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Ultimatumas Serbijai
Šarlatanas Rasputin sveikstąs

Prancūzų tautos švente

Serbija provokuoja Austriją
Karo slogutis. — Vokietija pilna šnipų. — Fran- 
cijos prezidentas pas carą. — Albanai pergalėto
jais. — Revoliucija San Domingo. — Kareivių žu
dymas. — Vokiečiai persekioja francuzus.—Grai
kijos su Turkija santikiai. — Vokietijos oficierių 
žvėriškumas.
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ULTIMATUMAS SER

BIJAI.
Reikalaujama išnaikinti 

anarchistus Serbijoje.
Vienos laikraščiai rašo, 

kad priklausančios prie tri
julės valstybės, Austrija, 
Vokietija ir Italija, nus- 
prendžiusios Serbijai pa
siųsti bendrą ultimatumą, 
kuriuomi busią neatmaino- 
niai parpikaląuta panaikin
ti visokį anarchistinį judė
jimą, koks puikiai pražydęs 
Serbijoje ir ateityj jukino 
budu nesimaišyti į viduri
nius Austrijos reikalus.

Tuo tarpu Serbijos sosti
nėj serbų spauda senobiniu 
budu užpuldinėja ant Aus
trijos ir tuo keliu provokuo
ja. Pastaraisiais laikais Ser
bijos dienraščiai išleidę Į 
serbus karštą atsišaukimą, 
idant visoj Serbijoj Austri
jos prekės ir patįs austrai 
butų boikotuojami. Be to 
tie patįs dienraščiai ser
bams perstato, kad Seraje- 
ve suimti suokalbininkai e- 
są Austrijos valdžios bai
siai torturuojami, taip kad 
jie prisipažinę prie visai ne
būtu daiktu.

Jei Serbijos valdžia ne
paklausysianti to ultimatu
mo, jei nenustosianti už
puldinėti ant Austrijos, jei 
boikotuosianti Austrijos 
prekes, jei ji nuolat norė
sianti slapstyties už Rusi
jos nugaros, tuomet karas 
busiąs neišvengtinas ir Ser
bijos neprigulmybė, kaipo 
atskiros valstybės, labai 
greitai nuo žemės paviršaus 
išnyksianti.

Vengrijos sostinės Buda
pešto dienraščiai gundo Au
strijos valdžią stoti kovon 
prieš Serbiją. Kaip Austri
joje, taip ir Vengrijoje 
šiandie tik vienas šauks-, 
mas tegirdžiamas: “Salin 
Serbija!”

t

UŽPUOLIMAS ANT 
VIENUOLIO. 

Smarkiai sužeistas Raspu
tin jau sveikstąs.

Mieste Pokrovskoje, Ru
sijoje, nekoki moteriškė Gu- 
ševa užpuolus peiliu surai-
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Viena gatvių Meksiko miste Zacatecas, kurį revoliu cionistai po kruvinam susi
rėmimui paėmė. Ten buvus kruviniausioji kova federalistų su revoliucionistais.

žė caro šeimynos numylėti
nį, dvasišką carienės vado
vą, šarlataną vienuolį Ras- 
putiną, kuris, pasakojama, 
iš tų žaizdų išsilaižysiąs ir 
savo priešininkams atker
šysiąs. Caras pas sergantį 
pasiuntęs savo vieną dak
tarą specialistą, gi carienė 
vienuolio prižiūrėjimui pa- 
siunčius vieną savo freili
nų. Rasputųi iš Rųfcrp.vsko- 
je nugabentas į miestą 
Tinmen ir daktarai nei 
žingsnio nuo jo neatsitrau
kianti, nes nenorinti ant 
savęs užtraukti caro rūstu
mo. Ant Rasputino gyvas
ties pasikėsino jauna mote
riškė vardu Guseva,’ žino
mo vienuolio Ilijodoro ša
lininkė.

Ligšiol sužeistas Raspu
tin caro šeimynoje lošė 
svarbiausią rolę. Ką jis ca
rui liepdavo daryti, tasai 
kaip avinas nuolat jo klau
sydavo, Tatai nuo Raspu
tino lįežiuvio daug valdi
ninkų neteko vietos, nuo jo 
nukentėjo žinomas Ilijodo- 
ras ir kiti stačiatikių vys
kupai. Taigi ir nuspręsta 
tas šarlatanas nudėti, bet, 
kaip matosi, tas nepasise
kė padaryti.

Reikėtų gero Įnagio ir vi
sai caro šeimynai, kuris 
kvailų Rasputino plepalų 
klauso ir jukino budu neno
ri pagerinti Rusijos gyven
tojų padėjimo.

Kol ministerių pirminin
kas Stolypin buvo gyvas, 
Rasputin mažą intekmę tu
rėjo pas carą, bet šiam mi
rus, Rasputin paliko Rusi
jos valdovu. Caras Raspu- 
tiną su savimi visur vežio- 
jęsis, gi carienė be jo “dva
sinių” patarimų nekuomet 
neapsieidavus.

Tai kur tikra latrija!

FRANCUZŲ TAUTOS 
ŠVENTĖ.

Bastilijos sunaikinimo me
tinės sukaktuvės.

Liepos 14 d. “pasaulio 
sostinė” Paryžius buvo pui
kiai . papuoštas, gi vakare 
dar gražiau iliuminuotas. 
Tą dieną apvaikščiota fran-

cuzų tautos šventė. Bastili
jos paėmimo metinės su-

Iškilmės buvusios labai 
didelės. Ryte atsibuvus Pa
ryžiaus karo 
davimas, 
vęs i r 
Poincare.

Įgulos paro- 
kuriame dalyva- 
pats prezidentas 

Parudavime, a-
part 30.000 kariuomenės, ė- 
ine dalvvuma ir 400 kariniu <■ • 4 *.
aeroplanų, kurie visi kartu 
buvę pakilę į padanges.

SERBIJA PROVOKUO
JA AUSTRIJĄ.

Austrijos pavaldiniai ap
leidžia Serbiją.

Visoj Serbijoj prasidėję 
kruvini sumišimai prieš 
Austrijos ir Vengrijos pa
valdinius, kaįpo atsakymas 
į buvusias riaušes Bosnijoj 
ir Hercegovinoj prieš ton 
gyvenančius serbus po sos
to įpėdinio nužudymui. Au
strijos pavaldiniai kuogrei- 
člausia apleidžiant! Serbi
ją. Jų daugumas sužeista.

Minios serbų • stengiasi 
užpulti Austrijos ambasadą 
Bielgrade ir konsuliatus 
provincijose, bet ligšiol ka
riuomenė neleidžianti mi
nioms perdaug siausti.

Daugumoj vietų Austri
jos vėliava išniekinta.

Gi Serbijos valdžia į vi
sus tuos serbų siautimus 
šaltai žiūrinti.

Vienoj kalbama, kad Au
strijos su Serbija karas ne
išvengtinas.

KARO SLOGUTIS.
Plačiai kalbama apie mo

bilizaciją Austrijoje.
Nežiūrint oficialio prane

šimo, kad Austrijos karo 
ministeris Krobatin prade
dąs savo paprastąjį urliopą, 
Vienojo ir kitur palaikoma

Huerta apleido Meksiką.
Laikinu prezidentu paliko Carbajal

Carranza kviečiamas į sostinę

Kitokios žinios Meksiko reikale

girdas, jogci ...uimpoj atei
tyj busianti paskelbta mo
bilizacija Austrijoje. Tasai 
girdas biržoje sukėlė nera
mybę ir net akcijų kainos 
puolimą.

Vienos spauda labai daug 
garbina Berlyno spaudą, 
už šios širdingą ir pasigai
lėjimo pilną atsineširaą į 
Austriją, kuomet nužudyta 
Austrijos sosto įpėdinis.

Rusijos rubliais palaiko
mi Serbijoj suokalbininkai 
turinti plačius pienus ant 
kiekvieno žingsnio Austri
jos valdžiai kenkti, bombas 
mėtyti ir valdininkus žu
dyti. Antai tomis dienomis 
Vengrijos sotinėj, Budape
šte, policija susekus suokal
bi, kurio tikslu butą suplai
šioti tame mieste valdžios 
luistus, parlamento ir teis- 
darystės. Todėl bustai pa
vesta saugion sargybom

FRANCUOS PREZIDEN
TAS KELIONĖJE.

