
rinko kaž kurie giminių ir 
artimų pažįstamų — gėrė 
ąrbatą, lošė kortomis, o 
prie vakarienės ištraukė po
rą butelių šampano. Aš, ži
noma, buvau šios iškilmės 
^didvyris”.

— Tamsta, pons Jurgi, 
Jurgyti — tik ir klegėjo 
visuos kampuos. Vengda
mas kartais gana trukš- 
miugų “ovacijų”, aš beveli
jau klausyti šnekų ištolo.

— Dtibar tai jau į vėžes 
parėjo: kas svarbiausia — 
peršokta.

— Jurgis toli eis, jis yr 
gana gabus vyrukas.

Mano adresu siunčiamos 
“panegirikos” nepraėjo, ži

Vakaro pabaigon svečiai 
man baisiai įgriso su ‘ jų 
“rodomis”, linkėjimais ir 
klausinėjimais. Vieni tei .ke 
but daktaru, kiti atvokatn 
ar teisėjų, vėl kiti mokyto
ju ar inžinierių, viena norė
jo mane .net aficierium iš
vysti. Mano galva sukosi 
Muo tokio daugybės kelių ir 
kelelių. Galop pradėjau ne- 
kantra'uti.

—Aš nieko nežinau Tam
stos, nė kas nė kaip... 
svarbiausia — būti teisiu 
ir doru žmogum.

— Del to. nėr ko abejoti. 
,O vis dėlto reikia pasirink
ti karjera.

— Na, vis dėlto, Jurguti, 
jauti patraukimą į kokį 
nors dalyką — paklausė 
manęs musų kaimynas — 
geografijos, hištorijos ar 
kalbų? ką bevelijai geriau?

Išskaitliuojant jam tuos 
dalykus prisiminė mokyto
jai, trukšmingesnės lekci
jos, laipsniai, visokį priti
kimai etc. Priminus histori- 
j,ą — aš taip ryškiai įsivaiz
dinau sau savo suvalkiotą 
draiskalą “Viduriniu amžių 
historija” Ilovaiskio, neži-

tai ir turiu, štai mus Jur
gutis Dievui padedant (ne
pabaigė tėvas) — ot, gerų 
tėvų — geri ir vaikai, — 
numykė po nose tėvas (nors 
aš ir labai gerai girdėjau 
jo žodžius), išgėrus ir pa
stačius tuščią stikleli 
stalo. Tėvas, lyg' butų 
no draugas, siūlė man 
pirosų, ir suduodamas

ant
ma
p
per

vėl juokėmės ligi

praeinant pro 
ant kurios iška- 
nutepliota nepa-

vymeilės. Pasirodžiau tėvo 
kabinete, lošiančių balsai it 
vienas sušuko:

— A-a, mus studentas! 
Sėskitės... V’into lošiate?

— Ne, nelošiu — atsa
kiau gana drąsiai.

— Negerai. Negana s n 
brendęs. O išmokt reikia. 
Dabar, į žmones išeinant, 
neparanku nemokėti...

— Niekis. Aš giliai įsi
tikinęs, kad tai tik bergž
džias laiko praleidimas *— 
atsakiau kiek galėdamas 
drąsiau ir smarkiai.

— Et, Tamsta. Taip tik 
dabar kalbi. Pagyvensi — 

i persivers visa augštyn. ko 
jom. Ir mes kada tai buvom 
šios nuomonės. Tik teori
joj, pasakysiu, vieta pana
šioms ideoms, o praktikoj 
—- muilo burbulas.

Aš šyptelėjau, bet nuti
lau.

Kitoj vietoj vėl apspito 
mane moteris ir merginos 
klykdamos, cypdamos trau
kė mane į visas puses, tik 
ir girdėjos: “Jurguti, Jnr- 
guti. Dabar jis tikras ka
valierius.” .

— Pažiūrėkit, ar yr jo u-

— Fe! su numirėliais ter- 
■ liotis — surėkė kitos.

— Geriąu teisių skyriui) 
i— advokatas busi.

— Aš, Tamstelės, manau 
Imti gamtininkas... — per
traukiau trukšmingą mote
rų klegėjimą.

Trųmpasis, užsėtas skait
linėmis lapas, visa chrono
logija, o čia pat ir pats Jo
nas Boraševičius, mus pik
tas, susinervavęs historikas 
reikalaująs iš musų chro
nologijos iš abiejų galų pa- 
eilium. Visa virtinė vardų, 
skaitlinių, anekdotų, laip
snių.. . Tai tau historija. Ar 
bent geografiją? Bet geo
grafija... ir ta historijos 
prisišliejus, tai dvk tiaros 
.sesers.

Lig mirsiant busiu dė
kingas paliuosavusiems ma
ne nuo “historijų su geogra
fijomis”.

— Kalbų? latrini, grai
kų ?

— Apsergėk Viešpatie!
Tylėjau aš, nežinodamas 

ką aš mėgstu, ir ar mėgstu 
aš ką nors.

— O fiziką? Tu tik ją 
mėgsti, — įsikišo motina, 
— iš fizikos tu vis po pen
kis gaudavai.

— Na, tat fizikos fakul
tetą ir apsirinki, — pridū
rė mus kaimynas.

— Na taip, gerai... gm. 
tai gerai, — nevisai atsa
kydamas užbaigiau šią’ kal
bą.

Pasidarė tyla. Man davė 
Šventą ramybę, taip ir pa
liko neišrištas klausimas a- 
pie mano pašaukimą.

— Kad tik baigtų ir vie
tą gerą gautų, — apičirškė 
kuri iš moterių pusės. Gėrė 
šampaną vis į mano svei
katą, visus skvernus ištąsė 
į lubas bekeldami.

Svečiai išsiskirstė vėlai. 
Mama baisiai pavargo ir, 
lig sapnas, vaikštinėjo po 
kambarius įvesdama šiokią 
tokią, tvarki). Tėtušis intrau- 
kė; buvo linksmas ir ne
žiūrint visli mamos įpraši- 
nėjimų pačiam eit ilsėtis ir 
namiškiams duoti ramybę 
—- nelabai ką bojo. Įsiki
šęs rankas į kelinių keše- 
nius, jis lėtu žingsniu vaik
štinėjo po kambarį
prautamai kažką niūniuo
damas po nose.

Juokai ima, kada tėvas 
ima dainuot, o tai su juo at
sitinka, kada gerokai įkau
šiu. Ir aš budėjau.

— O ką! Dievas davė —

— Taip sūnau! Mudu jau 
sau žmonės, vadinasi!

Aiškiai žibėjo dangaus 
mėlynoj žvaigždės; Sidabro 
varsa nudažė mėnulis me
džius ir prasimušdamas pro 
šakas, mirguliavo ant take
lių, žaizdamaą su baugiais 
šešėliais...-’ Tyliai snūdu
riavo tiesus berželiai, balz- 
gąnuodami išsiskleidusią is 
patamsyje skuobniais, gė
lės, augštyn iškeltomis vir
šūnėmis ko tai klausėsi ir 
sielą virpiaučiu šlamėjimu 
traukė savęsp. Buvo taip 
tylu, ramu, iškilminga. Pa
slaptingoj nakties tyloj, 
mėnulio šviesos ir žvaigž
džių mirgėjimų kupinoj, ro
dosi, buvo švenčiama kaž
kokia didi, žmogui su jo 
menkučiais, mažutėliais ru
pesniais ir trumpučiu 
venimu, 
mė...

Aš tarsi išsiveržiau iš 
augšto kalėjimo, kame buvo 
taip tvankų ir duslu... 
Krūtinė godžiai traukė vė
sų, tyrą, pavasario nakties 
orą ir alsavo lengvai ir lai- ■ z>-.svai. Ilgai Murėjau neiš
matuojamų debesų gelmėn, 
kur mirguliuodainos, tai 
gesdamoig,tai vėl užšvisda- 
mos blyksėjo žvaigždės, ne
galėdamos atitraukti žvilg
snio nuo jų... Kaž-kokia 
nematoma, bet tvirta jėga 
traukte trankė mane i tą 
tolimą nežinomą 
tą pasaulį,A jo 
paslaptis.

Man sugrįžus, 
miegojo. Tyliai,

gy- 
įieprieiuama iškil-

žvaigždė- 
didžiąsias

liesu

mus, čiauškėjom apie “ide
as’*.

visi jau 
ant galų 

pirštų, prakiutiųau per-val
gomąjį į sale; jos languos- 
na speksojos žvaigždėta 
naktis; per grindis tęsėsi 
palšos mėnulio šviesos juo
stos, o po lubų —į kampus 
slapstėsi šešėliai... Atsar
giai pravėręs duris išėjau 
balkonai!.

Pusiau tamsoj miegti di
džiulis miestas. Štai bažny
čių bokštą, fabrikų kami
nai, o ten štai ir universi- 
tas. Jo murai išsiskiria iš 
aplinkinių namų: sienos ir 
kolonos išveizi baltos it 
sniegas, ilgoj langų eilėj 
žaidžia mėnulis. Ištisi rū
mai, užnėrę savyje žinių ži
nyną, gyvena nebepaži.nda- 
mi kasdieninio gyvenimo 
druzgių, gyvastimi pilna 
reikšmės ir žingeidumo.

Ar greit atadarysite jus, 
puikiausieji rūmai, man du
ris ir paimsite mane savo 
prieglobstin, ar greit iš- 
reikšite man savo paslap
tį ir išaiškįsite visa tai, kas 
dabar man nesuprantama, 
neatsiekiama?! Raktas prie 
jus durų štai mano kešenė- 
je — tai “brandus atesta
tas".

Studentas! Na argi tai 
aš, Jurgis Podgibalovas — 
studentas?! Argi tokie bu
na studentai?! Ir vėl su
plasnojo širdis, ėmė kilno
tis krūtinė, ir Vėl norėjosi 
man juokties, dainuoti, nu
bučiuoti! visą pasaulį...

DraugijomsPranešimas
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 teturi tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama La 
Grange gatvekariais važiuojant Desplaines Av.Sujyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Žemiau paduodame iš 

Chicagos krasos alfabetinį 
laišku surašą, kurie delei 
stokos arba delei neaiškaus 
adreso, negalėjo būti pri
statyti adresatams į namus. 
Tuos laiškus galima gauti 
tik per keturias dienas po 
šio “Kataliko” numerio iš
leidimui. Galima juos gauti 
tik generaliame Chicagos 
krasos buste, kuris randasi 
ant kerčių Adams, Clark, 
Dearborn ir Jackson gatvių. 
Krasos buste reikia klerkui 
pasakyti nurodytą laiško 
numerį, nes kitaip užima 
daug laiko laišką ieškoti ir 
kitokie nesusipratimai ge
ma. Visuomet reikia atmin
ti dar tai, kad svetimų laiš
kų nevalia savinties, nes už 
tai valdžia labai aštriai bau
džia.
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473 Latusevicz Jau 
497 Lukoszius John
511 Matakąukis Antenas
512 Malinowski Daniel 
517 Malakanskis Kazimer 
524 Marmakue Wladys 
538 Martinaitis P
554 Meleszjs Mr 
572 Mikuta Kataryna 
575 Miknaite Agniskn 
594 Motulevicz Antoni
646 Palonas Micislaw
647 Paczas Pranciška
649 Paplauskas Jonas
650 Paplauckas Alex 
655 Paptauckas Joziipas 
662 Paszti Janos
670 Pauga Jonas 
674 Pawila Sukis 
679 Ptrikenas Jurgis 
681 Ptreikis T 
692 Pletrikauskis Piotras 
703 PlieczkauSkat Mar c 
735 Raczynskas Stanisla
758 Ruzas Jonas
759 RutkowSky Jan
760 Rutkowska Wronika 
764 Rynikus Stanisla 
789 Shemkus > Chain
799 Siksnus Sophia
800 Skatuba Bronisla 
804 Sliesoraitis Anthon 
834 Stankus Paulus
836 Stongwilas Wicentas 
838 Stasiolis Kasimer 
846 Stoponacie Wicentas
851 Sundelas Automis
852 Sudejkis Dszina 
855 Surwilati Maryan 
858 Szapalar Jonas
872 Szykayckas Tobias '>

. ‘ 895 Tomanauskas Jonas
I 901 Turgoitis Cipriano

916 Wais vilas rank 
; 918 Wajciulis Antenas
1 r 925 Walinkas Anton

929 Warnas P.
939 Wigulaitis Stefan
939 Wiktrinas Josupas
940 Wielugiris G

' . 989 Žilinskas Joe

. .. ■ ' ■ •• •' ■ • • 
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"KATALIKO” REJENTALIŠKAS BIURAS <
3249 South Morgan Street, Chicago, Ill.

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

Iškolektuoja vekseliuos paskolas, dalis ir pini? 
gus-

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

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

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

Grabai pas mane 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 į 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

iflrtHnaii h SleinDaGfi 
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave, Telcphonas Seeley 3029 
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

ŪŽIaikau krautuvę vyrišką aprčdalų, skrybėlių, čeverykų Ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
•I«phon« Yards 6683
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Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taip toliaus.

Mokslo vyrai sumanė Įkurti 
ideali miestą.

