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Pramatoma Revoliucija. aijoj
Italijos “revoliucijos” atbalsiai.

Vokietijos kaizeris baimėje
Po tragedijai. — Austrija ir Serbija. — Karinis 
parėdymas. — Kaizeris ilsisi. — Straikas arsenale. 
— Iš Albanijos. — Iš Japonijos.
mas ilginamas. — Proporcionaliai rinkimai atme
sta. —- Už Puriškevičiaus pavardę. — Rusijos o- 
ficierių pasielgimai. —Suokalbis prieš carą ir pre
zidentą. , JĮ , į_,

Kareiviavi-

LAUKIAMA REVOLIU
CIJOS CHINIJOJ.

Gyventojai dabartiniu pre
zidentu neužganėdinti.
Chinijos autokratas pre

zidentas Yuan-Shi-Kai ap
turėjęs žinią, kad iš Indi
jos į Chiniją žada pribūti 
30.000 chiniečių, žinoma, ap
siginklavusių, ir prašalin
ti prezidentą Yuan-Shi-Kai, 
kurio valdymu jie labai ne
užganėdinti, kadangi tasai 
autokratas darbuojąsis su
grąžinti < šaliai senobinę 
tvarką. * ***

Dalis hindų-chiniečių jau 
pasileidę kelionėn keliais 
laivais. Pakeliui jie susi
jungsią su kitais. Yuan-Shi- 
Kai todėl kreipęsis į An
glijos valdžią, prašydamas, 
idant ji neleistų chinie- 
čiams apleisti jos teritori
jų. Matyt/ prezidentas to 
chiniečių sujudimo tikrai 
bijosi.

kęs dalyvauti ir užmuštojo 
Įpėdinio laidotuvėse. Ma
tyt, dabar kaizeris negreitai 
aplankys tas šalis, nes kiek
vienam gyvastis yra bran-

Vokietijos policija dabar 
ieškanti pačioj Vokietijoj, 
serbų kolionijose, suokalbi
ninkų. Kratos daroma stu
dentų serbų namuose ir jų 
kliubuose. Aišku, kad ka
rūnuotoms galvoms artina
si sunkus laikai.

ITALIJOS REVOLIUCI
JOS ATBALSIAI.

Keli tūkstančiai asmenų 
kalėja.

Pastaraisiais laikais dar
bininkų judėjimų metu I- 
talijoje suimta suvirš. 5.- 
000 asmenų. Iš tų 150 as
menų jau teismų nuspren
dimu nubausta, gi kiti lau
kia savo eilės.

Be to patraukta atsako
mybėn 2.500 geležinkeliečių 
Bolonijoj. Prasidėję tardy
mai. Jie kaltinami už tų vi
sų riaušių rėmimą ir todėl 
veikę prieš valdžią.

Tarp laikomų kalėjime 
ir
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Šis paveikslas parodo, kaip Huerto armija gynė miestą Zacatecas. Miestas pa
galiau teko Viliai.

juos laikyti nuolatinėj po
licijos priežiūroj, kadangi 
iš laisvų mokyklų ir išėjo 
tie piktadariai, kurie nudė
jo sosto Įpėdini. Kas link 
karinės tvarkos — tuo tar
pu nieko nenutarta.

Tai vis buvusios tragedi
jos pasekmės. Gyventojai 
nenorėjo džiaugties laisve, 
tai dabar turės priespaudą 
ir suvaržymus.

Kroatų seime keli socia
listai atstovai pagimdę bai
sų trukšmą, kuomet ėmę 
pajuokti kitus atstovus už 
dalyvavimą nužudyto Aus
trijos sosto įpėdinio laido
tuvėse. Seimo vedėjas vi
sus juos suspendavęs 60 
dienų.

Nauji S. Vaisi. Nesmagumai
Atsisveikino su seniuku

Nauji grasinimai.
Hohenbergai, tomis

moraliai, taip ir 
priverstos toj res- 
palaikyti tvarką.

Suv. Valstijos

Visgi iš to paniški, kad 
Austrijos sosto Įpėdinio 
mirtis neturinti jokios in- 
tekinės Į politikos bėgį Eu
ropoje.

KAIZERIS NELAIMĖJE.
Susekta prieš jį suokalbis 

Bosnijoje.
Visa Vokietija sukilus 

ant kojų, kuomet tomis die
niomis paaiškėjo, jogei Bos- esama daug anarchistų 
nijoje gyvavęs suokalbis ir 
prieš Vokietijos kaizerio 
gyvastį. Mat, kaizeris šį ru
denį norėjęs aplankyti ten 
Austrijos kariuomenės ma- 
nebrus, tatai serbai buvo 
parengę suokalbį prieš nu
žudytą Austrijos Įpėdinį ir 
kaizeri. Berlyno slaptoji 
policija tečiau gavus perser
gėjimą iš Serajevo. Išpra- 
džių tiems persergėjimams 
nenorėta tikėti, bet kuomet 
nušauta Austrijos sosto į- 
pėdinis, tuomet paaiškėjo 
suokalbio tikrumas. Delei 
to kaizeris' paskiau atsisa- 
r - 1

socialistų.
1*

PO TRAGEDIJAI.
Austrijos valdžia panaikina 

mokyklų autonomiją.
Austrijos ministerių po

sėdy j, kuris tęsėsi 8 valan
das, nutarta daug atmainų 
Įvesti Bosnijoj ir Hercego
vinoj po sosto Įpėdinio nu
žudymui. Visupinnu tarta
si ten pradėti aštrią kovą 
prieš didžiaserbių agitaci
jas. Tarp kitko nutarta to
se šalyse panaikinti moky
klų autonomiją, mokslei
viams Įvesti uniformas ir

kurią 
suo- 

ir juos 
Tečiau 
Austri- 
neatsa-

Girtybe - Rusijos armijos galybė
----- .----------

tik galva palingavęs ir ap
reiškęs :

“Velniai tegu pagriebiarašo,
caro musų garsus antpuolius su 

apri-
var-

Taip tvirtina vienas Rusi
jos generolas.

Londono “Times” 
kad nesenai išleistas 
Romanovo įsakymas, 
buojantis alkoholizmo
tojimą Rusijos armijoje, 
tarp augštesnių oficierių 
pagimdęs didelį įspūdį.

Vienas senas generolas, 
perskaitęs tą caro ukazą,

durtuvais. Seniai girtus 
kareivius galėjom siųsti, 
kur tik norėjom, nors pa
čiai! pragaran, dapargi, kuo
met jie bus blaivus, neteks 
dvasios stipruma ir pradės 
neklausyti”.

AUSTRIJA IR SERBI
JA.

Diplomatiniai santikiai 
intempti.

Austrijos valdžia andai 
buvo pasiunčius notą Ser
bijos valdžiai, pas 
reikalavo savo šalyj 
kalbininkų ieškoti 
suradus nubausti. 
Serbijos valdžia į 
jos notą visai nei
kilis. Vadinasi, Serbija ei
nanti išvien su suokalbi
ninkais.

Taip dalykams virtus, 
Serbijos pasiuntinys ir kon- 
suliai Austrijoje atsisakę 
nuo savo vietų apreikšda- 
mi, jogei jie nenorinti tu
rėti nieko bendro su valsty
be, kuri prijaučianti pikta
dariams ir žmogžudžiams.

Tuo tarpu Austrijos so
sto įpėdinio žudikai, kurie 
laikomi Serajevo kalėjime, 
iš niekur negaunanti sau 
simpatijos. Artinasi jų by
la, bet nei vienos tautos ad
vokatai neapsiima jų gin
ti.

KARINIS PARĖDYMAS. 
.Anglija ruošiasi apsisau

goti orlaivių.
Kad apsaugojus šalį nuo 

svetimų valstybių orlaivių 
užplūdimo ir užpuolimo, 
Anglijos valdžia nusrren- 
džius visus savo pakraščius 
apstatyti judamaisiais š.r- 
vuotais bokštais su patran
komis. Nekurtose vietose 
ištisi pakraščiai busią nus
tatyti tokiais bokštais. An
glija mato Vokietijos or- 
laivininkystės didį pažan
gumą, todėl išanksto gami
na prieš tai vaistus.

KAIZERIS ILSISI.
Tai kasmetinis jo toksai 

sunkus užsiėmimas.
Vokietijos kaizeris Wil- 

helmas tomis dienomis iš 
Kilonia uosto savo laivu 
‘ ‘ Hohenzollern ’ ’ apl eidęs 
pakraščius ir iškeliavęs Į 
Norvegijos pakraščius, kur 
jis kas metai praleidžiąs 
vasaros laiką.

Pirmiau kaizeris buvęs 
manęs aplankyti Austrijos 
imperatorių, tečiau visokie 
suokalbiai sugadinę jam 
tuos visus pledus.

STRAIKAS KARINIA
ME ARSENALE.

Anglijos kariuomenei pri
trukus ginklų.

Anglijos kariniame arse
nale, mieste Woolwich, su- 
straikavo 12.000 darbinin
kų. Straiko priežastis ta, 
kad arsenalo valdyba pra
šalinusi vieną, mašinistą, 
kuris nenorėjęs ant vienų 
pagrindų pastatyti naują 
mašiną, kurią buvo padir-. 
bę nelinijiniai darbininkai.

Tasai arsenalas aprūpina 
visą Anglijos armiją ir ka
ro laivus ginklais ir amu
nicija.

Visi žingeidauja, kaip tas 
indomus straikas turės 
sibaigti.

NAUJI NESMAGUMAI, nešt
Juos turi Suv. Valstijos del dienomis išgabenti iš Vie- 
revoliucijos San Domingo.

San Domingo siaučia ant- 
syk net keturios revoliuci
jos. Suv. Valstijų pdsiunti- 
nys apleidęs San Domingo, 
negalėdamas ten sutaikinti 
kariaujančių tarp savęs pu
sių. Tuo tarpu Suv. Valsti
jos kaip 
valdiškai 
publikoj 
Kadangi
specialiu traktatu apsiėmu- 
sios San Domingo globoti, 
todėl už viską turi ir atsa
kyti, kas tik ant tų salų 
veikiasi.

•Suv. Valstijų pasiuntinio 
nuomone, San Domingo re
spublikoj tvarka, tegalima 

I palaikyti tik karo jėga. 
Suv. Valstijos privalančios 
paimti savo rankosna visą 
respubliką ir visa ten sut
varkyti, nes priėšingai ten 
daug nukentės svetimže- 
miai, kuriems paskui prisi
eis atlyginti.

Andai revoliucionistai bu
vo pradėję šaudyti į Suv. 
Valstijų karo laivą, stovin
tį pakraščiuose. Po tokiam 
atsitikimui manoma pasių
sti Į San Domingo kariuo
menę..

Tai tau ir Monroe doktri
na!

nos Į Čekiją. Juosi paėmė 
savo globon teta Chotek, jų 
nužudytos motinos sesuo. 
Bėdini našlaičiai turi 13, 12 
ir 10 metų.

Atsisveikinimo metu su 
savo tėvuku, Austrijos im
peratoriumi, vaikai taip 
gailiai verkę, kad ir senis 
imperatorius apsiverkęs.

Ties geležinkelio stotimi 
buvo susirinkę minios žmo
nių. Vifei našlaičius apgai
lestavo, gi serbams grūmo
jo pagieža.

Austrijos Imperatorius 
išleidęs į kariuomenę pro- 
klemaciją, išaugštindamas 
mirusio sosto įpėdinio nuo
pelnus, kokius buvo sutei
kus s<t

pa-

IŠ ALBANIJOS.
Revoliucionistai vis pla

čiau veikianti.
Andai i Durazzo atėjus 

žinia, kad albanai revoliu
cionistai paėmę miestą Ko- 
rica. Visas valdiškas gar
nizonas, taippat keliolika 
vokiečių ir austrų oficierių 
paimta nelaisvėn.

Paryžiaus “Matin” skel
bia, kad princui Wied jau' 
besama vietos1' Albanijoje, 
kadangi revoliucija apiniaii- 
ti visą. šalį. Ir Epire gimę,

ATSISVEIKINO SU 
SENIUKU.

Našlaičiai busią auklėjami 
Čekijoj.

Tris likusieji našlaičiai 
po niižydytam Austrijos 
sosto Įpėdiniui ir jo ‘ žmo
nai, princesė Sofija ir prin
cai Maksiinilijauas ir Er

NAUJI GRASINIMAI.
Tai pasekmės tragedijos 

Serajeve.
Austrijos sosto įpėdinių 

ir jo žmonos nužudymas 
lengvai gali paskui save iš
vilkti kruviną konsekvenci- 
ją iš nužudytojo šalininkų 
pusės, kurie mėgįs už tai 
kokiuo nors bildu serbų 
tautai atkeršyti.

Serbijos sosto įpėdinis 
Aleksandras, kuris dabar 
valdąs valstybę susirgus 
karaliui Petrui, aplaikąs 
daug laiškų su grasinimais. 
Todėl karaliunas visuomet 
visur kaip akis saugoja
mas.

Be to Serbijos policija ė- 
mus areštuoti visus nužiu- 
roinus asmenis, bi tik ap
saugojus savo karai i imą 
nuo grasinimų išpildymo.

nauji judėjimai.
Durazzo apturėta žinia ir 

kuri paskui oficialiai pat
virtinta, kad revoliucionis- 
ta'ms ginklų ir amunicijos 
suteikusi Čėrnogorija. To
dėl princas Wied tuo rei
kalu pasiskundęs valsty
bėms ir nusprendęs drūčiau 
saugoti Černogorijos pasie
nius.

Iš Romos rašoma, kad al
banai revoliucionistai no
rinti ramybės, bet reikalau
janti, idant iš Albanijos pa
sitrauktų princas Wied ir 
šalies valdymas butų pave
stas tarptautinei komisijai. 
“Tribūna” tvirtiiia, kad 
Austrijos tr Italijos pasiun
tiniai Albanijoje veikianti 
vienamhičiai, tiktai Austri
jos ofeieriai, stovinti arti

princo Wied, sėjanti nesu
tikimus.

Princas Wied palydėjo 
savo šeimyną ir turbut ne
užilgo pats turės apleisti tą 
savo 
niją.

“mylimą” šąli Alba-

IŠ JAPONIJOS.
Japonija ginkluojasi kaip 
ant sausžemio, taip ir ant 

vandens.
Iš Tokio pareina žinia, 

Japonija galvatruk- 
ginkluojasi. Karinė

kad 
čia is 
komisija, kurioj pirminin
kauja ministerių pirminin
kas, nutarė sausžemio ar
miją padidinti net 25-mis ■ 
divizijomis.

Lygia dalimi karo laivy
nas busiąs padidintas 8- 

(Tąsa ant 3 pusi.).

1

1



r- -

ŽINIOS IS LIETUVOS
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(Iš Lietuvos Laikraščių).
Nusižudymas. Kelias die

nas atgal 67 metų Elžbieta 
Trotoskienė, gerolienė- 
našlė, metėsi Vilniaus gelž- 
kelio stotyj po traukinio 
ratais. Tą valandą buvo ji 
suvažinėta. Nusižudymo v 

priežastis nežinoma.
Prelatas Maculevičius 

(Maironis) Kauno semina
rijos rektorius paskirtas 
konsistoriaus oficialu.

Neleido... Kupiškio 2 kl. 
mokyklos mokytojai geg. 
25 d, norėjo surengti rusiš
ką spektaklį, bet mokiniai 
nesutiko ir pasakė, jaigu 
vien rusišką, tai geriau jo
kio nereikia. Tada mokyto
jai leido mokiniams be ru
sų veikalo vaidinti ir lietu
vių. Mokiniai išsimokė 
“Girkalnio užgavėnes” ir 
keletą lietuviški; eilių. Bet 
inspektorius neleido. Užtai 
nė lietuviškai, nė rusiškai 
nebuvo.

Ničiunų, sodžiuje Stum- 
briškių vai., Panev. ap., ge
gužės 22 iš ryto sudegė Ig
noto Potockio gyvenamasis 
namas draug su visa man
ta. Be to šiame name gyve
no vasarai Kauno Žem. 
T.vark. Komisijos vyresny- 
sai matininkas Sychinas, 
kuriam sudegė visi doku
mentai ir pienai,

Mat, jis skirstė Ničiunų 
sodžių vienasėdžiais. Be tų 
dokumentų namų savinin
kas turėjo 1000 rub. nuo
stolio. Sychinas 1500 rub.

Gaisro priežastis ne- 
šluostymas kaminų.

Odachovo dvare, Skaud- 
vilių parap., Ras. apskr., 
sudegė Julijono Sučenko 
gyvenamoji troba, klojimas 
ir tvartai. Nuostolių neša 
15 tūkstančių Tūbini.

Kalnujų sodžiuje, Šimkai
čių par., Ras. ap., sudegė 
tris kiemai — Marcijos Lip- 
kcvičienės, Domicėlės Ma- 
čulienės ir Benedikto Laba

3 Mi■■ie-vl?

gėrė

Mokyklas baigusieji. Šiais 
mokslo metais vyrų komer
cijos mokyklų Kaune baigė 
4 lietuviai: Henrikas Goš-

norą bndu pažemintai buvo tuomi jo 
o. Per 57 metus Anheuser-Busch teisin-

Susivaidiję, 
susikibo, ėmė 
mietais muš-

Labanauckų 
per

šis paveikslas parodo namus New Yorke, kur ištiko 
anarchistų bombos sprogimas. Ta bomba, kaip spėja

ma, buvo daroma del Rockefellerio. 
* »

Biržų ežeras. Prie-pat
Biržų miestelio yra ežeras, 
kuriame vasaros laiku mau
dosi daug žmonių. Tiktai 
čia maudyklės blogos, nes*MU# ■:

ANHEUSER-BUSCH
Pilstimas į butelius tiktai bravarc. St. Louis

nauškio. Nuostolis siekia 
daugiau 3 tukst. rub.

Plungė (Telšių ap.). Ge
gužės m. buvo kilę net ke
turi gaisrai; laimė, kad vi
si taip laimingai pasibai
gė, nežiūrint administraci
jos baudimų. Visų atsitiki
mų priežastis, tai nešvaru
mas kaminuose.

Už slaptą mokyklą nu
bausti administracijos. ke
liu po 5 rub. pabaudos 
kiekvienas šie Bariučių so
džiaus (Radviliškiu vals- 
sčiaus, Kauno gub.) gyven
tojai: Marijona Budreckai- 
tė, Jonas Zeknis, Jonas Po- 
viliauskis, Saliamonas Bu- 
dreckis, Juozas Tukis, 
Pranciškus Sobolevskis, 
Domininkas Voitickunas ir 
Antanas Liučas. Kaltinami 
visi lietuvių slaptos mokyk
los Įkūrime ir laikyme.

Neatsargumo auka. Ge
gužės 18 d. Lepaičių sodž. 
Veviržėnų valse., Raseinių 
apskr., nukrito nuo supy
ktų 15 metų vaikinas Juo
zas Bartkus iš Sausių sodž. 
ir užsimušė. Aplinkiniai gy
ventojai labai išsigandę, 
visi panaikino, kur tik bu
vo, supyktas. ,

Plungė (Telšių apskr.)'. 
Neatsargumas su vaistais. 
P. Pietkuno dvare norėta 
išgaudyti žiurkes, bet pri
taisytus žiurkėms ir padė
tus vaistus netikėtai užėjo 
vaikai, pradėjo juos ragau
to ir susirgo. Pašaukta gy
dytojas. Visus pasisekė iš
gydyti.

“Juodvarnis I”.

Šilių sodžiuj (Pajuros 
valsč., Raseinių apskr.) su
degė dviejų kiemų trobos: 
ūkininkės Nastazijos Pat- 
kienes ir našlaičių-nepilna- 
mečių Jaiiušauckų. Nuosto
liai apskaitomi daugiau, 
kaip pusantro tūkstančio 
rub.

BB—SS—BBS—«HSHH-

Rolnicos (Trakų apskr.) 
miestelis sudegė nesenai: 4- 
50 žmonių liko be pastogės 
ir duonos kąsnio.

Dičiunų sodž. (Pušaloto 
par., Pane v. apskr.) Sekmi
nių antrą dieną sudegė tri
jų ūkininkų 9 trobos. Vie
na šeimyna liko be pasto
gės. Spėjama, kad ugnį už
krėtė kas nors įkaušęs, 
nes dičiuniečiai tebevaiko 
senovės tamsumo madas: 
daro alų namie ir geria at
sidėję — užmiršdami ir 
darbus ir atsargumą. Nuo
stoliai apskaitomi virš 10 
tukst. rub.

Panevėžys. Gegužės 29 d. 
apskričio teisme buvo tei
siamas Jurgis Yčas (bro
lėnas durnos atstovo Yčo) 
už peršovimą savo kaimy
no. Kviečiama buvo 15 liu
dininkų. Gynė Kauno advo
katas. Teismas tęsėsi gana 
ilgai. Jurgis Yčas nuteistas 
dviem mėnesiam kalėjimo 
ir 90 rub. pabaudos nuken
tėjusiam atlyginimui.

Nužudymas ir nusižudi- 
mas. Netoli Lazdomonių 
sodž. (Sartininkų, valsč., 
Ras. apskr.) kokius 100 
sieksnių nuo Prūsų sienos 
Tauragės kareivis Melčen- 
ko, besaugodainas sienos, 
nušovė 11 metų piemenį 
Janauskį, o paskui pats nu
sišovė.

Apsvaigėlio likimas. Bir- 
šanų sodž. (Ežerėlių valsč.) 
apsvaigęs valstietis K. Kra- 
likas padegė savo brolio 
gyvenamąją trobą ir kūtes. 
Trobą pasisekė apginti nuo 
ugnies, kūtės sudegė. Su
imtas K. Kralikas prisipa
žino prie prie savo darbų 
— darbelių, buvo suimtas 
ir uždarytas kalėjime prie 
pristovo buto. Čia rasta jį 
pasikorusį.

pralotu kun.
ir kanaunin-

Olšauskio ir

Žemaičių kapitula. Gegu
žės 31 d. 12 vai. d. buvo įš
ventinimas 
Dambrausko 
kais kunigų
Januševičiaus. Taipgi šven
timo kunigais kaikuriuos 
šiais metais baigusius se
minariją klierikus.

Vestuvės. Kūčių sodž. 
(Panevėžio apskr. ir valsč.) 
ūkininko Šiaurio namuose 
įlinksminosi vestuvininkai 
ir gėrė visi — kaip papras
tai tokiuose atsitikimuose 
pas mus daroma. Svečiai: 
Izidoras Lukašunas ir bro
liai Aleksandras ir Mikolas 
Labanauckiai staigu kaži-' 
kodėl tarp savęs susivaidijo 
ir būdami gerai įkaušę — 
pradėjo mušties. Kiti su
sirinkę svečiai tuoj juos su
laikė ir nedavė muštynėms 
iškilti. Broliai Labanaus
kai netrukus iš šio pokilio 
išėjo ir nuėjo pas kitą ūki
ninką, Antaną Balcevičių, 
kame irgi buvo vakarušnin- 
kai. Lukašunas tuojau ir-gi 
ten atsirado, 
čia smarkiai 
malkomis il
ties. Vienas
taip davė Lukašunui 
galvą, kad tas tuoj čia-pat 
parkrito ir pasimirė.

KATALIKAS

Severa’s 
Balsam 
of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojime. 
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li
gai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitalsančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičloje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

je—jaunos ar motuose—ras Severas Reguliatoriuje
priderantį negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Kur tik koštomieris neimtų jį galima pa
siekti Bell telefonu.

W. F. Severą Co.;“^ Vartok apsčiai lokali ir Long Distance te- 
foną.

Tai di-

mokyklą 
Pedagogijos

tautas, Juozas Naujalis, 
Vytas Steponaitis ir Kazys 
Talliat-Kelpšas.
džiausis lietuvių skaičius 
kuomet-nors šią 
baigusiųjų.
kursus baigė du lietuviu, 
bet abudu sulenkėję — L. 
Šulcas ir J. Kalibatauskai- 
tė. Marijos vardo mergai
čių gimnaziją nebaigė jo
kia lietuvaitė. Vyrų gimna
zijoje 
gaičių 
šiame

ir Losiokaitės mer- 
kvotimai baigiasi 

šeštadienyje.

Kvietkai (Ežerėnų ap.). 
Gegužės 17 d. kvietkiečiai 
nutarė uždaryti visus esan
čius Kvietkii valsčiuj mo
nopolius, tra dienus ir alu
des. Tuo m tarimu, turėtų 
būti uždaryti: Kvietkuose— 

9 tūkstančius rub. degtinės 
ir 2 aludi. Suveiniškiuose 
— monopolis, parduodantis 
už 30 tukst. rub. degtinės, 
traktierius ir 1 aludė. Savo 
nutarimą kvietkiečiai pa
matavo tuo, kad girtuoklia
vimas naikina turtą, .ardo 
sveikatą ir baisiai tvirkina 
jaunuomenę. Tik girtuo
kliavimo dėka Kvietkų jau
nuomenė atsižymo savo 
chuliganiškais darbais; nė
ra tų metų, kad neatsitiktų 
žmogžudystės.

Tarp Palangos ir Liepo
jos jau nuolat važinėja du 
automobiliu, 
atliekama keliomis 
domis. Mokestis už 
lionę paskirtas nuo 
rub. j vienų galą.

Visa kelionė 
valau- 
tą ke-

Vartotojų draugija. Ba
landžio mėnesyje buvo Bir
žų vartotojų draugijos su
sirinkimas, kame sekreto
rius p. Sakalauskas pers
kaitė 1913 metų veikimo a- 
pyskaitą. Iš apyskaitos ma
tyti, kad draugijai sekasi 
kasmet geriau. Pei* 1913 
metus gryno pelno buvo su- 
viršum 200 rub. (Pirmiau 
būdavo nuostolių.) Po su
sirinkimo įstojo naujų na
rių, kurie įnešė 1023 rub. 
Dabar auga ir narių skai
čius, nes ši draugija duoda 
nuo pajų nemažą nuošimtį 
(7 proc.). Nutarta būtinai 
apdrausti prekes, kurių y- 
ra už 12.000 rub.

'■ F.^Tf .^.,ty , - f .A y , .?-
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Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai: .

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

System

Del moderniškų krautuvių manadžierių te
lefono patarnavimas yra būtinai reikalin
gas nuolatai, ypač riestuose atsitikimuose.

Knygelę “SKILVIO LIGOS“ 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

Kuomet pelnas priguli nuo greito pardavi
mo ir kuomet nėra laiko raštiškam susine- 
šimui arba asmeniškam pasimatymui, tai 
tuomet dalykas gali'būti pabaigtas per te
lefoną.

jų niekas neprižiūri. O a- 
pic tai reikėtų miestelio 
valdybai pasirūpinti. Gi da
bar nusivilkti nėra vietos. 
Jaigu kokioj vietoj nori 
maudyties, tuoj šaukia: 
“Čia negalima”. Toliau nu
eisi — vėl tas pats. Negana 
to, vanduo primėtytas sti
klų. Tas klausimas būtinai 
reikia pakelti miestelio val
dyboj. Apie sveikatą turi
me rupinties mes patįs.

Kibirkštis.

Išeivybė. 
cinkonyse, 
dziškėse ir

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

u

HnmoraS^SatyrA
Nesenai Mar- 

Varėnoje, Ru- 
Gardine 

agentų, kurie slapta
žmones Amerikon.

suėmė 
vežė

Ukmergė (Kauno
D-ras Mockevičius,

Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams. 
SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS, 
Puslapių 16|.

’■ub.). 
kun.

Pek’eikis ir kiti buvo pa
davę prašymą leisti jiems 
pavargėlių globos dr-ją į- 
kurti. Vidaus dalykų 
sterija tos draugijos 
do.

mini- 
nelei-

Skuodas (Telšių ap.).

Ne visuomet žmogui tiaka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas ūpas žmogui sutel
kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turit! 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo
se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienu 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningą varia 

HUMORAS ITJ SATYRA, ; 
kurią beskaitydami atras tiek daug TBmančių juokų, kad su ta kain- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje taringoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Taippat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi paslelgimaL Daug prirašyta humo
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kningą turi daugiau pusantro gimto puslapių. Spauda aiški ir Vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tą kningą HUMORAS IR SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningą Ir siunčiant 
pinigus padėkite visuomet tokį adresą:

lio čia buvo dideli jomar- 
kai. Kaip pirmą, taip į an
trą dieną vakarop artimes
nio jo kaimo gyveiitojai grį
žo namo gerai “paslinksmi- 
uę”, bet ne vienam linksmu
mas į sveikatą nenuėjo; 
tai}) pirmą dieną begrįžda
mi iš jomarko Rnšupių so
džiuje susipešė du ūkinin
ku; vienas užmušta, o an
trasis atsidūrė kalėjime.

Orajt.

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

Skuodas (Telšių ap.). 
Traukiniu užmuštas ants
tolis. 31 V vietos antstolį 
Ostaševą užmušė traukiniu 
Dūkštų stotyje.

Orajt.

Gyvulių mokesnis. “Suv. 
gub. viedomosti” No 24 
praneša, jog šiais metais 
Suvalkų gubernijoj reikės 
mokėti: nuo arklio 9 kap., 
nuo raguočio 6 kap., nuo 
kiaulės 2 su puse kap., nuo 
avies ir ožkos po 1 kap.

•NATIONAL HIRO SHUES" NO. 3

Kosciusko—The Greatest of the Poles 
ekuoniet žmonių historijoj negyveno žmogus, kurs 
but buvęs didesnis mylėtojas asmeninės ir tauti
nės laisvės. Jis kovojo su didžiu narsumu su mąs

Washingtonu už Amerikos Laisvę. Jis pašventė visą sa
vo gyvenimą atgavimui senos liuosybės del savo numy
lėto^ Lenkijos Kosciusko nekentė visokios legislatures, 
kuri bando aprubežiuoti Gamtiškas žmogaus tiesas. Jei 
4 • . .... 1 .. I. i, + •> i Ir mb vinnntl I L 1'1 At! 1 111 1CJ ’/ 111 nJIS ( 
kad 
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Liepoja. Gegužės 31 d. 
išplaukė į Angliją “Ebro” 
garlaivis, vežąs 310 išeivių. 
Parplaukė “Saratovas” su 
350 išeivių, kurių 178 buvo 
išvažiavę į užsienį be pas- 
portų ir dabar traukiami 
tiesom Birželio 3 d. pagrį
žo iš Amerikos garlaivis 
“Rusija” su 452 žmonėmis.

.< • Kadetas.

ar teb-gyventą, tai kiekvienas Lenkijos sūnūs žino, 
jis bjaurėtus įstatymais, kurie lieptą 

nii “Tu nevalgysi to, tu negersi to Kos- 
eiuš to pats iki pabaigos savo šlovingą dieną 

lengvins vynus savo šalies ir miežinį a- 
lą Vokietijos. Kas išdrį, pasakyti, kad ko- 
kiuo 
asini 
gai įlarė isovkios rūšies garą alų.

Means Moderation
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KATALIKAS

M. D.
j: b.

POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

Kalnakasys.

čius.
K. J. Krvževičia.

micro parapijos, šv. Petro ir 
Povilo dr-jos, prie apdrau- 
dos kompanijos ir skaitau

$10.
stoti

laiško).
parsisam- 
sodininką.

pamokslą. Sakė 
mandagiai, nemi- 

cicilikų.

sekasi.
. Nulindęs brolis.

niais dreadnouglit’-ais ir 8- 
nitiis šarvuočiais. (

Tasai ginklavimosi nu
tarta Įvykinti kiiogreičiau- 
siu laiku.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
GLASTONBURY, CONN.
Nusiskandino lietuvaitė.
Birželio 26 d. nusiskandi

no Alena M. Buvo taip. Tą 
dieną pietų laiku dirbtuvėj 
ji šnekučiavosi su vaikinu 
M. D. Kitas vyras, tai pa
matęs, pasakė superinten
dentui. Tasai atėjęs rado 
tebsnekant. Vaikiną pava
rė iš darbo. Merginai nieko 
nesakė. Mergina sugrįžo į 
dirbtuvę, bet truputi pa
dirbėjus, nuėjo namo, pa
sakė savo mažajai seseroi, 
kad ji pasakytų vaikinui 
M. D., jog ji einanti į upę. 
Tai sesuo pasakė vaikinui. 
Tas tuoj leidosi prie upės. 
Ant upės kranto hnvo ta 
dirbtuvė, iš kurios jis tik 
ką buvo pavarytas. Darbi
ninkai pamatė jį lekiant 
pakrančių, čeverykais neši
ną. Paskui pamatė puolant 
vandenin ir išgirdo šau- 
kant: Alena, Alena! Darbi
ninkai bėgo jo gelbėti ir 
vos gyvą ištraukė; mergina 
buvo rasta vandenyj pava- 
karop. Motina išgirdus a- 
pie dukters žuvimą, buvo 
apalpus.