Pirmiausia pasimatysiąs 
su Rusijos Romanovu.

Franci j os respul >1 i kos
prezidentas Poincare su ka
bineto pirmininku Viviani 
andai apleidęs Franci ją ir 
karo laivu nukeliavęs į 
Kronštadtą, kur pasimaty
siąs su Rusijos caru Roma
novu.

Prezidentas keliaująs šar
vuočiu “France”, kuriam 
draugaująs šarvuotis “Jean 
Bart” ir keli torpediniai 
laivai.

Iš Kronštatdo prezidentas 
Poincare keliausiąs į Nor
vegiją ir pakeliui kitas 
valstybes aplankysiąs. Ke
liaująs politikiniais tikslais. 
Prezidento tai kelionei 
Francijos parlamentas pas
kyręs $80.000.

Meksiko diktatorius, ge
nerolas Huerta, pagaliau 
apleido savo užimamą vie
tą. Su juomi drauge atsis
tatydino karo ministeris 
Blanquet ir visi kiti kabi
neto nariai ir visi iš sosti
nės išvažinėjo. Huerta su 
Blanquet, ištikimosios ka
riuomenės lydimi, trauki
niu iškeliavo į Puerto Me
xico uostą, iš ten gi garlai
viu į Europą.

Huertai apleidžius Mek
siko sostinę, pastarosios pi
liečių specialis komitetas 
iškeliavo pas Carranzą, vy
riausiąjį revoliucionistų va
dą, kuri pakvipsiąs tuojaus 
be jokio pavojaus atkeliau
ti sostinei!.

VOKIETIJA PILNA 
ŠNIPŲ.

Rusija jų ten daugiausia 
turinti.

Berlyne karo teisme už
darytomis durimis andai at
sibuvus byla prieš vachmi
strą Walteri Pohl, kuris už 
500 markių pardavė Rusi
jos kariniam attache Ber
lyne nekurtuos Vokietijos 
tvirtovių pienus.

Pohl pasmerktas 15-kaji 
metų sunkiųjų darbų, iš
mestas iš armijos ir konfis
kuota jo tie 500 markių.

Tokiuo budu Rusijos vi
sa karo atstovija Berlyne 
baisiai sukompromituota. 
Delei to attache atšauktas 
Peterburgan. >

Karaliaučiuje suimta Ru
sijos armijos majoras, ku
ris apylinkėse! matavęs tvir
toves.

ALBANAI. PERGALĖ
TOJAIS.

Buvęs Suv. Valst. pasiun
tinys Williams epirotų 

stovykloje.
Svarbus strateginis Al

banijos miestas Berat an
dai po kruvinam susirėmi
mui su princo Wiedo ka
riuomene pateko į rankas 
albanams revoliucionistams. 
Tie patįs revoliucionistai 
buvo pirmiau paėmę ir tvir
tovę Korica.

Buvęs Suv. Valstijų pa
siuntinys Graikijoje, p. 
Williams, iškeliavęs į Epi- 
rą, į kur jį pasikvietę epiro
tų sukilėlių laikina valdžia. 
Austrijos diplomatija su 
doma tėmijasi į tą William - 
so nereikalingą klaidinę j i- 
mą. * '

Iš Berlyno rašoma, kad 
tenai skubinai atnaujinami

(Tąsa ant 6-to p.).

Generolas Victoriano Hu
erta pasitraukė iš ligšiol u- 
žimamos valdvietės, persta- 
tydamas Meksiko kongre
sui savo pasitraukimą raš
tu. Kongresas jo atsistaty
dinimą priėmė 121 balsu 
prieš 17.

1 liktatoriaus atsistatydi
nimą kongresui perstatė 
Meksiko užsienių reikalų 
ministeris. Kuomet tasai 
raštas kongrese buvo skai
tomas, tankiai girdėjosi 
šauksmai nuo galerijų: 
“Viva Huerta!” Paskui at
sistatydinimo raštas paves
ta specialiam kongreso ko
mitetui peržiūrėti ir iš to 
sutaisyti įnešimus.

Prezidentas Huerta ir 
pats buvo atėjęs kongre
sai! ir visas laikas išbuvęs, 
kuomet buvo skaitomas jo 
pranešimas apie atsistaty
dinimą.

Prai) ošimas sekanč iai
skambėjo:

“Atstovai ir senatoriai!
Valstybinis būtinumas, 

kurį labai gerai suprato 
kongreso atstovai, senato
riai ir augščiausias teismas, 
pakvietė mane užimti augš- 
čiausią_valdvietę šioj respu
blikoj. Paskiau, kuomet 
turėjau garbę toj pačioj sa
lėj prabilti į Tamstas sutik
imai su konstitucijos prin
cipais, pažadėjau Tams
toms, kad būtinai turėsiu 
ir kieku galėdamas steng
siuos įvesti šalin tvarką ir 
ramybę.

Praėjo septyniolika mė
nesių ir tuo trumpu laiko
tarpiu sudariau armiją, su 
kurios pagelba norėjau iš
pildyti savo prižadėjimus.

Jus visi žinote dideles 
sunkenybes, kokiose atsira
do mano valdžia pinigų sto
kos atžvilgiu, kaip lygiai 
viešąją ir neatmainoma glo
ba, kurios neskupėjo ga
lingos respublikos valdžia 
ant šio kontinento revoliu
cionistams, taip kad kuo
met pasirodydavo, kad re
voliucija jau sumalta, kad 
revoliucionistų vadai nesu
tinkanti nuomonėmis, tai 
toji valstybė ieškojo prie
žasties įsimaišyti į gyvuo
jančius nesutikimus, ko pa
sekme buvo amerikoninio 
karo laivyno nereikalingas 
išsišokimas, tics Vera Cruz.

Kas tiesa, atsiekėme 
mėjiinę, kaip Tamstoms 
žinoma — išeinant su pa
garba užgniaužiant mažą 
nesusipratimą miesto Tam
pico, kuomi pasirūpino mu
sų delegatai Niagara Falls, 
bet revoliucija tęsėsi toliau, 
paremiama to, kurio ir nu
rodyti nėra reikalo.

Net ir dabartės kuomet 
musų delegatai Niagara 
Falls atliko daug patrioti
nio darbo, atsiranda tokie, 
katrie sako, jogei aš čia a- 
tėjau ieškoti sau asmeni
nės, bet ne visai respubli
kai naudos. O kadangi aš 
noriu tiems intarimams už
ginti faktais, todėl forma
liai atsistatydinu iš prezi
dento vietos.

Šalies kongresas turi ži
noti, kad musų respublikos 
valdžia visuomet uoliai dar
bavosi su geresnės ateities 
viltimi, jei įstengė laimin
gai pabaigti reikalus su par
tija, kuri Suv. Valstijose 
vadinasi demokratine ir ku
riai parodė, kaip pridera 
saugoti tautos teises.

Norint būti daugiau su
prantamu, pasakysiu tiek, 
kad visas šios respublikos 
valdžios darbas, jai trum
pai gyvuojant, buvo - už
duoti mirtinus smūgius ne
teisingai valstybei. Paskui 
mus ateis tvirtesni darbi
ninkai ir panaudos tvirtes- 
nus ginklus, kuriais, be a- 
bejonės, suteiks mirtiną 
smūgį tai galybei, kuri ant 
šio kontinento pridirbo tiek 
nesmagumų ir dasileido 
prasižengimų.

Baigiant pažymėsiu, jo
gei apleidžiu šios respubli
kos prezidento vietą, pasi-

(Tąsa ant 16-to p.).
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INIOS IŠ LIETUVOS.
(Iš “L. Ž.”).

Gardino stipendij antes. 
Šiais mokslo metais Gardi
no felčerių pirbuvėlių mo
kyklų baigė dvi Kauno sti- 
pendijantės: Jadvyga Dab- 
kevičiute ir Ona Osepenko. 
Joms skiriama kiekvienai 
30 rub. pašelpos. (n).

Mokslus baigusieji. Vyrų 
gimnazijų Kaune šiais mo
kslo metais baigė šie lietu
viai: Mikas Lipčius, Jac
kus Riekus, Zigmas Nau
jalis ir Milčius. Losickai- 
tės mergaičių gimnazijos
VII klasę baigė Liuda Ta
rnaite ir Ruškytė; specialę
VIII klasę baigė Autose 
Gustaitytė ir Julčė Lozo- 
raitytė. Tokiu budu kartu 
su komersantais Kaune 
baigė 9 lietuviai ir 4 lietu
vaitės.