Tarptautinė “Svieto Są
žinės” dr-ja sumanė nepap
rastą dalyką — įsteigti 
miestą, kur viskas butų iš
taisyta kuopuikiausia, kuo- 
puošniausia ir kur neturės 
būti jokių bėduolių lūšne
lių. Žodžiu, sumanė Įsteigti 
ideali miestą.

Pienai tam miestui jau 
yra dešimts metų kaip dir
bami. Vyriausiu pienuoto
jo yra Amerikoj gimęs 
skandinavas Henrik C. An
derson, gyvenąs dabar Ro
moj. Jis yra garsus skulpto
rius. Išdirbti pienus jam 
prigelbėjo daugelis kitų 
skulptorių, tepliorių, inži
nierių, architektų ir moks
lą vyrių.

Tame mieste ras vietą vi
sokie tarptautiniai veiki
mai. Jame ras prieglaudą 
ir įkvėpimą visokios pra
kilnios ideoš, geri sumany
mai, išradimai.

To miesto pienus išleido 
Pan-American Union.

“Šis sumanytasis tarp
tautinis miestas”, rašo vie
na/vyras, “bus tai miestas 
šviesos, sveikatos, plačių 
gatvių, parkų, žaismevie- 

/čių, fontanų, ežerėliu ir sau- 
A-nifT'wmm.

“Tai bus miestas be skur- 
i do lūšnelių, miestas veiklu

mo, patogumo ir gražumo. 
Tai bus ne vien pastatymu 
idealis miestas, bet taipgi 
jis turės stoti intelektuale, 
artistiška ir praktiška svie
to sostine; birža Įvairių so
cialių, kultūriškų, moksliš
kų ir politiškų žmonijos i- 
dealų.

“Kaip dabar pienai rodo, 
miestas užims aplink de
šimts ketvirtainių mylių. 
Jo architektūriški pienai 
taip sutaisyti, kad jis gali 
būti statomas bile kokioj, 

‘ prieinamoj prie jūrių, vie- 
j toj. Mokslas, dailė ir fiziš- 
^kas lavinimąsi yra tris tarp- 
■tautiški skyriai. ’ ’ 
B Svarbiausioji, nuostabiau

sioji miesto Budavonė bus 
dyvilias “Progreso Bokš
tas”. Bokštas bus 1.000 ar 
daugiau pėdų augščio. Bok
štas bus, taip sakant,, idea
liojo miesto stebulė. Bokšte 
talpinsis įvairios įstaigos — 
centralis universitetas, 
kningynas, muziejus. Jei 
tas miestas bus statomas pa
jūryj, tai jis turės Įstabiau
sią prieplauką. Į prieplau
ką bus galima įplaukti per 
spragą, šalyse kurios spok
so dvi milžiniškos figūros, 
augštai sukeitusios rankas.

Aprokuota, kad miešti 
pastatymas atsieis arti šim
to milijonų dolerių. Tą su
mą sudės įvairios valstybės. 
Kiekviena valstybe turės 
mieste po rūmą, kur gyvens 
jų ambasadoriai. Tai bus vi
sų valstybių sostinė.

Dar nėra nuskirtos mies
tui vietos. Keliato buvo jau, 
vienok, priminta. Vieni pri
minė Holandijos pakraštį 

I ties Hąaga, antri ties Pary
žium, treti ties Roma, dar 
buvo minėta Kuba, Pana

ma, New Jersey ir kitos 
vietos.

Laikrodis del aklųjų.
Jau “Katalike” buvo 

minėta, kad yra neregiams 
kningos, kurias jie gali 
skaityti, paliezdami išpus
tas raides. Taipgi buvom 
minėję, kad jiems yra išras
tos kortos. Dabartės ant to 
paties principo padaryta 
jiems laikrodis. Laiką suži
no neregia, atsidaręs laikro
dėlio antvožėlį ir palytėjęs 
minutninką ir valandinin- 
ką. Abi rodykli tvirtai pri
taisytos, kad palytėjimu 
nebūtų pagadytos, nei pa
stūmėtos. Numeriai, kaip ir 
neregių kningų raidės, yra 
išpusti ir palytėjus pirštu 
tuoj žinai, kas do numeris.

Kas darosi Jeruzolime.
Pastaruoju laiku Šventa

me Mieste dedasi ypatingi 
dalykai. Miestas ėmė augti 
labai sparčiai. Senasis mies
tas, kaip ir kiti senovės 
miestai, tebėra dar apsuptas 
siena. Bet už sienų jau dau
giau yra gyventojų, negu 
sienose. Gyventojų skaičiui 
didinanties, ėmė pritrukti 
vandens. Kilo sumanymas 
intaisyti moderniškas van
dens įvadas ir nuovadas. 
Lygiu badu sumanyta intai
syti elektros dirbtuvė ir 
apšviesti miesto gatves e- 
lektros šviesa. Taipgi suma
nyta išvedžioti po miestą ir 
apylinkes linijas gatveka- 
riams. Kaikurie tų sumany
mų jau vykinama. Senovės 
siena, kuri yra arti trijų 
mylių aplinkui, nutarta nu
griauti ir valdžia jau par
duoda, kaipo medžiagą na
mų statymui. Siena kaiku- 
riose vietose siekia 40 pė
dų augščio. Kaikur yra bok
štai. Vietos dr-jos sujudo 
ir rūpinasi, kad nors bokštai 
liktų nenugriauti, kaipo se
novės paminklai.

Už dešimts myliu į šiau
rę nuo senojo miesto tirštai 
apgyventos žydų kolionijos, 
kur yra moderniški namai, 
mokyklos ir puikus namai. 
Nuo tų kolionijų bus nuves
ta į miestą gatvekarių lini
ja. Gatvekarių linijos su
jungs miesto tokias histo- 
riškas vietas, kaip Alyvų 
kalnas, Karalių kapinės, 
Cedrono klonis, kur yra 
pranašų kapinės ir kitos 
vietos.

Princo Wied armija su
mušta. Durazzo apylinkėse 
albanąi-revoliucionistai be 
jokios malonės sudaužę 
princo Wied armiją. Revo- 
liucionistai pagaliau ėmę 
rengties užpulti Durazzo ir 
iš ten negeistiną jiems prin
cą išvyti.

Audiencija pas popežių. 
Andai pas popežių audien
ciją turėjo 550 Suv. Valsti
jų jurei vijos akademijos 
kadetų, taippat 25 oficieriai 
ir 25 paprasti jurininkai 
nuo am^ikoninių laivų, vie
šinčių att Italijos vandenų. 
Popežiu^k į susirinkusius 

maloniai prabilęs ir sutei
kęs jiems palaiminimą. Da
lis amerikoninių oficierių 
aplanko Romą, Neapolį ir 
ugnekalnį Vesuvių.

Bevielis telefonas. Marco
ni kompanijos vyriausias 
vedėjas tomis dienomis ap
reiškė, kad neužilgo Euro
pa ir Amerika busiančios 
sujungtos bevieliu telefonu, 
gangreit Marconi patobulį- 
siąs savo aparatą. Per tą 
telefoną busią galima nuim
toje pasakyti 300 žodžių. 
Tokie telefonai busią įvesti 
tarp Anglijos ir Brazilijos, 
Franci jos ir New Yorko, net 
tarp Norvegijos ir Ameri
kos.

Priešinasi cenzūrai. Kru
tamu jų paveikslų filmų fab
rikantai, kurie padaro gerą 
“bizni” Prūsijoje iš tų fil
mų, karštai pasipriešinę, 
kad jų dirbamų filmų cen
zoriams butų padidintos mo
kestis, pagaliau apreiškę, 
kad jie galinti apsieiti ir be 
cenzorių ir neduoda filmų 
cenzūruoti. Matyt, jie tą ko
vą pralaimėsią, kadangi ne
galėsią atsispirti prieš val
džios reikalavimus.

Multimilijonierius. Angli
jos sosto įpėdinis, Valijos 
princas, kuriaifi ateinan
čiais metais sueisią 21 me
tai, paimsiąs savo kontrolei! 
visas įplaukas ir muitus 
Cornvalijoj, kas duoda kas 
metai penkis milijonus pel
no. Keturi jo jaunesni bro
liai tuo tarpu negreit turė
sią sau bent koki pelną. Tai 
kas gaišina valstybes!

Šveicarija ginkluojasi. 
Šveicarijos valdžia nuspren- 
džius Vokietijoje nusipirkti 
kelis aeroplanus ir juos pa
vesti savajai armijai.

YPATOS LAISVĖ.

Louis Hammerling
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Ar ne aristokratija veisiasi pas mus?
Senovėje žmonės žinojo tik tris val

džios formas: monarchiją, aristokrati
ją ir demokratiją. Monarchija — tai 
vienos ypatos viešpatavimas. Aristo
kratija — tai vienos žmonių rūšies 
viešpatavimas, rūšies kuri savę vadi
na geresne už visus kitus žmones ir 
tuomi palaiko savo viešpatavimą. De
mokratija — tai pačių žmonių vieš
patavimas.

Pažymėtina, kad representatyvė 
(atstovinė) valdžia musų pratėviams 
buvo nežinoma, šitas naujausia val
džios būdas, dabar vartojamas viso
se civilizuotose šalyse, išsivystė pas 
šiaurinės Europos tautas neprigulėju
si prie senoviškosios civilizacijos ir 
iškilusi tik po graikų romiškos im- 
perjos griuvimo.

Amerikiečiai, įsteigdami musų val
džią. padarė svarbiausi žingsnį panai
kindami aritokratiją. šis principas iš
reikštas Suvienytųjų Valstijų Kons
titucijoje šiais žodžiais: “Jokis bajo
rystės titulas nngali but pripažintas 
Suvienytose Valstijose, nei vienas ją 
valdininkas negali, be Kongreso lei
dimo, priimti kokią norą dovaną, at
lyginimą, urėdą ar titulą nuo kokio 
nors karaliaus, kunigaikščio, ar sveti
mos viešpatystės”.

Ašku, kad aristokratija gali pasi
laikyti vien per spėką, ar tai butų 
ginklų spėka, ar turtų, ar apsišvieti
mo. ar prietarų, ar papročių. Aristo
kratijos privilegijos — tai sunkiausi 
našta gulinti ant paprastųjų žmonių 
tose šalyse, kur da aristokratija gy
vuoja. Bėgančiųjų žmonių Amerikan 
pirmiausiu troškimu visad buvo išsi
sukti iš po tos naštos ir gyventi ne- 
susiduriant su užtvarais saugojančiais 
aristokratiją. Kol tokie užtvari gy
vuoja, tol negali but laisvės y patai; 
o ypatos laisvė yra svarbiausių šios 
republikos pamatų. Jei, anot Konsti
tucijos žodžių, laisvė turi but apsau
gota ir jos palaimos suteiktos musų 
ainiams, tai visokie pasistengimai į- 
vykdinti aristokratijos galę šioje ša
lyje neturi but leidžiami.

Kiekvienas gal patėmyti, kad dabar 
Suvienytnse Valstijose eina smarkus 
judėjimas prieš viršminėtus principus. 
Varomos, net gana pasekmingai, pa
stangos atiduoti i vienos žmonių ran
kas kontroliavimą visuomenės gyveni
mo ir papročių, ir tvarkinti tą gyve
nimą ir papročius pagal anos rūšies 
išdirbtų paliepimų. Čia tai tikras a- 
ristokratijos dvasės apsireiškimas, 
“geresnėsės žmonių rūšies viešpatavi
mas ’ ’.

Prisiartinus rinkimams, męs nuolat 
girdime jog reikia balsuoti už “įtek
mingus” kandidatus. Arčiau prisižiu- 
rėję pamatome, kad “įtekmingais”

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 “COLUMBIĄ” betriubj grafofoną.

Pilni Namai Linksmybes Iš Vieno Grafofono
ŠOKIAI, DAINOS, ORKESTRĄ, DEKLEMACIJOS, JUOKAI

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

jasi į orą švelniu, maloniu akordu.
Nekuriuose 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 colin. lėkš
tes (rekordus), jis taippat galima užsukti laike groji
mo. Reguliaris sukimosi išduoda maloniausi balsą. 
Skrynute padirbta ir tvirto ąžuolo, didumas: 12% colių^p'ožio, 12% ilgio 
ir 6% au’ščio. Sveria su visa kuom drauge 16 svarų.

Jewel Grafofonas kaina $35.00
dalys gražiai nikeliuotos. Dviejų sprenžinų motoras išgro
jo 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.

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

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

čia vadinami tie, ką priešinasi libera- 
liškajai valdžiai, bei didžiumos laisvei, 
ypatingai svetižemių piliečių reikala
vimams. Didmiesčiuose, kaip va New 
York, Chicago, ar Boston, kandidatai, 
palaikomi laisvės šalininkų, visuomet 
buna niekinami; tą daro tie, ką savę 
vadina “įtekmingais” piliečiais. Taip
gi pasirodo, kad tie žmonės, steigian- 
tiejie morale aristokratiją, yra palai
komi nekuriu bažnytinių organizaci
jų, stengiančius! nutveri politišką val
džią į savo rankas, o taipgi tų, kurie 
priešingi svetimžemiams ateiviams. 
Kartą laikraštis miesto Dwight. Ill. 
rašydami apie drausmininkų pasigy
rimą dideliu balsų skaitliumi už jų 
kandidatus, pasakė, kad ‘ ‘ Demokra
tai ir rcpublikonai tūkstančiais balsa
vo už Allin. kad balsuoti už ‘1 ski ’ ’. 
Mat buvo kelios lenkiškos pavardės 
ant demokratų ir republikonų tikėto. 
Męs matome taipgi politiškas sąjun
gas, kurios giriasi neva bešališkumu, 
bet darbuojasi laisvės priešų išrinki
mu.