Nelaimingoji mergelė bu
vo gražiai palaidota. Daug 
gėlių buvo sudovanota. 
Dirbtuvėj sudėjo $20.80 
vainikui. Buvo gera, gabi 
mergina. Laidojant buvo 20 
kari (‘tų.

Dalbai šiuo kartu eina 
gerai. Bet iš kitur pribuvu
siems sunku darbą gaut. 
Apielinkėj, pas farmeriits, 
nestokuoja darbo.
■• ’"“Kataliko” skaity

% ______L-
ELBIRTHA,
(Ištrauka iš

Apsistojau ir 
džiau pas vieną
Gyvenu, kai]) Adomas ro
juj. Sodnas labai didelis — 
užima 240 akrų; vienas vyš
nynas užima 175 akrus. 150 
Inerginų raško vyšnias.

Įstabus, dyvna čia gyve
nimas. Kai pasilpi įkalniu, 
tai neapsakoma reginį iš
vysti. Neužmatomai toli, 
tūkstančiai akrų tęsiasi 
puošniausių sodnų. Žemė 
kalnuota ir stovi augščiau 
ežero lygmalos.

Pabuvojau pas daugelį 
lietuvių farmerių ii1 mačiau 
kaip jiems klojasi. Apie 
viską aprašiau ir siunčiu 
“Katalikui”...

D. B. Pratapas.

RAYMOND, WASH.
Darbas lentų pjovykloj. 
Lietuvis farmerys gerai 

gyvena.
Šis miestelis stovi ant u- 

pės kranto tarp didelių kal
nų, žaliais miškais apklo
tų. Lietuviai čia gyvena 
nuo 1905 m. Dirba lentų 
pjovyklose ir pjauja rąs
tus nuo dvylikos pėdų sto
rumo iki trijų pėdų laibu
mo. Yra susitvėrus socia
listų kuopa, bot jai blogai 
sekasi. Šiemet gegužio 17 d. 
susitvėrė tautinė Gedimino 
dr-ja. Žiemą sniege) čia nė
ra, užtat lįja veik kasdien. 
, Apielinkėj gerai gyvena 
farmoriai. Žiemą mažai te
reikia gyvulius šerti. Neto
li šio miesto yra lietuvis 
farmerys. Giriasi, kad ge
rai

bot per tokių t¥rų vardu
ves, tai dar labiau gėrė. Bet 
viskas pasibaigė tuo, ka’d 
12 asmenų pakliuvo belan
gėm Užsimokėjo po 
Kaikurie dar turės 
prieš teismą.

Apie laikraščių ir raŠtų 
skaitymą sunku čia užvesti 
kalbą. Paminavok apie tai, 
tai sako dar bedieviu iš to 
pavirsi. Bet ar ne bedievy
bė yra maukti svaigalus ir 
paskui kelti ermyderius ir 
peštynes ?

NEW YORK, N. Y.
Račiūnas apsivedė. ?

Plačiai lietuviams žino
mas p. Račiūnas apsivedė 
birželio 21 d. Vedė p-lę El
zbietą Baltuškiutę iš Wil
kes-Barre, Pa.

P-ni E. Baltuškiutė-Ra- 
čiunienė yra gerai prasila
vinusi, gabi moteris. Myli 
lietuviu dailę.

Jaunavedžiams linkima 
meilingo ir gražaus sugyve
nimo.

gį|Į Ddžiuojasi savo Barbu
ras, kurs ruko NAVY didžiuojasi savo gabumu susukti 
ų it šilką Long Cnt j rnndiną, dailų cigaretą. .lis ruko 
čystus, šviežius, kvepenčins Burley cigaretus ištisą (lie
su didžiu pasiganėdiniuni — dirba šypsodamasi ir at

lieka darbą geriau.

NASHUA. N. H.
Atsakymas cicilikui.

“Laisvėj” vienas kores
pondentas išrodinėjo, kad 
mano žinios, buvusios 
“Kataliko” No. 25 esan
čios neteisingos.. Aš rašiau.r 
kad darbai pusėtinai eina, 
o jis ‘negalėjęs darbo gauti. 
Turbūt korespondentas 
nemokintu bodamas norėjo 
augštą vietą užimti. Šiaip 
čia darbų yra, galima gauti. 
Toliau tinas koresponden
tas sako, buk čia lietuvių 
apšvietimas ir susipratimas 
esąs augštas. To negalima 
]latvirtiuti. Lietuviai neturi 
savo bažnyčios, neturi mo
kyklos. neturi salės. Tai-gi 
nekoks susipratimas ’ ir 
veiklumas. Dar toliau ko
respondentas kimba prie 
manęs, kad niekur neprigu-

WESTVILLE, ILL.
Darbai blogai eina. 

Parapija skilo.
Nekaip čia dalykai klo

jasi. Darbų kur kas mažiau, 
negu kitais metais kad bū
davo. Apskritai sakant, šią 
vasarą darbų čia tik /per
pus tiek tėra kai]) pernai 
vasarą.

Dabar galima sakyti pa
rapija jau skilo. Birželio 28 
d. atskilėliai turėjo pamal
das ir susirinkimą. Atskilė
liai pasidavė globai nepri- 
gulmingo kunigo. Pasitrau
kusieji uoliai darbuojasi. 
Per minėtą susirinkimą su- 
aukavo $600. Prie senosios 
mažai teliko, subėgo prie 
naujosios. Taip pasidali
jusių lietuvių kilo neapy-

GAIL & AX

NAVY
Long Cwt Tobacco
‘'Clcriiiimia luhoka geram pakely}’’

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviai gyvena sutikime.

Liepos 5 d. teko man bū
ti šitame mieste. Tarp lie
tuvių patėmijau malonų

■ gyvenimą ir sutikimą. Ne
teko girdėti, kad vieni ki
tus sau už priešus laikytų.

Bažnyčia besanti gražiai 
papuošta ir mišių metu vai
kučiai puikiai tarnavo ku
nigui. Retai kur galima tai 
pamatyti. Kun. kl. Kaula- 
kis sakė 
švelniai, 
nedarnas jokių
Prie bažnyčios buvo dalina
mi pagarsinimai. Sužino
jau, kad prie bažnyčios ne
valia esą dalinti socialisti
nių pagarsinimų.

Patyriau, kad socialistai 
nesutaria su unionistais.

A. Kurilaitis.

SO. BROOKLYN, N. Y.
Bedarbiu eilės didinasi.
Darbai eina silpnai. Daug 

žmonių vaikščioja be dar
bo. Jau ne vienan namai) 
didis skurdas įsigyveno. O 
bedarbiu skaičius nemažė
ja, bet dar didinasi.

Pasimažino ir merginu 
darbai. Daug nabagių sėdi 
be darbo.

Dabar, vasaros metu, dar 
sunkiau darbą sugriebti, 
negu kad žiemą buvo. Žie
mą bent prie uosto buvo 
daug darbo. Dabar ir ten 
nėra.

Bedarbės šmėkla žmones 
jau ir nuo smukliu nubaidė. 
Skurdas pamokys ne vieną 
blaiviai gyventi. Yra žmo
nių, kuriuos tik skurdas, 
bėda tepamokina taupumo, 
blaivumo, dorumo.

Aš bedarbis.

RUMFORD, ME.
Darbų nėra.

Varduvės blogai pasibaigė.
Šitame mieste yra daug 

bedarbių. Iš kitur pribuvu
siems nėra vilties darbą 
gauti.

Jonų čia yra nemažai. 
Tai-gi nesenai “šuniniai” 
jie praleido savo varduves. 
Jau paprastai čia gerai 
maukia lietuviai svaigalus,

FOREST CITY, PA.
Kunigas nesutaria su pa- 

rapijonimis. Lietuviai buvo 
nubausti.

Mus kunigas nelabai te- 
sutaria su parapijonimis. 
Perdaug užsivaro ant žmo
nių. Parapijonai turėjo su
sirinkimą ir sumanė, kito 
kunigo ieškotis. Kai]) tai 
gaila, kad parapijonai ne
sutaria, tąsosi su savo dva
sios vadovu.

Lietuviai čia gerokai ru
dį traukia. Nesenai pas J. 
prie alaus statinukės keli 
vaikinai susikivirčijo ir ė- 
mė raižyti savo besmegeni
uos makaules. Atėjo dėdės 
ir perskyrė. Bot tas patar
navimas dykai neatsiėjo — 
užsimokėjo po $15.

“Kataliko” skaitytojas.

BROAD BROOK, CONN.
Lietuviai apsileidę.

Šis miestelis nėra dide
lis. Yra keturios lietuvių 
šeimynos. Pavienių yra 
daug. Lietuviai nesirūpina 
kokią dr-ją ar kuopą susit
verti. Nesirūpina nei ap
švietimu. Laikraščiui gaili
si dviejų dolerių. Esą per- 
brangu. O nemato, kad 
daug pinigų praleidžia ne
reikalingiems arba kenks
mingiems dalykams.

‘‘Kataliko’’ skaitytojas.

KAREIVIAVIMAS IL
GINAMAS.

Vokietijoj Įvedama trijų 
metų kareiviavimas.

Iš Vokietijos karo rate
lių sužinota, kad Vokieti
joje prailginamas kareivia
vimas nuo 2-jų trimis me
tais. Tasai klausimas turė- 
jęssjmt išrištas Austrijos 
ir Vokietijos generalių šta
bų viršininkų suvažiavime, 
bet kadangi tas suvažiavi
mas regis neįvyko, todėl 
tai galutinai apkalbėjęs kai
zeris ^Vilhelmas susiėjime 
su nužudytu Austrijos sos
to Įpėdiniu ir dabar tikrai 
jau bus vykinamas.

PROPORCIONALIAI 
RINKIMAI ATMESTA. 
Už projektą balsavo 62 

nariai, prisč-^- 1^!"
Šveicarijos tautinė tary

ba andai pabaigus svarsty
ti ])ro])dr('ioi)alių rinkimų 
projektą, del Šveicarijos. 
Per penkias dienas sulyg
to tartasi. Kalbėjo tame 
reikali1 beveik pusė visų ta
rybos atstovų.

Proporcianalius linkimus 
karštai rėmė socialistai at
stovai, projektui priešino
si valnamaiiiai ir demokra
tai. Pagaliau balsuojant 
projektas didžiuma balsų 
atmestas. Prieš balsavo 106 
atstovai, už — 62.

WORCESTER, MASS.
Prigėrė lietuvis.

Birželio 26 d. ežere pri
gėrė lietuvis. Buvo socialis
tas, nes jo laidojimu užsiė
mė vietos socialistai. Laido
jo miesto kapinėse. “Pa
mokslą” sakė J. Vasiliaus
kas iš Athol, Mass. Pasakė 
cicilikišką spyčių. Be' kit
ko niekino vietos lietuvių 
kun. K. Vasiliauską.

Cicilikiški spykieriai ne
gali mandagiai prakalbėti 
nei ant kapinių.

Žilumas.

UŽ PURIŠKEVIČIAUS 
PAVARDĘ.

Juodašimčiai skundžiasi, 
kad Puriškevičiaus ir jam 
panašų vardai terliojami.
Rusijos juodašimčių ge

nerole taryba apturėjus 
nuo Besarabijos gubernijos 
juodašimčių labai origina
li pranešimą. Besarabijos 
juodašimčiai pranešime 
skundžiasi, kad vežėjai A- 
kermane savo arklius vadi
ną “Kruševanais”, “Puriš- 
kev iria is ”, “ Markovais ’ ’ 
ir tt. su pridėjimu Įvairią 
bjaurių žodžių ir keiksmų. 
Generate taryba leido Be- 
sarai) i j os j uodą š i mč ian i s 
kaltininkus patraukti atsa
komybėn.

RUSIJOS OFICIERIŲ 
PASIELGIMAS.

Delei jų sauvaliavimo nus
kendo 6 uzarai.

Nesenai ties Ryga upėj 
Dauguvoj nuskendo 6 uza
rai. Tas atsitiko sekan
čiai: Užari] oficieriai po 
nakties orgijų su savo mei

 

lužėmis, auštant |itėją Į ka

 

reivių stovyklas ^r paliepę

NAVY turi saldų, švelni] 
kokio nerasi kitokioj labokoj, ši 
duodame švelniam, (laikini Kentucky 
nuo rūpestingo auginimo ir brandinimo, kuri mes 
pui — ir nuo čysto, šviežiais padėjimo, kuriame 
garsus NAVY pakirtas su keturiais apvyniosimais

malonu skoni,
skonis paeina

I’uiiey la-

suvyniojama laboka 
csibarslo ir vėjas ne-

nupučia — ji yra Long ('ui.
A.-lpy yra vėsi rūkymai pypkėj ir saldi ir ma

loni čiulpimui — yra lai viskam tinkanti laboka.

Paprašyk

ma su pei 
Iii pakieln.

THE AMERICAN 
TOBACCO CO.

G.W.GA1L&AX.:
BALTI MORE. MO.

visam uzarų eskadronui rai
tiems perplaukti 
Mat
goms pasirodyti, 
turi
noma mt

mer-

ir 
uza-

rus Viliui 
inou ir I 
20 uzarų sužeista.

už
drausti

SUSEKTA SUOKALBIS 
PRIEŠ CARĄ.

Suareštuota du anarchistu.
Vietovėj Pointoise, Fran

ci joj, suareštuota du imžiu- 
roniii žmogų, pas kuriuos,
darant kratą, surasta bom
bos ir revolveriai. Vienas 
areštuotų padavęs savo var-

novskis, lenkas, antrasis 
—1 Timofiei lliričuk, rusas,; 
paeinąs iš Charkovo, guber
nijos.

Abu prisipažinę esą anar
chistais, gi pas juos suras
tos bombos esą dirbtos Pa
ryžiuje- ir buvo skiriamos 
Rusijos caro nužudymui.

Francijos policija ilgas 
laikas nepaleidžiiis iš akių 
Trojanovskio jam esant 
Paryžiuj ir paskui išvažia
vus i provinciją.

SUOKALBIS PRIEŠ 
PREZIDENTĄ.

Poincare atsirandąs 
pavojuje/

trukčiais ieško suokalbinin-

GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI 
j Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarikų Vakacijųiarikų Vakacijų

e? Lemont’s Resort Fruit Farm
ant kranto Sv. Juozapo upes, Sodus, Mich.

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar 
sanvaičių, laike vasaros karščių ant. pailsto lai žinokit, kad nerasite geresnės 
vietos už:
LEMONT’S RESORT FRUIT FARM, apygardoj Sodus, Michigan
tuoj ant kranto upės St. Joseph, yra tai puikiausių linksmiausią ir sveikiausią 
vietą praleidimui vasaros kartšų dienų po pavėsinis puikiausių medžių. Yra ten 
geriausios maudyklės bėgančiame ir vystame vandenyj; mineraliAki vandenis 
kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiems ir nusil priėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimtii. Visokį vaisiais kaipo: žemuogės avietės, obuoliui 
griušios ir yynvuogės — viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystai ir 
gardžiai taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienus ir kiaušiniui švieži 
nes turiu karves ir vištas. . .

Puikus vasariniai nameliai taip vadinama “cottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovomis, ir duug kambarius dideliame budinkę, vis tai dėl pnilsio nt 
silkantiems sviečiams. Prekė: $<s.5o, už savaitę ir augščiau $1.75 per diena ir 
naktį ir augščiau (Džiovininkų nepriimtini).

Važiuodamas ant Lemont Resorto Fruit Karmos, važiuok taip: imk Itfivtj 
(botą) linijos Graliam. & Morton. Chicago Ųoeks, Wabash Ave. ir River gatvių 
per ežerą Lake Michigan i Benton Harbor, paimk strytkarį “Dowagiac Eau 
Claire”, kurie davež lig minėto.; vietos, “Lemont’s Resort”. Kelias prekiuoju 
tiktai 75c.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 fytmetyj ir 11:30 va
kare.

į; Pasįtikėdamas, kad gerbiami tautiečiais paroms savo draugbrolį, lietuvį, 
o ne kokį ten airį arba žydą, pasilieku su godone jūsų. . ' *

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

kų, kurie nusprendę nužu
dyti Francijos prezidentą 
Poincare. Suėmus andai du 
anarchistu, kuriuodu ma
nę, pasitaikius progai, nu
dėti Rusijos carą, policija 
tuoj patyruą . apie antrą 
suokalbį, nukreiptą prieš 
prezidentą Roincare. To- 
einu ligšiol Suokalbininkai 
nesusekta, nors daug žmo
nių suimama be pasigailė
jimo.

Užpuldinėja karalių. An
glijos sufragietės pastarai
siais laikais visą savo pik
tumą nukreipusios prieš 
karalių ir jį ant kiekvieno 
ž i ngsi i io persėk i o j ančios. 
Ayre, . Scotland!joj,‘ sufra
gietės mėginusios sudeginti 
■namus, kuriuose gimęs tin
gių poetai .Burns, ir kurie 
didžiai kainuojami kaipo 
brangi tautai atmintis. Te-

čiau policija laiku sufragie- 
tės suėmė.

Popežiaus Įsakymas. Po
pelius Pius X. išleido parė
dymą, kuriuomi uždrau
džiama kunigams prigulėti 
Į darbininku draugijas, li
nijas, sąjungas ir t.t. todėl, 
kad tos organizacijos visuo
met propaguojančios kovą 
ir klesinę neapykantą ir sė
jančios nesutikimus tarp 
pačiu kataliku. Taigi tokio
se organizacijose kunigams 
nėra vietos.

Areštuota šnipas. Tarno- 
polyj, Austrijos Galicijoje, 
policija areštavus porue- 
iiinką Schmidtą, kuris už
tikta matuojant apylinkes 
ir darant kokius tai pienus. 
Areštuotas žandarmams 
grasinęs revolveriu. Jo bu
te susekta dokumentai, jo 
gei jis esąs Rusijos šnipas.
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KATALIKAS

LIEPOS m., 1914 m.
16. K. škapl. P. Marijos
17. P. Aleks. ir Siuiou. Lip.
18. S. Kamillo Lelliečio
19. N. Vincento Paul. išp.
20. 1*. 8 po Šėkui. Ceslavo
21. U. Praksėdos p.
22. S. Marijos Magdalen.

Ką Laikraščiai Rašo.
“Tėv.” p-nas J. Gabrys, 

rašydamas apie lietuvių 
tautos vėliavos spalvas, 
pasiūlo lietuviams priimti 
žaliai — rausvai — geltonų 
spalvų. Tos visos spalvos 
esą labiausia lietuvių myli
mos.

«•
“Laisvoji Mintis” nupei

kia Lietuvių Daktarų Drau
gijų, kad pastarosios neku
rie nariai perdaug susibi- 
čiuoliavę su kunigais.

*
P-nas J. Vanagaitis iš 

Tilžės “Katalikui” rašo, 
kad nuo ateinančio spalių 
mžfiesio 1 ‘ Birutę ’ ’ išnau  j o 
pradėsiųs leisti.

*
Skaitome “Lietuvoje”, 

kad Portland, Oregon, pa
simiręs Lubinas, architek- 
tas-studentas. Jisai pirmas 
anuomet buvo sumanęs lie
tuviams dalyvauti pasauli
nėj parodoj San Francisco 
1915 m.

*
Socialistų laikraštėliui 

“Pirmyn” vis dar sapnuo
jasi, kad “Katalikas” esąs 
kokių ten kryžiuočių įran
kis. Savo “apžvalgose” 
“Pirmyn” neapsieina be 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ kandžioj imp.

“Laisvė” pasigiria savo 
skaitytojams, jogei ji dau
giau neisianti mainais su 
“Rygos Naujienomis”. Ne
skaitlingam skaitytojų bū
reliui ir tas naujiena. Ma
tyt, “R. N.” leidėjas ki- 
tuoniet “Laisvės” redakto
riui bene kailį bus išpėręs, 
jei jam dabar taip “kerši
jama”.

*
Nekurie musų laikrašt- 

palaikiai vis dar rašo, kad 
kun. Milukas nabašninkų 
kun. Kaupų kituomet bu
vęs sulamdęs už “Miluki- 
jados” parašymų. Ot, ir 
klausoma tokių tuščių ple
palų.

*
Paskui “Dilgėles’ ir “Ke

leivis” sielvartauja ir po
draug plūstasi, kad “Ka
talikas” perspauzdinęs ten 
kokio Jasiukaičio “Princi
pų” iš “Aušrinės” ir apa
čioj nepadėjęs: “Dozvoleno 
“Keleivio” cenzūroj u”. Na, 
čia nėra Rusija.

*
“Draugas” vis dar kur 

buvęs-nebuvęs užgieda sa
vo nudėvėtų giesmę apie 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ nekatališkumų. 
Tečiau “Draugui” kaišio
jami ragai-nagai — labai 
nepatinka.

*
Arcikatalikiškoji “Švie

sa” rašo, kad rugpjūčio 25 
ir 26 d. š. m., Worcesteryj, 
Mass., atsibusiąs L. R. K. 
P. B. A. 4-sai seimas.

*
“Kataliko” redakcijų 

šiomis dienomis aplankė No. 
13 “Rankpelnio” iš • Scot
land! jos. Kaip tas laikraš
tėlis yra išleidinėjamas

Redakcijos Patėmijimai.
AR BUS GERIAU?

Prieš paskutinius Suv. 
Valstijose prezidento rinki
mus, visoj šalyj ėmė vieš
patauti kokis tai reforma
toriais judėjimas. Žūt—but 
norėta įvesti šalin pagei
daujamoji tvarka, pavesti 
šalies valdymų į atšakomas 
rankas. Ieškant kandidato 
į prezidentus, surasta buvęs 
universiteto profesorius, 
tuometinis valstijos New 
Jersey gubernatorius, pa
garsėjęs amerikoninių trus- 
tų peikė jas, p-nas Woodrow 
Wilson.

Wilson, žmogus augšto 
mokslo ir radikalių pažval
gų, įgijo tuojaus visuome
nėje pasitikėjimų. Rinkimų 
dienoje sujudo piliečių mi
nios ir, jaigu ne p. Roose
velt, populeris ir žinomas 
savo energija ex-preziden- 
tas, Wilson butų apturėjęs 
tiek balsų, kiek nei vienas 
Suv. Valstijų buvęs prezi
dentas. Tuomet piliečių mi
nioms rodėsi, kad jie tais 
rinkimais tikrai jau paliuo- 
savo šalį iš pO kapitalo jun
go ir įvedė naujų, geresnį 
gyvenimų.

Tečiau tos svajonės da
bar vis tirščiau apsitraukia 
juodais debesimis, nes u- 
žuot santikių pagerėjimo, 
turime priešais savo akis 
nuolat besididinantį bran
gumų ir nedarbu.

Piliečiai pamiršo, deja, 
tai, kad Suv. Valstijose 
randasi nuolatiniai kiti pre
zidentai, kurie valdo šalį 
ir taip dar ilgai valdys, 
-nnrs - ■ ka* metai po kelis 
Wilsonus, jiems priešgi- 
niaujančius, perstatytum. 
Tais nuolatiniais preziden
tais yra amerikoninė dole
rinė aristokratija, tai šios 
šalies baronai, grafai ir 
princai be herbų, karūnų ir 
historinės praeities.

Demokratai su p. Wilso- 
nu priešakyj buvo įsitikinę, 
kad pravedimas naujos 
muitų tarifus busiųs šiai 
šaliai išganingas daiktas, 
nes kaip prekės, taip ir val
gomi produktai žymiai at
pigsiu. Tarifa pravesta ir 
kų šiandie turime? Užuot 
pigumo, viskas dar labiau 
brangsta, užuot darbinin
kams likimo pagerinimo, tu
rime nedarbę ir ekonominį 
krizį.

Tai nėra čia kaltė lais
vos konkurencijos, nes to
kia kitose turtingose šalyse, 
pav. Anglijoj, atneša nepa
prastai išganingus vaisius 
— bet čia kaltė tipinių a- 
merikoninių santikių. Mu
sų doleriniai karaliai turi 
didelę intekmę ne tik Suv. 
Valstijose, bet ir užsieniuo
se. Pav. toksai mėsos tins
tąs, sakysime, Argentinoj 
superka pigiai gyvulius ir 
anų mėsa, čia, Suv. Valsti
jose, mus peni. Trustas mė
sų pats partraukia iš užsie
nių prisidengdamas bent 

sunku mums pasakyti, nes 
šiemet gavome jo tik porų 
numerių.

*
Laikraščiai praneša, kad 

Amerikon jau atkeliavę 
kun. Gustaitis, “Žiburio” 
pirmininkas, ir p. J. Gabrys 
iš Paryžiaus. Abudu atke
liavę aukų rinkti. 

kokia svetima firma ir čia 
parduodant ima kainų to
kių, kokia jam patinka. Tų 
patį daro trustai ir su ki
tais valgomais produktais 
ir prekėmis. Taigi nauja, 
muitų tarifa pelnijasi tik 
tie patįs trustai, nes jie iš 
užsienių atgabentas prekes, 
kaipo nuosavias, pąima į 
savo rankas ir už augštų 
kainų pardavinėja.

Dabar p-nas prezidentas 
tokiam trustų pasielgimui 
norįs užbėgti išleizdamas 
tam tikrus antitrustinius į- 
statymus, kurių projektas 
kongrese jau svarstomas. 
Kadangi nėra žinoma, ko
kius tie įstatymai turi sa
vyj stebuklingus vaistus, 
iš laiko nieko negalima pa
sakyti, tečiau pilnai gali
ma nuspėti, kad tie įstaty
mai tiek pagelbės visuome
nei, kiek dabar gelbsti mui
tų tarifa. Nes argi galimas 
daiktas ko gero sulaukti 
šioj šalyj, kur kuone visa 
policija ir pati pildančioji 
valdyba randasi milijonie
rių rankose! Juk čia milijo
nieriams taip viskas gali
ma, kaip Rusijoje Romano
vui.

Tatai kaip čia bus toliau, 
ar sulauksime ko nors ge
resnio?

Sekant šalies historiją, 
galime įsitikinti, kad čia 
ekonominiai santikiai vis- 
tiek pagerės ir kad dar ne 
kartų Suv. Valstijose vieš
pataus gražus aukso laikai. 
Todėl nereikia pamesti vil
ties, bet stengties panaikin
ti visokį politikieravimų, 
pakeisti valdžios sistema, 
pagerinti žemdirbystę, už
tikrinti kiekvienam darbi
ninkui darbų ir geresnį 
kaip kad ligšiol už darbų 
atlyginimų ir tt. ir ant ga
lo tuo budu užgvarantuoti 
visuomenei geresnį būvį.

Matome, kad demokratų 
partija tų visų reformų ša
lin negali įvesti. Dabar vi
suomenės visas pasitikėji
mas gludo ant progresivi- 
nės partijos. Ateityj, regis, 
ji bus valdančiąja partija. 
Kartų, kita apsivylus, atei
tyj visuomenė paliks atsar
gesnė.

“POPULERĖ EN
CYKLOPEDIJA”.

P-nas J. Gabrys visgi 
dar neaįsižadėjęs savo su
manymo kas link lietuviš
kos “encyklopedijos” išlei
dimo. Šiemet jis T. M. D. 
seimui prisiuntęs visa to 
savo sumanymo pienų, ku
ris atspauzdinta “V. Lie
tuvi!.” P-nas Gabrys savo 
pranešime T. M. D. seimui 
tarp kitko sako:

“Musų amžyje visuoti
nas kuoplačiausias išlavi
nimas yra pirmutinė sąly
ga pasisekimo gyvenime. 
Laimingi tie, kurie galėjo 
atsiekti augštesnį mokslų, 
bet kų turi daryti tie, ku
riems nelaimingos aplin
kybės neleido atsiekti to 
mokslo, arba kas turėjo 
sustoti pusiaukelyje. Ne
jaugi jie dėlto turi išsiža
dėti geresnies ateities? Ne. 
Tie, kurie iš mažens netu
rėjo progos atsiekti augš- 
tesnio mokslo, turi jį da
bar įgyti; tie, kuriems, ap
linkybės neleido užbaigti, 

turi dabar papildyti; tie, 
kurie kadaisia įgijo, da
bar atnaujinti — nes mok
slas ant vietos nestovi, jis 
žengia nuolatos pirmyn”.
Ir tuojaus p. Gabrys 

priduria:
“Šiuo tikslu mes ir su

manėme “populerę prak
tiškų encyklopedijų”, ku
ri apima visas svarbiau
sias mokslo šakas...”
Mokslo šakų esą išviso 

33 ir jos visos padalintos į 
sekančius skyrius: Mate
matika, fizika, gamta, his
torija, kalba ir literatūra, 
ekonomija ir socialis klau
simas, prekyba ir dailė.

“Ši musų encyklopedija
— toliau p. Gabrys rašo. — 
tuomi skirsis nuo paprastų 
encyklopedijų, jogei bus 
ne pavidale žodyno, kur 
kiekvienas žodis yra tai 
trumpiau, tai ilgiau paaiš
kintas, bet pavidale atski
rų kningų (tomų), kuriose 
nuosekliai, suprantamai ir 
visiems prieinamai bus iš
gvildentos viena po kitai 
viršminėtos mokslo šakos”.

Tai, girdi, busiųs T. M. D. 
universitetas, prieinamas 
visiems.

Tų visų darbų p-nas Ga
brys sumanęs įvykdinti bė- 
gyj šešių metų pradėjus se
kančiais 1915 metais. Pir
mais, ty. 1915 m., sumano
ma išleisti 3 kningas nuo 
250 — 300 pusi., Kudirkos 
raštų didumo. Antrais,, ty. 
1916 m., 4 kningas arba to
mus, 1917 metais — 5 knin
gas, 1918 m. — 6, 1919 m.
— 7 ir 1920 metais 9 knin
gas. Ir tas visas darbas at
sieitų nemažiau-nedaugiau

Ant galo p. Gabrys pa
brėžia, kad jei pati viena 
T. M. D. nepajėgtų šio svar
baus uždavinio atlikti, tai 
kitos lietuvių tautinės drau
gijos, Suv. Valstijose, turė
tų kaip galint prisidėti.

Tai toksai, abelnais ruo
žais imant, p. Gabrio pie
nas.

Kaip matome, sumany
mas — butų nieko sau, tik 
reikia apščiai kapitalo, ku
rio pas lietuvius, deja, jau 
visai pritruko bešelpiant į- 
vairias Didžiosios Lietuvos 
labdaringas ir mokslo įstai
gas ir įvairius jų ten suma
nymus. Todėl manome, kad 
šis sumanymas ir paliks 
kol kas tik sumanymu, nes 
Ameerikos lietuviams, su
metus tokių pinigų sumų, 
už anų butų galima įsteig
ti pavyzdinga mokykla, ku
ri daugiau atneštų naudos 
už tų “encyklopedijų”. Mo
kykloje išguldomas moks
las nestovėtų ant vietos, 
kad tuo tarpu “encyklope- 
dijoj” išaiškinami mokslai 
po kelių metų butų pasenę 
ir tokia “encyklopedija” 
paliktų be svarbos.

Kų į tų p-no Gabrio su
manymų atsakys T. M. Dr- 
ja, gal paskui teks sužinoti.