Gaisras. Naumiestyje 
(Suv. g.) birželio 13 d. 7 v. 
ryto sudegė Šuklių Pavil- 
čiaus visi trobesiai. Mat, 
garo mašina klojime malė, 
na ir per neatsargumų už
degė. Nors kaikurie trobe
siai buvo dengti ir ne šiau
dais, bet kadangi buvo kai- 

. tra, tai visi trobesiai umu 
laiku supleškėjo. Sudegė 
daug gyvulių. Liko tik tie, 
kurie tuo laiku ganėsi jau 
laukuose. Nuostoliai siekia 
keletu tūkstančių rublių.

Gaisras. Gegužės 30 d. 
Šimonių miestelyje (Ukm. 
apskr.) sudegė kun.. Pau-

1 "girt g1 mlH'wiMS- 
ir tartokas. Drauge sudegė 
daug žmonių rastų, lentų, 
grudų ir tt. Sakoma, kad 
gaisras kilęs dėlei malūno 
užveizdos neatsargumo. Nu
kentėjusieji žmonės manų 
reikalauti iš fabriko savi
ninko atlyginimo.

Pasiutęs vilkas. Dysnos 
apskr. pasiutęs vilkas ap- 

į kramtęs 200 galvijų ir avių.

Žemės brangumas Vil
niuje. Už ketvirtaini sieks
ni Jurgio prospekto srity
je geresnėse vietose moka
ma 180 — 500 rub.; 10 me
tų atgal už ketvirtaini siek
snį mokėdavę 50 — 120 
rub.

Nusižudymas. Birželio 2 
d .Šiauliuose nusižudė, at
siguldamas ant bėgių trau

kiniui praeinant, 18 — 20 
in. Gedvilą, paeinąs iš Tel
šių apylinkės. Nusižudėlis 
paliko lenkų kalba rašytą 
rašteli, kuriame prašo pra
nešti tėvams apie jo mir
tį.

Traukinio ratais beveik 
visai nupjauta jo galva ir 
dešinė ranka.

Gaisras. Prie-pat Taura
gės plento birželio 2 d. su
degė turtingo žydo Lont’o 
kūtelės, skiepas ir labai 
daug medžių.

Lont’as ir kiti turėjo to
je pačioje vietoje daug na
mų prisistatę, bet greit at
bėgusių gaisrininkų dėka 
visi gyvenamieji namai li
ko apsaugoti nuo ugnies.

Nuskendo Ventoje. Bir
želio 5 d. Ventoje ties Ma

žeikiais nuskendo 21 m. 
vaikinas Narotas iš Mažei
kių. Apie 6 vai. vakaro ke
turiese, 2 vaikinu ir 2 mer
gini, pasiėmė pasivažinėti 
laivelį. Truputį pavažiavus 
jaunuoliai norėjo kitaip 
persėsti, bet per neatsargu
mų laivelis apsivožė. Vie
nas vaikinų, kuris mokėjo 
gerai plaukti, išgelbėjęs a- 
bi mergaiti, šoko vėl į van
denį gelbėtų draugo, bet jo 
toje vietoje jau neberado. 
Jį atrado ir ištraukė tik a- 
pie 10 vai. nakties. Velio
nis paliko motinų, kurios 
jis buvo duonos davėjas, 
seserį ir brolį, tarnaujantį 
kariuomenėje.

žmogus-žvėris Gegužės 
26 d. Telšių priemiestyje 
Dirkštelių dvaro miško sar
gas Bulauskis susiginčijo 
su Levanauskiene del kaži- 
kokioS pievos ir pradėjo ko- 
lioties. Levanauskienės sū
nūs, matydamas koliojant 
jo motinų, ėjo jos užtarti, 

i Kuomet jis prisiartino prie 
' Bulauskio ant 15 žingsnių, 
; tai šis, įniršęs, kaip žvėris, 
i šovė iš šaudyklės į Leva- 
i nauskį ir peršovė abi koji, 
j Bulauskis norėjo dar an
trų sykį šauti, bet Leva- 
nauskis, surinkęs paskuti
nes spėkas, pribėgęs prie jo 
nuginklavo jį ir parkrito a- 
palpęs. Levanauskis guli 
dabar ligoninėj ir yra silp
nas, nes suvaryta į jį dau
giau, kaip 30 šratų, gi Bu
lauskis sėdi Telšių kalėji
me.

Šiaulių lietuviai. Šiaulių 
lietuviai turi savo draugi
jų, pareina daug įvairių 
laikraščių, kningų, vienok 
lietuvystė, lyg apsiniaukęs 
dangus, neišduoda čia savo 
šviesos.

Dauguma šiauliečių kal
basi lenkiškai. Kas bent- 
kiek padoriau apsidaręs, 
tas, žiūrėk, jau drožia len
kiškai, nors gerai ir nemo
kėdamas. Bažnyčioj daugu
ma matyti su lenkiškomis 
maldakningėmis, kitas tie
siog slebizavoja, bet skaito 
būtinai lenkiškai. Ir tokių 
“lenkiškųjų lietuvių” Šiau
liuose yra daug. Lietuviš
kai kalba ’ daugiausiai kai
miečiai. Užkalbinsi kaimie
tį, visados pasirodo jis esąs 
lietuvis.

Šiaulių moksleivių tarpe 
yra irgi daug jau ištautė- 
jusių, ypač gimnazistų. Bet 
dar daugiau ištautėjimas 
žymu pas panaites-inokslei- 
ves. Jos tai dagi kalbėti 
lietuviškai bijosi ir tarp sa
vęs daugiausiai vartoja len
kų kalbų. Susipratusių čia 
maža saujelė, kurie ir dar
buojas, kiek beįmano, o 
darbo daug, ypač merginų 
tarpe, kurios daugiausiai 
nusideda prieš lietuvišką 
kalbų, joms reikėtų labiau 
išnaudoti laiką geriems bei 

i doriems pasilinksminimams 
ir imties lietuvių laikraš- 

i čių.i
Marijampolės mokyklas 

baigė: Vyrų gimnazijų: J. 
Krikščiūnas, V. Ambroze- 

: virius, M. Vitkauskas, V. 
Mašalaitis M. Bagdonas, A. 
Grigaitis, J. Dailyda, A. 
Gvlvs. a■

Breverniutės moterių gim- Į 
naziją baigė: J. Avižieniutė| 
M. Blažioniutė, M. Kauny- 
tė, O. Matulaičiutė, T. Ma- 
žiokiutė, A. Šepšiutė, K. 
Uogintaitė, P. Sinučiutė.

Žiburio 4-rių klasių pro
gimnaziją baigė: M. Aiii- 
braziejdtė, U. Budziutė, J. 
Bukevičiutė, M. Galdikai
tė, O Muraškaitė, S. Petke
vičaitė, P. Smolenskaitė, P. 
Švelniutė, M. Endziulaičiu- 
tė, T. Budinauskaitė. Iš
skyrus pastarųjų, visos ke
tinančios laikyti kvotimus 
V-ton gimnazijos klasėm

Šiaulių moterių gimnazi
ją baigė 2 lietuvaiti: Pe
trauskaitė Ona ir Orvidai- 
tė Zosė. Abi mano 
matūros kvotinius.

laikyti

Pane- 
(Nad-

Cukraus burokai, 
iminės Ūkio Ratas 
niemenskie Kolo Rolnicze), 
kuriam priklauso daugiau
sia lenkai dvarininkai, pri
pažino, jogei Suvalkų gub. 
gerai galėtų būti auginami 
cukraus burokai ir cukrus 
iš jų varomas. Laimingos 
pradžios! Tik kįla abejoji
mas, kur.pigiaus kuro ga
vus. Mat, cukraus dirbtu
vės tenai žydi, kur pigus 
kuras. Pas mus gi akmeni
nių anglių nekasa.

Lietuvių apsileidimas. Po 
žinomų praėjusių jau baž
nytinių riaušių kaip lenkai, 
taip ir lietuviai buvo suska- 
tę taisyties bažnytinius 
chorus. Iš pradžios lietu
viai uolumu susilygindavo 
su lenkais, bet keliems me
tams praėjus lietuviai, ma
tomai, ima apilsti, apsilei
sti, laiku nesusirinkti, o tuo 
tarpu lenkai ir iki šiol lai
kosi iš vieno neapsileisdami. 
Argi negėda mūsiškiams!