Įstatymdavystėje tokie žmonės rei
kalauja pripažinti tiesas tik jiems ir 
pavergti visus kitus žmones jų nuo
žiūrai ir nuomonėms. Antai jie reika
lauja įstatų apie Subatos šventimą ir 
uždraudimą toje dienoje visokių pa
silinksminimų, kuomet didelė didžiu
mą gerai žino ir mato, kad visokie pa
silinksminimai niko nekenkia Nedėl- 
dienio šventei. Pasilinksminimai pail- 
sio dienoje yra reikalngi gyvenimo pa- 
įvairiavimui ir nervų sudrutinimui. Ka
dangi tiems morališkiems arOstokra- 
tams nepatinka šokiai, tai jie stengiasi 
panaikinti šokius abelnai. nežiūrint, 
jog tai didžiumos nuiftylčtasai pasi
linksminimo būdas. Teatrą jie laiko 
pasibjaurėjime ir slegia kik galėdami, 
įsteigia scenos cenzūravimą, ypatin 
g.ii kratančiųjų pavikslų. kurijos lan
ko minios pritardamos dailei. Jie prie
šinasi arklių lenktynėms, neva užtai, 
kad ten daroma pininginės laižybos. 
Daugelyje vietų jie draudžia Italijos 
immigrantams gerti vyną valgant pie
tus, o austri jakams ir čekams — ger
ti alų prie valgio.

Visuose šiuose dalykuose žmonių 
minios neturi balso. Mažuma moraliu 
aristokratų tą apdirba pagal savo nuo
žiūros. Visuomenės opinija niekinama. 
Svetimų kalbų laikraščiai ignoruoja
mi ir minios skaitytojų negauna pro
gos sužinoti viso, ką daro viešpatau
janti mažuma.

Bet nmanykite, kad męs priešina
mės morališkumo plėtimui. Męs prie
šinamės tik tai žmonių mažumai, ku
ri begėdiškai pasisavino sau teise 
skleisti morališkumą pagal savo nuo
žiūrą, visiškai neatsižiurėdama j vi
suomenės reikalus.

I
Toji mažuma teisinasi , 

svetimgimiai piliečiai '"buk 
ta amerikitiškų idealų, b 
kad laisvė gali vesti į dt 
kad dideli pasilinksmini

corn, kh.
nesupta n- 

k nežui o, 
feneraeija, t* - vedft

Betriubinis Grafofonas” kaina $15.00

prie prasižengimų. Dėjai męs supra u- 
tame amerikietiškus idealus prdaug 
gerai ir matome, kaip tie neprašyti 
sargai mvnioja ir bjauriojo tuos idea 
lūs!

Pasiteisinimas labai klaidingas. I’ir 
murinusiai, visi mato kad prasižengi
mai daug rečiau atsitinka tarp tų, 
kurie gyvena viešuose pasilinksmini
muose. draugiškuose ryšiuose, negu 
tarp tų, kurie tokiems dalykams prie
šinasi.

Paskui vėl visiems žinoma, kad lai
svas gyvenimas daug mažiau pagami
na išgamų, ngu suvaržytasai gyve
nimas. Ištvirkėlių, bepročių ir krimi
nalistų nuošimtis, anot Dr. Woods 
Hutchinson, labai menkas. Tasai įžy
mus rašytojas apie sveikatą sako: 
“Mes įsitikrinome. kad 2 ar 3 nuo
šimčiai fiziškų nedateklių sumažėtų, 
jei žmonės butų liuosi nuo religiškų 
įstatų. * * * Męs tikime, kad 95 nuo- 
išmčiai žmoniškumo plėstus: aukštyn 
ir pirmyn ir didelė didžiuma žmonių 
butų įstatymiškai dora, jei visiškai 
nebūtų įstatų. * * * Aš tikiu, kad męs 
jaustumėsi daug-daug geriau, jei kiek
vienas žmogus butų laikomas abelnai 
už žmogų, nei išimtinai gerą, nei išim
tinai blogą. “ Taigi pavsti žmonių di
džiumą į keleto nenormalių žmonių 
valdymą — reiškia stumti visą tautą 
prie degeneracijos ir pranykino.

Iš trečiojo atžvilgio tasai pasiteisi
nimas klaidingas tuom. kad tos mažu
mos veikimas naikina ypatos lais
vę. Tas tai svarbiausia dalykas. Sau- 
žinės ir savyvaldos laisve — tai bran
giausia kiekvienos ypatos dalykas. 
Išveržti ji iš žmogaus ir priversti žmo
gų manyti ir daryti ne taip kaip jis 
nori, ar kaip jam yra gera, ir reika
linga — reiškia daryti iš jo vergą, 
priešgyni ir krštininką. Vienok aris
tokratiškoji mažuma daro tą išpaleng- 
vo. Visus savo motyvus ji sutvarkė i 
statutus ir stengiasi juos palaikyti 
ne kaipo įstatus, bet kaipo apsireiš
kiančią visuomenės valią. Visuomenė 
yra laikoma apie juos nežinėje, o jei 
kas ir užsimena, tai aiškinama, kad 
tie statutai nėra įstatais. Taip jie da 
nėra įstatas, bet jie bus. jei visuo
menė neapsižiurės.

Taigi ta naujoji moralė arstokrati- 
ja jau turi surengusi mums pančius 
ir laukia tik progos, kad mus juos 
uždėjus. Tas tai yra didžiausia pavo
jus. Męs galime urnai patekti, po val
džia, pasivadinusios geresniąją žmo
nių klausė, aristokratijos.

Ar duosimės? Ar nepasakysime 
“ganą’.’, kol da. nevėlu? Jei darysi
me taip, tai nėra laiko laukti. Męs 
turime atsikreipti link pavojaus gre
siančio ypatos laisvei, ir užimti iki- 
šiol pralaimėtas pozicijas. Daugelis 
iš mus gal da nežino pančių sunkumo. 
Vienok nemėginkime sužinoti. Jei pal
čiai bus uždėti arft musų kaimynų, p 
mes ramiai į juos žiūrėsime, tai neuž
ilgo ir męs patįs tapsime apkalti. į

• Gerus laikus turi. Angli
jos karalienė-našlė Aleksan
dra pereitoj savaitėj buvus 
surengus pietus, kuriuose 
ėmusios dalyviniu! net pen- 
rienė našlė Marija, Graiki
jos karai. Gigą, Portugali
jos ex-karalienė Amelija ir 
Ilispanijos karalienė Au
gusta Viktorija.

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 metalines

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. n.: m.

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

Tel. Yards 4658.

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

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Yra tai labai pui

kus paveikslas Šv. Tė
vo. Ant paveikslo išro
do kaip gyvas. Apati
niai rubai 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: JlJ ■ ■ U
Mano Vardas, pavardė..................................................................t • • • •,.................... •
Gatve...................................................................................................................... >
Miestas.................................................................................... ...................................

Valstija.......................................................................................................................

liklrpkita Mtf lapeli ir prlalųaklte mums su savo uiaakymu ir plnlfala.
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g MOTERIŲ SKYRIUS. |

MOTERIS-SANDARBI- 
NINKĖ.

Moternj pasirodymas ant 
plačiųjų darbo ir veikimo 
arenų, kurias ligšiol užėmė 
tik vieni vyriškiai, yra dar
bu vos tik paskutinių keliii 
desėtkų metų. Ką moteris 
per tą laiką gero nuveikė, 
kiek daug pasidarbavo vi
suomenės labui, tuo tarpu 
to surokuoti negalima, ka
dangi toksai bilansas pap
rastai atliekamas už žymiai 
didesnius laikotarpius.

Tečiau jau šiandie žino
me, kad moteris apskritai i- 
inamame intelektualiame 
darbe atsistojo ne paskui 
vyriškį, bet šalep jo.

Moterių ir vyriškių ben
dras veikimas mokslui, gy
venimui ir visuomeniniam 
darbui be abejonės atidarys 
naujus vartus. Atsikartos 
ne vienas stebuklas moterių 
išradimais ir tuomi visas 
pasaulis bus nustebintas. 
Kam šiandie yra svetimos 
moterių pavardės: Curie. 
Nightingale Fl., Fry, Web 
ir kitos? Vis tai žymios iš
radėjos ir veikėjos.

Moteris stebėtinu budu 
papildo vyriškio darbą ant 
visų sargaviečių, kokias lig
šiol įstengė užimti.

Tai, į ką arba nebuvo at
kreipta doma piliečio-veikė- 
jo, arba pasirodė jam nega- 

_ Įimti daiktu tuo užsiimti — 
moteris renka, tarsi varpas, 
paliktas rudens rugienoje. 
Neretai vyriškis, užimtas, 
sakysime, politikiniais rei
kalais, nei nepatėmija kokio 
nors naujo daikto, galimo 
pavartoti visuomenės nau
dai, kad tuo tarpu moteris, 
paskui vyriškį žengdama ir 
plačiau besižvalgydama, vy
riškio nepatėmytą daiktą 
užtinka ir iškelia jį aikštėn.

Ir šiandie moteris visose k 
mokslo ir darbo šakose pa
sirodo tikruoju genijum. 
Pa v., parlamentai ligšiol tik 
ir lukeriavo moteries balso, 
kad ji pradėtų kovą prieš 
alkoholizmą, prostituciją ir 
kitomis niekybėmis, iš seno 
prigijusiomis žmonijoj e. 
Balsą gavus, ji ėmė rupin- 
ties saugoti nepri auglius 
nuo darbo, ėmė taisyti mo
terysčių įstatymus, pasirū
pino mokyklų reformomis 
ir tt.

Tose šalyse, kur moterei 
suteikta rinkimuose teisės, 
prasidėjo smarki kova' su 
neteisybėmis ir politikierių 
apgaulybėmis. Net didžiau
si moterių lygiateisės prie
šininkai pripažino jų veik
lumą išganingu daiktu ir 
didžiai stebisi, kodėl ligšiol 
moteris buvo laikoma pa
stumdėle ir nežincle.

Šių laikų moteris todėl 
nėra kokia tai vyriškių kon
kurentė, neturi tikslo iš 
bent kokių darbų vyriškius 
atšalinti, bet ji atsistoja 
greta vyriškio ir bendrai, 
sutikmėje su juo darbuoja
si visuomenės gerui.

Agota.

jos

bal-

valstijos augščiausiojo teis
mo nusprendimu pripažin
tas konstitucijiniu ir įparei
gojimu. Taigi viršminėtas 
teisinas pripažino Illinois 
valstijos legislatura, sutei
gusi moterims balsavimo 
tei teisę, panaudojo priklau
somas sau pagal valstijos 
nutarimas esąs legalis. 
konstitucijos teises ir 
nutarimas esąs legalis.

Tečiau tasai moterių
savimo įstatymas dalimis y- 
ra visgi apribuotas, kadangi 
moterims leista balsuoti tik 
už kandidatus, norinčius už
imti valdvietes, nuskirtas 
legislatures pravestais įsta
tymais, bet ne — konstitu
cija. Valdvietes, į kurias 
moteris gali skirti kandida
tus, yra sekančios: prezi
dentui rinkti elektorius, ma- 
tinjnkus, assesorius, kontro
lierius, sanitarinius trusti- 
sus, aldermanus, majorus, 
klerkus, sindikus ir miestp 
iždininkus; sodžių gminų 
prezidentus, taippat tiems 
gminams trustisus ir iždi
ninkus; supervizorius, ase
sorius, klerkus, kolektorius 
ir komisorius township’no
se. Apart to moteris gali 
balsuoti reikale Įvairių pa- 
siulijimų ir klausimų, ko
kie kur perstatoma balsuo- 
tojams-piliečiams išrišti.

Tečiau moterims negali
ma balsuoti už Suv. Valsti
jų prezidentą, federahus se
natorius, kongresmanus, le
gislatures atstovus, gub' 
natoriij ir jo padėjėją, val
stijos .sekretorių, auditorių, 
iždininką, superintendentą 
ir advokatą; negalima bal
suoti už teisėjus teismų: 
augščiaus i < >, apel i a c i j in i o,
apeliacijinio ir kriminalio, 
taippat už klerkus, tiems 
teismams prigulinčius; to
liau negali rinkti: taikos tei
sėjų, policijos viršininkų, 
konstabelių ir valstijos pro
kuratoriaus; pavieto komi- 
sionierių; pavieto teisėjo ir 
klerko; pavieto iždininko; 
šerifo, koronero ir rekorde
rio “of deeds”.

Įstatyme toliau pasakyta, 
kad moteris visuomet bal
suotų atskirai nuo vyrą, ty. 
atskirose vietose ir ant at
skirų balotų.