Bet dar vienas patėmyti- 
nas dalykas, kad p. Gabrys 
savo tau sumanymai! nėra 
indėjęs krikščionių religijos 
mokslo. Ar tik neteks jam 
už tai nuo “Draugo”?

DAR DEL LIETUVOS 
KARŪNOS.

“Viltyj” (No. 122) at
spauzdinta sekantis Donato 
Malinausjkio laiškas Lietu
vos karimos ir D. L. K. Vy

tauto grabo apiplėšimo rei
kale:

• ‘ Kadangi laikraštyj e 
(No. 102), einančiame 
“Kurjerio Litevskio” var
du, vėl pasirodė žinia, kad 
mudu, aš ii- dr. Basanavi
čius, kreipęsis į prokurorų 
skųzdami kun. Kurčevskį 
ir gydytojų Zahorskį, kad 
juodu pasisavinusiu karū
nų, jų “rastų” Didžiojo 
Liet. Kum g. Vytauto gra
be Vilniaus katedroje, — 
žinia su paaiškinimu, kad 
vienas iš jų, būtent p. Za- 
horskis, iš savo pusės ke
tinus šaukti mudu tieson, 
— laikau privalomu daik
tu pranešti:

1. Pirmoji tos bylos pa
skala, išspauzdinta to pa
ties “Kur. Lit.” 63 num., 
buvo užginta kuone visuo
se vietos laikraščiuose 
tuojaus, kaip pasirodė o- 
ficioze straipsnis, kuris pa
rašė apie tai remdamasis 
pirmųjų versmių žiniomis 
(“Vii. Viestnik”, kovo 27 
d.) ir kurs žodis žodžiu 
šiaip baigėsi:

“Kunigui Kurčevskiui 
ii' gydytojui Zahorskiui, 
nežiūrint “Kur. Lit.” 
tvirtinimo, ne tiek priki
šama, kad jie pasisavinę 
“rastųjų” karūnų, kaip 
kad įsilaužę grabai! ir a- 
piplėšę tokiuo budu ne 
vien tik karūnų”.

2. Nūnai atsidūrusi Va- 
velyje “paslaptingoji” ka
rima, prieš trejus metus 
išvežta, kurių jau dabar 
kai kurie . lenkų moksli
ninkai (su d-ru Kplianovs- 
kiu) drįso pripažinti Lie
tuvos karima, galėjo tik 
paskubinti bylą del Vy
tauto grabo apiplėšimo, 
kuri ir be to turėjo būti 
pakelta.

3. Del tos bylos ligšiol 
į jokį teisiną prašymu dar 
nesikreipiam ir tik prieš 
trejus metus labai rinitai 
tariamės su d-ru Basanavi
čium; ta mudviejų tary
ba reikėjo palikti paslap
ty j, bent ligi gyvos galvos 
to žmogaus, iš kurio visa 
sužinojtiu, nes jis butų 
skaudžiai nukentėjęs. Prie 
to pasakiau gerbiamajam 
profesoriui, musų Mokslo 
Draugijos pirmininkui, vi
sa, kų savo akimis esu ma
tęs, savo rankomis 1 y tėjęs, 
savo ausimis girdėjęs.

4. Teisino valdžia ir 
pradėti nėra pradėjusi tos 
bylos tardymo ir mudu, 
kaip p. Zahorskis, buvo 
klausinėjami kaž-kokio 
antstolio, kurs pasisakė 
esųs Tiškevičius, slapto
sios policijos agentas ar 
padėjėjas, ir kreipęsis į 
mus, įsakytas prokuroro 
Akermano, pavedusio jam 
rinkti žinias. Aš nustebau

ir atsigodęs neradau gali
mu perdaug jam pasako- 
ties; dar prie to apreiš
kiau, jog reikalaujamą pa
rodymą galiu duoti teismo 
valdžiai. Kad tas mano 
nepasitikėjimas buvo ne 
be pamato, pamačiau po 
dviejų dienų, bevartyda
mas “Kur. Litevskį”.
Ant galo p. D. Malinaus- 

kis sakosi, kad jisai tuos 
visus žodžius sutinkąs pat
virtinti teismo keliu.

LABAI GRAŽI TEIS 
MUOSE TVARKA.

Angliški laikraščiai nebe 
pasibjaurėjimo tomis die- 

noniis paskelbė sekančią ži
nių.

Už vienų ir tų pačių pik
tadarybę kalėjime laikyta 
du vyriškiu, kurių vienas 
visai buvo nekaltas. Andai 
paaiškėjo, kad nekoksai Sa
muel Coltrane buvo pasių
stas kalėjimai! ligi gyvos 
galvos už žmogžudystę, ku
rių papildė kitas žmogus. 
Kiek laiko praėjus tikras 
žmogžudis taippat buvo su
imtas ir kitame mieste už 
tų patį prasižengimą nu
baustas kalėjimu. Taigi ka
lėjime buvo uždarytu du 
žmogų, kurių vienas nekal
tai ir nežinia ant kokių pri
rodymų teismas buvo pasi
rėmęs.

Kuomet nekaltas žmogus 
išbuvo kalėjime jau 10 me
tų, pagaliau paaiškėjo, kad 
jis kalinamas neteisingai, 
todėl Suv. Valstijų prezi
dentas įsakė ji tuojaus iš 
kalėjimo paleisti.

Piktadarybę tikrai buvo 
papildęs nekoksai Tom 
Watson, kuris uždarytas 
valstijos Oklahoma kalėji
me.

Tai aiškus prirodymas, 
kaip čia prokurorai ir teis
inai paiso bylų ir kaip su 
kreivų liudininkų pagelba 
teisiami ir pasmerkiami ka
lėjimai!, dargi ir miriop, 
nekalti žmonės! Tečiau lig
šiol niekas tau dalykai! ne
įsigilina ir teismuose žmo
nių likimas priklauso visuo
met nuo teisėjų ūpo.

Štai dar kitas amerikoni
nių teismų žiedelis:

Alabamos gubernatorius 
tomis dienomis ir valstiji- 
nio kalėjimo paliuosavo ni- 
gerį (muriną) Williamsąl 
išbuvus jam ten 20 metų. 
Nigeris 1894 metais buvo 
pasmerktas 50-čiai metų 
kalėjimai! už 50 centų pa
vogimą nuo kito nigerio! 
Išleistas nigeris iš kalėji
mo tuojaus nukeliavo į St. 
Louis ir ten teisman pa
traukė vieną šerifų už ben
dravimą si su vagiais ir už 
vogtų daiktų pas save pa
laikymą. Teičiau teispias 
šerifą paliuosavo!

Tai šalis! Jau kad lais
vė, tai visame kame turi 
būti laisvė!

MONROIZMAS ATSIEI
NA DAUG PINIGŲ.

Reikalas, kurio pagrindu 
yra Monroe doktrina, ir 
kuris jau ilgas laikas tęsia
si, išnau j o pradėjo žėrėti 
ant salos Haiti. Labai ge
rai numanant, kad Suv. 
Valstijos verčiau užmokės 
už visokias priekabes, negu 
leis maišyties Europai į A- 
merikos kontinento ir salų 
reikalus, nekurios ameriko- 
ninės respublikėlės tatai ty
čia Suv. Valstijoms dirba 
įvairius nesmagumus. An
dai Suv. Valstijų kabinetas 
savo posėdyj tarėsi, kokiuo 
budu numalšinti San Do
mingo respubliką, šiandie 
gi jau tariamasi apie tų pa
tį kas link Haiti respubli
kos. Ir taip bus nuolat, be 
jokio pertraukio. Galutino 
ginkluota jėga judėjimų 
numalšinimo neužtenka; vi
suomet prie to reikia pri
dėti pinigų.

Padėjimas ant salos Hai
ti ištikro yra nesmagus. Ne
senai dvi valstybi, Franci- 
ja ir Vokietija, pagrasino 
užimti salos niuitiiiyčias, 
jei Haiti valdžia neužmo

kėsianti reikalaujamojo at
lyginimo. Gi Haiti valdžia 
nelabai nori tų reikalavimų 
išpildyti. — Priešingai, 
tarp abiejų nigerių respu
blikų, San Domingo ir Hai
ti, gyvuoja artimoji sutik
inę. Reikale kita kitai sko
lina ginklus ir amuniciją, 
kad tuo keliu savo šalyse 
palaikius nuolatinę revoliu
ciją ir pasinaudojus Suv. 
Valstijų negudrumu.

Taip dalykams stovint, 
Suv. Valstijoms nelieka ki
tokio išėjimo, kaip tik abi 
respubliki paimti savo ka
rinėn globom Tečiau tok
sai globojimas ir gi labai 
daug gali lėšuoti. Todėl ir 
nežinoma, kaip čia pasielg
ti. -

Taip tatai monroistinės 
tendencijos keršija Suv. 
Valstijų piliečiams. Tuomi 
gi naudojasi užsienių spe
kuliantai.

KOKIUS RAŠTUS LEI
SIANTI T. M. D.?

Iš T. M. D. Literatinio 
Komiteto raporto minėtos 
Dr-jos šeiniui paaiški, kad 
Komiteto rankose randasi 
sekanti rankraščiai: 1. 
“Duonelaičio Raštai”, 2. 
Strazdelio Raštai, 3. Ver
timas apysakos “Širdis” ir 
4. Didžiųjų Vyrų Mintįs 
kiekvienai dienai (verti
mas iš Teistojo.

Literatinis Komitetas 
“Duonelaičio Raštus nuta
ręs neleisti, nes tokie raš
tai jau išleisti Vilniuje. Gi 
Strazdelio Raštai esą ren
giami spaudon, kurie bu
sią kuogreičiausia išleisti.

Taipgi esą užbaigtos ta- \ 
kwbosf ir su/apysakos'“ Ši r- •• 
HP’ vertėju, p. M. G rigo- 
niu. Lit. Komitetas nutaręs 
tą apysakų nupirkti ir iš
leisti. Gi rankraštis “Di
džiųjų Vyrų Mintįs kiek
vienai dienai” atidėta pa
togesniam laikui.

Pagaliau Lit. Komitetas 
savo raporte pažymi ir pa
taria, kad ir tolesniai T. 
M. D. stengtųsi leisti su- 
rinktinius raštus musų pa
žangesniųjų rašytojų ir 
šias laidas pamargintų 
gausesniu išleidimu kunigė
lių ir rankvedžių praktiki- 
nio turinio.

Miestas Drezden turi sa
vo municipal! laikrašti 50 
metų senų. 

___________________ • • '

Anglijos pakraščiais jū
rių švituriai randasi kas 14 
mylių.

Suvienytose Valstijose 
motorinių valčių vartojama 
daugiau 200.000.

Arti dvi trečdalys laiškų 
pasaulyj rašoma angliškai.

Nekurie daktarų tvirtina, 
kad avėjimas ankštais ava
lais yra priežastis plaukų 
slinkimo.

žmonės, turinti šviesiai 
žydraines akis, geriausia 
mato; po tų seka žilos akįs.

Kas gali apsieiti be mal
dos, tegu nesvajoja apie iš
ganymų. '

Išmintingas žmogus savo 
piktumų slepia kišeniun, gi 
paskui tų kišenių... pameta.

4



,1WT. ...........................................‘ .-v ■ i ' e

KATALIKAS

Akyvos žinios apie Miškus 
ir Tyrynus.

Ant žemės visuomet de
dasi įstabus ir indomųs da
lykai,. eina permainos ir 
tos permainos padaro kar
tais didžias permainas žmo
nijos gyvenime.

Yra žinoma, kad vanduo 
dengia penkias septintda- 
lis žemės paviršio. Šiuo tar
pu vandeniu aptekusiųjų 
žemės dalį mes paliksime 
šalyj ir kalbėsime apie saus- 
žemį. Jau išpradžios turi
me pažymėti svarbų daly
kų, kad sausžemio paviršis 
nebuvo tiek pat ir tokios 
pat formos daug šimtmečių 
atgal. Yra mokslo tikrai pa
tvirtinta, kad sausžemis 
nuolatai didinasi, ty. pat
virtinta yra, kad jūrės sen
ka, kad vandens daugis ant 
žemės mažinasi.

Jei pažvelgsime į Marso 
pavirš], tai pamatysim, 
kad ant jo yra buvę dideli 
vandenynai. Toliau patėmi- 
jame svarbų dalykų, sausže
mio dalis smailėja pietų 
linkui. Tų pat tėmijame ant 
žemės; čia matome sausže
mio daugiausia šiaurėj ir 
kontinentai smailėja einant 
į pietus. Pažvelgkim į Afri- 
kų — kaip jos pietinis ga
las nusmailėjęs. Toliau an i 
Marso matome, kad vande
nynai yra ištuštėję, išsausė
ję. Didžiulės duobės
matosi. Tai-gi planeta yra 
netekus daug vandens.

Nėra jokios abejonės, 
kad kas dėjosi ant Marso, 
dedasi tas pat ir ant žemės. 
Vandens daugis ir pas mus^ 
ant žemės, mažėja. Tie, kat
rie giliai tyrinėjo šiaurinę 
Amerikų, tai nurodo, kad 
daug šimtmečių atgal čia 
sausžemis kur — kas buvo 
mažesnes, negu dabar. Ir 
žinoma jis kitaip išveizėjo. 
Tas nuolatinis sausžemio 
didinimas! yra geologų iš
rūdyta ne vien Amerikoj, 
bet visose šalyse. Antai iš
tirta ir išrodyta, kad daug 
metų atgal Europoj iš po 
vendens kįšojo tik Škotija 
ir Skandinavija. O kitur, 
km* yra Rusija, Lietuva, 
Vokietija, Franci j a,
vanduo liūliavo. Tai-gi 
mė ir kitos planetos vis 
do savo vandenį. Kaip 
dedasi?

Pirmiausia, kaip visi 
nome, vanduo virsta į 
rus ir kįla augštyn.
vandens dalelės (moleku
les), lekiodamos augštai o- 
re gali visai erdvėj atsilik
ti nuo žemės.

nuolatai po truputį darosi 
skystesne, retesne.

Dar kitu budu ant žemės 
mažinasi vanduo. Kaip mes 
žinome, žemės viduryj yra 
labai karšta. Ir kad tas 
karštis mažėja. Žemė auš
ta. Auštant ji traukiasi, 
•raukšlėjasi ir pasidaro joj 
plyšiai, skylės; o per jas 
vanduo leidžiasi gilyn į že
mės vidurį. Tokiuo tai bu
du daug vandens suteka į 
žemės vidurius.

Tai-gi tai dvejopu budu 
mažinasi vanduo ant žemės 
paviršio. Tas dedasi pama
ži, bet nuolatai. Juo mažes
nė yra planeta, juo greičiau 
tas dedasi.

ten

Planetos be vandens yra 
planetos be gyvybės.

Žemė yra didesnė už 
Marsų, o Marsas yra dides- 
niš už mėnulį. Žinant viršuj 
išdėtus mokslo išrodymus, 
aišku, kas ant jų turi ras
tis. Ir randame, kad mėnu
lis jau neturi jūrių ir ap
skritai vandens. Vargu bau- 
kiek turi ir atmosferos. Ant 
Marso matome, kad jūrės 
nusekė. Tik ant dugno yra 
drėgna ir tik čia tėra žaliu
mynų. Ant žemės-gi dar 
jūrės yra pilnos ir gyvybė 
dar klesti. Bet pamažėl čia 
artinasi gadynė, kokia jau 
yra ant Marso ir mėnulio. 
Kaspijinė ir Mirties jūrės 
labai senka. O abi jurėsvgu
li žemiau vandenynų lyg- 
malos. Tuštėja greit ir 
Salt Lake valstijoj Utah.

Tai labai akyvus ir svar
bus apsireiškimai.

virsta į niekus. Disforijos 
atmintyj gyvenamos vietos 
liko apleistos del vandens 
stokos. Afrikoj ant pietinio 
Viduržeminės jūrės kran
to prieš Kristaus giminių 
buvo plati derlingos žemės 
juosta. Ten klestėjo ir bu
jojo senovėj didis Karta- 
gos miestas. Dar dabar ran
dami griuvėsiai didžiulių 
latakų, kuriais vanduo ėjo 
į miestų. Bet toliau į pie
tus randasi Sahara ir ėmė 
žerti savo smėlis į derlingų 
žemę. Upės nuseko ir žemė 
baigia virsti į tyrynų.

Palestina Senojo Testa
mento laikais tekėjo pienu 
ir medum. Dabar ta šalis 
sausėja ir didesnė jos da
lis jau virto tyrynų.

Jei pažvelgsime dar kar
tų į savo kaimynų Marsų, 
tai ten pamatysim didžius 
tyrynų plotus. Ir tik ant 
jūrės dugno tėra augmenų. 
Ant penkių septintdalių že
mės dar vanduo liūliuoja; 
ant Marso jau penkios aš- 
tuntdalės pavirtusios yra į 
tyrynus. Pats jo vardas da
bar turi didelę reikšmę. 
Marsas senovėj buvo karo 
dievas, tai dievas žiaurumo, 
kraujo, teriojimo. Dabar 
Marsas ir yra rausvas ir 
nuteriotas.

Tyrynai yra rausvi. Jei 
nuo kalno pažvelgsime į ty
rynus, tai jis taip išrodys, 
kaip Marsas žiūrint per te
leskopų. Jie nemaino savo 
spalvos.

darbo pasekmes, žmonės iš
daro dideles pragaištis. Ir 
turbut niekur taip pragai
štingai neveikiama, kaip 
Kongo miškuose. Žmo
nėms reikia gumos, jos jie 
turi turėti ir nepaisoma, 
kas ten atsitiks ateityj. Ne
paisoma, kad naikinama gi
riniai žmonės ir kiti indo- 
mųs sutvėrimai. Neatsižvel
giama, kad tuomi pagreiti
name žemės išsausėjimų ir 
pavirtinimų jos į tyrynus. 
Žmonės ateities stebėsis iš 
šių laikų žmonių sauinėi- 
liškumo ir godumo; stebė
sis, kaip jie mažai brangi
no mokslų ir gyvybę.

Nuo senai mokslo vy
rai išrodinėjo didžių 
miškų svarbų. Išrodinėjo

reikalingumų juos užlaiky
ti. Vienok,-žmonių godumui 
nebuvo galo ir miškai bu
vo teriojami visose šalyse. 
Galop kuomet ' pamatyta, 
kad del to tikrai gali būti 
riestai, kad gali pritrukti 
kuro ir rąstų, imta užsiim
ti atnaujinimu miškų ir 
saugojimu senųjų. Taip y- 
ra Europoj. Amerikoj apie 
tai dar tebkalbama ir ma
žai tedaroma. Tūkstančiai 
puošnių miškų kasmet iš
kertama, o atnaujinimu ma
žai užsiimama.

Žmonės dar nesupranta, 
kad jų gyvybė priklauso 
nuo žaliumynų. Kas kerta 
medį, tas kapnoja virvę, ant 
kurios kabo.

Gamtininkas.

Naujas patriotizmas

seka

Kas dedasi vandeniui 
senkant.

Viršuj kalbėjome,

visur 
že- 
Žll- 
tai

ži- 
ga- 
Bet aišku, 

tyrynai 
pradžių

Ką daro miškai.
Miškai ant žemės turi di

delę, labai didelę svarbų. 
Miškas ne vien pats gyvuo
ja ir klesti, bet dar yra gy
vybės palaikytojas. Miškai 
prilaiko drėgnuma. Medžių 
lapai valo orų. Jie ima 
kenksmingų karboninę rūg
štį iš oro, ima sau karbo
nų, o paliuosuoja oxygenu, 
be kurio gyvybė negali ras
tis. Medžiai taiso žemę į- 
vairiais budais ir gamina 
sąlygas gyvuli jai.

Tai-gi miškai yra gyvy
bės palaikytojai. Kur drė
gnumas nyksta, nyksta ten 
miškai ir žųsta gyvybė. 
Kaip viršuj jau sakyta, vie
nur žemės sausėjimas ir vir
timas į tyrynus eina spar
čiai, kitur lėčiau. Vidurinėj 
Azijoj yra dideli tyrynai 
Gobi. Ten buvo ežeras Lob- 
nor. Tas ežeras išdžiuvo 
per du ar viena šimtmetį. 
Kuomet didis švedų keliau
ninkas, Dr. Sven Hedin, ke
liavo po tuos tyrynus, tai 
jis ten rado didelių miestų 
griuvėsius ir didelių kelių 
liekanas, kurie jungė tuos 
miestus. Tai tas parodo, 
kad keli šimtai metų atgal

skirtingas vietoves. Didelė 
šiaurinė Afrikos dalis už
klota smėlynais. Tai Saha
ra. Į pietus nuo Saharos iš
sikeroję yra dideliausi miš
kai. Per Afrikos vidurį, 
per miškus, srovena galin
ga upė Kongo. Abipusiai 
tos upės toli tęsiasi slėpi
ningi miškai. Yra tai plati 
lyguma ir randasi ten ap
sčiai drėgnumo. Todėl ir 
auga miškai ir klesti viso
kiausia gyvybė.

Apgailėtina, kad tie miš
kai teriojami be jokios 
mielaširdystės. Tuose .miš
kuose auga gumos medžiai. 
Guma yra labai apščiai 
naudojama. Jos suvartoja
ma didžios daugybės. O gu
ma yra medžio sultis. Gu
ma, kaip sula iš klevų ar 
beržų yra varvinama. Gu
ma yra labai reikalinga ir 
Kongo miškai turi ta su
teikti. Iš visų pusių yra a- 
pipulti tie miškai. Be atsi
žvelgimo teriojama jie ir 
naikinama. Kasmet vis dau
giau ir daugiau suvartoja
ma gumos ir kasmet miš
kų plotas mažėja. Žmonės 
masto tik apie dabartinį 
laikų. Nežiūri kokios iš to 
bus pasekmės, kas 
miškų išteriojimas.

Afrikoj kartu su mišku 
naikinamu nyksta daug ir 
kitų sutvėrimų. Pirmiausia 
nyksta del to tenaitiniai 
gyventojai. Neprotingi ir 
neišmananti žmonės panie
koj laiko tuos laukinius 
žmones. Kitai]) žiuri į tai 
išmintingi, geros širdies 
žmonės. Ant nelaimės vi
sur, kur tik susiduria taip 
vadinami civilizuotieji žmo
nės su laukiniais, ten jie 
išpalcngva turP'Wkti. Jei 
tai]) dalykai eis, kaip lig- 
šiol, tai per šimtmetį lau
kiniui žmonės bus išnykę 
suvisai.

Kongo miškuose veisia
si gorilos. Niekur kitur ant 
žemės tos, rūšies beždžio
nės nesiveisia. Taip-gi nie
kur, kai]) tik Kongo miš
kuose, tesiveisia šimpanzės. 
Dar nesenai tebuvo užtik
tos tos beždžionės. Keliau
ninkas Du Chaillu aprašė 
apie jas ir buvo laikyti jo 
pasakojimai už pasakas. 
Bet tai nebuvo pasakos. 
Mokslo vyrai ėmė jų ieš
koti ir tyrinėti. Dabartės 
tos beždžionės sparčiai nyk
sta del miškų teriojimo. 
Mokslo vyrai sako, Kon
go miškuose jau tėra . go
rilų koks dešimtis tūkstan
čių. Šimpanzių dar 
arti
tai]) dalykai tęsis, kaip lig- 
šiol, tai per vienų ar dvi 
gentkartes jau nebus tų 
sutvėrimų ant* žemės. Dau
geliui žmonių tas visai ne
rupi ir nelaiko svarbiu. 
Daugelis nematė ir nenori 
matyti gorilos, nebent jie 
galėtų iš jos pasipelnyti. 
Gamtininkams-gi labai yra 
svarbu, kad neišnyktų tie 
sutvėrimai. Gorilos ir šim
panzės turi tokių ypatybių, 
kokių neturi jokis kitas 
sutvėrimas ant žemės. Ne- 
senai-gi betyrinėjant gorilų 
buvo susekta jos apserga 
kaikųriomis ligomis, kaip 
ir žmogus. Apie ' tas ligas 
per tai buvo susektos to
kios žinios, kurios yra daug 
vertesnės, negu visa guma 
pasaulyj, kuri buvo ar bus.

Neatsižvelgdami ] savo

gal yra
šimto tūkstančių. Jei

yra planeta, juo 
ji netenka savo 
Nes juo mažesnė 
juo mažesnę pri- 

spėkų ji turi.

Vandens daugis ant žemės 
nuolatai mažinasi.

Kad taip dedasi, yra ne
užginčijamas faktas. Ir juo 
mažesnė 
greičiau 
vandens, 
planeta, 
traukimo
Kaip mes žinome, vandeny
nas nuolatai kįla augštyn 
po intekme saulės šilumos. 
Dauguma toų vandens su
grįžta lietaus pavidale, bet 
jo dalies netenkame ant vi
sados. Šis faktas yra vie
nas svarbiausių pasaulio 
historijoj.

Lygių budu žemė ir ki
tos planetos pamažėl neten
ka oro. Tai-gi atmosfera

kad 
jūrės senka. Bet pažymėti
nas dar kitas didžiai svar
bus apsireiškimas. Ne vien 
jūrės senka, bet ir žemė 
sausėja. Žemė žudo savo 
drėgnumų. O Ynes žinome, 
kad be drėgnumo, be van
dens negali rastis gyvybė, 
negali ir augmenija klestė
ti. Todėl jūrėms senkant ir 
žemei sausėj ant, atsiranda 
tyrynai. Žemė sausėja, nyk
sta ir augmenija. Kuomet 
žemė netenka drėgnumo, 
tai puošniausi miškai, gra
žiausi laukai, kur javai ir 
žolė bangavo, kaip jure, 
virsta į tyrynus.

Tai-gi yra visai 
kad jau esamieji 
ant žemės nurodo
žemės sausėjimo. O iš to, 
matome, dedasi baisios pa
sekmės. Tyrynai yra bai
singos vietos. Didžiausi ant i tose vietose buvo derlingi 
žemės tyrynai yra vidurinė laukai ir žmonės šauniai 
Azija, Arabija, Sahara ir gyveno.
Arizona Amerikoj. Yra ti
kri išrodymai, kad tie tyry- dideles pragaištis neša. Ali
nai pasidarė vien del to, tai Franci jo j viename Al- 
kad žemė sausėja. Arizonoj pų įkalnyj buvo nukirsti di- 
yra milžiniški, suakmenėję deli pušynai. Paskui nuo į- 
miškai. Milijonai metų at
gal buvo vandens ir augo' 
miškai, klestėjo gyvybė.
Dabar ten nėra nei gyvybės,' 
nei augmenijos.

Naikinimas miškų labai

Derlingos žemės pavirto į 
tyrynus.

Kaikuriose vietose ant 
žemės derlingos vietos vir
sta į tyrynus labai greitai. 
Šiaurinė- Afrika ir Palesti
na sausėja labai sparčiai ir

kalnio vanduo nuplovė vi
sų derlingųjų dirvų. Apy
linkė nupliko. Neliko nei 
kalnų kelmuotų, kaip kad 
ant laimės liko dar ties A- 
nykščiais. Per trisdešimts 
metų toj apygardoj suma
žėjo gyventojai 25.000.

irDidi Afrikos miškai 
r tyrynai.

Pažvelgę į didžiulę Afri
ką, pamatome dvi įstabiai

Senas patriotizmas Ne- 
prigulmybės dienoj mėtė 
uguespragius, primenan
čius inušius; kėlė militari- 
iiius parodavimus, šaudė 
tvirtovėse iš didelių kaime
lių ir iš pištalietukų gatvė
se.

Buvo manvta, kad šalies v 7

šlovė, šiuokiuo ar tokiuo 
budu buvo surišta su ka
ru.

Oratoriai šlovino savo 
kalbose prabočius, kurie iš
pėrė kailį anglams ir kal
bėjo apie šešių dešimčių 
karų, kuomet amerikonai 
skerdė didžiame skaičiuj 
vieni kitus.

Senas patriotizmas troš
ko nuplakti Hispanijų ir 
dabar geidžia briautis į 
Meksiku ir pienuoja Japo
nijos pergalėjimų arba ki
tų valstybę, kuri pagrūmo
ja mums pirštu.

Naujas-gi patriotizmas 
mato, kad tautos puvimas 
viduj yra jai daug pavo
jingesnis, negu užpuolimas 
iškinko.

Naujas patriotizmas dau
giau susirūpinęs del armi
jos bedarbių, kurių didmies
čiai pilni, negu del Carran- 
zo kariuomenės arba Eu
ropos laivynų.

Naujas patriotizmas bu
driai tėmija į tų žvėrį, ku
rio vardas yra privilegija, 
kuris geidžia ir trokšta gy
vybės kraujo demokrati
jos.

Naujas patriotizmas žiu
ri, kaip čia aprubežiavus di
džius turtus, patekusius į 
rankas nesivaduojančių tei
sybe žmonių, tų godišių, 
kurie gadina legislatures, 
tvirkina valstijas, išnaudoja 
valdžių ir tuo tarpu žudo 
mažus vaikus dirbtuvėse ir 
darbininkus kasyklose.

Naujas patriotizmas sva
joja apie patogų miestų^ 
gatvėmis medžiais nusodin
tomis, žaismevietėmis del 
vaikų, pasilinksminimo vie
tomis po dienos darbo.

Naujas patriotizmas, sten
giasi lianai kinti nesveikan- 
tingas bėduolių bakūžes, 
nuodingus valgius, netyrų 
vandenį.

Dienos raitųjų žmonių 
praėjo; aušta diena didvy
rių ant visuomeninės dir
vos.

Naujas patriotizmas nie
kina filantropijų, labdary
bę. Nesistengia sumažinti 
vargų mezliavomis, surink
tomis nuo didžturčių. Jis 
stengiasi taip suorganizuoti

žmones, kad visi gautu kas 
kam priguli ir kad visi ga
lėti! dirbti išvieno demokra
tiniame surėdyme ir patįs 
galėtų statydinti mokslo į- 
staigas, kningynus, ligoni
nes ir kitokias įrėdnes.

Naujas patriotizmas sva
joja apie toki surėdymų, 
kur silpnesnieji bus apgin
ti, o stipresnieji bus suval
dyti.

Naujas patriotizmas ne
šaukia liuosnorių, kurie su
tiktų paaukoti savo gyvas
tį del tėvynės. Ne, naujas 
patriotizmas pageidauja vy
rų ir moterių, kurie gyven
tų del savo tėvynės, kurie 
dirbtų, protautų ir veiktų 
del savo tėvynės.

Naujas patriotizmas ne
geidžia svetimos šalies. Jis 
siunčia garlaivius ir karei
vius į Meksiku ne kad 
mušinėti meksikonus, 
kad jiems prigelbėti.

Naujas patriotizmas
sveiko proto, išmintingas, 
gudrus, atviros širdies. Jis 
nekenčia tautų nesikenti- 
iną. Jis karštai trokšta tei
sybės, ne karo.

Po įkvėpimu naujo pa
triotizmo didžiulė armija 
kįla, armija, susidedanti iš 
vyrų ir moterių, kurie my
li savo šalį del jos žmoniš
kumų, ne del jos brutalinės 
galybės arba stambaus pa
sisekimo, armija, kuri 
siren gus grumties —

“Už teisingus prieš 
guosius,

Už silpnus prieš stipriuo
sius,

Už bėdinus, kurie pilni 
vilties

Laukė ateinant giedres
nės ateities”.

“For the right against 
the wrong,

For the weak against the 
strong,

For the poor who’ve wai
ted long,

For the prighter age to 
be”.

uz- 
bet

yra

pa-

blo-

Frank Crane.

Ko žmones pirm 100 
metų nežinojo.

Nebuvo geležinkelių, ne
buvo telefonų, nebuvo kom
paso.

Napoleonas, pamatęs gar
sų filosofų Hegelį, paklau
sė: “Garsas apie jūsų filo
sofijų pasklydo po visų Eu
ropą. Pasakykite man trum
pai, kame jūsų filosofijos 
branduolys?”