Taip-pat duodasi patė- 
myt apsileidimas ir drau
gijų veiksme. Baugu, kad 
perdaug nenukristmne.

Geležinkelis. Kaž-koks 
inžinierius Berną J avičius, 
prigulintis prie tyrinėjimo 
taip vadinamo Lietuvos gel- 
žkelio (nuo Mintaujos į 
N. Vileika), rašo į Mari
jampolės magistratų, apsi
busiąs padaryt tyrinėjimą, 
gclžkeliui nuo Pilviškių į 
Marijampolę, toliau išgau- 
siųs leidinių ir pravesiąs tų 
kelių, jei gyventojai nors 
tyrinėjimui duotų pinigų. 
Boto dar laiške jisai pride
da, kad gavęs jau leidimų 
tyrinėjimams šiems gele
žinkeliams — nuo Raseinių 
į Kauną ir 
Kreicburgų. 
geležinkelio 
pasak inž.

nuo Kauno į 
Marijampolės 
eksploatacija, 

Bernatavičiaus,
galėtų gerai apsimokėti.

Gučiunai (Ukmergės ap., 
Kauno gub.), Gricium; kai
me pavogė du kiekvienas 
150 rub. vertės arkliu. Pa
staraisiais 15 — 20 metų 
tokių atsitikimų čia nutek
davo girdėti.

Marijampolė. Seinų vys
kupas A. Karosas, tris die
nas lankęsis Marijampolė
je, nukeliavo į Šunskus.

Vilkiviškiai (Trakų ap., 
Vilu. g.). Vilkiškių kaime 
kilo didelis gaisras, kuomet 
namie buvo pasilikę tik ma-

KATALIKAS

Pas mus pra 29 lietuviai klerkos. Bile kuris jų jums 
mandagiai ir gražiai patarnaus.
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Didelis Pusmetinis Vyru

$5 Siutų Išpardavimas
DABAR PRASIDĖJO

I JA I) System

Skubus piinas išpardavimas 
visų musų vyriškų $7.50 ir 
$11 Siutų tik už $5.

Jie negali susilyginti nei su ko
kiais kitais siutais už tokią kainą, 
jie pasiūti pagal vėliausią madą 
ir pasiūti geriausių šioj šalyj siu
vėjų. Todėl gali būti tikras, kad 
gausi madną siutą. Visokių šaižų. 
Naujausios mados.

Vyrams ir jauniems vaikinams 
$7 vilnoniai, dailus, kašmieriniai 
Siutai tik po ............... ..................

Vyrams i r jau
niems .vyrams $11 
dryžuoti, tweed 
siutai tik po .......

Vyrų ir jaunų vy
rų $7.50 worsted 
siutai tik po........

Bus duodamos Klein Bros. Stempos
Dabar gali but apmainomos ant tabokos kuponų, muilo apvyniojimų, muilo 
kuponų, tagų, ženklelių ir vaizbos ženklių. Kningele su KLEIN BROS, 
stampomis verta $2.50 pinigais arba $3 tavoru. Taigi šis geras pasiūly
mas prigelbes jums gauti daugiau už jūsų apvyniojimus kuponus ir tt.

Stampos duodamos ui sekančius tavorus:
Hamilton Coupons Bagley’s Tobacco Vouchers

Galvanic Soap Wrappers Pojar Bear Coupons
Babbitt’s Borax. Floating and Bagpipe and Oid Nut Coupons 

Scouring, Soap Wrappers Pinkerton Tobacco Co’s Coupons 
20-mule Tcaiii Soap Wrappers Penn Tobacco Co’s Coupons

United Cigar Store Coupons Mothers’ Oats Certificates
Am. Tobacco Co’š Coupons Washington Crisps Pictures

American Tobacco Tags Friend’s Oats Certificates
Ligget & Meyers Tobacco Tags Rub-no-More Scap Trade Marks 

P. Lorrilard’s Co. Coupons Lekko Soap Co’s Wrappers

ži vaikai, o suaugę laukuo
se dirbo. Sudegė 26 ūkinin
kų 94 trobos.

Panevėžio apskrityje vie
na savaite atsitiko 7 gais
rai. Sudegė daug trobų su 
gyvuliais ir ūkio padarais. 
Taip-pat, pasak laikraščių, 
Panevėžio apskrity.; daž
nai atsitinka vogimai.

V. Kudirkos kapas. Lie
tuvos susipratusioj i visuo
menė žino, kad ant Šešupės 
kranto, Naumiesčio kapinė
se, ilsis musų neužmiršta- 
inasai, Dr. Vincas Kudir
ka. Čia Kudirkos giminių 
nėra: tėvai ir kiti giminės 
ilsis savo tėviškės, Paeže
rių (Vilk, apskr), kapinė
se, sesers ir broliai iš pa
motės įsisklaidę po visų pa
saulį, vienintelė tikroji, dar 
tebegyvenanti sesuo, irgi 
toli nuo Naumiesčio. Te- 
čiau, nors Kudirka ir ne
turi čia giminių, bet turi 
savo ideų pasekėjų, užtai 
ir jo kapas nėkuomet ne
būna apleistas. Pasirodo, 
kad jo kapas nuo-pat pra
džios, t. y. jau penkiolikti 
metai, prižiūrimas, nuo pikt
žolių apravimas, gėlėmis 
apsodinamas . ir apskritai 
visų laikų gražiai užlaiko
mas g. O. Baltrušaitienės 
iš Naumiesčio. Už tokį mu
sų didvyrio kapo globoji
mų Lietuvos visuomenė tu
ri tarti jai ačiū.

Labai retai teatsitinka, kad biznierius, kaip 
ten užimtas jis nebūtų, butų perdidžiai už
imtas, kad negalėtų pakalbėti per telefonų.

Bell patarnavimas ne vien užtikrina susi
žinojimų veik kiekviename atsitikime, bet 
sutaupina laikų asmeninio pasimatymo.
Bell telefonas yra magiškas raktas del 
kiekvieno biznio durių.

Vartok apsčiai lokali ir Long Distance te
lefonų.

..fi ;

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

I Nėra lietaus. Musų uki- 
'įlinkai negali .sulaukti lie
taus. Vietomis vasarojus 
prie sausumos jau džiūsta; 
jei toksai oras dar ilgiaus 
pabus, tai ir rugių derlius 
bus nekoks. Pievų beveik 
dar niekame nešienauja, gal 
but laukdami, kad daugiau 7 O
žolės priželtų. Tcčiau taip 
manydami valstiečiai ne
mažų nuostolį savo ūkini 
padaro. Pavėluota nupjau
ti žolė bebus šiaudų vertės.

O lietaus gal dar negreit 
sulauksime.

.. ii ■uijnii lin.il I 11 i

HuaoraS^Satyri
| Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

I
® SURINKO

JUOKU MYLĖTOJAS.
Puslapių 151.

Na visuomet žmogui tinka būti susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. lėčiau linksmas upas žmogui sutei- 

IĮĮ kia sveikatą ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turit! 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susiėjimuo- 

H se. Bet darbininkas žmogus ne visuomet turi progą tokius susirinki- 
a mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai vienu 
I sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.
| Tokiems žmonėms mes mielai patariame nusipirkti kningų vardo

HUMORAS IK SATYRA,
S kurią beskaitydami atras tiek daug užimančių Juokų, kad su ta knin- 
I ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti Juokingiausi 
I! aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Talppat ir 
B garsingųjų pasaulio vyrų Juokingi pasielgimai. Daug prirašyta burna- 
Į ro ir iš vaikų gyvenimo.
I Kninga turi daugiau pusantro šimto puslapių. Spauda aiški ir Vi

siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 50 centų. Ta pati 
į audeklo apdaruose 75c.

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

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

Nauji geležinkeliai. .Jau 
pasibaigė visi tyrinėjimai, 
reikalingi tiesimui geležin
kelio vardu Gomelis — No- 
vo-Beliea — Černigovas — 
Kievas. Pats tiesimas gele
žinkelio prasidėsiąs atei
nantį pavasarį.

Baigė mokyklas. Vilniaus 
vidurines mokyklas šiemet 
baigė šie lietuviai.