Teisybės ir viešosios tvar
kos šalininkai pasveikino 
džiaugsmingai tą moterių 
laimėjimą, kadangi moterių 
balsai sąsiauris besiplati
nantį piktą ir pakels mora
lybę visuomenėje.

Ant galo čia reikia pažy
mėti, kad prieš moterims 
balso suteikimą augščiau- 
sian teisman apeliavo pros
titucijos urvų savininkai ir 
paperkamiej i politikieriai. 
Tdčiau jų pastangos liko be 
pasekmių.

IŠ MOTERIŲ JUDĖJIMO.

MOTERIŲ LAIMĖJIMAS 
ILLINOIS VALSTIJOJ.

Iš 1913 metų aktas, sutei
kiantis Illinois valstijos mo
terims balsavimo teises, • > •

Pereitam mėnesyj Chica
go j atlaikyta dvyliktas “Ge
nerates Moterių Kliubų Fe
deracijos” suvažiavimas, 
kuriame ėmė dalyvumą su
virs 3.000 delegačių, ir ke
li tūkstančiai moterių kaipo 
svęčių. Suvažiavime pirmi
ninkavo Federacijos pirmi
ninkė, ponia Percy V. Pan- 
nybacker. j" i

Moterių balsavimų, teisių 
klausimą pajudino miss Ja
ne Addams pirmoje suva
žiavimo dienoje ir tuomi pa
gimdė dideli tarp moterių 
entuziazmą.*■ «

Informacijų skyyriaus se
sijoje buvo svarstomas ma
dų klausimas. Visos delega
tės kalbėjo prieš dabartines 
madas, kurias aštriai pa
smerkė. Ponia Z. L. Blan- 
kenburg, m. Philadelphia, 
majoro žmona tame klausi
me išsireiškė sekančiai: 
“Pasitikiu, netolimoj atei
tyj turėsime visos balsuoti, 
tatai musų sijonai tegu bus 
tokie platus, idant juose bū
damos laisvai galėtumėm 
nueiti Į rinkimų vietas. Be 
jokio klausimo palaikau sa
vo šalies madas ir absoliu
čiai priešinuosi nereikalin
gai mėtyti milijonus užsie
niuose”.

Kita delegatė, ponia R. J. 
Burdette iš Pasadena, Cal. 
tame reikale išsireiškė se
kančiai :

“Kalbama, kad žmogų 
paprastai teisia sulyg jo- 
minties, atnašiai mąstymo 
budo. Jei ištikrųjų taip y- 
ra, tai moterį reikia kainuo
ti pagal jos rūbų. Taigi kuo
met moteris yra nemoralu 
savo paroduose, tokia yra ir 
mintyse. Gangreit ji savo 
parėdus panaudoja galiau
sioms riboms, tai jos ir mą
stymo būdas yra nekoks. 
Žodžiu sakant, pagal to kaip 
moteris rėdosi, yra jos sie
los veidrodis”.

Kitos delegates pasmerkė’ 
aptemptus ir perkirptus si
jonus, augštus avalų užkul
nius, akis veriančias kaspi
nų spalvas prie baltinių, 
permatomas bliuzas, ir pro
testavo prieš Paryžiaus ma
dų intekmę, kokia Suv. Val
stijose gimdoma. Apdirbta 
taippat rezoliucija ir atsilie
pimas į fabrikantus ir ma
dų firmas Amerikoje, kad 
apsisaugojus iš Paryžiaus 
plaukiančių madų.

Obalsis: “Pasaulinė visų 
moterių seserybė”, pasklei
sta vienos delegačių, patai
kė visų širdysna, kadangi 
suvažiavime dalyvavo dele
gatės iš: Indijos, Vokieti
jos, Belgijos, Danijos, Šve
dijos, Australijos, Anglijos, 
salos Pines, Phi lipinu, Ku
bos, Kanados, Chinijos ir 
Japonijos.

Gilų įspūdį padarė chi- 
nietės delegatės, merginos 
Hije-Ding Zin kalba, kurią 
pasakė angliškai. Apturėta 
daug iš viso pasaulio tele
gramų su pasveikinimais, 
tarp kitų ir nuo žymios ja- 
ponietės feministės, gr. ti
kumą.

Suvažiavime svarbiausia 
buvo svarstoma apie mote
rių klausimą. Todėl viename 
posėdži ų priimta sekanti 
rezoliucija:

“Kadangi moterių lygia
teisės politikoje klausimas 
yra nūn svarbiausias klau
simas, kuris gyvai apkalba
mas visame civilizuotame 
pasaulyj, todėl gi nutaria
me: Generate Moterių Kliu- 
bų Federacija žinomi mora
liai paremia moterių lygia
teisę su vyriškiais politiko
je ir lygia dalimi pažymi, 
fjogei giliai tiki į moterių ly
giateisės politikoje princi- 

/pą, be atsižiūrėjimo

~ '
Visi Amerikos Lietuviai vien

balsiai pripažino, kad ge
riausia ir saugiausia 

siųsti piningus Lietuvon 
per šį Banką.

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

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

nueina. .... _

RUBLIŲ KAINOS:
Rublių •

1 .................
$ cRublių 

................. 52 125 .................
$ c

64.85
2 ................. .......... 1.04 150 ................... . 77.85
3 ................. .......... 1.56 200 ................... . 103.80
4 ............... .......... 2.08 300 ................... . 155.75
5 ................. ......... 2.60 400 ................... . 207.60
6 ............... .......... 3.12 500 ................... . 259.50

*7 ................. .......... 3.64 600 ................... . 311.40
8 ............... .......... 4.16 700 ................... . 363.30
9 ............... .......... 4.68 800 .................. 415.20

10 ............... .......... 5.20 900 ................... . 467.10
20 ............... .......... 10.40 1000 ................... . 518.50
30 ............... .......... 15.60 2000 ................... . 1036.00
40 ............... .......... 20.80 3000 ................... . 1557.00
50 ............... .......... 26.00 4000 ................... . 2076.00
60 ............... .......... 31.20 5000 ................... . 2592.50
70 ............... ........... 36.4010000 .................... 5185.00
80 ............... siuntimo
90 ...............

100 ...............
...........  IG.SOpridėkite 20 centu ant pač- 
........... 51.90to kaštu.

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvo
mis išlygomis.

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

sas svieto dalis.
Išdirbame doviernastis ir visokias kitas Rejen- 

tališkas ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus.

TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su- 
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!

<_____________________ ____________ ______________ —-

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai privalo 
turėti šią nesenai išleista kningelę

L. VAILIONIS.

Materijos Keitimosi 
Organizmuose. 

(PASKAITA)
Sis didžiai svarbus veikalas yra iš po plunksnos vyro giliai studijavusio 

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

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

Pidigus siunčiant adresuok: ' ,

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILLSo. Morgan St.,

-t- ----- -—...L..; u.,.i i i.1 .

KAIP ŽIEMUOJA PAU
KŠČIAI IR GY

VULIAI

Artinantis žiemai gyvu
lių ir paukščių gyvenime 
pasidaro atmaina. Šalčiai 
ir stoka maisto spiria 
paukščius šiltosna šalysna 
skristi. Daugybė jų, kaip 
antai gandras, gegutė, lak
štingalas ir kiti išskrenda.

Bet yra ir tokių, kurie 
pasilieka pas mus žiemoti, 
kaip autai žvirbliai, sniege
nos, geniai ir kiti. Šitie 
drąsuoliai žūt but minta 
grūdeliais spigliuotų me
džių, šermukšniais, vabz
džiais, jų lėlytėmis ir kiau
šinėliais, kurie esti paslėp
ti po medžių žieve bei žie
vės plyšiuose, grūdais arti 
žmonių gyvenimų ir t. p.

Žvėrių pas mus miškuose 
nedaug. Juos nuo šalčio šil
ti kailiai gina. Kiškis žie
ve graužia. Voveraitė su
taupė žiemai gilelių bei rie
šutų ir šiltesniose dienose 
jais maitinasi, o šalčiuose 
miega. Vilkai alkį kenčia 
ir gaudo gyvulius, kartais 
ir žmonių kieman nesidrovi 
ateiti avelės pavogtų.

Gyvatės ir driežlai į- 
šliaužia savo urvuosna ar
ba, pasislėpę tarp medžio 
šaknų, visai žiemai susting
sta. Varlės, įsiknisusios 
tvenkinių bei lipiu purvan, 
visą žiemą miega.

O kur gi dingsta visi va
bzdžiai, kuriu taip daug es* 
ti vasarą?

Daug jų rudenį mirė, kaip 
ir vienmečiai augalai; bet 
jie paliko kiaušinėlių, ne
lyginant augalai grūdelio. 
Šitie kiaušinėliai kame 
nors giliai paslėpti peržie- 
muos ir pavasarį jie su
teiks tokiuos pat gyvūnus.

Yra tokiu vabzdžiu, ku- 
rie irgi žiemuoja. Jie pasi
slepia samanosna, po ak
menimis, po žieve. Apipus- 
tyti jie nesušąla, o atėjus 
pavasariui vėl išlenda liue
sai gyventų.

Svirno Žvyne.

ŠUO IŠGELBĖJO.

Antaniukas iš pat ma
žens labai mylėdavo gyvu
lius: jų niekad nemušdavo, 
nekankindavo, niekad ne
įveikdavo. O labiausiai jis 
mylėjo savo šunelį “Liūtą”. 
Kada ta šuneli maža kitą
syk nešė kaimynai skandin
ti, Antaniukui pasidarė jo 
gaila, jis išprašęs jį pas 
kaimyną ir išaugino.

Antaniukas su šuneliu 
taip susiprato, kad viens 
nuo kito beveik niekuonr 
nesiskirdavo.

Kartą, pirmam ledui už
sidėjus, Antaniukas nubė
go čiuožinėti, o su juo drau
ge ir ištikimas šuo Liūtas. 
Šunelis, pamatęs Antaniu
ką einant ant ledo, supra
to, kad jo geradariui gre
siąs pavojus, ir pradėjo 
kaukti ir draskyti Antaniu
ką už skvernu. Antaniukas, 
nesuprasdamas ko čia šu
nelis nori, padavė jam iš
siėmęs iš kišeniaus duonos 
plutelę. Bet šuo, jos neėdęs, 
vėl pradėjo kaigcti ir ap
linkui jį šokinė A o maty
damas nieko A nepadė-

siąs, šoko ant ledo ir pra
dėjo taip smarkiai šokinė
ti, kad ledas lūžo ir šuo į- 
krito į vandenį. ,

Antaniukas, tai pamatęs, 
viską suprato ir manyda
mas, kad šunelis neišsigel- 
bėsiąs, pradėjo verkti. Bet 
tuo tarpu šuo iššoko iš in- 
laužos ir, prišokęs prie sa
vo pono, džiaugdamasis ė- 
mė jam laižyti rankas.

Nuo to laiko Antaniukas 
dar labiau pamėgo gyvu
lius, o ypač savo šunelį Liū
tą.

TAUPI KATRIUTĖ.

Augo Nolėčių sodžiuje 
mergelė Katriutė. Maža bū
dama Katriutė buvo labai 
taupi; pas ją visokie žais
lą i išbūdavo kiek metų. Ji 
prisirinkdavo degtukų dė
žučių, sulipdydavo į krūvą 
ir iš jų padarydavo kamd- 
dą.

Jinai nekuomet nedikau- 
davo. Ganydama galvijus 
tai siuviniu.; siuvinėdavo, 
tai brindas megzdavo arba 
poperines gėles dirbdavo ir 
per gegužės mėn. kaišyda
vo Šv. Dievo . Motinos pa
veikslą.

Kai tėvas Katriutę kuo- | 
met apdovanodavo pinigais, I 
ypač per Sekmines, jinai tų I 
pinigų neišleizdavo, bet Vis I 
pasidėdavo. Paaugus Kat- I 
rintė kiek užsidirbdavo, viki 
dėdavo 'į daiktą.

Motina išmokino ją pui- J 
kiai 
mus.

austi visokius audi-

AUKSINIS.

Vienas neturtingas žnlo- I 
gus rado ant žemės aukso I 
pinigą. Pinigas buvo ap- I 
dulkėjęs. Pirklys tam žmo
gui už auksinį siūlė tris si
dabro pinigus. Žmogus, kad 
gavus didesnę kainą, paė
mė apdulkėjusį pinigą švei
sti į plytą, manydamas už 
žibantį gausiąs dvigubai] 
N u š vei tęs i iu nešė pirl 1 i ii i. 
Bet tas jau nė pusės tiek 
nedavė, kaip pirma, 
pasidarė žmogeliui 
džius pinigo vertę.

Taip ir pasaulyje
kas labai daug nori, 
maža teturi.

Vertė mokinys
J. Andziulis

“Š.'

pražu-į

Matušė išmokino.
Netoli kaimo sėdi prie ke

lio vaikas. Važiuoja kum-, 
gas ir klausia:

— Kas tu per vienas, vai

— Velniukas — atsako ne
drąsiai vaikas.

— Tai kodelgi?
— Mano tėvas velniu va

dinasi.
— Ar gali Imti?
— Matušė jį visados taip 

vadina.

Neturiu de-

Liksi man kaltas.
Jonas sutikęs Petrą: — 

Petrai, paskolink man de
šimtį dolerių.