Tuose žodžiuose atsimuša
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visa tuometinė gadynė. Na
poleonas troško praktikos 
žinių, praktikinio mokslo, 
bet veltui. Tuomet viešpa
tavo metafizika, tuščios 
svajonės, gi praktikinio 
mokslo nebuvo.

Nežinojo tuomet tos pa
prasčiausios minties iš gam
tos mokslų, kad energija y- 
ra amžina, taip lygiai 
kaip ir medžiaga nekados 
neišnyksta. Nežinojo, iš ko
kių elementų susideda mu
sų žemė, nežinojo, kad viso 
pasaulio planetos susideda 
iš tų pačių elementų.

Nežinojo, kad gyvybė pa
eina iš kiaušinio ir, kad be 
nieko, nieko negali būti. Ne
žinojo, kad visa gyvija, visi 
sutvėrimai tolydžio vystosi, 
plėtojasi, auga, kad niekas 
nestovi ant vietos. Kiek
vienas gyvūnėlis turi il
giausių savo historijų, se
kančių tolimiausius amžius. 
Kad tasai gyvūnėlis pergy
veno ilgiausi keitimosi pro
cesų ir keisis dar ilgiausius 
amžius.

Tuomet nebuvo jokio su
pratimo apie geologiją, ty. 
nežinojo vidurinio žemės 
gyvenimo. Nežinojo, iš ko 
susideda žemės sluogsniai. 
Nežinojo, kas tai yra pale
ontologija — mokslas apie 
išnykusius sutvėrimus. Ne
žinojo, kad visokie suakme
nėjimai turi savo historijų 
ir svarbų del žmonijos gy
venimo.

Nežinojo bakteriologijos, 
to svarbiausio mokslo apie 
bakterijas, kurių tūkstan
čiai — milijonai juda-kru- 
ta mumyse, sale mųsų, virš 
musų. Nebuvo tuomet ir bi- . 
ologijos --- rn.deapic-'<MRqpi 
ganiznni gyvybę. Mikrosko
pas tuomet dar buvo neto
bulas ir padidindavo labai 
mažai ir blogai.

Neturėjo supratimo apie 
organinę chemijų. Net švie- 
čiantysis gazas tuomet ne
buvo žinomas. Anglijoje, 
kur jį atrado, pradėjo juo- 
mi naudoties 1818 m.

Nebuvo mažiausio supra
timo apie elektros pajėgų. 
Tasai mokslas tik paskuti
niu laiku išsivystė. Teieš
ko] įas nepadidindavo žvaig
ždžių, kaip jis dabar padi
dina. Nežinojo, kas tai yra 
nematomi spinduliai.

Ką jau kalbėti apie fo
tografijų.

Dailininkai portretuoda- 
vo turčius, bet ar tie por- 
tretavimai gali susilyginti 
savo tikrumu su fotografi
ja? Fotografija niekad ne
meluoja ir mums daug pa
pasakotų apie praeitį, jai- 
giįį butų buvusi.

Dabar musų miestų gat
vės aplietos šviesa. Tuo
met, saulutei nešviečiant, 
viskas paskęzdavo tamsoje. 
Nebuvo m i stearininių žva
kių, kurios nerūksta. Taip
gi nebuvo nei elektros, nei 
gazo, nei spirito, nei kero- 
sino, nei gerų žvakių. Tai 
teisybė, bet ne melas. Deg
tukai pasirodė Vokietijoje 
1833 metais. Juk ir šautu
vams karų metu buvo nau
dojamas titnagas su skiltu
vu.

Sulyginkite dabar su 
tiioin, kas buvo, musų ga
dynę! Matote, kokius ste
buklus padarė žmonija ir 
dar ji padarys. Oi, dar 
daug, labai daug padarys!
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Kaip atsirado amataiAmatninkais platesne to žodžio reikšme vadiname visus tnos, kurių pašaukimas perdirbinėti savo rankomis, nors ir ne visai be mašinos pagelbos žaliadaik- čius, suteikiamus gamtos, ir padaryti juos tinkamus žmonių reikalams. Amatas yra tai pramonės pamatas. Nekartą matome, kaip iš mažo amatninko varstoto, laikui slenkant, pasidaro didelis fabrikas, duodąs darbo tukstantiems darbininkų, dešimtims mašinistų, kasierių, agentų, inžinierių...Net drąsiai galima sakyti, kad amatninko varstotas, pamažėli didėjąs ir ilgainiui persikeiėiąs i fabriką, yra geistinas apsireiškimas, kad pramonė šitaip atsirandanti sveikiausia. Šitas mažmožis yra labai svarbus tautai, parodąs kokioje pakraipoje turime darbuoties, kad savo krašte sutvertumėm pramonę. Norint vienok naudingai pasidarbuoti šitame reikale, reikia susipažinti su dabartiniu amatų stoviu, suprasti amatninkų klausimą, kurs kaip ir kiekvieno so- cialio klausimo dalis, visos eilės šimtmečių tvarinys, todėl reikia pažinti amatų historiją, Įvairus amatninkų santikiai ir visuomenės į juos atsinešimas.Amatai rados iš čia, kad gamtos vaisiais neužteko patenkinti žmonių reikalų, ptodel buvo reikalas .jie perdirbti; juo žmonių reikalai buvo mažesni, tuo mažesnė buvo ir amatų svarba; bet, dauginanties žmonių reikalams, platinos ir amatai. Iš pradžios amatai buvo tik pašalinis darbas, kaip dar dabar yra su sodžiaus amatais; nes tat antrinis užsiėmimas. Bet ilgainiui pradėjo plėtoties; gamtos vaisiai nustojo didesnės vertės, nebenorėta naudoties jais pirmykštėje išvaizdoje, ar mažai teperdirbtais; tuotarpu kad gerai perdirbti buvo brangiai parduodami: taip kad prasidėjo dirbimas nuo rupiausių iki dailiausių išdirbinių.Amatai dabartine savo reikšme tebuvo ten, kur buvo šioki toki kultūra ir liuosybė. Amatai nesudėtojo, kur žemesnieji luomai gyveno vergijoje: todėl senovės Rytai, turėję didelę kultūrą, neturėjo išsiplėtojusių amatų. Korinte amat- ninkai niekinta; Romoj laikyta nevertais nešioti gin- glus. Daugiau panašumo su ■pramone turėjo Atėnų miestas, kuriame buvo kardų fabrikas su 32 darbininkais, lovų fabrikas šu 20 darbininkų ir žydinti avalunys- tė, iš kurios Sokratas mėgdavo imti pavyzdžių. Europoje IX šimtmetyje buvo vienuolynų, kurie laikė ir mokė amatniilkus: kailiadirbius, balnininkus, teko- rius, kurpius, kalvius, pjaustytojus, auksintojus... Jų išdirbinius vienuoliai parduodavo per savo pirklius. Rinkos plėtojosi prie vienuolynų; taip atsirado miestai.

Veikiai radosi reikalas a- matninkams organ izuoties; tos pačios rūšies amatnin- kai spiesdavos i tam tikras draug., cechais vadinamas. Iš karto buvo tai tikybinės brolijos; kiekvienas cechas turėjo savo globėją, koki nors šventąjį; bet bežiūrint i pirmą vietą iškišta materijalis reikalas. A- matninkai jautė visą prigulimi] gurno sunkenybę, todėl susitarę veikė išvien ir ilgainiui iškovojo sau ne- prigulmybę. Priverstini cechai radosi XII šimtmečio pradžioje; kiekvienas a- matninkas turėjo prigulėti prie tam tikro cecho, kurs vienas tegalėdavo užsiimti tokiuo ar kitokiuo amatu; neprigulintiems prie cecho užsiimti amatu buvo draudžiama. Valstybės tokias a- matninkų organizacijas pripažino XII šimtmečio pabaigoje.Tuomet prasidėjo vidujinis darbas; seniau rūpėjo turėti daugiau narių,"kad cechas butų stipresnis; gavus liuosybę, tas rūpestis pranyko-; dabar žiūrėta, kad nariai butų geresni kaip dora, taip ir išsilavinimu; atsirado cecho garbės jausmas; geram vardui palaikyti prižiūrėta, kad cecho nariai gerai igtųsi; žiūrėta, kad cechas duotų gerus išdirbinius; atsirado meistro, gizelių ir mokinių laipsniai; mokymo laikas tęs- davos keletą, 5 — 8 metus, paskiaus iš meisterių renkama valdyba pripažindavo mokiniui gizelio teises; gizelis galėjo po dviejų metų palikti meistru, pristatęs tarybai taip vadinamą meisteriui, savo gerai padirbtą darbą. Cechai turėjo bendros pašelpos kasas; iš jų šelpdavo ligonius savo narius, jų našles ir našlaičius. Taip cechai pražydėjo; sutvėrė net karinę organizaciją; jų rankose buvo miestų apsauga; stodavo net atvirau mušiu; jų palankumą rūpindavos įgyti kunigaikščiai, duodami jiems visokių privilegijų. Baigianties XIV šimtmečiui amatnin- kai visur įgijo valdžią.
Pragaištingos alkoholio 

pasekmes.Girtybė yra bjauriausias alkoholizmo apsireiškimas, nemažiau tečiau yra kenksmingas chroniškas alkoholizmas, kuris be persergėjimo kandžioja ir lygia dalimi kaip ir girtybė pragaištingą tikslą atsiekia.Kiek tai žmonių išgeria pirm pietų po stiklelį degtinės, gi po pietų vieną, arba du stikleliu likerio, vakare porą stiklų alaus ir in- tikrinti, jogei jie neperžengianti blaivybės ribų ir tuo pasielgimu savo sveikatai nekenkianti. Jei jie nėra girti, tai jiems rodosi, kad jie alkoholikų kategorijai visai nepriklausanti. O tečiau pasekmingai nuodijasi, nors palengva, iš dienos dienon, iš valandos valandom !

Visupinnu tokie chroniški alkoholikai ima netekti apetito, nežiūrint, kad pirm pietų išgeriama taigi degtinės apetito padilginimui. Gadina sau vidurius, kenčia nuobodumą, laikui bėgant įgįja neuralgiją, skausmus sunariuose, akių apvilkimą. Vakare eina gultų su. apsunkinta galva, nakčia sapnuoja baisius sapnus, kankina juos visokios šmėklos: laukiniai žvėris ir tt.Ir moraliu žvilgsniu juose ivvksta žvmios atmai- uos — ramus žmonės, būdami nuolatinėj alkoholio in- tekmėj, palieka nekantriais, opiais. Nakties motu kiekvienas nekaltas bildėsis juos kiauriai perima, pergazdi- na.Negana to, jų vaikai i- ma iš jų liūdną paveldėjimą — vaikai gimę iš tėvų, atsidavusių chroniškai girtybei, pirmoje kartoje esti sunervuoti, antroje — apsunkinti proto ligomis. Francuzas profesorius Le- grain ištyrė 215 šeimynų, vartojančių chroniškai alkoholį; tos šeimynos susidėjo iš 508 asmenų. Iš to skaitliuos buvo 168 degeneratai pirmoje kartoje, antroje — 17 idiotų.Tėvų alkoholomanų vaikai, tai tarytum, arpai, kuriems trūksta vienos arba poros stygų.Beveik be išimties tas atsiliepia į jų inteligentiją, į jų opumą, į jų valią.Tokie vaikai-žmonės esti fantastiniai, nemoka prisitaikinti prie apystovų, netikę jokiam užsiėmimui, y- pač kur yra reikalingas paklusnumas, atsidavimas.Daugumas jų iš jaunų dienų jau ima vartoti alkoholį, gi paskui juo nepa- siganėdina, tatai nusitveria opiumo, kokainos ir kitokių nuodu.Alkoholis, persisunkęs per skilvį ir žarnas, patenka į kepenas, iš tenai tekančio kraujo atstumtas, nešinasi į smegenis, pagaliau iš ten išsiskirsto po visą žmogaus kūną.Kepenos, tai šaunus .chemikas, fabrikantas cukraus ir muilo-tulžies, daug nuodų sunaikina, taigi ir alkoholio negalėdamos perdaug sunaikinti, likusį paveda kraujui, odai ir plaučiams. Inkstams tenka alkoholio palaikai; nors jie sau prisiųsto alkoholio likučius pagaliau užbaigia visai naikinti, tečiau nuo to sunkaus darbo labai daug nukenčia, kaip yra nukentėję plaučiai, kraujas, skilvis ir visa kūno oda.Musų kūno organai susideda iš dviejų rųšių kamaraičių: taip vadinamųjų kil- čijųjų, kurios skiria tam tikrą veiksmę kiekvienai gilei, kiekvienai žarnai, ir taip vadinamų jungiančių kamaraičių, kurios pirmutinėms tarnauja kaipo pas- tolas. Galima jas palyginti prie mentės (kelnės), jungiančios akmenis ir plytas statant namus. Šitos jungiančios kamaraitės yra stambios, tvirtos, užgrobiančios; bet toj valandoj, kuomet (tos kilto jos ima susidėvėti, pirmutinės vi

suomet pasirengusios užimti jų vietą.Taigi pas alkoholikus ir alkoholomanus kiltosios žarnų kamaraitės perdaug persisunkia gėralu, delei ko kepenos ii* inkstai ima kietėti ir pasidaro, taip vadinamais, skl erotiniais.Leiskime, kad alkoholis kai kada užnuodija organus paeiliumi. Pirmiausia jis sunaikina visokį veiklumą smegenyse, paskui nugar- kaulyj, toliau plaučiuose, širdyj, kepenyse ir inkstuose. Kiltieji organai, apsvaiginti nuodais, netenka at- stangumo, nepajėgia apsiginti ir tokiuo budu pasiduoda su apatija.Todėl gi visokie uždegi- mai plaučių ir gerklės šakos alkoholikąms visuomet yra pavojingi.
Fabriano “Respublika”.Vienos “Reichpost” aprašo apie vienos dienos respubliką, paskelbtą Italijos mieste Fabriano darbininkų riaušių metu. Svarbiausiuoju riaušių židiniu buvo Romana provincija. Tos provincijos gyventojai — daugiausia žemdirbiai, prigulinti prie smarkiausiu re- publikoninės valdžios formos šalininkų. Lygia dalimi Romana provincijos gyventojai yra priešininkais suvienytos Italijos. Todėl jie yra dideliais komunos šalininkais. Jų nuomone, kiekviena didesnė Italijos apygarda turi turėti nuosa- vią valdžią, kaip tai butą viduramžiais. Taigi prasidėjus darbininkų riaušėms, pirmiausia m. Fabriano ir buvo paskelbta respublika.Toji respublika, kas tiesa, gyvavo tik 24 valandas, bet jos sumanytojai ir vedėjai papildė perdaug klaidų ir dasileido daug baisių sauvaliavimų, ko negalima ir užtylėti. Ir taip, pirmą judėjimų dieną re vėlinei j i- niai agitatoriai Fabriano ir apylinkėse plačiai ėmė skelbti, jogei abelnai visoj Italijoj panaikinta monarchisti- nė valdžia ir visa Italija palikus respublika. Tie agitatoriai tiek buvo sumaningi, kad dar pirm to automobiliais pasiuntė savo dalį draugų į apylinkes, kur tie visur sunaikino telefonus ir telegrafų aparatus. Miesto Fabriano gyventojai buvo todėl atskirti nuo pasaulio ir negalėjo niekaip persitikrinti, ar revoliucionistų pasakojimai yra teisingi, ar ne.Mieste ir aplinkiniuose sodžiuose susitvėrė komitetai ir subkomitetai, kurie, girdami komunistinia|-re- blikoninės valdžios formą, ruošė proklemaciją respublikai. Birželio 11 d. išryto republikoniniai komitetai iškilmingai paskelbę, kad monarchija galutinai panaikinta. Jos vietą užėmė respublika. Po tam aktui minios, nešinos juodomis ir raudonomis vėliavomis, nusidavė į geležinkelio stotį ir ten viską sunaikino, abelnai imant, kas tik buvo galima. Iš stoties išnešiota net rakandai ir kitokie daiktai; viskas sulaužyta ir sudeginta. Geležinkelio bėgius iš-

lupinėjo. Vagonus išvartė.-Paskui minios įsilaužė į javų sandėlius ir visus javus išsinešiojo. Toliau sunaikinta visi viešieji bustai, krasos ir teh grafo biurai, ant galo imta plėšti turtingesnių gyventojų namai. Republikoniniai komitetai pasiėmė nuosavybėn visus automobilius, arklius ir karietas. Visur panaikinta monarchijos herbai ir a- nų vieton iškabinėta republikoniniai herbai.Turtingesni privatiniai namai plėšta per ištisią savaitę. Revoliucionistai tvirtino. kad "karalius Emanuelis III išbėgęs į Černogo- riją, o ministerių pirmininkas Salandra — į Austriją. Miestuose — revoliucionistų nuomone — visa kariuomenė susijungusi su repu- blikonais. Vakare šalia miesto pasirodė bersalierų ba- talijonas. Gyventojai kareivius- pasitiko su neišpasakytu džiaugsmu, kadangi revoliucionistai jiems įkalbėjoj jog tie kareiviai, tai naujos respublikos apgynėjai, jie atėję tarnauti gyventojams ir juos ginti.Gyventojai todėl pradėjo kareivius girdyti svaiginamais gėralais. Kareiviai iš- pradžių nesuprato, ką tai gali reikšti toks gyventojų svetingumas. Bet oficieriai kareivius paskui sulaikė nuo to bičiuoliavimosi su gyventojais ir jiems paaiškino dalykų stovį. Nekurie gyventojai respublikos ide-Į a taip liko persiėmę, kadi nenorėjo priimti Italijos monarchistinių pinigų, kurie, girdi, esą jau* be vertėsP̂ėtnyčios ryte į Fabriano atvyko pulkas pėstininkų ir to miesto atstovas parlamentam Klausinėta atstovo, kas veikiasi su nauja respublika. Bet šis atvirai visiems pasakė, kad nedarbas jau pirm poros dienų pasibaigęs, kad monarchija gyvuoja, kad karalius visai nepabėgęs. Italijos armija karaliui po senovei ištikima.Po to kariuomenė pradėjo miestą tvarkyti ir įsikarščiavusius apramino. Daug revoliucijinių agitatorių suimta ir jie sau gaus užmokestį. Tečiau daug kentėjo ii’ nukentės ir kaltų žmonių.Tai koksai socialistų anarchistais darbas!
nu-ne-su

Areštuojama. Serajeve policija suėmė suokalbininko Gabrinovics seserį ii* jos vyrą Bokinics, kurių namuose atrasta daug liucijinės literatūros, link Austrijos sosto nio tardymai vedamiliau ii* nuolat susekama naujos sensacijos, surištos su tuo suokalbiu.
revo-Kas įpėdi- ir to-

Amerikone pasveiko. Ponia Flavelle, amerikone, kuri Italijoje * geležinkeliu važiuojant buvo užpulta., pašauta ir apiplėšta, jau pasveikus ir iš Florencijos pasileidžius tolimesnėj! kelionėn. Piktadaris, kaip žinoma, suimtas.Aziatai varge. Vaneouve- re, Britanijos Kolumbijoj, randasi vargingame pądėji-

ĮSTEIGTAS 1886 m.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6,00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

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

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

“Ant W 
baro

į geriausiai
I Žmonės supran-
I tanti vertę geros
I ruginės degtinės
i orderiuoja SOLO V
I Kliubuose, Hoteliuo-
Į se ir Saliunuose. Yra r
Į tai geriausias gėrymas. Už- 
I ganėdina kiekvieną žmogų. 
| Nusipirk bonką savo šeimynai.
L Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš I 
nepaprastai puikaus mišinio.' 

. Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.!
K miniai švelnios J 

prieprovos daro
FJaS?L0 deginę 

va*stu| 
šeimyną

Naujas Savaitis Laikraštis į

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni- .j 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 5 
rūpintis jaunimo apšvietimu. c

“ATEITIS“ bus bepartyviškas jaunimo laikražtis ir bepartyviikai tar- •> 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. 5

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimui. '•
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musą jaunimo judėjimą ir

veikimą. Taipgi tilps daugybe ir kitokią žinią ir žinellą Ii lietu- 'i 
vos ir iš viso pasaulio. •>

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė “A-
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- .? 
jos tiesą reikalavimą. c

“ATEITIS” bus 8 puslapią didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir z 
85e. pusei metą. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 ;] 
metams ir $1.25 pusei metą. (

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti žiuomi adresu: <

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

REJIMUI DYKAI). 1 ?

amo

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petnyoia.
--------- —-----PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------------- —AMERIKOJ fmeta.ms ,,(pusei matų $1.25EUROPOJ CRosijojir Lietuvoj $3.50, Angli-
____ ____ (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Go. 
528-522 W. South All., ■ Mahanoy Cit/, Pa. 
X.. - - £me arti 400 hindusų. Kanados valdžia, kaipo azia- tų, nenori jų priimti į piliečius taippat nenorinti deportuoti nes tas Valdžiai

b rangiai atsieitų, gi hindu- sai patįs pinigų neturinti, taippat neturinti nei užsiėmimų. Ar gi jiems bus leista badomi mirtį?
;M'W

in

6
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KATALIKAIS

Humoras - Juokai
BERNIOKŲ ŠPOSAI.

ėmė pasakoti senas 
be galo didis šposi- 
— su kitais sau ly- 
ganydavau arklius

Nedėlios vakare susiejo 
sodiečiai pas seną kaimyną 
Mataušį ir, susėdę senos 
kraušės paunksnėj, pasako

josi apie visokius dalykus 
ir atsitikimus iš savo jau
nų metų, kadangi šiltas, 
gražus oras ir žaliuojanti 
medžiai pridavė jiems daug 
linksnio ūpo, linksmų min
čių.

— Kuomet buvau bernio
ku — 
Jonas, 
įlinkas 
giais
naktimis ir tuomet prida- 
rydavom žmonėms visokių 
šposų, retkarčiais perskau- 
džių, bet visuomet linksmų, 

'iš ko paskui visas sodžius 
I turėdavo be galo daug juo-
h kų ir pasakojimų.

Kartą — atsimenu kaip 
šiandie — labai užderėjo 
obuoliai, o kad tas nedarė 
skirtumo, kad tai galėjo bū
ti nusidėjimu, vaikščioda
vome naktimis po sodnus, 
kratėme po truputį medžius 
ir valgėme sveiki įvairiau
sius vaisius. Vienas ūkinin
kas savo sodne turėjo obe
lį, ant kurios augo labai 
dideli obuoliai, vadinami 
“renetais”. Žmogus buvo 

y labai šykštuolis, obuolių 
dieną ir naktį saugojo kaip 
savo akies; dienomis jis 
liepdavo vaikams obelį sau
goti, gi naktimis pats tą 
sargybą atlikinėdavo. Ties 
obele buvo pastatyta statinė. 
Ant nakties jis ton stati- 

įsirangydavo, gi savo 
žmonai liepdavo jį ten įiri- 

» dengti statinės dugnu. Taip 
jis visas naktis susirietęs 

J ir praleizdavo. Sulaukus 
F nedėlios jis net bažnyčion 

neidavo, bet pasiėmęs mal
da kningę atsisėzdavo po o- 
bele ir melzdavosi, nors tos 
jo maldos nekenkdavo jam 
ir keikti, kuomet patėmy- 
davo ką tokį, žiūrintį į tą 
jo obeli. Mat, buvo podraug 
pamaldus ir keikūnas.

į Todėl mes nutarėm jį 
- bausti už tą jo atkaklų 

lumą obelies dabojime.
I Nakčia patylomis įsiran- 

gėm sodnai), vienas stojosi 
I ant sargybos ties statine,
I iš kurios girdėjosi storas
Mkknarkimas, gi visi kiti su- 

ftsilipo Į obeli. Praėjus pus-
■ landžiu i obelis neteko sa

vo. sunkenybės, savo vaisiu, 
viskas buvo sukišta į mai
šus.

L Kuomet pasirengėm ap-
L leisti sodną ir bėgti savais 
ft keliais, vienas mūsiškių iš- 
ft traukė iš po statinės akme- 
f nį, kuris prilaikė ją nuo 
ft per virtimo, kadangi sode 
> buvo pakalnė. Išlupus ak- 
1 meni statinė parvirto ant 
P šono ir ėmė r i sties į arli- 
Į mą kūdrą. Kuomet ukinin- 
? kas -išbudo pargriuvus sta- 
f tinei, ir nesuprato, kas su 

juo darosi, ėmė baisiai 
y šaukti atsisveikindamas su 
V savo žmona: “Lik sveika, 
# Magdute! Lik sveika, Mag
i’ dute!” Gi kuomet statinė į- 
1 sim«rkė vandenin, dar la-
■ biau jis suriko: “O Jėzau, 
K Marija! Na, tai jau aš da
ft bar pačiame pragare!”.
fc Nuo to laiko jis pasitaisė 
ft iš savo šykštumo, todėl ir 
ft mes jam daugiau nepada-

I rydavom jokių šposų.

pa- 
uo-

Kitą kartą vėl vienas ap
sileidėlis ūkininkas buvo į- 
prates laukuose laikyti sa
vo akėčias nuo pavasario lig 
rudeniui. Norėdami jį už 
tai nubausti, paėmėm jo a- 
kėčias ir įkėlėm į pačią 
vienos pušies viršūne. Pra
ėjus kelioms dienoms jam 
prireikė akėčių.

Nueina į laukus, akėčių 
nei pėdsakio. Vaikščioja 
paskui po sodžių, sielvar
tauja, skundžiasi, kaimynai 
iš jo juokiasi, niekas nieko 
nežino. Pagaliau sutinka 
vieną iš musų kompanijos 
ir pasakoja jam apie savo 
nelaimę. Tasai prasijuokė 
ir nuvedė jį prie pušies, kur 
ir parodė jam akėčias. Ūki
ninkas net už galvos nusit
vėrė. Kas čia veikti? Noro- 
mis-nenoromis turėjo duoti 
berniokui du auksinu, kad 
tasai akėčias nuleistų ant 
žemės. Berniokas neužilgo 
taip ir padarė. Ūkininkas 
veltui praleido pusę dienos, 
neteko poros auksinų, tė
čiai! jam tas daug pagelbė
jo, nes nuo to laiko jokių 
padarų laukuose nepalikda
vo.

Vienuose namuose gyve
no gi labai išdidžiuojanti 
mergina, kuri nenorėdavo 
su nieku nei užsidėti, nei 
kalbėti, visuomet manyda
ma apie save: kas aš!

Berniokai nutarė iš jos 
prašalinti tą puikybę. Nak
čia prieš Sekmines skudu
rinis užkimšo jos ; pirkios 
kaminą. Per Sekmines pa
togi Viktė, apsitrusius pir
kioj, ėmėsi kurti yečių, kad 
Išsikepus pyfagų. Mat, tą 
dieną ji laukė atvažiuojant 
svečiu iš artimojo sodžiaus. 
Užkurus pečių, durnų .priė
jo pilna pirkia ir pečius už
duso. Nieko negelbėjo nei 
keiksmai, nei aimanavimai 
ir negalėjo patirti, kodėl 
pečiuje malkos nesikurena. 
Tik pavakarėj, suvažiavus 
svečiams, vienas bernioku 
ant jos susimylėjo ir atkim
šo kaminą. Nuo to laiko iš 
Viktės visa puikybė išrūko 
ir su kiekvienu meiliai kal
bėdavosi.

Su tiiomi senis Jonas pa
baigė savo pasakojimus, 
nes jau pradėjo temti ir 
kaimynams reikėjo skirsty- 
ties itamo.
Mergaičių pasikalbėjimas.

Kalbasi dvi artimiausios 
draugės:

— Kaip baisiai greit bė
ga laikas: štai nuo šv. Jur
gio ant dvidešimts užstosiu.

— Taigi ir aš jau baigiu 
aštuonioliktus.

— Kaip tai aštuoniolik
tus? Juk tau jau senai suė
jo 24 metai, o dabar sakai
si, kad tu dviem metais už 
mane jaunesnė.

Kortuojant.
— Gi jus ką čia padarėt, 

kortą iš apačios ištraukėt1? 
Žinote, už tokius darbus 
skaldoma makaulė.

— Susimildamas Besikar
ščiuok! Mes lošiame taip 
pigiai, kad makaulės skal
dymas visai neapsimokėtų.

.Iš abiejų pusių.
— Ko judu dabar peša

tės? — klausia motina, kuri 
paguldžius lovon du bernai
čiu, norėjo pasitraukti, kad 
štai jaunesnysis atsiliepia:

— Mama, Juliukas uži
ma pusę lovos!

— Tai gerai! — atsako 
motina. — Tegu Juliukas 
užima vieną pusę, o tu an
trą.

— Kad, mamyte — skam
bėjo atsakymas — jisai sa
vo pusę nori turėti vidury
je, o man liepia gulėti iš a- 
biejų pusių.

Krasa atsiuntė.
— Mamyt, iš kur dabar 

ta mano sesytė atsirado, 
jei dabar žiema ir gandrų 
niekur nepamatai?

— Tai nieko nekenkia, 
kad nėra gandrų. Gandras 
ją atsiuntė krasa...

Išmintingas įsakymas.
Viename mieste tankiai 

atsitikdavo, kad atsiradus 
gaisrui pumpos būdavo su
gedusios ir negalima būdavo 
anomis naudoties, kad atei
tyj tokių nesmagumų ne
būtų, miesto valdyba išlei
do įsakymą, idant dviem 
dienom prieš gaisrą pum
pos butų išmėginamos.

Artimo meilė.
Franci jos revoliucionistai 

iš 1792 metų sakydavo: 
Kiekvienas medis, neišduo- 
dantis gero vaisiaus, bus iš
kirstas ir ugnin įmestas. — 
Toksai yra Evangelijos tek
stas. — Kiekvienas medis, 
ne išduodantis gero vaisiaus, 
tegu bus įčiepytas ir rūpes
tingai auklėjamas. Tokia y- 
ra Kristaus mokslo dvasią.

liau mokytojas — tik atsi
mink sau gerai vieno šunies 
vardą.

— Vadinasi Rudis — at
sako gudrus mokinys.

Melžiamoji karvė.
(Valsčiaus raštininko) 

inintįs).
Štai vienas dvarininkas 

gavo medalių už savo mel
žiamas karves. Tai mat ko
kios esama teisybės! Neži
nau, ar rasi pasaulyj pie
ningesnę karvę už mano 
valsčių, o vienok už jį man 
niekas medalio nesuteikė.

Dievo vaisius valgė.
— Delko Adomas su Jė- 

va išvyti iš rojaus? — pa
klausė vienas kunigas vai
kų mokydamas katekizmo.

— Turbūt del to, kad jis 
Dievo vaisius valgė — pa
sigirdo atsakymas.

Chinija visai neturi miš
kų.

KAIP PRALOBTI?
Tukime miestelyje New Yorko 

valstijoje vienas lietuvis užsidėjo biz
nį kelintas metų atgal ir iš jo labai 
pralobo. Dabar-gi vertelgystė pasidau
gino ir. jam esant nevedusiam, yra 
sunku ir vargiai galima vienam biz
nį vesti. Todėl reikalauja sau partne
rio (-bendro), turinčio nuo .$2.000 iki 
.$:j.O(H».

Atsiradus tokiam žmogui, meldžia
me iš sykio nevažiuoti, bet pirmiau 
per laiškus susižinot. Kreipkitės šiuo 
adresu:

M. STRIKULIS
198 E. MAIN ST., - AMSTERDAM, N. Y.

Gerų Kningų
PILĖNŲ JURGUTIS, jipysaka iš 

tikrų atsitikimų Amerikos lietuvių gy
venimo. -

Taipgi turiu daitgelį ' maldakniu- 
gių: Bangaus Raktas po 05c., 65c. ir 
80c.

l’etlioriams ir perkupčiams nulei
džiu didelį nuošimtį.

A. Kryžanauskas,
27:11. E. Venango st., riiįladelpliia. I‘a.

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

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

pavyzdžių, kas yra reikalingiausia draug. kliubams ir tt.