Marijos ginmaz. pedago
ginę klasę — Ona Kerpaus- 
kaitė. Mano mokinties me
dicinos.

Paulauskio vyrų gimn.: 
Stasys Kairys (mokinsis 
medicinos) ir .Jackus Son- 
deekas (mokinsis agrono
mijos).

Technikų mok. — Petras 
Kairys (mokinsis statymo 
mokslų).

Feldšerių mokyklų baigė 
2 lietuviu.

PIRMI BALTVE1DŽIAI ŽMONĖS, kurie atkako A- 
inerikon, buvo Leif Ericsson ir jo drąsus vikingu 
sankeleiviai. Tai buvo beveik tūkstanti metu atgal, 

kuomet skandinavai valde jūres ir laikė plaukinėjimo 
mokslą paslaptyje*. Historija tu šviesplaukių, laisvę 
mylinčiu sūnų ir (lukteriu Švedijos, Danijos ir Norve
gijos, yra pilna dainų ir pasakų. Šioj šalyj milijonai 
tų žmonių yra ir kuomet tik einasi apie laisvę, pažan
gą. žmonijos, jie tuoj stoja, pirmon vieton ir drąsiai 
stoja Į pusę, kurioj yra tiesa. Nėra per juos geresnių 
piliečių ir didesnių asmeninės laisvės mylėtojų. Per 
šimtmečius mus tikrieji skandinavai vario
jo nuosaikiai miežinės salyklus gėrimus. 
Kas, ištikro, gali sakyti, kad tas jiems šio- I 
kino ar tukino budu pakenkė? Jie tai pri- 
gelbėjo išdirbti puikų Budweiser, kurio 
pardavinėjimas milijonais butelių viršija 
kitus. 7500 vyrų išviso kasdien reikalinga, 
kad išdirbti reikalaujamą didumą Budwei- 
serio.

bravarnėjANHEUSER-BUSCH, st. louis, u. s. a.
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GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI

Birutninkas.

merikonų

bet 
lietu-

kad 
kad 
tris

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

I

darbinin- 
tai vieni dūmė Lietu- 
o kiti ėmė indomauti 
farmas. Pirmiau krei-

Užkletėjimas, skilvio nemall* 
mas, dispepsija ir kepenų 
neveiklumas.

metų pasekmingo vartojime, 
savo užduotį; po sunkiai 11-

tokic darbeliai 
svaigalu vartoj i-

J -.-r •

dr-joj 
tai 
ne
at
dr-

Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarikų Vakacijų

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

Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelįų dienų ar 
sanvaičių, laike vasaros karščių ant pailsto tai žinokit, kad nerasite geresnės 
vietos *už:
LEMONT’S RESORT FRUIT FARM, apygardoj Sodus. Michigan

■
...

ir užsimokėjo

darbininkus.
Fannerys.

J

c

£
G

7

i >

PINTO, SASK., CANADA. vai žiūrėdavo į farmas, o 
Del D. B. Pratapo paklau

simų.
Pamačiau ‘1 Ka taliko ’ ’ 

No. 27 minėto vyro straip
sni apie ūkio dalykus. Ten 
prašyta lietuvių farmerių 
siųsti į “Kataliką” žinias 
apie apsigyvenimą ir pasi
sekimą ant farmų. Aš to
kiam dalykui pritariu ir 
džiaugiuosi, kad atsirado 
tarp lietuvių jaunų vyrų 
tokių, kurie eina ūkio mok
slus. Tokie daug patarnaus 
savo tautiečiams

Dabar paminėsiu apie sa
vo gyvenimą.

Šioj apygardoj yra astuo
ni fanneriai. Jie dar nese
nai apsigyveno ant ūkių. Aš 
pradėjau gyvenimą ant u- 
kio tik su $700. O kiti tu
rėjo ir po $1.000 ir po $500, 
o dar kiti tik po $300. Bet 
visiems pusėtinai sekasi. 
Žinoma, tam, kuris su ma
žiau pradėjo, yra sunkiau. 
O žemė visi gavom iš val
džios dykai. Gavome po 160 
akrų. Tokie ūkiai vadinasi 
homestead. Tai-gi mes ga
vome po homestead. O že
mė tai labai gera. Lengva 
išdirbti. Viskas gerai auga. 
Sėjam vasarinius kviečius, 
avižas, miežius, daržoves, 
žodžiu sakant, viską ir vis
kas atneša gerą pelną. Ne
ša tokį pelną, kokio mums 
nenešė nekada nei kasy
klų, nei dirbtuvių darbai.

Vienas čia keblumas, kad 
žemė akmenuota. Didieji 
ūkininkai užėmė liuosąsias 
žemes del ganyklų. Todėl 
šioj apygardoj bus sunkiau 
gauti homestead.

Aš dabar taip prasigyve
nau, kad mano gyvenimas 
vertas $2.000. Kitų gyveni
niai verti daugiau, kitų 
mažiau.

Kiek teko man girdėti, 
tai visi ūkininkai džiaugia
si, kad nereikės daugiau 
gerti kasyklų dulkių ir 
dirbtuvių durnų ir kad ne
reikės susenusius, sugedu
sius valgomuosius daiktus 
pirkti iš krautuvių.

Aš sakau, kad ant ūkio 
geriau, negu susikimšus 
miestuose. Miestuose kiek 
nusenusiam žmogui ir (lai
bas sunku gauti. O ant u- 
kio ar senam ai“ jaunam vi
sada darbas ii“ duona be ru- 
pesties. Nereikės laukti c,i- 
cilikų žudomojo rojaus. Ci- 
cilikai nesirūpina ūkinin
kavimu, tai •nuoširdžiai pa
tariu tautiečams ūkinin
kauti.

Tamošius Pranckevičius.

dabar ima galvoti, kad tai 
geras daiktas. Mieste bū
damas mano didis ponas e- 
sąs, kad po sąšlavynus, po 
smukles gali landžioti. Man 
tas labai navatna išrodo. 
Lietuvoj mūsiškiai veik nei 
nematė dirbtuvių, kasyklų, 
o čia jas pamėgo ir lenda, 
kur juos patinka visokios 
nelaimės, sužeidimai, mir-

Aš pradėjau ant farmos 
gyvenimą su $50, o šiandie 
esu gerame stovy j ir esu 
sau žmogus, o ne čintaba- 
kio pastumdėlis; nebaisu 
man nei straikai, nei be
darbės, nei kitokios šmė
klos, kurios persekioja mie
sto

KENOSHA, WIS.
Kybartas mokina “Biru

tės” chorą.
Kuomet ištinka

kokia stambi permaina, 
tuomet kartais iškila 
susipratimai. Taip buvo 
sitikę mus “Birutės”
joj. Kuomet “Birutės” cho
ro vedėjas persimainė ir e- 
mė chorą vesti naujai at
vykusia vargonininkas p. 
K. Kybartas, tai buvo kilę 
keblumų ir pasibaigė tuo, 
kad per nekurį laikotarpį 
“Birutės” dr-ja liko be. 
chorvedžio. Apie tai jau 
buvo “Kataliko” No. 17. 
Dabar viskas susitaisė ir 
visi dalykai eina kuogra- 
žiausia. Vargonininkas p. 
K. Kybartas veda “Biru
tės” ęhorą ir dabartės mo
kina operetę “Birutė”, ku
ri Ims scenoj pastatyta spa
lio 26 d. (Darbo d.). Dr-joj 
yra gerų balsų, o chorvedis 
uoliai darbuojasi ir todėl 
veikalas bus atsakančiai pa
statytas.

vėrus kuopą, bet pasirodė 
negalima. Atsilankę moks
leiviai prisirašė prie A. L. 
R.-K. M. S. sekanti: Simo
nas Rakauskas, Mikolas 
Gust ir Pranas A šunis.

Moksleiviai ir vietinis 
klebonas svarstė, kad sut
verus “Vvčiu” rateli; liko- 
si atidėta ant tolesnio lai
ko, kad gerinus prisiren-, 
gus sutraukti jaunuomenę.

Kel i a u j auti s M oksl eįi vis.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Mokslo metų pabaiga.