Petras:
šimties, turiu tik penkis.

Jonas: — Na, tai gerai, 
duok čia tuos penkis, o ki
tus penkis liksi rnąn kaltas.
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Bitės sutrukdė pamaldas
Pranciškonės globuos moteris ant garlaivių

Steigs didį universitetą.
Ugnekalnis veikia

Bitės neleido bažnyčion.
Blodgett, Ill. Pereitų ne- 

dėlių prie durių metodistų 
bažnyčios buvo susimetęs 
bičių spiečius. Kuomet ėmė 
rinkties žmonės, tai, žinoma, 
patėmijo bites ir nedrįso 
eiti artyn. Atkiozino galop 
dr pastorius. Pastorius su 
vienu taimeriu bandė prasi
mušti pro bites į bažnyčių 
ir taip pravesti kelių ki
ltiems. Bet kelios bitės cvak- 
telėjo fanneriui ir tas dūmė 
atgal, kad net dulkės ruko. 
Pastorius irgi šovė atgal, 
š vaisty dainosi raukt>m i s. 
Galop buvo nutarta laikyti 
pamaldas ant pievelės.

Aplinkui šį miestelį yra 
daug bičių augintojų. Nei 
vienas neprisisavino spie
čiaus, kurs prie bažnyčios 
durių susimetė.

paskirti $5.000.000 pastaty
mui ir išvengimui didžios 
mokslo įstaigos, o paskui 
privatinėmis aukomis, ku
rios be abejonės gausiai 
plūstų, galėtų gerai užsilai
kyti. Ta įstaiga pasišvęstu 
giliems mokslo tyrinėji
mams ir butų priimami stu
dentai, turinti jau magistro 
laipsnius.

South Bend, Ind. Susikū
lė motorciklius su automo
biliu. Žuvo motorciklistas.

Jacksonville, Ill. Automo
bilius smarkiai važiavo ir 
smogė į veršį. Automobilius 
apsivožė ir viena mergina 
ant vietos žuvo.

Burlington, Iowa. Važia
vo vaikinas automobiliuj 
per tiltų. Jis kyštelėjo ran
kų laukan ir ji užkliuvo už 
tilto grotų. J o ranka truko 
ir pats iškrito iš automobi- 
liaus. Kraujo daug nubėgo 
ir tuoj mirė.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

n. .j.*-'

(®“AR ŽINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAM

Naujo ir Antrų Rankų Medžio

na

na

Mažai teliko saliunu.
Louisville, Ky. Kentucky 

valstija susideda iš 120 aps
kričių. Iš tų tik 20 teliko 
“šlapi”. Keturiolikoj sla
piųjų bus urnai balsavimai 
ir vedama smarki agitacija 
už saliunu panaikinimų.

50 metų, del 50 centų.
Mobile, Ala. Vienas uige- 

ris 1894 m. buvo pavogęs 
nuo kito nigerio 50 centų. 
Už tai buvo nuteistas atsė
dėti 50 metų kalėjime. Da
bar, jam atsėdėjus 20 inet- 
tų, liko paleistas.

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

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

Seseris globos vaikus ir mo
teris ant garlaivių.

New York, N. Y. Garlai
vių kompanija North Ger
man Lloyd įvedė žymų pa- 
.gerinimų ant savo garlai
vių. Ant tos linijos garlai
vių bus po keliatų seserių 
ftjanciškonų ordeno. Jos pri- 

vži^rės ir tarnaus bėdinoms 
moterims ir vaikau. Ypač 
lAbąį pasitarnaus, kuomet 
motinos apsirgs jūrės liga. 
/Tuomet jos bovįs ir giobuos 
vaikučius ir tarnaus apsir- 
gusioms motinoms.' Tokių 
apsirgiinų ir sunegalėjimų 
buna kiekvienoj kelionėj 
ant kiekvieno garlaivio. Jų 
patarnavimas jau yra iš
bandytas. Ant garlaivio 
“Barbarossa” buvo dvi se
seris ir uoliai tarnavo tarp- 
dėnio moterims ir vaikams. 
Kadangi jų patarnavimas 
buvo geras, tai visi tos lini
jos garlaiviai bus aprūpinti 
seserimis. Pereitais metais 
šios kompanijos garlaiviai 
atvežė šion šalin 164.536 as
menis. Tarp jų buvo didelė 
daugybė moterių ir vaikų.

Taigi tos seseris didžiam 
skaičiui moterių ir vaikelių 
suteiks didį patarnavimų.

Ugnekalnis veikia.
Mineral, Cal. Ugnekalnis 

Lassen, kurs ėmė veikti ge
guži 30 d. ir kuris ligšiol, 
kaip historija atmena, ne
buvo veikęs, jau keturiolik
tu kartu išsiveržė. Juodi 
smalkiai buvo išvemti my
lios augštumon. O pelenai 
buvo išnešioti už penkioli
kos mylių aplinkui. Ties e- 
žeru Monzanitą, kurs guli 
už trylikos mylių nuo ugne- 
kalnio, per keturioiikų va
landų prikrito pelenų tris 
pėdos. Du girininku nežinia 
kur dingo, (lai žuvo 
smalkių ir pelenų.

Sako, reikia mažiau 
valgyti.

Atlantic City, N. J. čia 
atsibuna didis daktarų su
važiavimas. Dr. E. Beecher 
Hooker iš Hartford, Conn, 
pasakė susirinkime, kad rei
kia mažiau valgyti, o busim 
sveikesni ir ilgai gyvensim. 
Tas daktaras išrodinėjo, 
kad reikią ypač mėsos por
cijas mažinti. Toliau sakė, 
kad kavos saikų reikią ma
žinti. O svaigalus visai pa
smerkė.

nuo

Šaukiasi pagelbos.
Boston, Mass. Gub. Walsh 

telegrafavo prezidentui 
Wilsonui, prašydamas, kad 
valdžia suteiktų $200.000 del 
nukentėjusių Salemo gy
ventojų laike gaisro. Išsiun
tinėjo gubernatoriams visų 
valstijų ir majorams didžių
jų miestų. prašymus, kad 
pagelbėtų. Sako, kad reikia 
$1.000.000 tuoj.

Protestų prieš Nathaną pa
siuntė Wilsonui.

Atlantic City, N. J. Ka
talikų švietimo dr-ja laiko 
čia savo posėdžius. Kadan-j 
gi dabar šnekama apie įve-{ 
dimų į mokyklas pamokų ' 
apie lytinį sveikatingumų, 
tai dr-ja išreiškė savo ne
pritarimų tam sumanymui. 
Mokykla, esanti ne vieta iš- 
giildinėjnmi tokių opių da
lykų. Dr-ja išnešė rezoliuci
jų, kurioj protestuojama 
prieš Italijos pasiuntinį į 
Panamos parodų E. Natha
na. Šisai yra didis laisvama
nis ir daug kartų juodinęs 
popežių. Tas protestas liko 
pasiųstas prez. Wilsonui.

Perkūnija trenke į šokėjų.
Washington, D. C. Prie

miesty j, atsibuvusiame pik- 
ninke atsiliko nepaprastas 
priepuolis. Perkūnija tren
kė į šokėjų ir pritrenkė. 
Vyras gi nieko nejuto. Bu
vo gi nelaimingoji tuoj nu
gabenta ligoninėn. Bet jos 
viena visa pusė liko supa- 
raližiuota.

Roosevelt nupeikė Wilsono 
politikų.

Pittsburg, Pa. Garsusis 
Roosevelt turėjo čia politi- 
kinę prakalbų. Daug triuk
šmo pridarė. Nupeikė Wil
sono naminę ir užrubežinę 
politikų. Ypač nupeikė jo 
elgimąsi su Meksiku ir jo 
sumanytąjį antitrustinį bi- 
lių. Wilson yra pasakęs 
tvirtai, kad antitrustinį bi- 
lių vezdinsiųs. Didieji pra
monininkai priešinasi bi
tini. Dabar prezidentas pri
iminėja pramonininkus 
klauso, kų jie turi prieš 
lių pasakyti.

Anarchistai žuvo nuo savo 
bombos.

. New York. Pereitų suim
tą iš ryto šešių augštų na
me po num. 1626 Lexing
ton avė., ištiko bombos 
sprogimas, kur žuvo 4- as
menis. Visi anarchistai ar 
industrial i štai. Tame name 
išdirbinėję bombas ir spau- 
zdinę kurstančius anarchis
tinius lapelius. Sako, kad 
tas bombas jie ketinę mesti 
į Rockefellerio namus, kad 
jį nužudžius. Anarchistai 

nelaimingus
draugus iškilmingai palai
doti. Policija neleisianti to 
daryti. Apskritai, policija 
imsi auti gyviau veikti prieš 
bombistus.

rengėsi savo

Parsiduoda Namai!
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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIGIAI parsiduoda 3 Lubomis mūrinis ant Parnell Ave. namo 
frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage išužpaka- 
lio loto. Ranas neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

Pigiai parsiduoda namas su dviem lotias ir saliunas su laisne 
ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznis išdirb
tas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai apgy
venta lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo Ii 
kušiai 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 $750.00.

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

PARSIDUODA ant Halsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas abgyventas Lietuvių. Rendos ne
ša per mėnesį $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.

n: 
bi-

Pienuoja įsteigti didį uni
versitetų.

Washington, D. C. Tarp 
kaikurių žymesniųjų sosti
nės asmenų kilo sumanymas 
įsteigti sostinėj didžiausių 

.menkos universitetų ir 
įtraukti didžiausius mok- 

pt: vyrius, taip kad šis A- 
Jn. rikos universitetas galė
tų sus-lyginti su Berlyno, 
Paryžiaus, Oxford© ir ki
tais garsiais pasaulio uni
versitetais. Atstovas Fess 
j aki įnešė kongresai! tų su- 
imuynią. Valdžia turėtų

\-_k- V/

Nelaimės su automobiliais.
Danville, Ill. Trise važia

vo automobiliu. Reikėjo 
pervažiuoti per geležinkelį. 
Nei vienas nepamatė atbė
gančio traukinio. Traukinys 
smogė į automobilių ir iš
metė jį 25 pėdas oran. Pas
kui krito ant garvežio pi rin
gai io. Visi ant vietos žuvo.

Streator, Ill.
metų 
autor 
žiavi 
būvi

Šešiolikos
Po

kuriame va-
mergelė pateko
obiliu,
kbrolis, ir aut vietos 
lydėta.

Pasiuntinys atsistatydino. 
Suvienytų Valstijų pasiun
tinys Graikijoje, Williams, 
andai atsistatydinęs nuo už
imamos vietos, kadangi Wa
shington*) valdžia nepripa- 
žinus geru jo pasiulijimo, 
kokiuo budu butų galima 
nuraminti Albaniją. Tuo į 
tarpu jis tuo savo sumany-j 
mu Suv. Valstijas tik su-! 
kompromitavo. Regis, Wa- 
shingtono valdžia jam įsa
kė pasitraukti iš užimamos 
vietos. į

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas 
Rendas neša i mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lenvaus išmokėjimą.

PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven- 
toj su laisnais ir lisas duodamas ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Saliunu pasirendavo visas namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į J. M. Tananevičiaus Banka.

PARSIDUODA 3-jų lubų naujas mūrinis namas tik vieni me
tai statytas taipgi parsiduoda’ ir Saliunas su namu. Biznis eina 
gerai. Biznieriaus rendos neša $116 į mėnesį prekė kartu su saliu
nu ir namu $15000.00.

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fhndamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 

- $85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padare pats paskolą ant pusės sumos arba (langiaus be 
komišina ant 5x/2 procento Kreipkities į J. M. Tananevičiaus Ban
ka Laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA 2 lubu mūrinis namas ant Ashland Avė. ir 
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
są staką arba visus, perimus pigiai Registeris ir Eleetrikos pia
nai daug vištų ir visfci 
d os neša per mėnesį A

kas tik randasi prie tos properties Ren- 
^U)rekė $15000.00.______ Į

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.

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

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

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarių Union Avė. ir Kai- 
............... . .............................................................................. $2000. 
Parsiduoda pigiai: puiki farma Mizurio 40 akerių. Kai- 
.............................................................................................. $600. 
Parsiduoda: 2 augščių mūrinis namas iš pryšakio krautuvė.

Geroje vietoje. Ant Auburn Ave. Kaina — $6500.00.
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 — $48Q0.00.

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

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

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas sale 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 akeris puikios žemės ir 16 akerių viduje ežeras. labai 
puiki vieta del gero žmogaus. Galima užsiimti paukščių auginimu. 
Labai patogi vieta ir ją galima pigiai įgyti.

Parsiduoda: puikus namas Ant Parnell W. Pullman. Kaina — 
$2500.00.

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 — $4MOIk ------- ----- -— u- . - ------ —

PARSIDUODA pigiai ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 
kambarius-pusė niuro; pusė medžio namų Rendos neša per mene 
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. Prekė tik $4000.00 geroj 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 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 — $9,500.00. Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Bankų.

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

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

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

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

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdų pločio ir 132Į^ 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 Automobiiiaus. 2-ms šeimynoms po 6 
kambarius. Laundry ir baismonte. Kaina — $7000.00.