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

Kišeninė nikeliuota ant),panda. Labai 
paranki nešioti kišeniuje, visa padirbta iš 
metalo Kaina ........................................... $4.50

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

u ? 'f n 
Af F

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

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

.J
Puiki kišeninė antspauda, su savo vardu 

pavarde, ir antrašu, gražiai sl^edąip0S^J?rL 
taikinta taip, kad greit butų galima panau
doti. Prie antspaudos sykiu yra ir rašalinė 
paduškaitė Kaina .................................. 75c.

Mylintis vyras.
Žmona: — Žinai ką, mano 

mielas'? Kuomet aš nupur
siu, tu mane palaidok gre
ta su iiiano pirmuoju vyru.

Vyras: — Mielu 
ma 110 brangi ausip j i!

noru,

Teisme.
Teisėjas į apskųstąjį: — 

Gal tamsta turi dar ką pri
dėti savo pasiteisinimui'?

Apskųstasis: — Nieko 
daugiau neturiu, paskutinį 
rublį atidaviau raštininkui.

Teisėjas: — Šš...,

Savimeilė.
Elgeta prašė išmaldos pas 

praeinančius. Vienas jų at
siliepė iškalbėdamas:

— Gėdintumetės, elge
taut, galėdamas dar dirbti!

— Prašau išmaldos, bet 
ne pamokinimų! — atkirto 
elgeta.

Reikia išmuštruoti.
“Tėvas klausia parėjusio 

iš mokyklos sūnelio:
— Atvažiavo naujas mo

kytojas?
— Taip, tėveli.
— Kaip tau jis patinka?
— Dar nieko negaliu pa

sakyti, turime jį pirmiau 
išmuštruoti.

Mokykloje.
— Tasai žmonių kankin

tojas, apie kurį aš jums tik 
ką dabar pasakojau, vadi
nasi Neronas — sako mo
kytojas. — Tas vardas ga
lima lengvai atminti, ka
dangi turite šunį tuo pačiu 
vardu.

Antrą dieną mokytojas 
klausia:

— Kaip vadinas tasai 
kraujo pageidaująs kara
lius, apie kurį jums vakar 
pasakojau? „■

Mokinys tyli.
— Na ir ką — sako to

Telephone Tarda 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai že

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

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

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

442 garlaiviu 1.417.710 tonų.

Hamburg American Line
Didžiausia garlaivių kompanija svie

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi 
mus.

950 pėdų ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdų ilgas gi. Imporator 52.000 
tonų.

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga domą kreipiama J lietuvių
Puikus 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

Tiesioginiai plauklnfijlmal tarp
New York ir Hamburg
Philadelphia ir ..............
Boston ir .............
Baltimore ir .............
Halifax ir .............

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

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

Arba pas yi-ttaius Agentus.

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

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, - - CHICAGO, ILL.

iia-

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Co n tractar
320 E. 141h St., Chicago Heights, III.

PARDUODU lotus, budavoju
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 
šokių kningų, nusipirkti 
• ‘ Kataliką ’ ’ ir užsimokėti 
ratą.

gauti vi- 
laikraštį 

pre n ūme-

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

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

37 Broadway, New Ydrk, N. Y,

, I

STANLEY’S BUFFERS IR PUIKI HESTORAGIJA
STANISLOVAS K. GLOMSK1S, Sav,

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

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.
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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!*i

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

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

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

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

pigiai bus tiktai iki 1 d. rugpiučio.

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI H- 
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-geL 
rai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra pa
rankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietu
viški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje 
teisingas ištarimas. Tol i aus seka Žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Pagalios talpinusi trumpos pasakaitės ir Lesson 
in Reading, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kal
boje. O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie

i

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDELIS.

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

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

Šis RANKVEDELIS 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 RANKVEDELIS yra daug pigesnis 
tik .............................   25c.

nori palikti Jungtiniii 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.......................... ............
SVEIKATA, ARBA RANKVEDIS PRADINĖMS 

MOKYKLOMS PLAČIAJAI LIAUDŽIAI
ŽINYNAS.

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

Išėjus šiai kningai iš spaudos, musų kritikai bei 
medicinos žinovai vienbalsiai pripažino “SVEIKATĄ” 
populeriškiausiu rankvedžiu Ingi jenos bei medecinos 
srityje. ‘

$1.50

SVEIKATA

• I:

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 musų pirmuosius literatū
ros tvėrėjus aprašo. Paminėta svarbiausieji nuotikiai 
dainių gyvenime ir nurodama, kaip jų gyvenimas rišasi 
su jų veikalais. Dainius ką pergyvena, atjaučia pats tą 
išlieja savo veikaluose, išdėsto gražiomis eilėmis. Kaip 
sykis šitame veikale puikiai nurodoma, kaip dainių 
veikalai rišasi su jų gyvenimu. O tai svarbu žinoti. Pi b

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 turėtu užimti pirmąją vietą tarpe kitų raštų.

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

niau, geriau supratę veikalus ir žinodami prie kokiui 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 raukvedis musų literatūros 
mokinimuisi ir tolimesnio tyrinėjimo dailiosios rąštijos.

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

Užsisakymo Lapelis.
“Kataliko” Administracija 

3249 S. Morgan St, 
Chicago, Ill.

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

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

Gatvė................................................................... ........................ . ...............
K

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

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

Iškirpkite šit; laišk; ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais

Siųzdami savo užsakymus, padekite adresą

“Kataliko” Kningynas
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.
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CHICAGOS ŽINIOS.
Bepročių gydytojai laiko 

posėdžius.
Chicago Medical dr-j a su

šaukė iš visų Suvienytų 
Valstijų kraštų proto ligų 
gydytojus, neurologistus ir 
kitokius žymius gydytojus, 
pasitarti apie kovą su vi
sokiais žmonių ištvirkimais, 
kurie veda žmones prie pro
to sumišimo, nervų suirimo 
ir kitų kūno negalių.

Žymus daktarai turėjo 
referatus apie įvairius žmo
nių ištvirkimus.

Dr. Chas. F. Read kalbė
jo apie girtuoklystę. Išrodi- 
nėjo, kad girtuokliams rei
kią parūpinti farmas ir ten 
jie ūmai galėtų pasigydin- 
ti. Sakė, kad girtuokliai y- 
ra dideli kūdikiai. Jei nuo 
jų tik atimi butelį, tai jie 
ir šaukia, o jei tik duodi ką. 
kitą nusibovijimui, tai jie 
ir pamiršta apie butelį. Ta
sai gydytojas sakė, kad gir
tuoklis, negavęs svaigalų 
per kokias dvi savaiti, vi
sai nurimsta ir prapuldė 
palinkimą prie svaigalų. I- 
šėmimai, sakė, esą maži. Ir 
Read sakė, kad mažiausia 
25% bepročių yra subludę 
per svaigalus.

Dr. Paul E. Bowers išro- 
dinėjo savo referate, kad 
kriminalistai daugiausia y- 
ra kartu ir silpnapročiai. 
Esą surasta, kad 85% kali
nių, kurie laužo nuolatai 
kalėjimo taisykles, yra ne- 
normalio proto asmenis. E- 
sąs įsitikinęs, kad kaliniai 
esą silpnapročiai ir liguis
ti. ,

Visi daktarai vienu bal
su pasmerkė svaigalus ir 
pritarė įvedimui visose val
stijose blaivybę.

Mirė buvęs miesto majoras 
Busse.

Liepos 9 d. Chicagoj pa
simirė buvęs Chicagos ma
joras Fred. A. Busse, gy
venęs po numeriu 485 She
ridan Road. Palaidotas, da
lyvaujant visai miesto val
dybai pereitą panedėlį.

Mirė staiga, bet ne neti
kėtai. Busse ilgai sirgo šir
dies liga, gimusia nuo reu
matizmo. Nekurį laiką iš
buvo ligoninėj, paskui bu
vo pargabentas namo. Lie
pos 9 d. prieš pietus savo 
jėgomis atsikėlė iš lovos ir 
ėmė kalbėties su namiš
kiais: motina, seserimi ir 
žmona. Staiga pajuto šir
dyj skausmą. Tečiau skau
smui perėjus nabašninkas 
atsiliepė: “Rodos, kad jau 
man prisiartino užmokesnio 
diena”. Paskui namiškiams 
prigelbstint gulė lovon. Pa
prašė vandens pas seserį. 
Išgėręs truputį vandens, a- 
tidavė stiklą, atsigulė ir 
mirė.

Miręs Busse buvo žynius 
Chicagoj pramonininkas ir 
politikas. Būdamas miesto 
majoru, stengėsi miestui 
suteikti bizningesnę admini
straciją. Jo bičiuoliai pažy

mi, kad jis visuomet pasižy
mėjęs sveiku protu.

Busse gimė Chicagoj I8
60 metais. Jo tėvas 1855 
metais į čionai buvo atke
liavęs kaipo immigrantas iš 
Prūsijos. Tėvas dalyvavęs 
čia civiliame kare, paskui 
Chicagoj užlaikęs geležinių 
daiktų krautuvę, kurioj ir 
miręs. Fred dirbęs išėjęs 
mokyklas. Miręs buvęs ma
joras turėjo didžiai išvysty
tą ekspresinį ir anglių par
davinėjimo biznį.

Kovon su didžiuoju priešu.
Kas-gi yra tas didysis 

žmonių priešas? Ugi tas, 
kurs daugiausia, kaip koks 
slibinas, laiko prislėgęs 
žmoniją, kurs daugiausia 
iščiulpia žmonių spėkų, 
kurs daugiausia žmonių nu
stumia vargau, amžinon 
prapultim Tas smakas yra 
tai svaigalai. Visos tikybos 
veda kovą prieš tą siaubū
ną. Tikyboms pagelbon a- 
teina dabar mokslas. Mok
slas stoja kovon su didžiuo
ju žmonijos priešu — svai
galais.

Jau buvo “Katalike” ra
šyta, kad Chicago Young 
People’s Civic lyga suma
nė išloti žmonėms tą, ką 
mokslas susekė apie svai
galų veikmę į žmones. Per 
šešias savaites 100 jaunų, 
gabių vyrų ir moterių, ren
gėsi kalbėti gatvėse ir iš
rodyt! žmonėms mokslo su
sektus faktus apie svaiga
lų kenksmą. Kasdien salėj 
jie lavinosi sakyti prakal
bas.

Dabartės jie su visokio
mis kortomis, piešiniais, 
paveikslais ėmė pasirodi- 
nėti gatvėse. Atsiliko pra
kalbos ties W. Madison ir 
Jefferson gatvėmis. Minios 
žmonių buvo apstoję kal
bėtojus; gal daugiausia mi
nia susidėjo iš prasigėrėlių 
ii- valkatų. Iškalbingai bu
vo pasakojama, kaip svai
galai naikina dvasios ir kū
no spėkas, kaip stumia 
žmogų nedoron, skurdan.

Paskui savo žodžius kal
bėtojai patvirtino skaitlinė
mis, stambiai išrašytomis 
ant kortų. Visi patįs galėjo 
perskaityti, ką mokslas ir 
darbo unijos išrodė apie 
svaigalų kenksmą.

Iš skaitlinių visi mate, 
kad del svaigalų kas aštuo- 
nios dienos miršta šioj ša
lyj 1.503 asmenų.

Penkiasdešimt nuošim
čių visti piktadarybių yra 
papildoma del svaigalų.

Iš skurdžių 25% skursta 
del prasigėrimo.

Del to, kad darbininkai 
‘ ‘ ui iavoja ’ ’ subatvakariais 
ir nedėliomis saliunuose, 
panedėlyj dirbtuvėse žy
miai daugiau nelaimių esti, 
negu kitomis dienomis.

Galop kalbėjo James Le- 
dogar. Pasakojo, kaip jis 
pirmiau buvęs turtingu 
grabininku Brooklyn, N. 
Y., o paskui del girtuoklys

tės nusibankrutijęs ir pa
virtęs į bomą.

Chicagos vargonininkų 
suvažiavimas.

Chicagos lietuvių vargo
nininkai liepos 6 d. laikė 
savo tretįjį metinį suvažia
vimą Lemento resorte So
dus, Mieli. Buvo svarsto
ma reikalai ir dalykai, ku
rie rišasi su vargonininkų 
profesija.

Pažymėtini nutarimai y- 
ra tokie:

a. Rūpestingai vengti 
vartojimą bažnyčioj nebaž
nytinės muzikos. Vartoti 
tik tokias kompozicijas, ku
rios sutinka su R.-K. Baž
nyčios dvasia.

b. Nutarta būtinai laiky
ti mėnesinius susirinkimus, 
arba ir tankesnius. Tuose 
susirinkimuose lavinties 
giedojime ir muzikos teori
joj. Į tuos susirinkimus at-' 
silankymas yra būtina pa
reiga kiekvieno nario. Tik 
svarbi priežastis gali ištei
sinti.

d. Sekantį metinį suva
žiavimą nutarta laikyti 
Chicagoj ant Town of Lake 
ir ten surengti didelį kon
certą, o Lemento resorte 
turėti tik šeimyninį suva
žiavimą.

Naujon valdybon pateko 
pp. V. Daukša pirm., V. 
Niekus viee-pirm., A. A- 
leksandravičius rašt., B. 
Janušauskas išd. ir knin- 
giu, A. Pocius muzikos di
rektorium, A. Pocius, 
Daukša ir B.

V. 
Janušauskas 
Sukodolskis, 

K. Mikalauskas ir A. Le
mentas patarėjais.

Liepos 8 d. vakare var
gonininkai buvo surengę di
dį muzikaliai-vokalį pro
gramą. Buvo daug svečių— 
lietuvių ir svetimtaučių. Vi
si gėrėjos gražiu programų.

B. J.

Dr-jos susirinkime buvo 
triukšmas.

Nedėlioj, liepos 12 d. Va- 
linčiaus salėj Susivienijimo 
Brolių Lietuvių dr-ja laikė 
savo susirinkimą. Šiaip su
sirinkime nebūtų nieko y- 
patingo atsitikę, jei keli ne
nuoramos nebūtų pakėlę ler- 
mo. Mat yra asmenų, kurie 
labai trokšta urėdystės. 
Tas nėra bloga, net tai la
bai pagirtina, jei tik turi 
tam gabumus ir trokšta 
dirbti del labo dr-jos. Bet 
visai peiktina, jei mano, 
kad b i tik viršininku bū
ti yra didelė šlovė. O išti- 
kro būti blogu viršininku 
yra didelė nešlovė. Tą visi 
sveiko proto vyrai turi su
prasti. Taip-gi nereikia pa
vydėti urėdystės geriems, 
veikliems vyrams. Mus dr- 
jos pirmininko J. Blankaus 
dėka dr-ja tvirtėjo ir augo. 
Todėl negerai daro tie, ku
rie mažiau teišgali ir ma
žiau teišmano, o nori būti 
viršininkais.

JOSEPH KNOWLES RETURNING 
> " TO CIVILIZATION
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Šis vyras, Joseph Knowles, yra mokintas ir turtin
gas. Jis pasiryžo išbandyti laukinio žmogaus gyveni
mą. Pereitą vasarą per du mėnesiu gyveno Maine miš
kuose. Į miškus jis įnėjo visai plikas, be ginklų, be 
maisto. Apie savo patyrimus jis aprašė kningoj “A- 
lone in the Wilderness”. Jis nori išrodyti, kad žmo
gus gali gyventi, kaip laukkinis ir turėti laimingas va
landas. Dabartės jis apleido Chicago ir išvažiavo i Ka
liforniją. Ten per du mėnesiu — liepos ir rugpjūčio 

gyvens Sierra Nevada Kai nuošė.

Daugelis narių jau kalba 
apie pasirinkimą gero lai- vakarai ir visokios pramo- 
kraščio už organą. Žinoma, gos bus blaivios, be svaiga- 
geras, tautinis laikraštis i- 
šeitų dr-jai geram

Brolis.

Burnsides lietuviai veikia.
Šioj apygardoj gyvena 

gražus lietuvių būrelis. Ir 
jiems gyventi čia nebloga. 
Svarbiausia tai, kad darbai 
gerai eina, dirbama po aš- 
tuonias valandas dienoj; 
darbi ninku neatleidžiama, o 
kaikur ir naujų priima. A- 
pygarda čia smagi, oras ty
ras.

Kadangi pramogų ne
daug kokių čia buna, tai 
žmonės gan uoliai lankyda
vo smukles. Tą blogumą 
aiškiai matė geresnieji lietu
viai ir ėmė galvoti, ką čia ė- 
mus veikti, kad žmonių lai
ką naudingai užėmus. Ir 
sumanė įsteigti gerą dr-ją. 
Pereitą pavasari sutvėrė 
vyrų ir moterių “Apšvie
tos” dr-ją. Ši dr-ja nėra 
pašelpinė, vien rūpinsis ap- 
švietos ir apskritai žmonių 
dvasios reikalais. Dr-jos na
riai lavinsis dainavime, lo
šime teatrų; prasilavinę pa
sirodys prieš žmones. Dai
navimo mokina p. Jakaitis. 
Dr-ja rūpinsis įsteigti knin- 
gyną. Ragys savo tautie
čius prie skaitymo laikraš
čių ir kningų. Nariai dr- 
jos užrašinės laikraščius ir 
išrašinės kningas. Visas 
nuo to pelnas eis dr-jos iš- 
dan.

Vyrai įstodami dr-jon į- 
moka $1. Moteris nieko ne
moka. Jokių kitų mokesčių 
nėra. Jau 
30 narių.

priguli aplink

\ Visokie dr-jos surengtieji 

lų.
Susirinkimai atsibuna 

kas mėnesis, paskutinę mė
nesio seredą Macikevičiaus 
salėj, 1036 Doxeon avė.

Ši dr-ja yra šios apygar
dos lietuvių judėjimo šir
dis.

Geros kloties naudingai 
dr-jai.

Burnsidietis.

Dviejų dienų kūdikį paliko 
prie durių.

Lauke prie durių po No. 
3208 E. 95 g. moteris padė
jo kūdikį, paskambino ir 
pabėgo. Šeimininkė išėjus 
pažiūrėti, kas skambino, 
rado kūdikį ir prie jo raš
telį, kuriame motina guo
dėsi, kad vyras pabėgęs ir 
esanti blogame padėjime. 
Kūdikis atiduota šv. 
cento .prieglaudom

Vin-

besi-
Paskendo tris.

Pereitą utarninką 
maudančius ežere užklupo 
didelės bangos ir ėmė blaš
kyti. Maudynėse gale Ains- 
lie g. maudėsi merginos ir 
buvo parblokštos didelės 
bangos. Gyvasties, gelbėto
jai puolė joms pagelbon. 
Čia viena mergina ir 
nas vyras nuskendo.

vie-

išUžsimušė šokdamas 
gatvekario.

Pereitos nedėlios vakare 
Antanas Lukošius iš pik- 
ninko grįžo S. Morgan gat. 
Jam reikėjo išlipti prie 34 
PI., bet pravažiavo ir gat- 
vekariui einant šoko prie 
33 PI. Šokdamas iš gatve- 

kario, virto augštininkas ir 
baisiai susitrenkė. Buvo nu
gabentas Providence ligoni
nėn, kur už keturių valan
dų mirė. Prigulėjo prie D. 
L. K. Vytauto Gvardijos. 
Gvardija pasitiko nabaš- 
ninką prie namų ir lydėjo 
šv. Jurgio bažnyčion. Gra
žiai buvo lydimas grojant 
muzikai po vadovyste p. 
K. Globio. Vežamas buvo 
puošniame p. P. Mažeikos 
kara va ne-ai įtoraobi 1 i n j. Pa - 
laidotas seredoj, liepos 15 
d. šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo tik 21 metų amžiaus, 
9 mėnesiai, kai iš Lietu
vos. Paliko čia ištekėjusią 
seserį.

Atitaisymas.
Pereitame numeryj buvo 

rašyta, kad ant Town of 
Lake miręs Pr. Garoševi- 
čius. Turi but V. Gapševi- 
čius.

Nubalsavo straikuoti.
V ak ai i n i n gel eži n k ei i ų 

mašinistai, pečkuriai ir kon
duktoriai nubalsavo strai
kuoti, jei kompanijos nesu
tiks pakelti algų. 90% dar
bininkų balsavo straikuoti. 
Nubalsavimas liko perduo
tas kompanijai, kaipo ulti
matumas.

Jei kiltų straikas, tai 
traukiniai sustotų ant 148.- 
000 mylių geležinkelių. Vi
sos linijos į vakarus nuo 
Chicagos but straiko apim
tos.

Gal but valdžia pasisiulįs 
tarpininkauti tarp kompa
nijos ir darbininkų.

“Suareštavo” angį.
Du detektivu — J. Dris

coll ir Cline sutiko barš
kančiąja angį So. State gat
vėje. Kirmėlė buvo susirai
čius ir šoko ant detektivu. 
Jiems pasisekė išsisukti. 
Žmonės didžiame išgąstyj 
išlakstė į visas puses. Pas
kui detektivams pasisekė 
sugauti ją maišu ir nune
šė policijos nuovadom

Nušovė daktarą ir pats 
nusišovė.

A. Truskowski buvo pa
trukęs darbe. Arti metų gy
dėsi pas d-rą H. Steere po 
No. 1805 So. Ashland Avė. 
Tame pačiame name turėjo 
ofisą ir, d-ras Sprafka. Abu 
daktaru gydė tą žmogų. 
Žmogelis išmokėjo jiems 
$435. Nepagerėjo jam. Pe
reitą panedėlį atėjo pas d- 
rą II. Steere, šovė jin du 
kartu ir du kartu į save. A- 
bu mirė.

Už sumušimą reikalauja 
$10.000.

Moteris S. Harris pa
traukė tieson d-rą J. Ber- 
liant. Ta moteris dirbus 
pas jį ir kuomet ji šlavus 
porčių, d-ras sumušęs ją. 
Reikalauja $10.000 už tokį 
paniekinimą.

Apvilta mergina norėjo 
nusižudyti.

Miss M. Myron, jauna
sėdo traukiniu va-

žinoti i Milwaukee, ir tuoj 
prarijo nuodingu pilių, gal 
but buvę jai tuoj kaput, jei 
staiga nebūt buvus sugra
žinta Chicagon. Sake, kad 
jos brangenybes, pabėgęs ir 
jos brangenybęs, pabėgęs ir 
ji iš nusiminimo norėjo nu
sižudyti.

Kairiarankiu saliunas.
Saliuną, po No. 333 W. 

Madison g., galima pava
dinti kairiarankių saliunn. 
Ten matoma pas lankan
čius tą. saliuną viena ypa
tybė. Kuomet *jiė geria, tai 
visuomet dešiniąją ranką 
metą užpakalin, kairiąja i- 
ma stiklą ir geria.

Tikrai stebuklingas dakta
ras.

Ant West Side buvo at
siradęs tikrai stebuklingas 
daktaras. Jis vienu pažvel
gimu paliuosuojąs žmogų 
nuo visokių negalių. Bet 
pasirodė, kad jam rūpėjo 
paliuosuoti žmones tik nuo 
vieno daikto — nuo pinigų. 
Liko suimtas ir patrauktas 
tieson.

Priimama kandidatės į 
policiantes.

Du šimtu ir dvidešimt 
moterių nori būti polician- 
tčwns-.—tos*MMM**tt 
moterįs neturi mažiau sver
ti 130 svarų ir nedaugiau 
180. Viena moteris, svėrusi 
225 svarų, labai geidė likti 
policiante. Nustojo valgyti 
ir per penkias dienas nete
ko 25 svarų. Dar per pen
kias dienas nevalgysianti 
ir tuomet sversianti tiek, 
kiek reikalauja įstatymas.

Pirm visko.
Alės pilnai sutinkime su 

p-n u G. Wukomanich, 22 
Washington st., Oshkosh, 
Wis., kurs mums parašė 
sekančiai: “Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
tinka man. Jisai man dau
giau prigelbėjo, negu visi 
kiti vaistai, kuriuos aš lig- 
šiol vartojau. Mes sutinka
me su juo, nes ligose virš
kinimo organų šis vaistas 
visuomet duoda pilną už- 
ganėdinimą, ir ištikro yra 
geresnis vaistas, negu visi 
kiti. Jisai išvalo vidurius ir 
sustiprina juos, ir jeigut 
po to pacientas gyvena, 
kaip sveikas protas nurodo, 
tai jis bus sveikas. Kuomet 
pasileidžia, viduriai, užval
gius negerą maistą, tai Tri
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine turi but pir
miausia vartojamas, nes jis 
išvaro laukan iš vidurių ak- 
stinančias medegas. Vidu
riams sukietėjus ir nuo to 
paeinančioms ligonis reikia 
vartoti tą vaistą. Aptieko- 
se. Jos Triner jšdirbėjas, 
1333-39 S. Ashland a v., Chi
cago, Ill. Kiekvienam, prisi
eina reikalas laiks nuo lai
ko ištrinti kūną geru vais
tu. Bandyk Triner’s Lini
ment.

!' Advt.
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| Minėtinas pa
vasaris.

(10 metą suėjus nuo 
spaudos atgavimo).

Atėjo pavasaris, nepapra
stas pavasaris... Jo laukė vi
sa musą tauta. Musą pirm- 
takuną rankos svirdavo 
kartais nuo nepajėgiamą 
darbą, bet vienok jie nanri
stojo vilties, nenustojo lau
kę linksmo Lietuvai pava
sario. .. O kaip sunku bū
davo . tiems pirmutiniams 
darbininkams varyti pirmą 
vagą užžėlusiuose tėvynės 
dirvonuose, kada iš visu pu
sią didžiausi pute vėjai ir 
blaškė ją pajėgas. Bet kar
šti troškimai nenuėjo vel
tui, ir Lietuva susilaukė 
pavasario, susilaukė, nors ir 
po ilgos, darganuotos žie
mos. Juo labiau malones
nis buvo jisai mums, kad 
išaušo taip laukiamas, pa
geidaujamas.

O, sunki buvo ta pusės 
šimto metą žiema, ta amži
na šiaurės naktis! Kiek bu
vo iškentėta vargą, kiek a- 
šarų išlieta, beklaidžiojant 
po tamsybes: jaunesnieji 
jau negali to gyvai įsivaiz
dinti, gyvai atjausti, bet 
vienok jie turi išreikšti gi- 
lią-giliausią padėką pir
moms Lietuvos žvaigždėms- 

■ darbininkams, kuriu dėka 
išaušo skaistusis pavasaris. 
Daugelis tų darbininkų, nu
veiktų žiauria Kova, ilsis 
ramiu miegu brangiosios 
Lietuvos kapinėse ar toli
mame ištrėmine, bet dauge
lis tebėra musų tarpe, Gar- 

matakunams, už jų nenuil
stamą darba', už ją karštas 
širdįs, prakilnius siekius!

Taigi išsipildė tautos tro
škimai, sapnai darbu pasto
jo, ir gražų 1904 metų pa
vasarį mums grąžino spau
dą, tą brangiausią tautos 
turtą. Atsiminimai apie tą 
šviesą laiką aiškiausiai už
siliko mano atmintyje ir 

, nenorėčiau dabar atsiminti 
nieko bloga, geisčiau vien 
džiaugtis, bet tas džiaugs
mas nebūtų gal supranta
mas, jei nieko nepriminus 
iš tą baisiųjų, šaldančių 
kraują gadynių, kad viskas 
buvo taip slopinama, taip 
ginama ir persekiojama. 
Buvau tąsyk dar vaikiukas 
ir daug ko negalėjau paste
bėti, pamatyti, bet vienok 
atmintyje ypatingai įsirėžė 

I keletas atsitikimų, kurie 
f man išjauno sakyte sakė a- 

pie didžiausią musų vargą. 
Dėlto ir perkelsiu gerbia
mąjį . skaitytoją į tuos, ne- 
taip tolimus pagal skaitlių, 
bet labai ir labai tolimus 
tautos pažangoje.-.metus, iš
pasakodamas savo tų laikų 
atsitikimus ir įspūdžius.

Atsimenu, buvo

— Tik, sūneli, niekam 
nepasakok. Jaigu kas ir 
klaustą, tai atsakyk, kad 
nežinąs. Tyla gera byla.

Delko slepiamos tos knin- 
gelčs? Juk, protaudavau aš, 
jokio panašumo nėra tarp 
kningos. ir šautuvo, o vie
nok abudu slepia, nors, kaip 
buvo matyti, už kningą dar 
labiau dreba. Paklausęs tė
tės, gaudavau atsakymą:

— Uždrausta kningas lai
kyti.

— Kaip tai - uždrausta, 
tėtuk? Juk broliai neslepia 
savo mokyklos kningą. Jas 
galiu aš liuosai vartyti, žiū
rinėti paveikslėlius, niekas 
nieko nesako. O tų, kurios 
slepiamos, neduoda visai nė 
i rankas paimti.

— Mat, vaikeli, anos ru
siškos, o šitos lietuviškos. 
Lietuviškų kningą laikyti 
uždrausta.

— Tai delko, tėtuk, vie
nos uždrausta, o kitos ne?

— Ką padarysi! Uždrau
sta, sūneli, uždrausta.

Daugiau tėtis nieko ne- 
sakydavo ir atsidusęs už
voždavo kalbą apie ką-nors 
kitą ar siųzdavo mane ko- 
nors atnešti, kur-nors nu
bėgti. .

Buvo ruduo. Sesuo, atsi
sėdus užustalėje, mezginius 
mezgė. Ji kalbėjo su ma
myte, o aš, įsilindęs keftėn, 
klausau juodviejų šnekos. 
Taip gera, taip ramu! Nors 
ne visą kalbą suprantu, o 
vienok taip smagu širdyje: 
gal dėlto, kad regiu myli
mąją mainytę su sesute. 

. .— Ne, . dukrele, neik 
už jo, to Plyniaus. Girtuo
klis, — pragėręs namus, 
pragers ir tave jauną.

t— Ar, mamyte, galima 
tikėti? Žmogus kaip 
nepastovus. Vieni pradeda 
išjauno, paskui meta, kiti 
blaivus, o vėliau pradeda. 
Štai musų kaimynas: kol 
nevedęs buvo — gėrė ir pe
šėsi,, o apsivedęs kai]) per
sikeitė. Juk tai geriausias 
ūkininkas dabar.

— Tiesa, bet...
Čion staiga sulojo šunes. 

Mamytė pažiurėjo pro lan
gę-

— Kas ten, mamyte? — 
paklausė sesuo.

— Nieko nematyti. Tuoj 
įvažiuos... Ot, ot... vienu 
arkliu... Kas gi ten?. Aa, 
žemskiai...

— Žemskiai!? — baugiai 
pakartojo sesuo ir, metus 
savo mezginius, pašoko ir 
pažvelgė į pabalkę. Pasis
tačius kėdę, išsitraukė knin- 
gntę ir išpleškėjo pro du
ris. Girdėjau, kaip užlipo 
augštan.

Paskui sugrįžusi, su sa
vo mezginiais atsisėdo ne
toli manęs ir pradėjo ruz
gyti kilputes.

Tuoj inėjo du sargybiniu 
ir, atsisėdę užstalėje, pra-

tylomis. Sesuo nukaito, bet 
drąsiai atrėmė:

— Brolis sako, kad ąso
tėlyje esanti rūgštis ir jis 
galėtą atnešti tyro vandens.

— Alni — sumykė ir pri
dūrė: ?

ruduo. dėjo kalbėtis su mamyte. 
Nuo laukų veik viskas su- Kalbėjosi apie orą, apie be
valyta. Žmonės liuosesni ir liūs, apie lauko darbus.
turi daugiau laiko. Tėtis ir Ir delko jų taip bijosi? 
kiti namiškiai dažniau pas- — -maniau, ■ aš. Juk nieko 
kaito šį-tą iš Tilžės kalen- bloga nedaro, taip ramiai 
doriaus ar iš kitos kokios su- kalba, 
dulkėjusios kningutės. O su- prantamai.
dulkėti toms kningoms y-' Vienas jų pasitraukė ą- 
ra kaip, nes didžiausiai jos sotėlį su vandeniu ir pra
šiepiamos: užnešamos ant j dėjo gerti. Aš, atsiminęs, 
augšto į palėpę, užkišamos j kad tėtis nesenai skaitė 
pabalkėje, užkasamos pe- kokią tai kningelę ir paskal
iuose. Aš žinojau tai ir tė- tęs padėjo kampinei!, pasa- 
tis, bijodamas, kad nepra- kiau • pašnabždomis 
sitarčiau svetimam, dažnai Sargybiniai tai pastebėjo ir 
mokindavo:

nors ir nevisai su-

sesei.

paklausė, ką aš sakąs pa

o ruduo, šalta... 
kolodno, kezejuška.