Praėjusiais metais Nia
gara universitetą lankė 
tarp trijų šimtų moksleivių 
tris lietuviai. Vienas buvo 
teologijos skyriuj ir du fi
losofijos. Mokslo metai čia 
pasibaigė birželio 16 d. Bu
vo surengtas gražus pro
gramas ir Buffalos vysku
pas Chas. H. Colton dalijo 
baigusiems diplomus ir auk
so medalius pasižymėju
siems. Smagu paminėti, 
kad ir lietuvis užsipelnė 
augštos dovanos. Už šaunų 
pabaigimą filosofijos kurso 
V. B. Urba iš Chieagos ga
vo aukso medali. Šis vvru- *■ • 
kas yra jaunas, bet akylas 
ir gabus. Priguli prie S. L. 
M. R. K. A. Ateinančiais 
metais šaunus vyrukas stos 
teoliogijos kursan.

Vieta čia gera, 
šion mokyklon
viai nelabai tevažiuoja. Gal 
but del brangumo. Kolegi
jos moksleiviams atsieina 
po $350, o kur dar pašali
nės išlaidos. Seminaristams 
tereikia mokėti tik $250.

Senutis.

tikimai ir prisiėjo skirties, 
nes cicilikas jai ir jos šune
liui ėmė neduot ant maisto. 
Papuolus dideliu vargau, 
rašė pas gimines, klodama 
visą savo baisų padėjimą 
ir klausdama rodos, kas da
ryti ir kur dėtis. Kartu iš
sižada cicilikybės ir keikia 
eicilikų laikraščius, kurie 
ją iš doros kelio išvedė ir in
tra ūkė vargau ir nešlovėn.

Gerai sena patarlė sako: 
vargas ir protant išmokina.

Kalakutas.

nesunku dar atpirkti.
Niekas čia nevaitoja del 

bedarbės. Dirba sau žmone- 
liai linksmus po žaliuojan
čius laukus. Šventei atėjus, 
jaunimas važiuoja pasilinks
minti i artiniesi) juosius 
miestelius, — tai North 
Judson, tai Į Knox, tai i 
Valparaiso. Mums lietu
viams taip-gi nėra čia nuo
bodu. Neužilgo tikimės su 
laukti nauju kaimynų. Bu
vo atvažiavę keliatąs lietu
vių apžiūrėti farmų. Vi
siems patiko. Rengias už- 
sipirkti po dirvos plotą.

Po truputi ir lietuviai i- 
ma suprasti, kad miestuose 
jiems nėra ateities.

P. Budrunienė.

Redakcijos atsakymai.
Visų paniekintam, St. 

Charles. Beveik apie visus 
tuos dalykus jau buvo “Ka
talike”, todėl jų nei nekar
tosiu].

“Kataliko” skaitytojui, 
Boston, Mass. Tamstai pa
tariame rašinėti mums ži
nučių iš vietos lietuvių gy
venimo. Atsiųstojo raštelio 
nedėsim.

f Severn’s
i Balsam
I of Life

I
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbsti organizmui atlikti 
gai paskubina pasitaisymu.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisanCiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.

I
 Kaštuoja 75 centus. Gauna

mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE. Severus Regvliatoriuja( priderantį negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly-

KK ėiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.
'>■ Reikalaukite “Severa’s Regulator.’’ Knygelę “Sveikata

Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, anė- 
ir.ija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo
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PELHAM, N. H.
Lietuvis džiaugiasi iš 

farihos.
Šios apygardos farme- 

riai jau valo šieną. Visi ja
vai ir pašaro žolės gerai šie
met užderėjo. Lietaus yra 
pakaktinai ir viskas ant lau
kų gražiai išrodo. Lietuvių 
farmerių čia nedaug tėra. 
Lietuviai grudžiasi Į mie
stus. Kai pašneki būdavo 
apie farmas, tai nei klausy
ti nenori, girdi, Lietuvoj jie 
prisidirbę laukuose ir dau
giau nenorį. O dabar kai 
bedarbė pažvelgė baisiomis 
akimis Į. miesto 
kus, 
von, 
apie

WAUKEGAN, ILL.
Pradedama veikti.

Vietiniai lietuviai gyve
na gerai ir gražiai, vieta 
apsti, oras tyras. Turi gra
žią bažnyčią ir dedelę muro, 
ruimingą mokyklą. Parapi
jiniai reikalai esti gerai ve
dami kini. K. Zaikausko. 
Dvi bažnytinės dr-jos turi 
didelę ir gražią svetainę. 
Iš dr-jų pažymėtina Tea
trališka dr-ja; toje dr-joje 
randasi skyrius ir muzikan
tų, kurie pusėtinai sugro
ja.

Tš inteligentijos . mažai 
randasi. J. Bruževičia, ap- 
tiekininkas, yra vienas iš 
pirmesnių inteligentų. Dar 
kad sulenkėjimo dvasia pas 
nekuriuos lietuvius viešpa
tauja. Vis-gi reikėtų jau 
susiprasti ir tuos svetimus 
kailius pamesti. Kuoin-gi 
tas “polakas” yra geres
nis?

Kaip kitur, taip ir Wau- 
kegane su darbais žmones 
bėduoja. Daug randasi be
darbių, kiti dirba po dvi, 
tris dienas savaitėje.

Liepos 8 d. buvo sušauk
tas moksleivių susirinki
mas. Susirinkiman atėjo tik 
trįs vietiniai moksleiviai, o 
ten esama ir daugiaus.

Mat kiti dar nieko neži
no apie moksleivių judėji
mą. Buvo kalbėta, kad sut-

PITTSBURG, PA.
Kaip patarnavo eicilikų 

laikraštis.
' Buvo toks atsit ik imas. 
Gyveno čia jauna našlė ir 
turėjo keturių metų sūneli. 
Jau ji turėjo savo galvoj 
cicilikinių vėjų. Žinoma, 
jai rūpėjo ištekėti. Lygiai 
suprantama, kad norėjo iš
tekėti už vyro, kurs pasi
žymi cicilikine gudrybe ir 
mokslu. Jei ko žmogus ti
krai ieško, tai dažnai to ieš
komo, pageidaujamo daly
ko pasiekia. Taip ir ši mo
telis. Rūpinosi, stengėsi ir 
gavo.

Kadangi jai čia nepasi
taikė sugriebti pageidauja
mo vyro, tai ji sumanė pa
sinaudoti patarnavimu ci
cilikinių laikraščių. Pasi
garsino, kad paieško vyro 
a]>sivedimui. Ilgai nelaukus 
ii- atsišaukė kavalierius, 
nekokia ponas Kikisas iš 
Chieagos. Ėmės rašinėtis 
meiliškus laiškus ir abu, 
matyt, pasijuto, kad jau Į- 
simylėjo. Tai-gi žmogus da
bar ir netikėk i stebuklus. 
Juk čia po visų akimis ste
buklai dėjosi. Per laiškus 
susimylėjo. Nedidelė štuka 
gydyti per laiškus, ką da
ro stebuklingieji daktarai. 
Bot kur kas didesnis daly
kas Įsimylėti per laiškus. 
O vis tai dedasi per malo
nę eicilikų laikraščių.

Štai kavalierius ir pats 
atidumia iš Chieagos ir ži
noma, pasitenkino civiliu 
šlitibu. Abu laimingu išpyš
kėjo Į Chicago.

Neužilgo paaiškėjo, 
tas vyras yra vedęs, 
Lietuvoj turi pačią ir
vaikus. Pamatė vargšė, kad 
padarė klaidą. Kilo nesu-

E. VANDERGRIFT, PA.
Blogi darbeliai.

Gerų darbų, gerų veiki
mų nenuveikia čionykščiai 
lietuviai. Užtat visokių 
niekdarbių tai netrūksta. 
Štai nesenai dvi moteris, 
kurios ilgai gan gerai su
gyveno ir alučiu viena an
trą vaišindavo, susikivirči
jo. Pasibaigė tuo, kad vie
na antrą suareštydino ir 
suareštuotoji užsimokėjo 
$13.27. Tai mat ant ko vy
rų uždarbiai eina. Bet ir 
tarp vyrų visako atsitinka. 
Keliatas štai vyrukų, gerai 
Įkaitę nuo alaus, ėmė gin
čyti es. Paskui kilo vaidai ir 
stumdymaisi. O vienas 
smarkuolis buvo dėdės ap
malšintas 
$31.48.