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

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

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

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

Atsišaukit į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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DARBININKŲ SKYRIUS.
Amatas auklėja 

žmogų.
Vieno kalėjimo sargo bu

vo paklausta: “Kelintas 
nuošimtis kaliniu žino kokį 
nors amatą?” “Nėra tokiu 
nei 1%”, atsakė sargas. 
Dar daugiau buvo to. sargo 
klausinėjama apie kalinius. 
Pasirodė, kad ten nebuvo 
nei mechaniku, nei kurpiu, 
nei rubsiuvių, nei dailidžių, 
nei spaustuvės darbininkų. 
Žinoma, nėra taip kiekvie
name kalėjime. Bet tas in- 
tikrinančiai parodo, kad a- 
matninkai kur kas rečiau 
prasikalsta, negu nežinan
tieji jokio amato. Yra aišku, 
kad žmogus, išmokęs kokį 
amatą, yra mažiau linkęs 
papildyti piktadarybę, ne
gu tas, kurs nėra išmokęs. 
Gabus amatninkas yra iš
mokęs vartoti savo kūno ir 
proto jėgas; vartoja ir to
bulina savo gabumus natū
raliu budu. Nenaturalis pa
vartojimas savo gabumų ar 
jėgų yra piktadarybė.

Amatas yra lyg įčiepiji- 
inas žmogaus nuo prasižen
gimų. Kaip įčiepijimas ap
saugoja žmogų nuo raupų, 
taip amatas apsaugoja nuo 
piktadarybių.

Taigi amatas auklėja ir 
tobulina žmogų. Kuomet 
žmogus mokinasi amato, tai 
jis turi vartoti ir valdyti sa- 
vo kimo,ir-nrotp sipėkas. Tas 
spėkas jis mankština, auk
lėja ir kreipia geron pusėn. 
Toks žmogus yra galinges
nis ir išgali visokiuose atsi
tikimuose save, savo geidu
lius, palinkimus ir užgaidas 

suvaldyti ir nukreipti ge
ron pusėn. Žmogus, kurs 
nieko nesimokino, nelavino 
savo dvasinių jėgų, mažiau 
tegali susivaldyti ir'greičiau 
papildo niekšybę.

Iš rubsiuvių gy
venimo.

Darbininkams svarbu 
gauti geras algas, bent to
kias, kad žmoniškai ir svei
katingai galėtų gyventi. To
liau darbininkams lygiai ru
pi. kad darbo valandos ne
būtų perilgos; svarbu yra, 
kad butų pakaktinai laiko 
atsilsiui, pasilinksminimui, 
pasižmonėjimui. Galop labai 
darbininkams turi rūpėti, 
kad darbo sąlygos butų ge
ros, kad dirbtuvėse ir viso
kiose darbavietėse butų 
švaru, sveikatinga.

Pažiūrėkim, kokiose dar
bo sąlygose dirba New Yor- 
ko rubsiuviai. Ten jų buvo 
1913 m. arti 5.000 asmenų. 
Tą galima išreikšti trum
pais žodžiais: perilgos va
landos, persidirbimas prie 
štukinio darbo, nusilpnėji
mas skubos sezonui ir ru
pesnis sezonu pasibaigus.

Lygiai tokiame padėjime 
yra Philadelphios rubsiu
viai. Negeriau yra St. Lou
is rubsiuviams. Šitame mies
te yra arti 7.000 rubsiuvių 
ir 25%. ar 30% turi neuras
teniją. O t^gm^lę pagimdo 
persidirbimas skubos sezo
nu ir rūpestis bedarbės me
tu.

Taip tai piešia rubsiuvių 
gyvenimą tie, kurie tyrinė
jo tą dalyką.

BANKAI DEL DARBI
NINKŲ.

Keliatas Amerikos didž
turčių, tarp jų — J. Rosen- 
wald, A. Carnegie ir Vin
cent Astor pienuoja įsteig
ti bankų, iš kurių busią ga
lima duoti paskolas tiems, 
kurie šiaip paprastuose ban
kuose negali gauti. Tokių į- 
staigų yra apsčiai Europoj. 
Iš jų duodama paskolos ge
ro vardo žmonėms, nors jie 
ir neturi nejudinamo tur
to.

Minėtieji sumanytojai 
mano įsteigti vieną centralį 
banką ir šimtus šakų įvai
riose vietose.

Tokios įstaigos "Europoj 
turi pasisekimą. Vokietijoj 
jų yra arti 16.000.

Tokios įstaigos yra kartu 
biznis ir labdarybė. Tos 
bankos duoda paskolas pa
sėti kėtiniems darbininkams 
ir smulkiems biznieriams. 
Palukai bus imami kuoma- 
žiausi. Biznis banko taip 
bus vedamas, kad jin įdė
tas kapitalas neneštų dau
giau 6%. Jei bus daugiau, 
tai skolintojams palukai bus 
numažinti.

Tokia įstaiga yra žingsnis 
nuo paprastos, netikusios 
labdarybės prie tikro pagel
bėjimo žmonėms.

Iš Darbo Lauko.
Majoras nušovė kalnakasį.

Butte, Mont. Kaip žino
ma, pastaruoju laiku čia ki
lo didelės riaušės ir skilimas 
didelės organizacijos Wes
tern Federation of Miners. 
Daug narių atskilo nuo tos 
organizacijos ir mano prisi
dėti prie I. W. W. Iš Michi- 
gano buvo atvažiavęs vienas

KATALIKAS

finų laikraščio korespon
dentas ir laikė pusę W. F. 
of M. Vienas finas, Eric 
Lantala, majoro pareikala
vo, kad tą korespondentą 
prašalintų iš miesto. Kadan
gi majoras nei nemanė at
kreipti domos į tą finą, tai 
finas kėsinosi ant majoro 
jo ofise. Majoras šovė į fi
ną ir tas ligoninėj pasimirė.

Padidino algas.
Lynn, Mass. Duonke

piams vienu doleriu savai
tėje pakelta alga. Ledo iš- 
važiotojams taipgi pakelta 
algos. Jų algos liks tos pa
čios žiemą ir vasarą.

Reikalauja didesnių algų.
Madison, Wis. Unionistai 

dailidės buvo pareikalavę 
nuo kontraktorių algų pakė
limo. Tie nesutiko geruoju 
pasiduoti. Dailidės sustrei
kavo.

Atidėjo straiką.
Scranton, Pa. Arklių 

kaustytojų unija stengėsi 
išsikovoti . geresnes algas. 
Geruoju to negalėjo atsiek
ti, bet tą dalyką atidėjo ir 
išrinko komisiją vedimui 
derybų su darbdaviais.

Statys darbo šventyklą.
Scranton, Pa. Visos mies

to unijos nutarė susidėju- 
sios statydinti darbo šven
tyklą. Nutarė statydinti di
džius minus miesto viduryj. 
Rūmų viduryj bus didžiulė 
salė, kur bus laikoma suva
žiavimai. Bus šiaip vietų 
krautuytuns,- visokie parlio- 
riai, kambariai susirinki
mams, kningynas, maudynė.

Pagrūmos politikieriams.
Denver, Colo. Organizuo

tieji darbininkai sumanė 

Darbo dienoj iškelti didžiu
lę demonstraciją. Išsiunti
nėjo visos valstijos uni
joms pakvietimus dalyvau
ti toj iškilmėj. Unijos tam 
pritaria. Rudenį bus rinki
mai ir unijoms rupi, kad 
pagrūmoti politikieriams, 
parodyti savo spėkas ir pa- 
darvti intekme i balsuoto
jus.

Nori, kad butų aštuonių va
landų darbo diena.

Forth Smith, Ark. Darbi
ninkų taryba rūpinasi, kad 
miestas savo darbininkams 
įvestų aštuonių valandų 
darbo dieną. Nori, kad jei 
ne visiems padarytų palen
gvinimą, tai nors tiems, ku
rie sunkiai kūniškai ar pro
tiškai dirba.

Reikalauja poilsio dienos.
San Francisco. Šio miesto 

bartenderiai rūpinasi, kad 
viena diena savaitėje jiems 
butų liuosa. Kaikuriose vie
tose tas jau pasisekė jiems 
išsikovoti.

Darbo šventykla užsimoka.
Quincy, Ill. Darbo šven

tyklos direktoriai išdavė ra
portą, iš kurio matyt, kad 
įstaiga puikiai apsimoka. 
Toliau tikimasi dar geres
nio pelno.

Sosto Įpėdinis skautu. I- 
talijos karalius savo 10 me
tų sosto įpėdinį įrašęs skau
tų skaitliui! ir šis berniukas 
laikas nuo laiko turėsiąs at
likinėti skauto tarnybą, ži
noma, su aristokratų vai
kais. Vadinasi, visoj Euro
poj vis labiau ima platinties 
skautų judėjimas.

Organizuoja skautus. Tur
kijos valdžia patvirtinus 
projektą skautų organizavi
mui tarp turkų jaunuome
nės. Turkija, matyt, moder- 
nizuojasi.

Nelaimė ir laimė. Andai 
D. Britanijos admiralicijos 
lordas Churchill, su savo 
žmona važiuodamas auto
mobiliu, užpyškino ant ki
to automobiliaus. Lordo au
tomobilius visai sulužes, bet 
jis su žmona iš tos nelaimės 
išėjęs sveikas.

Apipuolė karalių. Tomis 
dienomis Anglijos karalių, 
važiuojantį automobilium į 
Hyde parką, Londone, api- 

’ puolusios sufragietės ir pra
sėjusios į jį laidyti savo 
paprastais atsiliepimais. 
Karaliui net skrybėlė nuo 
galvos buvus nužerta. Ka
ralius iš to, sakoma, turė
jęs daug juoko, kadangi po- 
ipera nėra bomba, bet susi
rinkusi publika tuo sufra- 
giečių pasielgimu labai pa
sipiktinusi ir norėjusi joms 
kailį išperti. Bet policija 
sufragietes apgynusi.

Orlaivio rekordas. Nau
jas Francijos armijos sūri
nis orlaivis andai 35 valan
das išbuvęs padangėse be 
jokio pertrūkio ir paskui 
laimingai nusileidęs an že
mės. Todėl Francijos styri- 
niams orlaiviams spėjama 
graži ateitis ir /pasisekimas.

Už valgio kainą. Tomis 
dienomis Hispanijos sosti
nėje Madride moterįs buvo 
sukėlusios ] įasi baisėtinas 
riaušes prieš duonkepius, 
kurie duonos kainą padidi
no net 20%. Duonos kepyk

los sudaužyta. Nekurios mo
teris ir ant turgaviečių bu
vo sukėlusios tikrą revoliu
ciją, kuomet joms valgomie
ji produktai nenorėta papi
ginti. Ne vienam pirkliui 
sunaikinta atgabentos par
duoti prekės ir sulaužyta 
vežimai. Policija turėjus 
daug darbo su moterimis.

Gimimų rakas sumažėjo. 
Francijos respublikai gra
sia palikimas be gyventojų. 
1913 metais kadangi vaikų 
užgimta daug mažiau, negu 
1912 m. Gimimų rakas kas 
metai puola žemyn. Tuo 
tarpu porų persiskyrimai ; 
pasibaisėtinai platinasi., 
1912 metais 14.599 poros/ 
persiskyrė, gi 1913 metais' 
persiskyrusių skaitlius daug J 
didesnis.

Reikalauja nubausti A- 
meriką. Japonijos spauda, 
rašydama apie Japonijos 
su Suv. Valstijomis nesuti
kimus už žinomą Kaliforni
jos bilių, griežtai valdžios 
reikalaujanti kokiuo nors 
budu nubausti Suv. Valsti
jas už japonų ignoravimą ir 
persekiojimą. Nekurie laik
raščiai peikia mikado val
džią, kad ji bereikalingai 
norinti Suv. Valstijoms pa
taikauti, nes kaip* ant tų pa
tyčių dar pasirengusi daly
vauti Panamos kanalo pa
rodoje San Francisco 1915, 
metais. /

Konferencija opiumo rei
kale. Haagoj atlaikyta ta^p- / 
ta at i nė^pj iferehcija opiumo 
reikale. Nutarta įvairiau
siais budais opiumo auginiA 
mą ir pardavinėjimą kuo% 
aštriausiai persekioti. Kon
ferencija tęsėsi 10 dienų.

Kas yra svarbiausia žinoti kiekvienam žmogui?
Kiekvienam žmogui svarbiausia yra žinoti ir susipažinti su šios šalies teisėmis!
Todėl, mes rekomenduojame savo skaitytojams įsigyti sekančią kningą:

Teisių Vadovas ir Patarėjas
Iš anglų kalbos verte V. J. Juristas.