— Taigi, sveteliai, — 
patvirtino mamytė. — Duk
rele, bėgk atnešti ko-noi s 
užsikąsti ir neužmiršk.. 
žinai ko... Imk raktelius!

Sesuo greitai išėjo kitan 
galan ir sugrįžo nešina bu
telį “trejankos”, smulkiai 
supjaustytų lašinių ir duo
nos.

— Prašom, — ragino dė
dama užkandžius ant stalo.

Svečių daug prašyti ne
reikėjo, ir juodu pradėjo 
labai skaniai užsigerdami 
valgyti.

— Gal ko-nors prakepti... 
šiltesnio? — paklausė ma
melė.

— Ne, dėkui, gaspadine- 
le. Arielka zdorovo šildo.

Pabuvę dar kokį pusva
landį ir pakalbėję apie pa
prastus dalykus, išsirengė.

— Dievui dėkui, išvažia
vo, — nusidžiaugė mamy
tė.

— Žinai, Praniukas sa
kė, kati kampinėje buvo 
užslėptas kalendorius.

— Taigi aš atsiminiau, 
kad tėvas žiurėjo oro, pas
kui dar norėjo pažiūrėti, ka
da gausime delčią, bet šau
kė klojimai! ir jisai, nepa
slėpęs kai]) reik, išėjo. 
Dėlto tave ii' siunčiau taip 
veikiai atnešti užkandžių, 
kad tik, sakau, nepradėtų 
krėsti... Taip nusigandau...

Ir visi namiškiai labai 
bijojosi krėtimų ir kiek ga
lėdami taikės sargybiniams 
ir kitiems miestelio ponams. 
Ir šie, be abejo, labiausia 
pasinaudodavo. Tai, atme
nu, buvo vėlybas pavasaris, 
ne tas malonusis pavasaris, 
kada lietuviai tapo pašauk
ti prie šviesesnio gyvenimo, 
bet kitas, prieš tą...

Pirkioje ant stalo buvo 
sudėta keletas ką-tik pirk
tų iš nešiko kningų. Tik iš
girdau, kaip staiga sulojo 
šunes ir į kiemą inbirbė 
vežimėlis.

— Žemskiai, žemskiai! 
Slėpkite kningas! — sušuko 
mama.

Sesuo puolėsi prie stalo 
ir drebančiomis rankomis 
stvėrėsi nelabųjų kningu- 
čių.

—- Nešk į sodą.. . greit... 
mesk į krūmus, — liepė ma
mytė.

Bet sesuo, lyg stabo pa
imta, negalėjo pasikrutinti 
iš vietos.

— Ko dabar nutirpai? 
Duokš, į ugnį įmesiu, iš
traukė mamytė kningutės 
ir nusiskubinus virtuvėn 
pakišo po katilu.

— Padėk Dieve! — pra
tarė pravėręs duris sargy
binis. — Kuo ugnį kūreni?

’— Mat, yra nereikalingų 
poperų... vaikų sąsiuviniai... 
tai gerai pasikurti, ramiai 
atsakė ir įmetė gerą saują 
plonų, sausų skiedručių, 
kurios užsidegė aiškia švie
sa ir bematant supleškėjo. 
Nuo tariamųjų “nereikalin
gų sąsiuvinių” liko vien pe
lenai.

— O “bauras” namieje? 
— paklausė atvykusieji.

— Nėra, ponai, išvažiavo 
miestelin, — atsakė mamy- 
te- « . a K .V

— Ar negalėtume nusi
pirkti kokį šėpelį — kitą 
avižų? Ką turėjome — išė
jome, tai pašaro ir neteko
me.

— Gerai, eikit svirnan, 
tuoj pasakysiu vyresniajam 
sunui — paseikės...

*

Daug buvo iškentėta, 
daug ašarų ir prakaito iš
lieta, daug skursta, ligi kol 
sulaukėme to minėtinojo 
tautos pavasario. Bet jis a- 
tėjo... Atmenu... Penta dai
ne visai buvo inėjus savo 
vagon, pievos nepražydu- 
sios, paukščiai neapsirinkę 
galutinai savo lizdų, kada 
musų kaimynas parnešė 
vieną šventadienį laišką. 
Aš numaniau, iš .kur tas 
laiškas galįs būti. Vienas 
brolių mokinosi kokiame- 
tai dideliame Rusijos mies
te ir jisai tai gal rašąs. Ma
melė, kaip ir laišką atnešu- 
sis kaimynas, rašto skaity
ti nemokėjo ir dėlto turėjo 
laukti pareinant iš bažny
čios vyriausiojo brolio. Pa
rėjęs tuoj perskaitė laišką. 
Tas laiškas, kaip Nojaus 
balandėlis, parnešė links
mą naujieną... Grąžinta 
spauda!...

Atėjo vakaras, visi su
sirinko ir apie nieką dau
giau nenukalbėjo, kaip tik 
apie spaudos grąžinimą, a- 
pie kningutės...

— Tai jau dabar bus liuo- 
sa. Liuosai galėsime skaity
ti ir laikvti kningas, išsira- 
šinėti laikraščius... Galėsi- 
me lengviau?1 sužinoti pa
saulio naujienas, galėsime... 
viską galėsime...

Aš rųngsaii savo mėgia
mojoje kertėje ir klausau... 
Suaugusieji mano, kad aš 
nesuprantąs jų. O aš labai 
gerai suprantu, labai gerai 
žinau, kad daugiau nereikės 
slapstytis, drebėti už lietu
viškus spauzdinimus, nerei
kės išsigąsti sesutei, aima
nuoti mainytei, nereikės ir 
man, gailintis artimųjų, 
liūsti... nereikės... Supratau, 
kad tai nepaprastas pava
saris... Nežinau kaip, bet aš 
tą vakarą pajutau ką tai 
ypatinga: taip rimtai pa
žiurėjau aplinkui į savo gy
venimą. Aš tąsyk ką-tik 
pradėjau mokyklą lankyti, 
pasiekdamas tokiu bildu 
savo paslaptingiausių no
rų: “mokintis, mokintis...” 
Jaučiau visos kįlančios kar
tos galybę, jaučiau tą ma
lonią liuosybės saulutę...

Dievui dėkui, ramiai pa- 
gyvęsime! — sušnabždėjau 
aš ir nenoromis atsidusau.

— Ko dūsauji, sūneli? — 
rūpestingai paklausė ma
melė. Juk neturi vargelių. 
Augščiausiasai duos, ir ne
turėsi. Jums, vaikučiai, 
lengviau bus gyventi, nei 
tėvams. Liuosybės, laimės 
saulutė užtekėjo. Tad ko gi 
dūsauji? Ar apie mokslą 
užsimąstei? Gal sunku?

— Ne, mamyte... ne... — 
veik verkdamas prispau
džiau prie lupų išdžiuvu
sias mamos rankas ir bučia
vau, karštai bučiavau.

— Eik tėtukui pabučiuo
ti, — paragino mamytė.

Neprieštaravau ir nubė
gęs prisispaudžiau prie tė
tės krutinės. Patsai nežinau, 
ko pradėjau verkti.

— Ko, sūneli, ko? — pa
klausė.

— Taip, sau, tėtuk! Neži
nau. ., V i

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

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

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

arba Darže pas Marozą, daržo užveizetoją.

— Tai dabar ir verksi?! 
Sėsk ant kelių, vely-pajodį- 
siu... — ir pasodinęs pradė
jo supdamas niuniuoti: — 
Kis-kis-kis kisielius, parjo
jo Motiejus, ant šyvos ku
melės.. .

O vienok kai]) lengva bu
vo, kai]> gera buvo... Mamy
tė ir tėtis, broliai ir sesu
tės — visi tai]) geri... o aš 
verkiu... ko? Pats nežinau... 
širdyje lengva, lengva, sie
la kur tai augštyn, augštyn 
skrieja, ten kur žvaigždė
tas dangus, žydras pavasa
rio dangus...

Po plačią. Lietuvą pakilo 
raginimai išsirašyti savų 
laikraščių. Visi nuoširdžiau
siai sutiko tuos raginimus... 
Vieną šventadienį brolis 
parsinešė pluoštą laikraščių 
už visą savaitę. Namiškiai 
kibo ir bematant išsidalino 
visus. Skaito ir skaito... 
Reikia eiti triustis, bet nie
kas nenori skirtis su senai 
laukiamu lietuvišku raštu. 
Jau gerai aptemo, o vis dar 
skaito, vis dar varto. Aš 
nemokėjau dar gerai skai
tyti, bet taip norėjau gau
ti nors pažiūrėti nieko ne
sibijant ir neslepiant to 
laikraščio.

Bet nebuvo kai]), nes vi
sus buvo išsidalinę. Tik vi
sai sutemus galėjau prisi- 
lytėti to nesenai ginamo 
nuodėmės obuolio ir užde
gus lempą, godžiai pradėjau 
žiūrinėti silpnutėje švieso
je... Ant pirmojo puslapio 
perskaičiau parašyta stam
biomis raidėmis: “Vilniaus 
Žinios”.

Vėlei užsimąsčiau, o a- 
pie ką mąsčiau, negaliu da
bar atsiminti... Vargu ar 
valdžiau tada savo mintis 
ir greičiausiai, kad ir tada, 
paklausus kam, bučiau nie
ko negalėjęs atsakyti. Tos 
mintis, kaip ir tas atdusys 
tą vakarą, kada perskaitė 
brolio laišką apie spaudos 
grąžinimą,, buvo visai be 
priežasties, o vienok jos ką 
tai paslaptingo jautė... Ir 
daug juk yra paslaptingo 
pasaulyje: paukščiai vėly
bame rudenyje išlekia, pa
vasarį parlekia. Delko jie 
taip daro? “Žiemos bijosi” 
atsakys man. Bet jie, tie 
paukščiai, ar žino, kokia ta 
musų krašte žiema, ar jie 
perleido kada-nors tą žie
mą? Ne, jie lekia ne del 
prityrimo, o del kokio tai 
prijautimo. Toks prijauti
mas kalbėjo tą vakarą daug 
prakilniaus ir maloninus 
mano širdžiai, kalbėjo kai]) 
tai neaiškiai, vienok vaiz
dingai, kalbėjo apie Lietu
vą, apie Naująją Lietuvą.

Pieviltis. “Š.”

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

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

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

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

. sW^w>

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

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

Su pagarba

Povilas Mažeika
3315 Auburn Ave., Tel. Yards 1138

WHman & Slelnbacli
ARCHITEKTAI
SES55EESESE5EESEEESESSSSES!!

1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

CHICAGO, ILLINOIS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

. Uilaikau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dtl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
T«l«phon« Yard* 6685
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KATALIKAS

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

bus 
ant

ak-

Bevielis telefonas ant trau
kinio.

Įstabus ir naudin-
bevielis telegrafas.

Labai 
gas yra 
Ligšipl jis daugiausia bu
vo vartojamas ant garlai
viu. Bevielio telegrafo ban
dymai buvo daromi ant 
traukinio geležinkelio lini
jos vadinamos Delaware, 
Lackawanna and Western. 
Bandymai nusisekė.

Pastaruoju laiku buvo 
daroma bandymai su bevie
liu telefonu ir tas davė pu
sėtinus rezultatus. Visai 
nesenai ant viršminėtos ge
ležinkelio linijos traukinio 
buvo daroma bandymai su 
bevieliu telefonu. Trauki
nys lėkė 60 mylių valandoj 
ir jau buvo nulėkęs 53 my
lias nuo Scranton, Pa., kur 
buvo bevielio telefono sto
tis. Buvę galima gan gerai 
susikalbėti. Girdėjimą ne
mažai gadina traukinio 
dundėjimas.

kurios galima čiužinėtis ly
giai taip kaip žiemą ant 
ledo. Bandymai buvo daro
ma ir daugelis jau čiužinė
jus. Visi sakė, kad lygiai 
tai]> patogu čiužinėtis, kaip 
ant ledo. Tos medžiagos su
dėjimas dar nėra viešai pa
skelbtas. Medega netirpsta 
prie paprastos temperatū
ros. Ant ugnies kaitinant, 
pavirsta Į skystą masą, iš 
kurios galima nulieti di
džiules, lygias kaip stiklas, 
plytas ir dailiai iškloti as-

Čiužinėjantis ant aslos, 
ta medžiaga išpiltos, prisi
daro miltelių, kaip ant ledo 
kad pasidaro. Šituos milte
lius, kaip sniegą, galima 
nušluoti ir vėl sunaudoti.

meškerė.
užpatentuota
meškerė. Ta

Indomi
Nesenai 

labai indomi 
meškere galima gaudyti di
deles žuvis. Ta meškerė y- 
ra panaši i lietuvių palaidi
nę. Tik čia vienu raju gali
ma sugauti šimtus žilvių.

Tas instrumentas yra 
taip padarytas. Yra drūta, 
stiklinė dūdelė. Jon deda
ma rajus— nedidelė žuvai- 
tė. Dūdelėj yra mažų sky
lučių ir žuvaitė turi nuo- 
latai tyrą vandenį. Aplink 
dūdelę yra metalinės rin- 
kutės ir prie jų yra vėžiu
kai. Dūdelė kabo ant valo.

Įleidus dūdelę vandenin, 
žuvaitė išrodo daug dides
ne. Stiklo-gi visai nematyt. 
Didelės žuvis puola ją pra
ryti, bet pajunta žaptuose 
vąšiukų keke ir tai]) lieka 
sugauta.

Žuvaitė nesti sužeidžia
ma, nei nukankinama.

Vaikai neduoda ramybės 
rubežiaus sargams.

Ant rubežiaus tarp Itali
jos ir Šveicarijos, nuo eže
ro Maggiore iki ezero Co
mo, italų valdžia užtvėrė 
didelę vielinę tvorą. Ta 
tvora yra 13 jiedu augšta. 
Tumui norima pilnai užda
ryti kelią, kontrabandis- 
tams. Jei tik palytėti tvorą, 
tai tuoj suskamba, kaban
tieji, ant tvoros elektrikiniai 
varpeliai; tuomet sargai ži
no kas dedasi ir žino, ką 
daryti.

Bet abiejose pusėse vai
kai pridaro daug visokių 
nemalonumų sargams. Vai
kai, indomaudami išgirsti, 
kaip varpeliai gaudžia, rn- 
šioja tvorą ir žinoma suke
lia sargybą. Sargai turį 
nuolatai lakstyti šen ir 
ten.

nėtos stoties bokštas 
augštesnis už Eiffelio 
108 pėdų. ,

Tai stočiai kampinis
niuo buvo padėtas su dide
lėmis iškilmėmis. Ji bus 
i įaudo  j ama meteoro] ogi-
nianis tėmijimams ir 
deniams su bevieliu 
fonu.

ban- 
tele-

Su- 
baž-

Šokiai Namie Prie Puikiausios Muzikos.
Galite pasišokti pinnajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turite namie 
muzika. O gali pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nu

sipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA” betriubį grafofoną.
Yra išvokuota, kad 

vienytose Valstijose 
nyčių vargonams išleidžia
ma kasmet $10.000.000 baž
nyčių choristams $30.000.- 
000, vargonininkams $25.- 
000.0000 ir $7.500.000 gaidų 
kningoms ir muzikos veika
lams.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hainmerling.

Nin.

Jei šią straipsnių tikslas ne kitoks, 
kaip tik moksliškasai apkalbėjimas 
laisvės principų, tai jiems prikaluso ir 
dalelė tų nuopelnų, kuriuos užsipelnė 
didieji svieto mokslinčiai, pilnai išaiš
kinusieji ir priparodžiusieji tą princi
pą tikrumą. Ir jei visuomenės didžiu
ma pažins tuos principus ir užgvaran- 
tuos musą laisvės nepaliečiamybę, tai 
męs drąsiai galėsime nusijuokti į akis 
tiems, kurie stengiasi išveržti iš mu
są tą laisvę. Vienok. — kaip tai keis
ta! — didžiuma niekad nebuvo val
dančiąja žmoniją klesa, ir žmonės tan
kiai buvo priversti organizuoties savo 
laisvės apgynimui nuo organizuotos 
mažumos.

Kuomet mos džiaugiamės vilčia. jog 
turime žmonių valdžią, tai ištiktųjų 
pasirodo, kad žmonės tik suteikia 
lę keliems individualams valdyti 
suomenę pagal anų nuožiūros ir 
ro.

To apsireiškimo prašalinimui
tik vienas būdas, jau pirmesniuose 
straipsniuose nurodytas. Didžiuma, no
rėdama tapti tvirta ir apginti savo 
tiesas, turi sekti organizuotosios ma
žumos pavyzdi, ir susiorganizuotu ap
sigynimui nuo mažumos užpuolimą. 
Bet neužtenka dar susiorganizavimo: 
reikia ir pilnai suprasti dalyką, už 
kurį kovojama, ir žinoti kovojimo bū
dą. Juk ir moderniškiausias šautuvas 
neturės jokios vertės rankose karei
vio. kuris nežino kaip tą šautuvą var
toti. Tikėties jog musą laisvė bus ap
saugota išrenkant 
girtus žmones - 
Išrinkti tironus 
kaip ir suteikti 
vavimą.

Prisižiūrėkime
jni. Ar daug jis rūpinosi sužinoti apie 
ypatų, kurią jis savo balsu iškelia į 
urėdą? Nei vienas iš dešimties bal
suotoją nepasistengia sužinoti dau
giau už kandidato pavardę ir emble
mą. po kuria ta pavardė stovi lakšte. 
O toksai balsuotojas paduoda savo 
laisvės ateitį partijai, nežiūrėdamas 
ar ji gins tą brangiausią žmonijos 
turtą.

Tame tai ir yra jo didžiausioji pa
klaida. Jis užmiršta, kad kiekvienas 
balsas už žmogų, kurį pastatė partija, 
trokšdama laisvės aprubežiavimų, su- 
drntina tuos aprubežiavimus. Aklas 
balsavimas priveda prie to, kad įgau
na politišką galę tokios partijos, ku
rių tikslai ir siekiai visai priešingi di
džiumos reikalams.

Todėl tai ir įvyksta tas. kad šaly
je, kur privalo būti tikra žmonių val
džia. valdovauja tik mažutė, bet ge- 

suorganizuota. žmonių rųšis.
tai ir atsiranda Amerikos pilie- 
brangioji laisvė dideliame pavoju- 
Ir kol balsuotojas neatbus vienuo

liktoje savo letargo valandoje ir ne
ims dalyvumo laisvės apgynime, ta 
laisvė bus nuo jo atimti ir jis susi
tiks su visomis pasekmėmis laisvų 
žmonių pavergimo po keliate prispau
dėjų gale.

klės neatsiprašome už savo žodžius. 
Žmonių aimanavimai apie žūvančių 
laisvę mums labai skaudus ir mes pri
sidedame prie jų. Bet jei tie aima
navimai 
tojų už 
k a.

Nėra

ga-

no-

yra

i valdininkus pa
yra didelė klaida, 
ra taippat. lengva, 

jiems dinastini valdo-

gerai musu balsuoto-

Pilni Namai Linksmybes Iš Vieno firafofono
ŠOKIAI, DAINOS, ORKESTRĄ, DEKLEMACMOS, JUOKAI.

Betriubinis Gralofonas” kaina $15.00

&

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

jasi į orą švelniu, maloniu akordu.
Nekurtuose grafofonuose garso kambarėliai, nė

ra dedaųii, per tai kartu su balsu pasigirsta ir apara- 
to-mašinerijos barškėjimas, kuris balsą padaro šiurk
ščiai čirškiančiu.

Aparatas B. Z. H., neišduoda jokio barškėjimo su 
juom gali groti, kaip 10 colines, taip ir 12 coliu, lėkš
tes (rekordus), jis taippat galima užsukti laike groji
mo. Reguliaris sukimosi išduoda maloniausi balsą. 
Skrynute padirbta ir tvirto ąžuolo, didumas: 12% coliift pločio, 12% ilgio 
ir 6% augščio. Sveria su visa kuom drauge 16 svarų.

•‘Eclipse grafofonas” kaina $25.00 r '
Yra tai .15% colių kvadratas. Labai 

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

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

Jis yra padarytas iš 
ąžuolinio medžio. Didumas 
jo 16% išilgai ir skersai, ir 
11% augščio. Iš viršaus 
visos esančios metaliygg

> 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.

Jewel Grafofonas” kaina $35.00

Deimantus gabens orlaiviu.
Pietinėj Afrikoj yra vo

kiečių kolionija. Toli nuo 
jūrės kranto yra deimantų 
kasyklos. Gabenimas pa
prastais keliais yra labai 
sunkus. Taip-gi per raitus 
yra pavojinga, kur slapsto
si žvėris ir plėšikai. Kiek- 

but at- 
ginkluo-

Giliausi šuliniai pasaulyj.
Czuhove, Silezijoj, yra 

giliausias pasaulyj šulinys; 
turi 7.343 pėdų gilumo ty. 
pusantros mylios. Tris gilus 
šuliniai \ yra Suvienytose 
Valstijose. Vienas yra ties 
McDonald, Pa.; turi 6.860 
pėdų gilumo. Antras mies
te1 Putnam Heights, Conn.; 
turi 6.004 pėdu gilumo. 
Trečias yra mieste Derrick 
City, Pa.; turi 5.820 pėdų 
gilumo.

žengs dar vieną 
parodys savo skai- 
ką privalo daryti 
apgynimui; jei iš-

savaiti po ėielą vagoną atsiveža kos 
tomierių aprodyti žemes. Pasiteirauk 
kuomet ekskursijos atšilimu, ir kiek 
kainuoja, l'ž automobilius nereikia 
mokėti.
511.0(1(1
Mason,

Galima apsirinkti plotą iš 
akru. Jo lietuviškos kolionijos 

Manistee ir Lake apskrieiuo-

iSESSSSSSSESS

To-

viena kelionė turi 
likta lydint burini 
tų kareivių.

Dabartės kilo sumany
mas gabenti deimantus pa
jūriu orlaiviu. Tai bus grei
čiau ir saugiau. Be to or
laiviu bus pasigaunama at
likimui kitokiu reikalų. Pa- 
čto siuntiniai bus išnešioja
mi orlaiviais po Įvairias ko- 
lionijas. Taip-gi daktarai 
bus orlaiviais nešiojami iš 
vienos kolionijos i kitą. 
Tai-gi dabar bus atliktos 
per kelias valandas tos 
lionės, kurios imdavo 
niau kelias dienas.

Keistas laidojimo būdas.
Vienas keliauninkas be

keliaudamas Afrikoj ties e- 
žeru Chad patėmijo keistas 
laidotuves. Yra iškasama 
gili duobė ir lavonas deda
ma stačias. Paskui žemė
mis užverčiama. Po to so
džiaus vaistininkas pasodi
na ant kapo nuodingą pikt
žolę, vadinamą Longo, ku
rios vietos gyventojai labai 
bijo. Ta piktžole velionis 
galėsiąs atkeršyti tiems, 
kuriems gyvendamas ant 
žemės nesuspėjo atkeršyti.

SC-

Ledas, kurs netirpsta 
vasarą.

Berlyno vienas vyras at
liko naują išradimą. Tasai 
vyras išrado medžiagą, ku
ria galima išpilti aslą ir ant

Augščiausias bokštas pa
saulyj.

Belgijoj, mieste Lacken, 
pradėta statyti nauja be
vielio telegrafo stotis. Bok
štas stoties bus 1.092 pėdų 
augščio.

Ligšiol augščiausias pa
saulyj bokštas buvo Eiffe- 
lio bokštas Paryžiuj. Mi-

del 
čių
.iš

kėlė balsą su kategoriškais reikalavi
mais ginti laisvę nuo grosiančio pa
vojaus. Toji padėka dar padidės, jei 
ta spauda dabar 
žingsni pirmyn ir 
tytojams kaip ir 
kiekvienas laisvės
aiškins, jog kiekvienas privalo tą lais
vės gynimą ne pavesti savo kaimynui, 
bet sumaniai varyti pats ir žiūrėti, 
idant tą pat darytų ir kaimynas.

Nei vienas šios šalies žmogus ne
įstengs taip gerai ginti ir taip bran
ginti laisvės, kaip minios tu piliečių, 
j kuriuos kalba svetimkalbė spauda, 
šitie tai piliečiai yra šaukiami darban 
ir ant jų dedama didelė viltis lais
vės apgynime. Jie jau iš prityrimo 
žino, kas tai yra laisvės neturėjimas 
ir jų nuomonės apie laisvę yra tyros. 
Viskas, ko jiems reik — tai tyro ir 
sumanaus nurodymo, kaip organizuo- 
ties ir veikti.

tijose. Jis iš| 
lietuviams ir 
gerai verčiasi. Jei lietini mapų ir 
aĮuašymų. tai tuoj pareikalauk ir da- 
sižinok1 apie vietas, kur yra nauja 
Lietuva Amerikoje, kur lietuviai yra 
liuosi ir neprigulmingi. Žemės nuo 
$10 iki $25 už akrą arti ežerą ir upių, 
ir gerų miesteliu. 
— nuo 
po $10 
pusiau 
jus bo 
turn, t
kompanijos, o žemi 
nai. Kuomet žemė

šimtus formą

M- TĖMYKITE -as 
šiais metais — Jubilėjus Lietuviš

kos Spaudos, tai užsirašyk pas mano
“KATALIKĄ” Kaina metams $2.00, 

o gausi šias dovanas.
Paveikslą Jubilėjaus Lietuviškos 

Spaudos, Kalbamokslį Esperanto ir 
maldaknygę Aukso altorėlis 75c.

Tik prisiųsk prenumerata už visus 
metus, o gausi laikraštį ir minėtas 
dovanas.

W. J. PETKON,
73 Porter Ave., Montello, 

Mass.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. MiM.

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

Tel. Yards 1658

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

Pirmiausiuoju šių straipsniu siekiu 
buvo prikelti" laisvės draugus iš mie
go ir paskatinti prie dalyką pažini
mo. Sekančiuose straipsniuose bus 
bandoma nurodyti budus ir patarimus 
ką kiekvienas ir visi turi daryti, kad 
apginti laisvę.

Lengvi išmokesčiai 
$50 iki $200 iš karto, o paskui 
kas mėnuo. Kuomet žemė jau 
išmokėta, tai jis apdraudžia 
jokios mokesties ir jei įnir

ai likusi suma esti išmokėta 
lieka tavo šeimy- 

. ra jau išmokėta,
tai jis paskolins jums pinigą žemės 
pataisymui. Pasiklausinėkit apšvies- 
tesniują lietuviu Chieagoj apie žemes.

Svvigarto ge- 
ir gerą pasiel- 
visus praeitus

langiau lietuviu iš daugelio 
ateina šiemet pirkti žemiu, 

smagu pasiliuo- 
dirbtuvią. Mo- 

telefonai ir tt. 
manome įsteigti

liksis tik tarp kelinto kovo- 
laisvę, tai nauda iš ją men- Michigan

Paveikslas Popežiaus Pius’o X

abejonės, kad didelė žmonių 
dalis šioje šalyje yra širdyse priešin
ga tiems, kurie veržia iš žmonių lais
vę, atima tiesas žmonėms spręsti, ko
kius gamtos vaisius galima vartoti, o 
kokius ne, kokius daryti pasilinksmi
nimus, kokius vartoti papročius, juok- 
ties ar verkti šventadieniais. Taipgi 
nėra abejonės, jog toji didžiuma turi 
galę nedaleisti jvykdinimo tokią įsta
tą. O vienok matome, jog dalykai sto
vi visai kitaip. O kodėl?

Atsakymas trumpas. Todėl, kad tie, 
iš kurių susideda didžiuma, paveda 
ginti laisvę savo kaimynams; o ka
dangi tie kaimynai daro tą pat, tai 
išeina, kad dalyku, prigulinčiu kiek
vienam, nesirūpina nei vienas.

Turime pripažinti, kad svetimkal- 
bė spauda labai daug prisidėjo rpie 
atbudinimo visuomenės ir paskatinimo 
prie laisvės gynimo, užsipelnydama 
tuomi didelę padėką nuo laisvamylių 
Amerikos piliečių. Ji tai pirmoji pa-

FA RMOS
George W. Swigart. savininkas Swi

gart vietovės, nori pagarsinti, kad 
Anton Kiedis nėra daugiau jo agen
tu. Visų Suvienytų Valstijų lietuviai 
žino apie Swigart žemes Miehigane. 
Daugelis iš justi turi tų žemių ma- 
pas. Si mapa parodo miestus Wells
ton ir Peacock, kuriuos Swigart įstei
gė. Jam priguli didesnė dalis Pea
cock’o ir šis miestas urnai bus lie
tuviškas. Wellston yra 12 
šiaurę nuo Peaeock ir čia
Michigan valstijos kvatieros. užlaiko
ma ofisai ir aštuoni automobiliai del 
aprodymo žemių. P-nas Swigart nu
sprendė pardavinėti žemes pats tie
siog lietuviams, kad viskas pigiau 
atsieitų. Jis daugiausia pardavinėja 
žemių Michigan valstijoj

mylių j
yra jo

ir kas dvi

ra stovį, jo teisingumą 
girną, su lietuviais per 
metus.
valstiją
negu kitados. Jiems 
suoti iš kasyklą ir 
kykloš, geri keliai, 
yra įsteigti ir dabar
lietuviu bažnyčią. Lietuviai čia augi
na visokias žoles, javus, daržoves, 
augina galvijus, avis, kiaules. Mus 
klimatas daug panašus į Lietuvos. 
Atvažiuok ir apsigyvenk didžioj lie
tuviu kolioni joj. Mąs sekanti ekskursi
ja apleis Chieagos ofisus 11 vai. prieš 
pietus, liepos 21 d., utarninke. Round 
trip į Wellston $8.30. kurie bus su
grąžinti, jei pirksi farmą. Tuoj ra
šyk, ar galėsi su mumis važiuoti. Vis
kas bus atsakyta lietuviškai. I’-nas 
Swigart turi savo svarbiuosius dide
lius ofisus First National Bank na
muose Chieagoj.

Adresas:

Swigart Land 
Company

1249 First Nat’l Bank Bill.
CHICAGO, ILL.

“ *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 paveikslų 

sekančiu adresu:
Mano vardas, pavardė
Gatve...........................
Miestas........................
Valstija........................

likirpkite ilty lapei) ir pikiuokite mums su savo užsakymu ir pinižala.
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KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS. |

Baltoji Vergija
Tiems vyriškiams, kurie 

stebisi, kodėl moterįs taip 
atkakliai reikalauja sau 
teisią politikoje ir visuome- i 
nes surėdyme atmainos, ga
lima drąsiai atsakyti: “Nes 
jus, pasaulio valdovai, lei
džiate viešpatauti santi- ' 
kiams, kuriuose gyvuoja 
toks “Amžiaus pasibjaurė
jimas”, kokiuo yra “balto
ji vergija”.

Kaipgi mes, moterįs, ga
lime sudėjus rankas sėdėti 
ir nieko neveikti, jei tikrai 
žinome, kad aplinkui mus 
tūkstančiai moterių, kurių 
tarpe didžiuma jaunų mer
gaičių, kas metai patenka 
paleistu vybės aukomis.
Nyksta jos ir žūsta betei
sės ir sugedimo namuose. 
O kas aršiausia, kad tokie 
namai yra šaltiniu užkre
čiamųjų ligų, nuo kurių žū
sta tūkstančiai žmonų ir 
vaikų.