Tai vis 
dedasi del
mo. Dabar viena kompani
ja labai ėmė žiūrėti i blai
vumą savo darbininkų. Si
me tiesiog klausti darbinin
kų ar vartoja svaigalus. Ži
noma gali užsiginti. Bet tą 
galima susekti, ar užsigina 
ar ištikro nevartoja. Darbi
ninkai turėjo eiti i ligoninę 
ir duoti savo šlapumą iš
tirti. Čia ir pasirodė mela
giai. Sumelavusieji neteko 
darbo. Kaikurie turėjo ge
rus dailius ir turėjo netek
ti.

Abelnai čia netrūksta vi
sokių negerumų, peštynių 
tarp lietuvių. Andai liepos 
5 d. du Įsigėrusiu gerai ap
juodino sau antakius. Ne
senai viena pora pakriko, 
nors tik metai, kai apsive
dė. Vyras buvo geras, darb
štus, taupus. Pati, paėmus 
banko kningele, gyvena 
sau. Kasžin kai]) pasibaigs.

Ten buvęs

MASON CITY, PA.
Bjaurus nedorėlis.

Baisiu, pinklių nedorėliu 
atsiranda tarp Amerikos 
lietuviu. Štai šitame mieste 
vienas išgama J. A. liko 
patrauktas tieson už išgė- 
dinimą savo ištekėjusios .se
sers. Kokiu, mat, gyvuliš
kai ištvirkusiu žmonių pa
sitaiko.

NORTH JUDSON, IND.
Puiku ant farmų.

Ši vieta, nors taip arti 
nuo Chieagos, bet lietuvių 
farmerių šioj apylinkėj dar 
visai mažai, vos tik keturi 
ir tie nesenai nusipirkę far
mas. Apylinkės čąa labai 
gražios. Žemė derlinga. 
Baugiausia čia sėjama ru
giai ir cibuliai. Šiemet ja
vai laukuose labai užderė
jo. Sodnai taip-gi puikiai 
išrodo. Obelių, pyčių šakos 
linksta nuo vaisių.

Gražiausia išrodo vokie
čių farmos. Amerikonų gan 
apleistos. Nuo

Iškeikimo formula. 
“Rieč” praneša, kad Rusi
jos stačiatikių visi dvasiš
kiai iš savo sinodo apturė
ję leidinmą iškeikti iš sta
čiatikių cerkvės visus tuos, 
kurie pereina katalikystėm 
Pastaraisiais laikais sino
das net tam tikslui ir for- 
mulą patvirtinęs.

tuoj ant kranto upes St, Joseph, yra tai puikiausią linksmiausią ir sveikiausią 
vietą praleidimui vasaros kartšų dienų po pavėsinis puikiausių medžių. Yra ten 
geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minerališki vandenis, 
kurie yru naudingi ruematizuotįems, nervuotieins ir nusilpnėjusiems.

Puikiausia vieta žuvavimui. Visokį vaisiais kaipo: žemuogės avietės, obuoliai 
griūties ir vynvuogės — viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes vystai ir 
gardžiai taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienus ir kiaušiniai švieži 
nes turiu karves ir vištas.

Puikus vasariniai nameliai taip vadinama “cottage”, su papuoštoms ir 
minkštoms lovomis, ir daug kambarius dideliame budink?, vis tai dėl poilsio at- 
silkantiems šviečiama. Prekė: $8.50, už savaitę ir augščiau $1.75 pęr diena ir 
naktį ir augščiau (Džiovininkų nepriimam).

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

Laivai iš Chieagos išeina du kartu kas dieną: 9:30 rytmety j ir 11:30 va
kare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiais parems savo draugbrolj, lietuvį, 
o ne kokį ten airį arba žydą, pasilieku su godone jūsų.

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

. Apsižergus 
Geležinius Sienoju 

^mosuojant plaktuku, kilnojant tonus g<
žies augštai ore, reikia ir atsidvėsti 7AI0- 

‘GUI. Ir reikia šviežios, saldžios, švelnios 
’NAVY tabokos pasidirbti cigaretams, ku
riuos tie žmonės ruko visą dieną, gaudami 
sveik:) užsiganėdinimą.

GAIL& AX 

NAVY 
Long Cut ^Tobacco 

"Geriausia taboka geriausiam pakelyje"
NAVY yra aukso spalvos gryna subrendu

si švelni Burley taboka — rūpestingai išlai
kyta per tris metus, kad atsiekus puikaus 
Burley švelnumo ir kvepėjimo. JOKIA KI
TA taboka neturi tokios stebėtinos skonies 
ir kvapsnio kaip NAVY.

Lengva yra išmokti susukt šitą 
šilkine NAVY į cigaretą — nei 

trupučio tabakos nenubar
stant.

NAVY yra viskam 
l tinkama taboka — 

iš jos pasidarysi 
gerą cigaretą, ji 
kvepia ir yra ma 

, loni pypkėje ir ji 
; gardi žėbanti.
Pabandykit šitą tabo 
ką savo pypkėje, o 

žėbranti taip-gi gana

DYKAI popierelią kningele 
su kiekvienu 5c pakeliu.

" THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

G
G

o 
°! 
o 
o
o 
o

c

£ 
o 
£ 

£ 
o 
o 
o 
o 
o 
o

3



KATALIKAS

LIEPOS m., 1914 m.
23. K. Apolinaro, Libor.
24. P. Kristinos, Kunegundos.
25. S. Jokūbo Ap.
26. N. 8 po Sekm. Onos.
27. P. Natalijos k.
28. U. Innoeeuto ir Viktoro.
29. S. Mortos p. Olavo k.

Ką Laikraščiai Rašo.
“L. Ž.” pasiskelbė, kad 

nuo liepos 1 d. (sen. kai.) 
pradėsiančios spauzdinti 
platų aprašymų apie Mažą
ją Lietuvą ir ten gyvenan
čius lietuvius. Busiąs indo- 
mus veikalas, padalintas i 
tris dalis.

*
“Viltis” praneša, kad 

Vilniuje andai įregistruo
ta nauja lietuvių bendrovė 
kningoms leisti vardu “Sie
tynas”. Bendrovės įsteigė
jai: L. Gira ir A. Dirsė.

•5&
“Lietuviška Ceitunga” 

skundžiasi, kad Prūsų Lie
tuvoj stokuoją lietuvių ku
nigų — pastorių. Šio apsi
reiškimo priežastį laikraš
tis mato teologijos studen
tų skaičiaus sumažėjime ir 
didžiųjų parapijų perdali- 
nime.

*
“Draugas” neskupus sa

vo įvairiais sumanymais ir
patarimais Amerikos lietu
viams. Antai jis viename
numeryje lietuviams pata
ria taip, kad jei katras jų 
norįs siųsti į Lietuvą pini
gus, tai visugeriausia butų
asiklausus savo klebono,

*
Prūsų Lietuvoje lietuviai 

“veikėjai” taippat tarp sa
vęs ėmė p j anties. Tilžiškio 
“Lietuvių Kliubo” valdy
ba mums rašo, kad tarpe 
jų tiems visiems nesutiki
mams esąs kaltas žinomas 
p. J. Vanagaitis. Girdi, Va
nagaitis ten visokį lietuvių 
veikimą trukdąs ir jis e- 
sąs “žmogus žemos doros 
bei blogų norų”. Vis tai 
nesutikimai už pirmenybę, 
kurią kiekvienas norėti], pa
sisavinti.

Brocktone, Mass, atsibu
vęs antrasis “Vyčių” kon
gresas. Kadangi “Drau
gas” išrinktas organu, ta
tai dabar sakoma, kad Kri
staus idealai jaunimo šir
dyse jau indiegti.

*
Didžiosios Lietuvos lai

kraščiai skelbia, kad lei
džiamo Rygoj socialiste] ių 
laikraštuko “Vilnis” jau 
penktas redaktorius užda
rytas kalėjimam Vyrai, au
kas rinkite!

*
Waterbury, Conn, nusi

nuodijęs kaž-kokis Geo. 
Grajauskas, tatai “Lais
vė”, žinoma pliuškė, tuo- 
jaus stambiomis raidėmis 
skelbia, kad esą “Katali
kai 'eina iš proto”. Kuomet 
kur sau galą pasidaro koks 
socialistas, tatai “Laisvė” 
už tai kaltina dabartinį 
draugijinį surėdymą. Koks 
tai bjaurus to laikraštpa- 
laikio saikas!

*

Redakcijos Patčmijimai.
AMERIKOS TURTAI.