Šioj feningoj telpa sekanti skyriai:
1). Kontraktai. Paaiškinimai apie kontrak

tus. Kontraktų darymo būdas. Laišku ar
ini telegrafu daromi kontraktai. Apie 
priemones, kokias suteikia teisės, idant 
priversti ką laikyties teisotai padarytos
sutarties. Kontraktų panaikinimas ir per
mainymas.............................................  5

2i. BENDROVĖS................................................ 32
2). PATENTAI. Suvienytųjų Valstijų pa

tento legalė reikšmė ir vertė. Svarbiausie
ji įstatymų apie patentus dėsniai............37

4) . COPYRIGHT (Spaudos Teisės)............. . . 5(1
5) . TRADE MARKS (Apsaugos Markės).........54
G). BANKRI’TIJIMAl. Savanoris bankruti- 

jimas. Priverstinas bankrutijimas. Bank
roto turtų užžiurėtojas. Susitaikymas del 
atsilyginimo su kreditoriais. Paliuosavi-
mas (Discharge)..................................  02

AGENTŪROS ...................................................... G!)
VEKSELIŲ teisės. Paskolos teisės......................  77
SAVININKAS ir nuomininkas.......................... /SS
MOTERYSTĖS teisės........................................... S!)
DARBININKŲ istatymdavystė. Boikoto, Juo

dojo surašo ir prievartos teisės. Aštuonių 
valandų darbo dienos teisės.................  !>()

Užsisakymo Lapelis
“KATALIKO” Administracija

3249 South Morgan Street, Chicago, III.
Čia prisiunčiu S1.00 Money Orderį ir meldžiu išsiųsti man kningą: 

TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, sekančiu adresu;

Mano vardas, pavards ............................................................. ......................
Gatve........................................................................... . ... ........ ......................
Miestas ....................................................................................... ...................
Valstija..............................................................................................................

IMIGRACIJOS teisės. Kam uždrausta ivažiuo-. 
ti. Prieš anarchistus. Tardymo komisija. 
Informacijų skyrius. Suvienytųjų Valstijų 
pilietybės teises. Kas gali pasilikti Suvie
nytųjų Valstijų piliečiu. Kas negali pasi
likti naturalizuotu Suvienytųjų Valstijų 
piliečiu. Kada pirmosios popieros nėra rei
kalaujamos. Kada Suvienytose Palstijose 
nereikia išimti penkis metus. Kaip įgyti pi- 
lietystę. Pirmųjų popierų išsiėmimas. An
trųjų popierų išsiėmimo teisės. Apie nau
jas teises, išsiimant antrąsias popieras pas 
teisėją. Kas reikia žinoti, norint palikti 
Suvienytųjų Valstijų piliečiu. Apie valsti
jas. Miestų vyriausybė. Pavieto Valdinin
kai. Prisiega, priimant pilietystę. Pasta
bos. Klausimai anglų kalboje. Teismo
klerko užduodami klausimai, į kuriuos rei
kia atsakyti j><> prisiega. Naujos teisės. .. 1)0 

ĮPĖDINYSTĖS teisės. .................   125
KAS galima atsivežti į Ameriką. Pasportai.. 12S 
KRIMINALIŲ teisių pamatai. Mirties baus

mė............................  130
KAS reikia daryti, palikus sužeistu darbe ar

ba tramvajui sužeidus. Kaip galima vel
tui gauti žemę............................................... 132

SUVIENYTŲJŲ Valstijų Konstitucija.............130

‘Kataliko’ Kning
3249 So. Morgan St.

CHICAGO, =
Iškirpkite šitą lapelį ir prisiekite mums su savo užsakymu ir pin gaiš. j
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SKAITYTOJŲ DOMAI!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų “Kataliko” skaitytojų 

paėmus atvirlaiškį, arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, arba iškirpus šią blanke!?, iš
pildyti, kaip nurodyta, ir mums atsiųsti. Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir 
stengtis užrašyti teisingai. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikalto!) rodyk
lei!.
Senas adresas:
Vardas pavardė ...................................................................................................................................................
No................. gatvė ...................................................Miestas ........................................................................
Valstija ..................................................................................... .........................................................................
Naujas adresas:
Vardas, pavardė ....................................................................................................................... ........................
No................. gatvė ...................................................Miestas ........................................................................
Valstija .. . . .................................................................

Tik taip užrašytą adresą prisiuntęs, galite tikėties, jog neatsitiks jokių nesusipratimų laik
raščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

Su pagarba . “KATALIKO’" ADMINISTRACIJA.
/

Chicagiečiu sąkeleivis
arba

Haujas Chicagos Gatvių Surašąs
Su Chicagos miesto planu.

KAS neiškeliauja iš savo buveines, tas tik nepripažino reikalingumą šios kningeles.
Bet kuris nors ne dažnai važinėja po Chicagą tas tikriausiai sakys, jog tai drau

gas geriausias. Jis žino išanksto, išplanoja sau namieje, kokiomis gatvėmis jam 
reikia važiuoti, kad suradus reikalingą vietą, ir kad nesugaišinus daug bereikalingai 
laiko, jis išsirenka arčiausią, parankiausią kelią.

fįlauda šios kningeles neabejotina, o kaina tik 25
Visiems lietuviams, kurie dabar vasaros laiku važiuoja į pikninkus, kaip tik reika- ’ 
linga turėti ši kningele. Kreipkitės:

“Kataliko” Kningynan, aS,^Mob
■a
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KATALIKAS

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
- TEATRALIŠKOS DR-TĖS.

SV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas. pirm., 

3245 S. Morgan St., 
Juoz. Miekeliunas, Vice-prez. 

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Bastin. 

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.

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

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

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

Fr. Rauba, prot. rast.
6064 Lafayette Ave.,

J. Kantauckas, Fin. rast.
4304 S. Wood St.

J. Brazauskis. Iždininkas, 
4530 S. Wood St.

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

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARBE, 

Jurgis Ažis, Pirm. 
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviee 
273 Stanton St. 

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South St.

Ant. šeškeviče, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

Petras Acviče, 2-sai Fin. Rašt. 
60 Sheridan St.

Jurgis Rokus, Iždininkas. 
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

PA.

Namų

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažia Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas. iFn. Rast.,

141 Park Ave.
‘ ’ P. Aceviče, Rast. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.

Kaz. Vaškevičius, pirm.
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

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

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe St. 

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURIND. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas. Pirm.

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
' JUOZAPO PALM. SM.

J. Žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Ar.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St. ,
J. Polekas, Rast.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas,
2447-49 W. 45th PI.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 

LEE PARK, WILKESBARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirm. 

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas. Pagclb. 

78 Oxford St. 
Juozas Adominas. Prot. Rast. 

R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 

. 78 Leo Park Ave. 
Frank Zatautis. Kas. 

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

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

A. Biškys, Pir.
184 New York Av 

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

186 13th Av. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. Sekr.
416 So. 8th Sk 
Newark, N. J.

J. Knisis, Fin. Sekr. 
152 Adams 8t. 
Newark, N. J.

A. Mišku nas, Kasierius 
194 New York Av.

Newark, N. J.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

i EDWARDSVILLE. PA.
Mot. Stragis. Pirm.

’ 446. Main St.
!• UJonaš"Ttueinslfas, kašt.

238 Slocum Ave.' -

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
St. Stoneviče, Vice-Prez.

858 — 33rd St.
Nikodemo Ovęrlingas,. Rast. Prot., 

■ 3245 8. Morgan St.
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin.

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W, — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm., 

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

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

C' 173 N. Freemont Avė.,
P. K. Zakaroviče Turtų Bait.

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

Iždo už..

D.

DAI-
DR-

Viršulaite,
313 Quince 

Grabaliauskaitė
52 Pleasant 

Bagdonaviče
664 Dayton

St.

St.

St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

‘ ‘ Lietuva ’ ’ Paskolijimo ir 
Statymo Draugija (Spulka).

42 Serija prasidėjo Utarninke Ge
gužio (May) 5ta 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų Įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučč- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 614 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) 
ra po priežiūra valstįjo. Illinois ir 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis. Prezidntas. 

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

3339 Emerald Ave.
Phones:—Yards 2716 — Wabash 2200.

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

ANT PARDAVIMO.
■."JF’V • ’ ‘r--"

PARDAVIMUI:— 2 augštų namas 
ir krautuve — pigiai: prie 332-334 
W. 43th St., 5 blokai nuo Stock Yar- 
d¥-

Atsišaukite:
H. Jacobs, 

638 S. Hermitage Av., Chicago, 111.
Tel. West 5286

Telephone Canal 4052
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika
320 E. 14th St. ir

y-

su

SUSIRINKIMAS.
Tėmykite šą. Stanislovo V. ir Kank. 

d-jos nariai, kad musų d-jos sekantis 
mėnesinis susirinkimas bus Liepos 12 
d. 1 vai. po pietų šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje ant 46 ir Wood g-vių. 
Pribuvimas būtinai reikalingas.

DRAUGYSTĖ šv. Izidoriaus Art. 
So. Chicago, Ill.

RENGIA gražų linksmą PIKNIKĄ, 
kuris bus Nedėlioja Liepos (July) 12- 
ta dieną 1914 m. BRILLS GROVE 
Darže kampas 103čios ir Indianapolis 
Ave., So. Chicago, 111. pradžia 12 vai. 
Vidurdienio, Inžanga 25c ypatai. Mo
terims ir Merginoms dovanai.

Maloriųš Lietuviai ’■ .....
širdingai kviečiame 
čius

ir Lietuvaites! 
visus Jaunikai- 

ir Pąneles, abelnąi visus Lietu
vius Jaunus ir senus atsilankyti į šį 
puikiausią Pikniką, kur galėsime prie 
gero Orkestro gražiai pasilinksminti. 
Svečiai bus maloniai priimti.

PASARGA: Važiuojantiems į musų 
Pikninką iš Chieagos ir kitų 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 vartų.

Antras Didelis Pikninkas Parengia
mas Lietuvių Giesm. Dramat. Drau
gystes Po Priegloba šv. Cicilijos Ned., 
19 d. Liepos (July) .1914 m. POLO
NIA GROVE Jefferson, III. Higgins 
& 60th Ave. Pikninkas Prasidės 9-tą 
Vai. ryte Inžanga 2oc Porai.’ -

šiam, piknyke kiekvienas atsilankęs 
linksmai laiką praleis gėrėdamasis vi
sokią gamtos grožybę; Vieni puolaus 
ragaudami. Prieskonius ir migdolus, 
bei gorimus visokių šampanų. Kiti 
treti kitaip bovysis, šoks su panelėms 
tai vėl atsivėdins medžių unksmėje 
tarp žolių ir kvietkų kvepenčių.
■ žodžiu tariant šitas pikninkas tai 
bus vienas išgeriausių vasaros karščiu- 
se.. Todėl kas gyvas atsilankykite pa
sinaudodami geriausia proga sveikatai 
būtinai reikalinga. Užkviečia.

KOMITETAS.

Ant raudos Storas labai geroj vie
toj tarp lietuvių apgyventa. Gera vie
ta del barberio arba del kito biznio. 
Atsišaukite tuojau sekančiu adresu:

J. M. Medalis, 
3256 Wallace St., Chicago, 111.

(28-29)

PARSIDUODA:— barbernč 3-jų 
krėslų. Vieta jau yra gerai išdirbta 
per 8 metus, netoli Šv. Jurgio bažny
čios. Parduosiu visai pigiai iš didelės 
priežasties. Norintieji pirkti atsišau- 
kit kuogreičiausiąi. Iš kitų miestų su
teiksiu platsnes žinias per laišką.

J. P. Maskaliunas, 
3319 Auburn Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Bučernė ir grosernė 
naujai pertaisytą. Yra ledui baksai, 
del mėsos abu marmuriniu. Du mar- 
moro baru del mėsos: keturios vogos 
parodo surokuotą usmą atsvertas mė
sos; dailus registras del pinigų ir 
daug kitų daigtų. Visi bnčemės daig
ia kainuoja $1500.00. Dabar atiduodu 
viską už $875.00. Priežastis — 
sirgo ’moteris, tai turiu parduoti, 
delis Storas, dailioie vietoje:
3244 S. Morgan St., Chicago,

su-
Di-

III.

ATYDA LIETUVIAMS!
Parsiduoda saliunas geroje vietoje, 

mieste, tuojau prie North Western 
stoties. Arti prie visų Waukegano fa
brikų ir gelžkelio stoties North Wes
tern ant kampo Water ir Sheridan 
Road. Taigi gera užeiga kaip lietu
vių taip ir svetimtaučių.

Išlaimėjimas gramafono atsibus lie
pos (Jul.) 4 d. po 3200 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Savininkas gramafono užkviečia vi
sus atsilankyti.

Su pagrba,
M. Šimėnas.

te GAL KAS RADO? 24 d. Birž. 
ant 111 gatvės, einant į Šv. Kazimie
ro kapinės pamečiau auksuotą 
krodelj. Jei kas radote, riielsčiau 
grąžinti ir gauti gerą atlyginimą. 

Kazimieras Šidlauskas 
lllth St. & Crawford Av. 

Phone Tracy 103.

lai-
su-

BSSESSSSSESSSSSSS

GERIAUSIA PROGA -TiFETUVIAMS 
PIRKTI FARMAS.
ant pardavimo visokiu far- 

sodais ir budinkais, su pras- 
labai gerais budinkais. turiu 
dideliu farmu ant. pardavimo.

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.
EmsSSSSESSSSSSSCKSSSSSS

MoBfcaa. BUI rouMUt C«., BlMa.ro, ■d,TUIA

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius

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

*
*

************************
2118

TANKUS PLAUKINĘJIMAI.