Dideli miestai yra pato
giausios vietos vesti pirkly- 
bai gyvomis prekėmis. Y- 
pač Amerikos miestai, kur 
ir įstatymai yra nuolankus 
tai pirklybai, nes įsteigia
ma taip vadinamieji “rau
donų šviesų” distriktai; ir 
policija leidžiasi papirkti, 
kuomet prisieina tuo reika
lu užsiimti; ir lengva tų gy
vų prekių gauti, kaip kad 

■bi ų,irlV jagN*f*pardnoti. '
Naturalis daiktas, kad jei 

nebūtų kur tų prekių dėti, 
pirkliai nemeškeriotų viso
mis pusėmis. Jei nebūtų 
tiek vyriškių, kurie naudo
jasi papročių laisve, kuri 
jiems suteikia dvigubą mo
ralybę, nebūtų tįek daug 
nupuolusių moterių.

Bet iškur imasi moterįs? 
Kokios yra priežastis, del 
kurių jos duodasi vesti sa
ve tokian paniekinimai! ir 
sugedimai!?

Stoka darbo ir prastas 
uždarbis, gal būti, kad dau
giausia suteikia baltųjų 
vergių, ypač iš immigrančių 
klesos, ir abelnai mergai
čių, neturinčių gimdytojų 
pagelbos ir globos.

Nėra kibą visame pasau
lyj labiaus apverktino ir 
aršesnio daikto už likimą 
mergaitės, kuri išlipa anie- 
rikoniniame uoste, be glo
bos, be kalbos, neturėdama 
nieko, tik vieną adresą į 
žmones, retkarčiais nela
bai ištikimus ir — savo ne
kaltybę ir pasaulio kytrumo 
nežinojimą. Kol jai pasi
seks patekti į savo globėjo 
rankas, ant jos tykoja tūk
stančiai pavojų. Štai vienas 
charakteringas xatsitikimas:

Nesenai viena motina a- 
teivė kreipėsi į amerikoni- 
nes moteris prašydama pa
gelbos. Ji buvo išėjus pasi
tikti savo dukters, kuri, su- 
lyg pranešimo, turėjo atke
liauti į Chicago vienu trau
kiniu, tečiau stotyje laukia
mos dukters nerado. Pas
kui pasirodė, kad duktė iš
lipus į stotį So. Chicago, 
su dviem vyriškiais, kurių 
vienas buvęs gerai žinomas 
policijai. Vienas vyriškių 
merginai apreiškęs, jogei 
jos motina jį atsiunčius ją

pasitikti ir nusivesti 
mo.

Ne kartą pasitaiko, 
juomet tokia mergina 
pa stotin, gi tenai niekas 
iš savųjų jos nelaukia, pa- - 
:enka į nedorų vežėjų ran
tas, kurie užuot merginą , 
vežti pagal nurodytą adre
są, nuveža tiesiog į paleis- 
aivybės namus. Immigran- 
;ų Globėjimo Lyga tokias 
mergaites globėja ir jau 
daug gero ateivėms yra pa
darius.

Taip nuvestai merginai 
net prisigriebimas prie po
licijos yra negalimas: suvi- 
iotojas tankiai jai grasia 
policija, ji pati pripratinta 
bijoties policijos, paskui gi, 
ji nežino vietos įstatymų, 
nemoka šalies kalbos.

Taippat inimigrantės tan
kiai esti suvedžiojamos ir 
išnaudojamos savo sužadė
tinių, pas kuriuos atkeliau
ja apsivesti.

Stoka darbo tankiai mer
gaites išveda iš doros ke
lio. Kuomet stoja prieš ją 
alternativa skurdo ir bado 
arba lengvesnio pragyveni
mo iš prostitucijos, ji pa
sirenka tą paskutinę. Juk 
gyva žemėn nelys. Reikia 
valgyti ir švariau apsitai- 
svti. v

Darbai, kuriuos atlikinė
ja inimigrantės, kartais es
ti taip menkai apmokami, 
kad neleidžia darbininkei 
vesti normali gyvenimą. 
Kokius tik pinigus uždir
ba, privalo sunaudoti už 
butą ir valgį, taip kad jai 
nieko nelieka nei butiniau- 
siems drabužiams. Negali 
todėl liuosu laiku pasilinks
minti, neturi kur net ir pas 
ką nueiti, arba, kuo užsiim
ti. Tatai ir nestebėtina, kad 
mergina leidžiasi bile kam 
lengvai suvilioti ir tokiuo 
budu tankiausia patenka į 
siųstus, iš kurių nėra išė
jimo. Taippat lygiai ir sun
kus darbas merginą tankiai 
įstumia nemoralybėn.

Nedori suviliotojai dau
giausia aukų sugaudo dar
bo biuruose, iinmigraciji- 
niuose namuose, teatrėliuo- 
se, šokių salėse, didelių de- 
partamentinių kratuvių 
prieangiuose, geležinkelių 
stotyse ir kitose vietose.

Yra taippat ir užsiėmi
mai, kurie rekrutuoja dide
lį prostitučių nuošimtį. Pir
mutinis tų — tai darbas 
tarnaičių restauracijose ir 
smuklėse, o taippat tarnai
čių ir kambarinininkių 
viešbučiuose. Negeresni 
santikiai merginų tarnaičių 
privatiniuose namuose. Ši
tos nekuomet neturi laisvo 
laiko, pabaigus sistema- 
tinį namuose savo darbą. 
Gyvena su tokiais žmonė
mis, kurie jas laiko žemes
nėmis esybėmis. Tas labai 
daug atsiliepia į asmeninę 
vertę ir padaro jas mora
liai silpnomis.

Merginos, dirbančios de- 
partameiitinėse krautuvėse, 

• taippat išstatytos į didelius 
pavojus. Iš vienos pusės 

. žmonės su blogais tikslais 
i visuomet turi prie jų priei- 
. gą, iš antros gi — jų parda- 
. vinė j aini brangus parėdai 
, turtingiems žmonė:

na-

kad 
išli-

yra

joms tikroji pagunda, no
ras panašius parėdus įgy
ti.

Merginų nupuolimui te
čiau retkarčiais esti kalti ir 
jų gimdytojai. Didžiuma 
gimdytojų uždirbtus mergi
nų pinigus-uždarbį paima ir 
joms neduoda jokios valios. 
Tokia mergina matydama, 
kad jos draugės rėdosi ir 
turi dar už ką pasilinks
minti, tankiai pinigus iš už
darbio, gimdytojams neži
nant, pasisavina, arba ima 
žengti blogaisiais keliais.

Darbo netekimas, mažas 
uždarbis, stoka normalių ir 
moralių santikių apystovo- 
se, stoka būtinų pasilinks
minimų, pageidavimas lin
ksmybių ir prabangų, to
liau išsistatymas pavojuo
se mergaičių, neturinčių 
priežiūros, mergaičių jau
nų, neapšviestų, arba neįgi
jusių gilesnių moralių pa
grindų — šitai svarbiausios 
priežastįs moterių nupuoli
mo.

Tatai su tuo piktu pasek
minga kova turi turėti 
prieš akis visus tuos punk
tus, kurie gali būti suderi
nami sekančiais vardais:

< i lobą, Apšvietimas, Mo
ralybė, ir ekonominiai ir 
draugijiniai Santikiai.

Globos veikmė reikalau
ja apsaugoti bėdinas ir silp
nas esybes, ypatingai im- 
migrantes ir jaunametes, 
nuo tykojančių ant jų ne
dorų j ų gyvųj u 
kliu.

Apšvieti man 
, kymas vaikų 

hygieną. , Tai 
. arba gimdytojai, arba spe

cialiai instruktoriai mokyk- 
; lose.
i Didesnėji moralybė rei-
■ kalauja, idant visi gerai su- 
i prastų, kaip tai bausmin-
• gas yra prasižengimas prieš
> moralybę pas vyriškį ir
■ kad toksai prasižengėlis bu

tų vaišinamas taip, kaip y-
i ra užsitarnavęs.
• Ekonominiai santikiai tu- 
: ri būti tokie, idant moterįs

ir mergaitės galėtų užsi
dirbti pritinkamam savęs 
užlaikymui.

Draugijinių santikių pa
gerinimas yra tame, idant 
gimdytojai, mokykla, baž
nyčia ir labdarių draugijos 
jaunimui, bernaičiams ir 
mergaitėms, suteiktų progą 
bendrai linksminties, žino
ma, vyresniųjų priežiūroje.

Amerikoniniai filantropai, 
žinomi savo plačiais veiki- 

. mais, visuomet veikia daug 
ten, kur siekia jų viršeny- 

; bė, taigi: tokia immigran-
■ tų globėjimo Lyga rūpina

si mergaitėmis, kurios šioj 
šalyj atsiranda be globėjų; 
tokios draugijos, kaip

į Young Women’s Christian 
Association stato namus,

> kur pavienės mergaitės tu- 
. ri pigi! ir atvangų pragy- 
. veninių; gyvuoja dar drau

gijos, kurios suteikia pa- 
gelbą nuskriaustoms mote
rims. Chicago j turime “Ju
venile Protection League”, 
kuri globoja vaikus; turi
me daug draugijų, kurios 
stato namus, užveda dar
žus, kur apylinkės jauni
mas ir vaikai liuosai gali 
linksminties.

Bet užtaigi amerikoniniai 
įstatymai, valdžia ir polici
ja nelabai pasekmingai ko
voja prieš baltąją vergiją. 
Gyvuoja iimnigracijinis ps-

prekių pir-

įeina pamo- 
apie lytinę 
gali atlikti

Visi Amerikos Lietuviai vien
balsiai pripažino, kad ge

riausia ir saugiausia 
siųsti piningus Lietuvon 

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

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

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

nueina.
•g4;.1 ■ į: • ,£4.

RUBLIŲ KAINOS:
$ cRubliąRublių

1 .................................... 52 125 .................. 64.85
2 ............................ 1.04 150 ................... . 77.85
3 ............................ 1.56 200 ................... . 103.80
4 ............................. 2.08 300 ................... . 155.751
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

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro-
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namą ir lotą 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. ,
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TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su
katomis 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!

tatyinas, kuris leidžia val
džiai deportuoti asmenį, 
kuris pirmaisiais trimis A- 
merikoj gyveninio metais 
kokiuo nors budu prasį- 
žengs prieš moralybę. Y- 
ra kitas įstatymas, kuris 
aštriai uždraudžia gabenti 
moteris iš vienos valstijos 
kiton nemoraliais tikslais. 
Valstija Illinois aštriausia 
baudžia žmones, kurie ver
čia kokiuo nors budu mer
gaites gyventi nemoraliai.

Chicago  j e gy vuo j antis 
moralybės teismas perkra- 
tinėja visus reikalus, kurie 
tik turi bent kokį sąryšį 
su nemoraliais prasižengi
mais. Tas teismas rūpinasi 
nupuolusiomis mergaitė
mis ir duoda gerą progą 
joms pasitaisyti.

Kitose valstijose darbuo
jasi specialės komisijos, ku
rios mėgina surasti budus, 
kaip pasekmingiau tą pik
tą prašalinus.

Europoje santikiai tuo

žvilgsniu truputį geresni. 
Anglija, Vokietija, Franc i- 
ja, Italija, Danija, Hispani- 
ja, Švedija, Norvegija, Švei
carija ir Rusija priguli į 
tarptautinę sąjungą, kurios 
tikslas — bendromis jėgo
mis kovoti prieš baltąją 
vergiją. Kiekviena tą val
stybių budriai prižiūri dar
bo biurus ir geležinkeliais 
keliaujančias merginas glo
boja.

Dideli potviniai. Pastaro
mis dienomis Vokietija 
daug nukentėjus nuo pot- 
vinių, kurie gimę nuo lie
taus. Daug nuostoliu pada
ryta.

Kabąs geležinkelis. Iš 
Kanados miesto Toronto ra
šo, kad skersai vandenpuo- 
lį Niagara Falls busiąs nu
tiestas kabąs arba orinis 
geležinkelis, kurį dirbanti 
viena Hispanijos kompani
ja.

• Musą Bernaičiams ir Mergaitėms. •

JAUNAS ŠNEKUTIS IR 
MILŽINAS.

“Dainuok! įdainuok!” — 
tarė jisai, bet Šnekučiui da
bar tai ne galvoj. Kalėji
mas ne vieta dainas dainuo
ti.

Galop Milžinas įpykęs 
išsiėmė Šnekutį ir būtinai 
norėjo jį priversti dainuoti. 
Šnekutis liūdnai suriko ir 
susmuko apalpęs Milžino 
rankoje.

Čia yra tikras atsitiki
mas. Vargšas Šnekutis — 
mažas paukštelis; tasai gi 
Milžinas — beširdis išdy
kėlis vaikas.

Pagal angliško
A. Lakunėlis.

ŽVAIGŽDĖ.

pasijujto
stipraus didelio

Milžinas su 
j b 

sa-

Kaip linksmas buvo ta
sai jaunas Šnekutis! Jisai 
sukindavusi kiaurą dieną 
linksmai sau dainuodamas 
ir švilpaudamas; visuomet 
buvo smagus ir džiaugsmin
gas, taip kad niekas nega
lėdavo jam sugadinti ūpo. 
Visas kaimas jį baisiai pa
milo ir kitaip nevadindavo, 
kaip Linksmučiu.

Vieną gražią pavasario 
dienelę užsimanė jisai sau 
pasivaikščioti po girią. 
Taip visas linksmas išėjo iš 
savo namų švilpaudamas ir 
dainuodamas ir jo balso ai
das puikiai skambėjo miš
ko tankumose.

Be vaikštinėdamas po gi
ružę užtiko gražų sraunų 
upelį ir ištroškęs pasilenkė 
iš jo atsigerti; Bet štai stai
ga kas ten'jį nutvėrė iš už
pakalio ir jisai 
rankose
Milžino, šimtą kartų už jį 
didesnio.
džiaugsimi' dirstelėjo į 
įkišo į krepšį ir nuėjo 
vo keliais.

Vargšas Šnekutis, kaip 
įmanydamas, baudė ištruk
ti iš krepšio, bet veltui. Ji
sai čypdamas ir rėkdama^, 
draskė krepšį, bet Milžinas 
tik juokėsi iš jo pastangų 
ir stipriai laikydamas ėjo 
tolyn.

Galo]) Milžinas parėjA 
namon į tamsią vietą, iš vi
sų pusių apsuptą augšta 
siena, be medžių, be gėlių. 
Inėjęs užsidarė duris ir iš
siėmė jauną Šnekutį iš 
krepšio.

Nelaimingasis Šnekutis 
manė jau jam atėjusi pas- 
skutinė valanda, nes ap
sidairęs jisai pamatė dide
lę ugnį ir du didesniu už 
save kepamu Milžinui pie
tums.

Milžinas tečiau neužmu
šė mažo Šnekučio, bet jį už
darė kalėjimai!, kuris jau 
jam buvo prirengtas. Tas 
kalėjimas buvo labai tam
sus, išpintas geležiniais vir
balais. Visas valgis, ką ji
sai ten gaudavo, buvo sau
sos duonos plutelės ir puo- 
deliukas vandens. Šneku
tis spraudėsi per virbalus, 
mėtėsi šen ir ten ir visiškai 
nusiminė.

Rytojaus dieną M džinas 
atėjo pažiūrėti Šnekučio, ir 
radęs, kad visa duona tebe
stovi, paėmęs jį pradėjo va
ru jam grūsti į gerklę. 
Vargšas Šnekutis perdaug 
buvo nusigandęs, kad galė
tų valgyti ar gerti.

Milžinas paliko jį tamsu
moj kitai dienai ir toji tai 
buvo baisioji Šnekučiui die
na. Nelaimingasis sutvėri
mėlis mąstė apie savo na
melius, apie savo draugus, 
skaisčią saulės šviesą, apie 
medžius ir gėles ir apie vi
sa tai, kuo jisai taip mėg
davo maitintis. Čypdamas 
ir rėkdamas stengėsi iš
trukti pro geležinius virba
lus, mėtėsi ir daužėsi į vi
sas puses.

Milžinas vėl atėjo ir ver
tė Šnekutį dainuoti, kaip 
jisai- pirma darydavo, ir 
būti linksmas ir smagus.

Kartą vasaros metu, sau
lei nusileidus, išėjo brolis 
su sesute pasigėrėtų nak
ties tyla. Kada užtekėjo va
karinė žvaigždė, brolis su
šuko :

— O, kaip graži vakari
nė žvaigždutė! Už ją tikrai 
nėra danguje gražesnės.

— Kad graži, tai nėra ko 
sakyti, bet kad už ją nėra 
gražesnės, (tai aš su tavim, 
broliuk, nesutinku — tarė 
sesuo: — paimkim kad nors 
ir rytmetinę žvaigždę: tai 
už šią daug gražesnė ir aiš
kiau spindi.

Čia brolis prirodinėjo, 
kad visų gražiausia vakari
nė žvaigždė, sesuo-gi aiški
no, kad nesą gražesnės už 
rytmetinę. Antgaio, gero
kai prisiginčiję, jie kreipė
si į tėvą, kad jis nuspręstų, 
katra ištikrųjų iš tų dviejų 
žvaigždžių gražesnė. Tėvas 
tarė:

— Kokiu judu neišma
nėliu! Ginčijotas nežinoda
ma ko. Juk ta pati žvaigž
dė šviečia vakare ir ryte. 
Tiktai vakare ją paprastai 
žmonės vadina vakarine, o 
ryte — rytmetine.

J. Karklas.

MAN GERA TĖVYNĖJ.

Lietuvą mylėsiu,
Nes joje gimiau, 
Svetur aš nebėgsiu, 
Čionai man ramiau.

Gyventi man gera, 
Tu sočiai peni;
Čia brolis, sesutės, 
Tėveliai seni.

Geros širdies žmonės
Lietuviai visi, J
Tu tikrąjį draugą 
Čia tuoj atrasi.

Kaip veidrodis bliksi 
Vanduo ežerų, 
Miškų koks žaliumas, 
Krūmelių, kerų!

Tarp kalnų vingiuojas 
Upeliai maži, 
Nestinga ir upių... 
Gamta mus graži.

Tave guodžia paukščiai, 
Eini kai miškų: 
Lakštutė treliuoja, 
Gegutė: “ku-ku!”

Gražiai želia pievos, 
Čia dera laukai, , 
Vandens gi sveikumas, 
Kai maudais, plaukai!...

Kodėl man čia gera, 
Kodėl Čia ramiau, 
Ir taip gamta meili? 
Mat, čia dl gimiau.

Svirno Žvyne.
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AMERIKOS ŽINIOS.
Amerikonų emigraciją i 

1 Kanadą mažinasi.
Washington, D. C. Labai 

daug amerikonų keliaudavo 
į Kanadą. Manydavo, kad 
ten turtingesnis karštas, 
daugiau progų pralobti ir 
apskritai manė, kad ten 
lengviau verstis, negu Su
vienytose Vals. Del tos e- 
migracijos Suvienytų Vals
tijų valdžia buvo susirūpi
nus. Pienavo, kaip čia sus
tabdžius emigraciją.

Darbo sekretorius štai ką 
sumanė. Jis išsiuntinėjo 
šios šalies emigrantams pil
nus aprašymus apie visas 
valstijas ir išrodė turtus ir 
progas išsidirbti. Išeiviai ė- 
mė labiau indomauti apleis
tąja šalim ir ėmė klausti 
daugiau žinių apie valsti
jas. Pamatė, kad čia daug 
yra progų ir ėmė grįžti at
gal. 1912 m. Kanadon bu
vo išėję 97.951 amerikonai, 
sugrįžo tik 38.317. Per pa
staruosius 11 mėnesių iške
liavo tik 68.396, o sugrįžo 
44.127.

tus.
000.

Jo farma verta $12.-

Kaip pralobti.
New York. Vienas 

kytojas, bekalbėdamas su 
Rockefelleriu, paklausė jo 
kaip galima pralobti. Didž
turtis tarė: “Taupyk cen
tus”.

Paskui milijardierius ir 
mokytojas vaikščiojo po sa
vo dvarą ir užtiko bežai
džiant keliatą savo samdi- ri buvo apalpę, 
ninku vaiką. Jiems davė po 
6c. ir tarė: “Šitai jums, 
centą galite išleisti, o nike
lį tanpykit”.

Kuom t mokytojas 
klausė, kodėl perkeitė 
vo patarimą, tai tasai
sakė: “Juk pats žinai, kad 
vaikai turi laiks nuo laiko 
gauti saldainiu”.

mo-

ir buvo nugabentu į ligoni
nę.

Kansas City, Mo. Termo
metras rodė 97 laipsnius. 
Trįs buvo apsilpę nuo kar
ščio ir reikėjo daktaro pa
gelbės.

Omaha, Neb. Baisiausias 
karštis spirgino kaikuriose 
valstijos vietose. Termome
tras mieste rodė net 110 
laipsnių. Nežiūrint į tai 
niekas nei mirė, nei apalpo 
del kaitros.

Cincinnati, O. Čia buvo 
103 laipsniai karščio. Ketu-

pa- 
sa- 
at-

Papildė šventvagystę.
Denver. Vakare niekati- 

kiai įsibriovė šv. Filomenos 
bažnyčion, išėmė iš alto- 
liaus taurę, išmetė komu- 
nikantus po bažnyčią, o tau
rę sudaužė į šmotelius.

W AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^

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

šviuakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų č'enios yra žemiausios.

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

Kalinys parodė didvyriš
kumą.

Jefferson City, Mo. Schul
te buvo nuteistas 1910 m. 
atsėdėti kalėjime 10 metu 
už žmogžudystę. Jis su ki
tais kaliniais nesenai buvo 
išsiųstas dirbti ant farmos. 
Netikėtai netoliese ištiko 
gaisras. Schulte puolė vi
dun ir išnešė kūdikį. Nors 
pats jau buvo apdegęs, bet 
šoko atgal degantin namai! 
ir išnešė jau gerokai apde
gusią motiną, kuri vėliau 
ir mirė.

Nebuvo užmirštas to 
linio didvyriškumas, 
bernatoriaus dekretu 
paliuosuotas.

Nugaišo dramblis.
Philadelphia, Pa. čionyk

ščiame zoologijos darže 
dramblio patelė išsilaužė 
koja ir turėjo nugaišti. Iš
silaužė bebėgdama kudron 
maudytis. Darže išgyvenus 
38 metus.

Antras pasakė,

ka
ti ii- 
liko

šeši žuvo, penki sužeista.
Rochester, N. H. Vienuo

lika jaunikaičių grįžo veži
me iš pikninko. Važiuojant 
per geležinkelį, nepamatė 
traukinio ateinant. Trauki
nis smogė vežiman ir visi 
buvo išmėtyti iš vežimo į 
visas puses. Penkios mer
gaitės ir vienas vaikinukas 
ant vietos žuvo. Kiti penki 
buvo sužeisti. Vežėjas ko- 
kiuo ten stebuklu išliko ne
sužeistas.

Sužeistieji ir užmuštieji 
buvo išmesti 20 pėdų į ša
lis.

Vagia traukinius.
Omaha, Neb. Netoli šio 

miesto du šimtai darbinin
kų pagriebė traukinį ir 
privertė mašinistą vežti 
juos į laukus, kur yra javai 
valoma. Kaip tik traukinis 
atėjo į tuos lankus, tai dar
bininkai šoko nuo trauki
nių ir tuoj visi buvo taime
rių pagauti.

Toks šposas jau daug 
kartų buvo padarytas. Ge
ležinkelių kompanijos Ne- 
braskoj sako, kad jei tokių 
šposų nebūt buvę, tai but 
už tikietus surinkę $200.000. 
Yra įstatymai, kuriais gali
ma nubausti už tokį trau
kinio pasinaudojimą, bet 
nebandoma to daryti. Ge
ležinkelių kompanijos tur
būt nelabai į tai paiso. Jiems 
rupi, kad taimeriai tik kno- 
daugiau prikultų javų, o 
geležinkeliai pasipelnys ga
bendami juos. Todėl kom
panijoms rupi, kad taime
riai gautų darbininkų.

Nuskendo del trijų centų.
Toledo, Ohio. Upe plaukė 

valtyj keliatas vyrų. Vie
nas jų, 26 metų senas, sa
kė, kad už nikelį jis šoktų 
vandenin.
kad duotų tris centus. Sa
kė šoksiąs ir del trijų. Šo
ko vandenin, plaukti ne
mokėjo ir ėmė skęsti. Kiti 
nesuspėjo pagelbon ir tas 
nuskendo.

Indionų delegatai Washing
tone.

Washington, D. C. Nese
nai pribuvo sostinei! indi
onų delegatai. Indionai no
ri, kad valdžia jiems leistų 
liuesai gyventi, kaip kad 
jų prabočiai gyveąo ir už
laikyti prabočių tikybą. 
Valdžia-gi norėtų juos “su- 
civilizuoti”. Apie savo da
lykus jie inteikė prezidentui 
ilgą nemorandumą. Prezi
dentas prižadėjo peržiūrėti.

Triuškio koja apsaugos nuo 
ugnies.

Joliet, Ill. Statant naują 
presbiterionu bažnyčią i 
kampinį akmenį buvo indė- 
ta triuškio koja. Mat seno
ji per du metu buvo du kar
tu užsidegus ii- sudegė. Triu
škio koja dabar turės ap
saugoti nuo sudegimo. Pa
storius sakosi nesąs prie
taringas.

Daugiau beprotnamiui, ne
gu universitetui.

Lansing, Mich. Skaitlinės 
parodo, kad Michigan val
stijai atsieina brangiau už
laikyti beprotnamį, negu u- 
niversitetą. Pernai ši val
stija savo universitetui 
Ann Arbore išleido $1.373.- 
843, o bepročių ir beprot
namio užlaikymui išleido 
$1.491.253.

Pažymėtina taip-gi, kac 
milicijos užlaikymui 
vario kasėjų streiko 
ta $405.000.

Nelaimė judamųjų pa
veikslų teatre.

Newark, Ohio. Viename 
judamųjų paveikslų teatre 
ištiko nuotikis, kurs galėjo 
atimti daug gyvasčių. Spro
go filmą ir užsidegė arti
miausieji daiktai. Didis iš
gąstis apėmė žmones ir vi
si puolė laukan. Žmonių 
buvo arti 200. Grūdosi, kim
šosi per duris, bet niekas 
sunkiai nebuvo, sužeistas ir 
visi išėjo laiku. Teatrėlis 
sudegė.

Pennsylvanijoj buvo de
besis prakiurus.

Scranton, Pa. Š.-rytinėj 
šios valstijos daly j baisiau
sias lietus lijo. Ūmu laiku 
ištvino upeliai. Vienas ti
pelis, per kurį yra geležin
kelių tiltai, būdavo tik pė
dos gilumo. Užėjus lietui į 
porą valandų buvo septy
nių pėdų gilus. Tiltai buvo 
nunešti ir geležinkelis iš
plautas.

Du asmeniu nuskendo, o 
vieną perkūnija nutrenkė.

laike 
išlėis-

Užsidarė dirbtuvė.
Alton, Ill. Užsidarė Alton 

Steel kompanijos dirbtuvė. 
Kapitalo turėjus $950.000. 
Bankrutijo del to, kad 
gaudavus geru kainu už 
vo išdirbinius.

ne-
sa-

Mirė turtingas vargšas.
Newton, Kans. Chas. Pe

rrine mirė ligoninėj kaipo 
koks skurdžius. Vėliau jo 
dvi sesers rado $5.000, ku
rie buvo paslėpti įvairiose 
jo grintelės vietose. Tot 
grintelėj jis gyveno 43 me-

Karščio užmušti.
Cleveland, O. Pereitą 

dėlią daug vietą buvo 
paprastai karšta ir oras

šitame 
terodė 
du žu- 
apalpo

vo slopinantis. Nors 
mieste termometras 
86 laipsnius, vienok 
vo nuo karščio. Du

ne
lie
ti u-

Tunelis užlietas vandeniu. 
Garsus Šveicarijoje • Sim- 
plono tunelis andai likęs 
užlietas vandeniu, kuris 
staiga ėmęs veržties iš vie
no šaltinio. Ilgesniam lai
kui traukinių bėgiojimas 
sulaikytas. Prasidėję van
dens pumpaviinai.

Teisiu egzamino metu, i
Profesorius: — Kas yra 

prokuratorija'?
Studentas X: — Proku- 

ratorija>s.. Prokuratorija ..: 
tai... tak.. prokuratoriaus | 
žmona. \ I

ua

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

PARSIDUODA PIGIAI 6 rumų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St.. Morgan Park, arti šv. Kazimiero Kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už ji moka Į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes i trumpą laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kįla. 
Minėta propertė lengvu pirkti su mažai pinigu, tiktai reikia paimti 
spulką mokėti be jokių kitu kaštu. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą, 
3131 Wentworth avė, arba Į J. M. Tananevicz Savings Bank, 
32-19 So. Morgan st.

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 nerc.

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

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

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

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

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

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

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

EXTRA parsiduoda pigiai del 3-jų šeimynų medinis namas 
ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai viduje 
randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi būti 
greitu laiku parduotas.
....PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas už $500.00 del 
numufavinio jaigu kas turi arti tuščią Lotą tai gera progą tą 
namą pirkti ir atmofuoti ir ingyti pigiai savo loeną 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 dvieju 
strectu, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00. 
....PARSIDUODA pigiai ant Parnell Ave. 2 šeimynom Medinis 
namas įlenda neša in Mėnesį $18.00; prekė $14.50.

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

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas 
Remias neša Į mėnesi $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 Baliumi pasirendavo visas namas už $80.00 pre
kė ant Saliuua 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 pagyveniiha gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento 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 daugiaus be 
komišina ant 5y2 procento Kreipkities į J. M. Tananevičiaus Ban
ka Laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA 2 h įbu mūrinis namas ant Ashland Avė. ir 
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
są staką arba visus gėrimus pigiai Registeris ir Electrikos pia
nai daug vistu ir'Viskas kas tik randasi prie tos properties Ren
dos neša per mėnesį $125.00 prekė $15000.00.

□a

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

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

Parsiduoda: 2 namu, medinis ir mūrinis po 2 pagyvenimų- 
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 
taisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. Rendos 

neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.00.
Parsiduoda: lotas antAuburn Avė. netoli 35 gatvės. Kaina

— $1100.
PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 fintai 2; 5 kamba

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

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas šalę J. M. 
Tananevičio Bankos minėtas namas tinkantis bile kokiam bizniui, 
nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: yra gau
siai apgyventa lietuvių ir 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 mūrinių 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 jų 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 iž- 
mainyti ant miesto proportes. Vienos arba dviejų šeimynų pra- 
portie turi būti šiaur—vakariuose. (North West Side).

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

PARSIDUODA pigiai ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 
kambarius-pusė muro; pusė medžio namij Rendos neša per mėne^ 
sį $40.00. prekė $3500.00.

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

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tinka
mas bizniui. 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 132^2 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

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

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

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

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

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

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

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

— $1600.00.
Parsiduoda: ant Union Avė., 3 augščių mūrinis namas, 3 butai 

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

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

Atsišaukit į

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

na.

po 
del
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KATALIKAS

DARBININKŲ SKYRIUS.
AR GALI DARBININ

KAS GAUTI PILNĄ SA
VO DARBO VAIŠIŲ.

Socialistai tvirtina, kad 
darbas pagamina visti tur
tą kiekvienoj pramonės ša
koj. Todėl ir išvadžioja, 
jog teisybė reikalaujanti, 
kad darbininkas turi gauti 
pilną savo darbo vaisiu. Iš- 
rodinėja, kad socialistinia
me surėdyme kiekvienas 
gausiąs pilną savo darbo 
vaisiu.

Jei socialistu partija to
kius dalykus prižada, tai 
nėra dyvu. Juk ta partija 
yra tai gražiu prižadu par
tija. Tą jie turi daryti, kad 
turėti tarp žmonių pasise
kimą. Pats Bebel Erfurte 
1891 m. apreiškė štai ką: 
Nėra svarbu ši ar tą bu
vo i kti; visusvarb.iautsias
mums dalykas yra statyti 
tokius reikalavimus, kokių 
nei jokia partija negali pa
daryti”.

Tai-gi, jei greit mes pri
tik prižadėti darbininkams, 
statyti valdžiai ir darbda
viams didžiausius reikala
vimus, nes tuonii greičiau
sia gali parodyti savo geru
mą Ir prielankumą darbi
ninkams. Tokiuo budu pa
krypta daug darbininkų 
prie socialistų. Bet grįžki
me prie pasistatytojo klau
simo — ar teisingas yra so
cialistų tvirtinimas, kad 
darbininkas gali ir turi gau
ti pilną savo darbo vaisių.

Yra teisinga, kad darbas 
■£urfn« Bet didžįau- 

sias ir svarbiausias turtų 
gaminime veiksnys nėra 
rankų, juodas darbas; ne, 
svarbiausias čia veiksnys 

yra žmogaus proto gabu
mai, išradimai, kurie pri- 
gelbėjo pagaminti didžius 
turtus. Išradėjai neapsako
mai prisidėjo prie turtų pa
gaminimo.

Tai-gi jei greit mes pri
imtum, pripažintum socia
lizmo mokslą ir imtumėin 
pagal ji gyventi ir duoti 
kiekvienam jo pilną darbo 
vaisių, tai išvystumėm vie
noj pusėj milijardierius, o 
kitoj pusėj didžius skur
džius; skurdas kur kas butų 
didesnis, negu dabar, o mi
lijonierių kur kas butų dau
giau. Sakysim, mums prisi
eina atlyginti pagal socia
lizmo mokslą, ty. atiduoti 
pilną darbo vaisių siuvamo
sios mašinos išradėjui Ho
we. Kiek milijonų butų jam 
reikėję duoti?, Be abejonės 
p rėš mirsiant jis butų tu
rėjęs turėti daug bilijonų.

Taip juk turėtų būti su 
visais išradėjais, ne vien 
išradėjai milijonus krau
tų, bet ir visokio biznio ve
dėjai.

Sakysim, būrelis žmo
nių užsideda kooperativinę 
krautuvę. Sakysim, teisin
gai joj triūsia kasdien tris 
žmonės 12 valandų. Bet jie 
nemoka biznio vesti ir koo
peracija tik-tik išsimoka, 
nors darbininkams temoka 
po $10 savaitėje. Bet štai 
pasisuka gabus krautuvės 
vedėjas ir kooperacija pai
ma jį. Šisai vedėjas pasta
to gerai dalykus, platina 
biznį ir krautuvė ima nešti 
20% gryno pelno. Kieno 
nuopelnu, kieno triūsu tas 
pelnas yra? Kiekvienas pri- 
pažįs, kad tai vedėjo nuo

pelnas. Todėl pagal socia
lizmo mokslą, jam ir reikė
tų pavesti visą pelną, nes 
tai bus jo pilnas darbo vai
sius.

Gal kas pasakys, kad šis 
tai ne gyvenimo faktas. Ar
gi ne? Neišmaningai veda
mame biznyj prapuola visi 
indėti pinigai, o gerai veda
ma krautuvė vis neša 20 ar 
25%.

Eikim toliau.
Štai 100 darbininkų-rub- 

siuvių siuva savose darba
vietėse be jokių mašinų. 
Dirba po 11 valandų dienoj 
ir pasiuva po siautalą už 
kurį gauna, sakysim $5. 
Bet už gelumbę kiekvienas 
yra užmokėjęs po $3.50. 
Tai-gi jie uždirba po $1.50 
dienoj. Dabar daleiskim ne
tolimame mieste pasiturin
tis žmogus įsitaiso siuva
mas mašinas ir nusamdo vi
sus 100 darbininkų ir mo
ka jiems po $2.50 dienoj už 
devynias darbo valandas. 
Tėmykim, vyrai dirba 12 
valandų savaitėje mažiau, 
negu pirma ir gauna $6 dau
giau, negu kad uždirbdavo.

Bet su mašinomis rubsiu- 
viai pasiuva po du siautalu 
ir už tai gauna $2.50 algos, 
o už tuodu siautalu darbda
ves gauna $3. Čia socialis
tas ir sako, kad nuo darbi
ninko pavogta 50c. dienoj 
arba už 300 dienų metuose 
$150. Pirmiau darbininkai 
dirbo ilgiau ir sunkiau ir 
mažiau teuždirbo. Tai-gi ar 
dabar jie liko apvogti?

Žinoma, gal ir geriau ši
tas darbdavės turėtų apmo
kėti darbininkams. Per me
tus, turėdamas iš kiekvieno 
po $150 pelno, jis padaro 
$15.000. Gal jis turi ant sa
vo indėto kapitalo kokį 
80%. Tai perdaug. Bet į 

tokias smulkmenas čia ne
galime eiti. Tik rupi čia 

i mums išrodyti, kad niekas 
ant žemės negali gauti pil
no savo darbo vaisiaus.

Eikime su pavyzdžiais 
toliau.

Štai automobilių dirbtu
vė. Joj išdirbama kasmet 
1.000 automobilių. Už juos 
savininkas gauna $1.500.- 
000. Jis samdo 1.000 darbi
ninkų. Maždaug, apskritai 
imant, kiekvienam moka po 
$700 metais. Apmokėjus vi
sas išlaidas savininkui dar 
lieka $50.000. Socialistas sa
ko, kad $50.000 pavogta 
nUo darbininkų kas metai. 
Bet štai jo vienas mechani
kas išranda mašiną, su ku
rio pagelba darbdavis gali 
sutaupyti $140.000 kasmet. 
Mechanikui už išradimą jis 
užmoka pusę milijono. Dar 
darbdavis pakelia algas 
10%, ty. išmoka $70.000 
daugiau, negu pirma. Be to 
apsirokuoja. kad jis gaili 
papiginti automobilius ir 
vietoj $1.500, ima tik $1. 
400. Nežiūrint į tai ačiū iš
radimui savininkas dabar 
turi $100.000 pelno, vietoj 
$50.000. Ar jis nuskriaudė 
savo darbininkus ant $100.- 
000? Kaip matome po išra
dimo mašinos jis išmoka 
$70.000 algomis daugiau, 
negu pirma. Seniau socia
listai jam sakė, kad jis va
giąs nuo darbininkų $50.- 
000 kasmet. Dabar darb
davis atidavė tuos $50.000 
ir dar pridėjo $50.000 ir vis 
už tą pat darbą. Aišku, kad 
čia ne darbas pagamini, 
naują turtąf.-
■ Tai ar čia gali būti kalba 
apie gavimą pilno darbo 
vaisiaus?

NAUDA IŠ SUTRUM
PINIMO DARBO DIE

NOS.

Veik visuomet darbda
viai priešinasi sutrumpinti 
darbo valandas. Mat, kuo
met darbininkai panori, 
kad darbo valandos but su
trumpintos, tai jie nekuo- 
met nemano sutikti, kad jų 
algos but sumažintos. Todėl 
darbdaviai mano, kad jiems 
mažiau darbininkai tepa- 
dirbs per trumpesnę darbo 
dieną, o alga po senovei 
turės mokėti ir jų pelnas 
bus mažesnis. Bet tai nevi
sai teisinga.

Mes matome, kad kartu 
algos kilo ir darbo valan
dos buvo sutrumpinamos. 
Nežiūrint į tai pramonija 
plėtojasi ir kįla. Tai-gi tas 
algų padidinimas ir valan

čių sutrumpinimas gerai at
siliepia- ir į darbininkus ir 
kartu pramonininkai ir ki
ti darbdaviai ugdino ir įdė
tojo savo įstaigas ir biz
nius. Įvedimas devynių va
landų darbo dienos nesu
mažino nei skaičių išdirba
mų dalykų, nei numažino 
jų gerumą.

Yra dabar veik visų pri
pažintas ekonominis įsta
tymas, kad sutrumpinimas 
darbo valandų padidina, o 
ne pamažina darbo našu
mą.

Tas aiškiai matoma iš gy
venimo. Norvegijoj valstiji- 
nėse dirbtuvėse seniau dir
bama būdavo 60 valandų 
savaitėj. Paskui buvo įves
ta 53 valandos, vietoj 60. 
Pasirodė, kad darbo veik 
tiek pat padarydavo, kaipo 
pirmiau, kuomet kur kas il
giau dirbdavo. Tas dedasi 
del to, kad darbininkai dar

Jei kalbėtumėm apie su
teikimą pilno darbo vai
siaus, tai žinoma darbdavis 
nebūt galėjęs nei automobi 
lių papiginti, nei darbinin
kams algų pakelti, nei pats 
imti daugiau pelno, bet vi
są naująjį pilną turėjo ati
duoti išradėjui.

Žmogus be pagelbos savo 
proto negalėtų bent kiek 
susikrauti turto ir įgyti 
komforto gyvenime. Proto 
darbu daroma pažanga, iš
radimai, gaminama turtai.

Vienoj- dirbtuvėj buvo 
prekės pakuojama į dide
les dėžes ir dėžės buvo vy
niojamos ypatingu budu ir 
visos vienodai. Bet štai 
darbininkas išranda kitą 
vyniojimo būdą. Vynio
jau! nauju budu lygiai sti
priai apvyniojama, bet su 
gerai trumpesniu šniūru. 
Tuo kompanija galėjo pa
sinaudoti ir surėdyti 
daug šniūrų. Ta kompanija 
išrokavo, kiek per dešimts 
metų nauju vyniojimo bu
du sutaupys. Pasirodė, kad 
sutaupysianti $5.000. Išra
dėjui buvo išrašytas ir in- 
teiktas čekis ant $5.000. 
Kas pasakys, ar tas darbi
ninkas gavo pilną savo dar
bo vaisių? Ar nenuskriaudė 
jo kompanija?

Tikslas šio straipsnio bu
vo tik išrodyti, kad pilno 
savo darbo vaisiaus niekas 
ant žemės negali gauti. Jei 
ir išmintingasis Saliamonas 
butų, tai ir tas negalėtų nu
skirti pilno darbo vaisiaus. 
Tai-gi tas socialistų tvirti
nimas, kad žmogus turi 
gauti pilną savo darbo vai
sių yra nesąmonė.

Ex-Socialistas.

be nėra nukamuojami, jie 
gauna atsilsėti ir stoję prie 
darbo, dirba našiai.

Iš Darbo Lauko.
Astatinėjo dęl prigulėji

mo prie unijų.
Stockton, Cal. Vieną die

ną Įvairių valgyklų savinin
kai ėmė pakišinėti. savo vi
rėjams ir kitiems darbi
ninkams poperą, kad pasi
rašytų, kad nepriguli prie 
unijos. Daugelis prigulėjo 
ir atsisakė pasirašyti. To
kie buvo atstatyti nuo dar
bo. Del to kilo straikas.

Stiklo darbininkai sustrai- 
kavo.

Brooklyn, N. Y. Sustrei
kavo 300 stiklo darbinin
kų. Turėjo uniją. Darbda
viai sulaužė sutartį ir tos 
priežasties delei kilo strai
kas.

Geras priparodymas.
Springfield, Mass. Kuo

met ištiko susikulimas dvie
ju gatvekarių, tai vienam 
10 metų vaikui buvo nukir
sta koja. Teisme kompani
ja teisinosi ir reikalavo, 
kad kompanija už tai ne
turi Imt bausta pinigiškai. 
Sakė, kad girdi dabar me
dinės kojos taip gerai pa
dirbamos, kad jomis gali
ma naudotis, kaipir natura- 
lėmis.

Teismas nuteisė, kad 
kompanija užmokėtų vai
kiukui $14.000.

Gabena straiklaužius.
Freeport, Ill. čia. iškilo 

dailidžių straikas. Kontrak-

(Seka ant 16-to p.).

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 kningoj telpa sekanti skyriai:

SKAITYTOJŲ DOMAI!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų “Kataliko" skaitytojų 

paėmus atvirlaiški, arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, arba iškirpus šią blankelę, iš
pildyti, kaip nurodyta, ir mums atsiųsti. Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir 
stengtis užrašyti teisingai, (latvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltoji rodyk
lėm
Senas adresas:
Vardas pavardė ...
No................. gatvė Miestas
Valstija .................
Naujas adresas:
Vardas pavardė ..
No................. gatvė Miestas

1). Kontraktai. Paaiškinimai apie kontrak
tus. Kontraktų darymo būdas. Laišku ar
ba telegrafu daromi kontraktai. Apie 
priemones, kokias suteikia teisės, idant 
priversti ką laikyties teisotai padarytos 
sutarties. Kontraktų panaikinimas ir per
mainymas.............................................  5

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

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

4) . COPYRIGHT (Spaudos Teisės)................. 50
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(ii. BANKRUTIJIMAI. Savanoris bankruti-
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. <ito turtų užžiurėtojas. Susitaikymas del 
atsilyginimo su kreditoriais. Paliuosavi- 
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AGENTŪROS ...................................................... 69
VEKSELIŲ teisės. Paskolos teisės..................... 77
SAVININKAS ir nuomininkas............................ 88
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DARBININKŲ įstatymdavystė. Boikoto, Juo

dojo surašo ir prievartos teisės. Astuonių 
valandų darbo dienos teisės................. 90

IMIGRACIJOS teisės. Kam uždrausta įvažiuo
ti. Prieš anarchistus. Tardymo komisija. 
Informacijų skyrius. Suvienytųjų Valstijų 
pilietystės 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 išbūti 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 po prisiega. Naujos teisės. .. 96

ĮPĖDINYSTĖS teisės........................................ 125
KAS galima atsivežti į Ameriką. Pasportai.. 128 
KRIMINALIŲ teisių pamatai. Mirties baus

mė.......................................................   130

Valstija .......................................................................
Tik taip užrašytą adresą prisiimtus, galite tikėties, jog neatsitiks jokiu nesusipratimu laik

raščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite
Su pagarba “KATALIKO”’ ADM INISTRACLJA.

Chicagiečių sąkeleivis
arba

Naujas Chicagos Gatvių Surašąs
KAS reikia daryti, palikus sužeistu darbe ar

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

SUVIENYTŲJŲ Valstijų Konstitucija.............136

Su Chicagos miesto planu.

Užsisakymo Lapelis
“KATALIKO” Administracija

3249 South Morgan Street, Chicago, Ill.
Čia prisiunčiu $1.00 Money Orderį ir meldžiu išsiųsti man kningą- 

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, sekančiu adresu:

Mano vardas, pavarde ..................................................................................
Gatve........................................................ . ......................................................
Miestas ..........................................................................................................
Valstija............................................................................................................
Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

‘Kataliko’ Kning.
3249 So. Morgan St.

CHICAGO, = ILL.

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.

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

“Kataliko” Kningynan, cmS.“ i™
Įl&Ziį
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS. 

SV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzieyski 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, pirih. 
4527 So. Marshfield Av.

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

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

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

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

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

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. Rašt.,

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rašt. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

150 Reese St.
J. Grimai la. Maršalka

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 

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

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb.

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Rašt.

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis. Kas.

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St. 
-Jonas* Kučinskas, Rašt.' 

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 Overlingas. Rašt. Prot., 

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

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

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas. Prez.
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Viee-Pirm.
501 New Grand St., 

Cincas A dominas, 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.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA. 
J. Laukis, Pirm.
404 Park Ave

J. Staneika, Vice-Pirm.
57 Oak Lane

S. Pinkis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daušys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr.,

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES 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. Rašt. 

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

3247 Emerald Ave. 
Jonas Biįanskas, Iždo. 

840 W. 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDž.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

Jonas Klimas. Pirm. 
1853 W. 45th St. • 

Franciškus Petraitis. Vice-Pirra.
1330 — 49th C't. Cicero, III.

Juozapas Liguugaris, Prot. Rašt. 
4558 S. Paulina St. 

Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 
4304 S. Wood St.

Vin. Jasulaitis. Kasierius, 
4544 S. Marshfield Av.

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gen.
4544 S. Marshfield Ave.

Liudvikas Bonevičia, Gvard. Marš. 
1849 W. 45th St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
■LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St., ,

J. P. Ewaldas. sekretorius, i
3339 Emerald ave. /

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St. 

Silvestrą Pileckis, Prot. Rast.
462 E. Sonth St.

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

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

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lape 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

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

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

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

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, Iždo glob. 
245 Devoe St.

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, Pirm.

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.
Juoz. Saraalionis, Rast. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

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

A. Biškys. Pirm.
184 New York Ave.

■ Newark. N. J-
M. Skeberdis, Vice-pirm.

186 13th Ave.
Newark, N.. J.

C. Dolinskas. Prot. sekr.
416 So. 8th st.
Newark, N. J.

J. Kinsis, Fin. sekr.
152 Adams st.
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius
194 New York Ave.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

DR JOS, KENOSHA. WIS.
P. Beišys, Pirm.

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

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt.,

• 173 N. Freemont Avė.
P. K. Zakaroviče, Turtų rast.

316 Wisconsin st.
A. Aleliunas, Išdin.
308 N. Chicago St.

Iždo užveizėtojai:
A. Viršų laite,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitč.

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče,

564 Dayton St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St.
W. Eringis Vice-Prez. 

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorių 

3339 Emerald avė.
Juoz. Ridikas, Kasierius.

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

3416 Auburn Ave.
■i

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS Iš KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St.

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av. 

Mat. Ranga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SUNŲ 
LIETUVOS I .1 ltd RUOŠĖ.

Zig. Kūkalius, pirmininkas, 
2134 W. 25th St.

A. Kudrevičins. vice-pirm.
1700 So. Union Avė.

Simonas Skndas. prot. rašt., 
732 W. 19th St.

B. Nanartonis. finansų rašt.,
1710 Ruble St.

M. Tumas, kasierius,
1302 W. 51st St.

Ignas Žilinskais ir Jonas Tibira, 
prižiūrėtojai. kasos.

Kazimieras Matulionis, maršalka.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Draugysčių Reikalai
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 53 Serija prasidės ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas’ 8-tą vai. 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6’4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
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

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av.,

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidės utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 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 j savaitę, gauna sueė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6’4 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (SpuĮka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

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

Su godone,
Kaz. Katutis. Prezidntas, 

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

3339 Emerald Avė.
Phones: —- Drover 6834 — Yards 2716

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

SUSIRINKIMAS.
TĖMYKIT NARIAI!

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martyno tu
rės savo pusmetinį susirinkimą nedė- 
lioj. liepos 19 d., 1914 m.. 1 vai. po 
pietų, šv. Jurgio K. parapijos svet. 
Kertė 32 PI. ir Auburn avė. Kiekvie
nas narys privalo pribūti ant šio su
sirinkimo. Už uepribu vinių bausme 
$1.00.

Su pagarba
N. Overlingas, pirmininkas,
A. J. Kasparas, raštininkas.

3416 So. Auburn avė.

NARIŲ GVARDIJOS D. L. K. 11- 
TAUTO, ANT TOWN OF 

LAKE, DOMAI.
Gerbiami Gvardijos nariai, kurie 

dar neprlsiuntėte paliudijimus arba 
korteles Velykinės išpažinties, malo
nėkite prisiųsti sekretoriui. Neprlsiun- 
tusieji kortelių bus išbraukti iš Gvar
dijos.

Su tikra pagarba
J. Lignugarls. sekr..

4558 So. Paulina st.

Į KARŲ!
Vyrai ir moterįs. su senais pap

ročiais važiuoti į pikninkus dušniais 
prikimštais karais, kur tankiai vagi
liai apkrausto kišenine. Mes suradome 
naujus kelius, DIDELĘ LAIVINĘ 
EKSKURSIJĄ, kur vėsu ant vandens, 
liuosa, nes laivas didelis ir tik mes 
vieni lietuviai galėsime ilsėties, klau
sydami dainų geriausių lietuvių cho
rų arba š.okti ar žaisti prie geros mu
zikos. Laivas didelis, visiems vietos 
užteks. Laivas išplauks i Wilmette, 
111. nedėlioj, liepos 19 d.. 9 vai. iš 
ryto, nuo ežero krašto ties Randolph 
st. Ten bus parengtos: 1. žaismės, 2. 
lenktynės kelių rųšių su dovanomis ge
riausiai atsižymėjusiems. 3. prakalbos,
4. dainuos chorai. Visu laiku, būnant 
Wilmette. Ill., galima bus maudyties 
ežere (su kostiumais). Apie 8 vai. 
vakare, grjštant atgal, ant laivo bus 
parengtos bengališkos ugnįs ir fa- 
jerverkai. Tikietų kaina tik 75c.

Visus kviečia.
“AUŠROS” DR JA.

P. S. Geriausia davažiuoti: Nuo 
Town of Lake. Racine avė. ar Ash
land karais. Nuo Bridgeport©, Cottage 
Grove avė. arba Racine karais. West 
Side 22-rais karais iki State ar Wa
bash avė., o paskui State ar Cottage 
Grove iki Randolph ir Wabash avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
PIKNINKAS.

Nedėlioj, liepos (July) 19 d. 1914 
m. atsibus iškilmingas pikninkas. pa
rengtas Lietuvos Mylėtojų dr-stės. 
Pikninkas atsibus Chernausko darže. 
Lyons. Ill.; pradžia 10 vai. ryte. įžan
ga 25c. porai.

Maloniai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į musų iškilmingą piknin- 
ką, nes tai bus gražiausias ir puikiau
sias pikninkas iš visų Chieagos pik- 
ninkų. Muzika bus kuopuikiausia, gros 
visokius šokius, alus bus geras ir šal
tas. padarytas iš avižų miltų, vynas 
bus padarytas iš rukščių spanguolių, 
o cigarai bus padaryti iš kopūstų la
pų. Taipgi turėsime gerus užkandžius 
del išalkusių žmonių,, ir katram užsi
norės valgyti, tai galės gauti.

Su pagarba
KOMITETAS.

Pasarga: Imkite 22-ros gat. karus 
iki Ogden Ave., paskui imkite Ogden 
avė. karus iki 52-rai ave.,, nuo ten 
paimkit Lyons karus, kurie davež iki 
daržui. Išlipkite prieš Desplaines upę.

gATALIKAS

DR-STĖS DRAMŲ. DAINŲ IR 
ŠVIESOS PIKNINKAS.

Nedėlioj. rugpjūčio 9 d., Leafy 
Grove, Willow Springs, Ill. atsibus dr- 
stės Dramų, Dainų ir šviesos piknin
kas. Pradžia 9 vai. ryte; Įžanga 25c.

širdingai užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau
siai atsilankyti i šitą pikninką, nes tai 
bus puikiausias pikninkas, kokio dar 
mieste Chicagoj niekados nebuvo. 
Gros puikiausia lietuviška orkestrą vi
sokius lietuviškus ir angliškus šokius, 
taipgi bus visokių gėrimų, užkandžių 
ir visokių žaislų. Taigi, gerbiamieji 
lietuviai ir lietuvaitės, nepatingėkite 
atsilankyti j šitą pikninką, o komite
tas iš savo puses pasistengs kiekvie
ną visame užganėdinti.

Su pagarba
KOMITETAS.

Pasarga: — Važiuodami imkite 
Archer avė. Limits karus, paskui Wil
low Springs arba Joliet iki Leafy 
Grove daržui.

PAIEŠKOJIMAI.

REIKALAUJA DARBININKŲ.
Visi bedarbiai, kurie norite gauti 

darbus ant farmų, medvilnėse ir ki
tokiose industrijose su gera inokesčia 
pietinėse ir vakarinėse valstijose.

Atsišaukite greitai parašydami sa
vo pavardes, koks esi amatninkas, ar 
paprastas darbininkas, ar pilietis, kaip 
senas ir kartu prisiųskite $1.00. o 
mes prisiusime steito certifikatą ir 
vietos darbdavių adresus, iš kurių ga
lėsi pasiskirti arčiausią ir gauti darbą.

Lithuanian Bureau,
664 No. Main st., Montello Mass.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo dėdės Povilo' Rus- 

teikio. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav. Amerikoje gyvena jau 13 
metų. Chicagoj išgyvenęs 8 metus iš
važiavo i San Francisco 5 metai at
gal. Prašom atsišaukti arba kas ži
no, praneškite šiuo adresu:

Juozapas Rusteika, 
1844 Seward st., Chicago, III.

Paieškau savo brolio Juozo Mic
kevičiaus. kilusio iš Naujininkų kai
mo. Mockavos gnr., Kalvarijos pav., 
Suvalkų gub.

! Kas sužinos kur jis gyvena, arba 
jis pats praneškite šiuo adresu:

Peter Makotič,
99 Palmerston avė., 

Toronto Onta.
:r Canada.

. 29-30-31

PAIEŠKAU PARTNERIO.
Iš priežasties ligos esu priverstas 

parduoti dali savo biznio geroje, lie
tinių apgyventoje vietoje — groser- 
nčs ir bučernės. Parduosiu lengvo
mis išlygomis tam. kuris greitai atsi
šauks. Atsišaukite šiuo adresu:

4839 W. 14th st.,
Cicero. 111.

(29-30)

ANT PARDAVIMO.
Ant randos 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, Ill.

PARSIDUODA.
Parsiduoda aliejinė. Biznis randasi 

lietuvių ir lenkų apgyventoje apylinkė
je. Yienas arklys ir vienas vežimas.

Atsišaukite šiuo adresu:
1949 Canal port avė.

Parsiduoda pigiai bučernė ir gro- 
sernč. Biznis išdirbtas. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Kas norėtų, gali nusipirkti 
visą biznį ir su namu. Atsišaukite pas: 

Ant. Lipin,
710 W. 14 pl., Chicago, III.

29-30

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda naujas medinis na

mas su karčema labai geroj vietoj, 
lietuvių apgyvento). Gera proga del 
lietuvio. Parsiduoda iš priežasties sa
vininko ligos; jis išvažiuoja Euro
pon. Atsišaukite sekančiu adresu.

Andrew Klobuehar,
3605 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

28-9-30.

PARMOS 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 
auginimd. Kainos nuo $10 iki $25 už 
akrą. Išmokėjimą galima tęsti iki 
septynių metų. Važiuok su manim 
privatiškai į Wellston, mano namus 
Miehigane. Išvažiuoju utarninke lie
pos 21 d., 11:00 vai. prieš pietus — 
“Rouhd trip” iš Chieagos $8.30. Pi
nigai bus sugrąžinti, jei pirksi farmą. 
Rašyk, o gausi 72 pusi, kningelę su 
žemlapiu. Gali rašyti lietuviškai.

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Chicago, UI.

Telephone Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

ŪSELIS
Memorial Bells a Specialty* 

į MoBhaae BeU foanGxi

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

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

******* **** ************ *
21185 * * * * * *

I

Tel. Canal

Lietuvis Gydytojas.
1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Kampas 18-os gtv.

* *
* *
* M
* 
***************************

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

lldlrbejis.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’ujiar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paras
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Jsitemyk šj

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 

. aptiekininkus.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,
New York, N. Y.

J. W. ZACHAREWICZ 
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Pries iv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 38rd St., Tel. Yards 5423

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Seęal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
džiova.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Nedėliomis 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
II ,i i ■■■——,---- J---------- ---------------------------------J—JB

Šiuomi apreiškia paguodotai vi- 
suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą j savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus inane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį- Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintoiie .ligose, 
Darau visokią operaciją.

Į Ė U R O P Ą.
TANKUS PLAUKINEJIMAI.

Puikus 3 klasos ir tarpdėnlo išrea- 
girnai dideliuose ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

Del išplaukimo dienų, tikietų ir M 
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., General agents 
5 Broadway, New York, arba pas vie 
tinius teisėtus agentus.

&e§žiPirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

Y A F F E
908-10 W. 14th St.. Chicago.Ill 

2 blokai nuo Halsted St.

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

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

JOKŪBAS RASLAVICE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, Ill
.■-------- - ■■■"......

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taljv 
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tek Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

elephone Yards 2750

Pirmos klesos karčema.
Turiu geriausių gėrimų, o cigarai 

ai net iš pat Kauno. Salė veaeli- 
joms, susirinkimams. Oia panedė 
jais, utarnlnkais ir ketvergals mo 
omą šokti. Šokiai prasideda 8:00 

-. v.
T. Radavičia,

936 W. 33 St., Chicago, Ill

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti "Katalikas" 

už 5c kas savaite.
CHICAGO, ILL.

M. Duda
3815 S. Kedzie St.

D. Galminas
8 W. 59th St.
“Naujienos”

1841 S. Halsted St.,
J. Raslavičius 

3308 Wallace St.,
M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St. .

‘ M. Wabol.
1700 N. Ashland Av.

SOUTH CHICAGO, ILL. 
T. Trijonis

8756 Houston A v.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaskas 

345 Kensington Av.

ROSELAND. ILL.
Juozas Drazdauskas 
10806 Wabash Av.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika

• 320 E. 14th St.

ROCKFORD. ILL.
' K. Masalskis 

1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulffnas 
1408 Lincoln Av.

BRIDGEPORT, CONN. 
Jonas Saučiunas, 
41 Johnson St.,

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

BALTIMORE. MD. 
J. Filipavičius 

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 Križevičius

26 Howard St.

. ELIZABETHPORT, N. J.
D. Boezkus 

211 First St.

NEWARK. N. J. 
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 
119 Grand St."

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B; Juozapavičius 
222 Berry St.

J. Derengowski 
T66 Grand St.
A. J. Plochocki 

87 Grand St.

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.

YOUNGSTOWN. OHIO.
J. P. SABEL, 

28\ Murdock St.

PITTSBURG. PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St. 
J

J. B. Miskevicz 
2135 Sarah St. S. S.

LONDON, ENGLAND. 
M. Narvalaitis,

71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISH AW, SCOTLAND. 
A. Šimanskis, 
2 Etna St.,

“KATALIKO” AGENTAI, kurio 
užrašynėja “Kataliką” ir renka pre
numeratą.

Keliaujančiais ‘ ‘ Kataliko ’ ’ agen
tais yra:

Juozas Ciurlonis 
po Connecticut valstija.

V. Gaižauskas, po Chicago apielinke,
Anicetas Linkus, ” ”

■ A. Martinkus
Ign. Sandargas, ” ”
Chas. Shaskus, ” ”
Juozas Stankus, ” ”

P. Vaitekūnas, dabar lankosi Penn- 
sylvanijos valstijoj.

BURNSIDE, ILL. 
Apšvietos Draugija,

1036 E. 93’st., cor. Dobson avė.

KENSINGTON, ILL. 
M. G. Valaskas, 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL.
Juozas Dnazdav-sd^fc---- -—
10806 Wabash AvT

i
Stasys Krushas.

10561 Edbrookc avė.

CICERO, ILL. 
Zenonas Stogis

1447 S. 50th Avė. 
V. Stulpinas

4943 W. 15th St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Petras 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 W. 15th Av.

NEW HAVEN, CONN.
K. Makarevičia, 
255 Wallace St.

WATERBURY. CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St

BALTIMORE, MD. 
Ant. Kurelaitis

604 W. Lombard St.
~ J . . ’ .i

LAWRENCE. MASS.
A. Ramanauskas,

101 Oak st.

MONTELLO, MASS.
W. J. Petkon.
73 1’orter ave.

SOUTH BOSTON, MASS. • 
Paulins Mikalauskas, 

248 W. 4th st.

WORCESTER. MASS.
M. Paltanavičius.

15 Milbury st.

NEWARK, N. J.
Vladas Leščinskas.

.196 New York ave.

AMSTERDAM, N. Y. 
Mikolas Strikulis, 

198 E. Main st.

CLEVELAND. OHIO.
M. Šimonis, 

1383 E. 30th st.
P. Szukys, 

2118 St. Clair ave.

FOREST CITY, PA.
.Juozas Pzikas. . 

Box 453.

KINGSTON. PA. 
Jonas Kučinskas, 

. 238 Sloeum ave.

. . .SCRANTON, PA.
. J. Pctrikys, 
1314 Rose ave.

Norintieji gauti “Kataliko” agen
tūrą kreipkitės į “Kataliko” adminis
traciją klauzdaiui apie išlygas.
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