Pulkus 3 klasos ir tarpdėnio išrea- 
girnai dideliuose ix greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukime dienų, tlkletų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie 
tinlus telsotus agentus.

RQCKFOBD, ill.
K. .Masalskis 

1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

BRIDGEPORT, CONN.
Jonas Saučiunas,
41 Johnson St.,

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas. Prez.
• * 462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm. ' 
501 New Grand St., 

Ginčas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St., 

Kazim. Deltuva. Fin. Sekr. Im
96 Logan St.,

: Jonas. Liaukus, Fin. Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St’.

Juozas šnipas, Kas. 
386 New Grove St.

; ’ • ----------------
č ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
į JURGICy KAREIVIO K. WILKES- 
f ■ ' BARRĘ, PA.

’■ I' "

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St. 
W. Eringis Viee-Prez.

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretoris 

3247 Emerald Ave. 
Juoz. Ridikas, Kasierius.

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

3416 Auburn Ave.

DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNI
KAS Parengtas Dr-tčs Apveizdos Die
vo atsibus Ned. Liepos (July) 12, 1914 
Bergmann’s Grove. Riverside, Ill. Pra
džia 8 vai. ryte Inžanga 25c PORAI.

KOMITETAS.
PASARGA: Važiuokite 22 gat. ka

rais iki 40th Avė. paskui LaGrange 
karai davež iki daržui.

Turiu 
mu, su 
tais ir 
mažu ir 
Žemes pigios su molai su jodzemiu ir 
smieliu maišytos. žeme «neišdirbtos 
turiu visokio gatunko. Gary, Valpa
raiso ir N. Hudson yra daugybė ge
ros žemės ant pardavimo.

Kas tik norėtu įgyti’*TSfih'ą, gerą 
ir didelę, brangia ar pigią, tas visuo
met gali nusipirkti už prieinamą kai
ną.

Beto aš užsiimu pagelbėti savo bro
liams bylose ir darodau gerus advoka
tus.

Visuose reikaluose kreipkitės ant
rašu arba ypatiškai, o visuomet bus 
suteikta sąžiniškas patarnavimas.

M. BUDRUNAS,
201 Sheridan Road. Waukegan, Ill.

PAIEŠKOJIMAI,

J. Laukis. Pirm. 
404 Park Ave 

J. Staneika, Vice-Pirm.
57. Oak Lane

S. Pickis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daužys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 ’Fin. Sekr., 

34 Logan- St.
J. Anekaitis, 2-są Fin. Sekr., 

New -Grove St.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS Iš KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm.
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rast.
202 N. Howland Av.

Mat. Raugą, Fiu. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

•MINlSTR ACIJ A SALDŽIAUSIOS 
BblES V. JĖZAUS DRAUGIJOS

Benediktas Butkus, Pirm.
840 W. 33rd St. ’ '■ 

Telephone Drover 3241 
J. Zaranka. Vice-Pirm. '

834 W. 33rd St. ■
Bruno J. Jakaitis. Prot. Hašt. .

,917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Rast.

. .. 324,7 Emerald Ave.
: Jonas Ęijanska's, Iždo.
4 - 84tt W. 33rd Pi.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako’’. , < • »

REIKALAUJAME gabių 
vaikų prie kiekvienos lietu
viškos parapijos pardavinė
ti “Kataliką” pavieniais 
numeriais. Vikrus vaikai ga
li uždirbti gerus pinigus 
par da vinė j ant ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
nedėldieniais prie bažnyčių. 
Apie išlygas atsišaukite y- 
patiškai arba laišku į “Ka
taliko ’ ’ administracij ą.

TAISYMAS RAKANDŲ.
Jau jus esate nudarę savo naminius 

rakandas. Bet jums nepasisekė gerai 
atlikti to darbo nes nemokėjote: ant 
krėslo atsisėdus prilipote, o ant kitų 
daigtų ką tik uždėjote irgi prilipo. 
Dabar jūsų rakandai blogiau išrodo 
negu kad pirma nudažymo (varnišia- 
vimo), buvo;

Jai norite, kad jūsų senus rakan
dus padaryti naujais, tai rašykite 
man indėdami laiškan štampą, atsaky
mui. Aš jums prisiusiu receptų ir 
mokinimą.

Jonas Markevičius, 
876 N. Paulina St., Chicago, 

(25-6-7-8)

pa-

Ill.

Draugysčių Reikalai.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

Jonas Klimas, Pirm. 
1853 W. 45th St. 

Franciškus Petraiti^. Vice-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, III. 

Juozapas Lignugaris, Prot. Rast. 
4558 S. Paulina St.

Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 
4304 S. Wood St. 

Vin. Jasulaitis. Kasierius, 
, r •' 4544 S. Marshfield A v.

kaįtantinas Trakšelis, Gvardijos Gen. 
4544 S. Marshfield Ave.

Liudvikas .Bonevičia, Gvąrd. Marš. 
1849 W. 45th St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

J. M. TĄnanevičg, Pi»i.
' 3249- So. Morgan St.,

.. , J. Ridikas, Kas.
■ '<• ,.x 3200 Lime St.,

M. Kadzievskis.

TAUPYKIT PINIGUS!
‘ ‘ Keistuto ’ ’ Paskolijimo 

vojimo Dr-ste (Spulka) No.
Nauja 52 Serija prasidėjo 

Gegužio (May) 7ta 1914. 
mas atsibuna kas .ketvergas 
vakare Woodman svtainėje 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos, užsibaigia už 6UĮ rtictų ir 
kiekviena akcija atneša $160.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos). nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigų.

Ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagojel

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo na
mų. ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su, peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus. Prezidntas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

Sekretorius
Ay.,' '■

->va 
Kasiei

St.

REIKALINGI AGENTAI PRIE Life 
Insurance Co., geras užmokestis ir dar
bas ant visados. Labai gera kompani- 
nija žinoma vigoj Amerikoj.

Atsišaukite: 
133 E. 47th St., Chicago, 111.

puoli'“

J. P.
3339

ir Buda- 
1.
Ketverge 
Susirinki- 
8-tą vai.

3251

iš

>asli 2200‘.
LŪS,

PAIEŠKAU IGNOTO DAVIDAUS- 
KO. kuris paeina iš Kauno gub. Pa
nevėžio pav., Vyras su juodais plau
kais, pailga ir biski nulenkta nosia. 
Kas man apie ji duosi žinoti, tas gaus 
gerą atlyginimą. Praneškite šiuo a- 
dresu:

Petras Miaškonis, 
4358 S. Wood St. Chicago. UI.

iŠ’ TĖMYKITE
šiais metais — Jubilėjus Lietuviš

kos Spaudos, tai užsirašyk pas mane
“KATALIKĄ” Kaina metams $2.00, 

o gausi šias dovanas.
Paveikslą Jubilėjaus Lietuviškos 

Spaudos, Kalbamokslį. Esperanto ir 
maldaknygę Aukso altorėlis 75c.

Tik prisiųsk prenumerata už visus 
metus, o gausi laikraštį ir minėtas 
dovanas.

W. J. PETKON,
73 Porter Ave., Montello, 

Mass.
3S

PAIEŠKAU pusbrolio. Ipolito Čeka
nausko, Kelmės par. Kauno gub. Se
ninus gyveno Chicago ant Town of 
Lake. Dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu atsišaukti

Adresu:
Julius Dubinskis.

3352 S. Morgan St. Chicago, 111.

PAIEŠKAU Savo Vyro, Sylvestro 
Vaitkaus, kuris seniau gyveno Chica
go, ant Town of Lake. Metai laiko, 
kaip apleido Chicago.

i Aš jau 9 mėnesiai kaip j Chicagą 
atvažiavau. Melsčiau greitai atsišauk
ti: ■ ‘j

- .Agota Vaitkienė. •
4300 S. Wood St., Chicago. Ill.

.(27-28} L

FARMOS ANT PARDAVIMO.
Gali išsirinkti sau nuo 40 iki 160 

akrų farmą iš 50.000 akrų. Swigart 
Frakte tie Mason, Manistee, Lake ir 
Wetford apskričiuose, Michigan; yra 
didžiausia lietuvių kolionija Suvieny
tose Valstijose. Derlinga dirva, kur 
gali auginti javus, žoles ir visokias 
daržoves. Gera del visokių ūkininka
vimo ;— galvijų, paukščių ir vaisių 
auginimo. Kainos nuo $10 iki $25 už 
akrą. Išmokėjimą galima tęsti iki 
soptynįų metų. Važiuok su manim 
privktiškai j Wellston, mano namus 
Michiganc. Išvažiuoju utaruinke lie
pos 21 d., 11:00 vai. prieš pietus 
“Round trip” iš Chieagos $8.30. Pi
nigai bus sugrąžinti, jei pirksi farmą. 
" ’ ’ ' ’ "T pusi, kningelę suRašyk, o gausi 72 
žemlapiu. Gali

Swigart
1249 First National

kningelę 
ivižkai.

Land Co. j 
1 BauKvChicago,

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičius 
222 Berry St.

J. Derengowski
166 Grand St.
A. J. Plochocki 

87 Grand St.

CLEVELAND. OHIO.
M. Šimonis

1383 E. 30th St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, 

28 Murdock St.

eiephona Yard! 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai 

ai net iš pat Kauno. Salė veaeli- 
joms, susirinkimams. Čia panedė- 
iais, utarninkais ir ketvergais mo 
omą šokti. Šokiai prasideda 8:00

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

* *Tel. Canal

Dr. A. L. JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-os gtv.

* * *
* *************************** Pirtis

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

Išdlrbejas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’u,|8ar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

VYRAMS kasdien: MOTERIMS kas 
- sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Y A F F E
908-10 W. 14th St.. Chicago,!!!

2 blokai nuo Halsted St.

Nauja Lietuviška Aptiek?,
Gaunama visokios gyduoles ir žo 

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškui arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusiemi 
ir nevčdusies.

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

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
J. B. Miškeviez

2135 Sarąh St. S. S.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalaitis,

71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISHAW. SCOTLAND.
A. Šimanskis,
2 Etna St.,

“KATALIKO” AGENTAI, kurie 
užrašynėja “Kataliką” ir renka pre
numeratą.

Keliaujančiais “Kataliko” agen
tais yra:

Juozas čiurlonis 
po Connecticut valstija.

Įsitemyk šį
Rittenhouse and

Embree Co.

V. Gaižauskas, po Chicago apieliuke, 
Anicetas Linkus,

A. Martinkus
Ign. Saudargas, ” ”
Chas. Shaskus. ” ”
Juozas Stankus, ”

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jinius be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk. į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St., 

New York, N. Y.

LENTOS 
visokios rūšies d«l statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard.

Mikolas Strikulis
P. Vaitekūnas, dabar lankosi Penn- 

sylvanijos valstijoj.

KENSINGTON. ILL.
M. G. Valaskas. 

345 Kensington Av.

J u ozas DraždaOTKa
10806 Wabash Av.

J. W. ZAC1IAREVVICZ
N OTAKAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Asek'Jruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Prieš šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 38rd St., Tel. Yards 5423

Ar matei kada-nors laikraštį 

“ORAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-niiį puslapių Į 
didžiausio formato, vedamas gc- į 
riaušių redaktorių. Rasi jame i 
geriausių raštininkų raštų ir vi- , 
šokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš “viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

• lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, puse! m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei metų 41.60 

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

CICERO, ILL.
Zenonas Stogis 

1447 S. 50th Avc. .
V. Stulpinas 

4943 W. 15th St.

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 
Petrus Burneika 
320 E. 14th St.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas 

1408 So. Main St.

ST. CHARLES. ILL.
M. Tarabilda 

Box 16

TOLLESTON ir GARY, IND. 
Jonas Vaitkus 

1709 IV. 15th Av.

NEW HAVEN, CONN
K. Makarovič.ia, 
255 Wallace’St.

"-i

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose 
džiova.

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

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

Raityk adresu:

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

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St

BALTIMORE, MD. 
Ant. Kurelaitis 

604 W. Lombard St.

LAWRENCE. MASS.
A. Ramanauskas

101 Oak St.'

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

ir
WATERBURY, CONN.

K. Ch. Kazemekas 
785 Bank St.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Nedėliotais 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

1153 E. 63rd Street
Kampas University Ave. Chicago, .Ill. 

Tel. Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškia 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, 
Pasitikšdama, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užaendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti 'Katalikas5 

nž 5c kas savaite.
CHICAGO, ILL.

M. Duda
3815 S. Kedzie St.

D. Galminas 
8 W. 59tli St.
Ant. Mozgeris, 

6004 So. State St.
“Naujienos ’ ’ 

1841 S. Halsted St.,
- J. Raslavičius 

3308 Wallace St.,
M. J. Tananeviez 
670 W. 18th St.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijouis 

8756 Houston Av.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaskas 

345 Kensington Av.

ROSELAND. ILL, 
Juozas Drazdauskas 
10806 Wabash Av.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO. MASS.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia
15 Millbury St.

NASHUA. N. H. 
Jonas Ktiževičius 

26 Howard St.

ELIZABETHPORT, N. J.
D. Boczlius 

211 First St.

NEWARK. N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

-.-v - "
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