Nesenai New Yorke iš
leista brošura, parašyta II. 
H. Kleino, vardu “Stan
dard Oil and the People”. 
Jos autorius pasiganėdinoi, 
surinkti ir sugrupuoti skai
tlines ir faktus, palytinčius 
ypač žibalo trustą, žinomą 
vardu “Standard Oil Co.” 
Brošuroj nėra jokių nuro
dymų, kaip reiktų gyvuo
jantį tą piktą prašalinti. 
Gal būti, kad autorius į 
tai neatkreipia domos, kas 
ir kokiuo budu galėtų tai 
padaryti. Brošuroj randasi 
tečiau labai daug indomios 
medžiagos lygiai kaip del 
vietinių darbininkų, taip ir 
del tyrinėtojų santikių A- 
merikoj. Štai nekurios iš 
tos brošuros ištraukos:

Pusė Suv. Valstijų turtų 
priguli šimtui šeimynų, iš 
kurių turtingiausia yrą 
Rockefellerių šeimyna. Tie 
visi milijonieriai ir mili
jardieriai tarp savęs turi 
artimus ryšius, ar tai žvilg
sniu giminystės, moterys
tės, ar pagaliau pirklybi- 
niais santykiais.

J ohn D. Rockefeller, 
Standard Oil Co. vyriau
sias vedėjas, kas metai ap- 
laiko dividendų formoje iš 
minėtos kompanijos aplink 
40 milijonų dolerių. Abel- 
nai imant, jis ligšiol iš tos 
kompanijos gavo daugiau 
200 milijonų dolerių divi
dendų. Jis Standard Oil 
kompanijoj, sulyg dabarti
nio kurso, turi akcijų ver
tės $300.000.000. Bet jei 
Rockefeller minėtoj kom
panijoj ir neturėtų nei vie
nos akcijos, jis visgi skai
tytus! turtingiausiu žmo
gum pasaulyj. Jis turi savo 
rankose geležinkelių boli
dų daugiau, negu kas kitas. 
O apart to turi akcijas ir 
poperas pervežimo firmų ir 
žibalo ir elektros kompani
ją. Kaip didelės Rockefel- 
lerio įplaukos iš pervežimo 
korporacijų ir šviesos kom
panijų, suprantama kadir

daugiau poros šimto dole
rių. Ir dar daugiau aukų 
prašoma. Aukokite, vyru
čiai!

“Laisvė” tankiai parašo, 
kur socialistus laukianti ru
giapjūtė. Neišmanėlė. Tegu 
savo “agitatorius” pasiun
čia į Hoosick Falls, ten jie 
sau atras geriausia visokia 
“pjutę”.

Perkūnas kankinys, ogi 
kaip! Antai “Laisvė” skel
bia, kad Perkūno žaizdų 
pagydymui jau surinkta

“Rankpelnio” jau 14-tą 
numerį gavome. Jame ats- 
paudinta “Atviras laiškas 
į draugus Amerikoje”. Pra
šoma aukų “Rankpelnio” 
palaikymui, nes kitaip jis 
turėsiąs... mirti. O tai kuo
met butų lietuvių tautai ne
laimė, jei “Rankpelnis” 
užverstų letenas.

*
“Keleivis” rašo, kad Chi- 

cagoj esą 54.000 lietuvių ir 
kasmet jų skaitlius didėja. 
Pagaliau pažymi, kad tai 
“didžiausias lietuvių mies
tas pasaulyje”. Gyvename 
Cliicagoj, tečiau neteko lig
šiol
mes gyvename

'mieste”.

iš to, kad Suv. Valstijų 
miestų gyventojai išmoka 
daugiau milijardo dolerių 
metais tik už šviesą, šilu
mą ir pervežimą, gi Rocke
feller ir Standard Oil tose 
korporacijose turi didžiau
sią dalį.

Standard Oil intekmė į 
pramoninį gyvenimo bėgį 
Amerikoje yra milžiniška. 
Nei viena didesnė finansi
nė tranzakcija, ar tai koks 
užsiėmimas negali būti vy
kinami be to trusto sutiki
mo arba pagelbos. Net ga
lingasis Morgan paskuti
niais savo gyvenimo metais 
tankiai turėjo taikinties 
sulyg Standard Oil reika
lavimų. Dideli bankai, 
tramvajų linijos, geležin
keliai, laivininkystė ant e- 
žerų ir okeanų, telegrafai, 
telefonai, įvairių metalų ir 
mineralų kasyklos, visos 
beveik pramonės šakos — 
net saldaini!] fabrikai — 
viskas yra kontroliuojama 
betarpiniai arba talpiniai 
Standard Oil akcionierių.

Žinoma, kad tokios rū
šies institucija turi milžini- 
nę intekinę politikoje ir į 
šalies įstatymdavystę. Ne 
taip senai susekta, kad 
Standard Oil Co. paperkan
ti senatorius ir kongres- 
inanus. Visuose laikraščiuo
se buvo spauzdinamos kopi
jos laiški] ir čekių, kokius 
]). Archbold, Standard Oil 
Co. pirminįiikas 1 ‘ dalino ’ ’ 
Suv. Valst. politikieriams. 
Suv. Valstijų vatdžiog sto
vis ir kas Tnfk‘ revoliucijos 
Meksike priklauso nuo to 
trusto norų ir tikslo.

Toliau — tasai žibalo 
trustas daro intekinę į mo
kyklos dalykus ir į mokslą 
su pagelba universitetu, ku
riuos palaiko finansais; val
do religijiniais reikalais, 
nes skiria, pinigus užlaiky
mui bažnyčią ir kunigų. 
Na, ir pagaliau kontroliuo
ja spaudą, išėmus darbi
ninkų spaudą. Tikrai sa
kant pinigai, kokius mes 
vartojame, yra tos saujos 
turčių nuosavybe, kurie 
valdo didžiausius šios ša
lies bankus. Kiekvienas 
musų išleistas doleris ką 
nors perkant, beveik visas 
sugrįžta į tą darbininką 
išnaudotoją kišenius. Tik 
labai maža dolerio dalele 
tarp gyventojų palieką.

Be to Standard Oil Co. 
turi indėjus ir užsieniuose 
į įvairias pramonės šakas 
suvirs 200 mil i joną doleriu, 
su kurių pagelba ir ten va
ro savo pragaištingą politi
ką.

Brošuros autorius tvirti
na, kad jei toksai padėji
mas čia ir toliau panašiai 
tęsis, tai trumpoj ateityj 
Suv. Valstijose viskas, kas 
tik turės bent kokią vertę, 

: paliks Standard Oil ir ki- 
į tų trustų nuosavybe. Nei 
gyventojams, nei valdžiai 
neliks nieko.

radimo historiją. Tai nupa- 
sakojame paskui “Liet. Ži
nias”.

Būtent, užpernai kilęs vi
suotiniame Lietuvių Moks
lo Dr-jos suvažiavime su
manymas surinkti ir paro
dyti tik vienerių metų, tai
gi ' tik paskutiniųjų metų 
spaudiniai. Tuo rupinties 
išrinkta tris žmonės, kurie 
b e sirupinda mi sumanytą j a 
paroda, pripažinę platesnės 
parodos, kitaip sakant, il
gesnio laikotarpio parodos 
reikalą. Ir pernykščiame L. 
M. D. susirinkime tas jų 
projektas patvirtintas, o 
šjemet jau įvyko pirmoji 
lietuvių spaudos paroda.

Po p. J. Vileišio kalbėjo 
p. Žemaitis, nurodydamas 
stambesniuosius trukumus 
ir patį spaudinių sutvarky
mą. Didžiausias trukumas 
— tai, kad negauta visi lie
tuvių leidiniai ir negalima 
buvo padalyti tinkamos di
agramos, kuri parodoje tu
ri dideliausią reikšmę, nes 
viename popelio lakšte pa
rodo visą parodos turtą- 
raštus, tų raštų augimą ir 
tt.

Toliaus “L. Ž.” rašo:
“Pačioje parodoje išsta

tyta aplink 2.500 leidinių. 
Trūksta aplink 500 leidi
nių; daugiausia trūksta iš 
Amerikos. Del dviejų prie
žasčių nepilna paroda. Pir
ma, kad daugelis leidėju 
nėra atsiuntę Mokslo Dr-jai 
savo leidinių, pay., iš Ry
gos Jakavičius net ir savo 
laikraščio nesiunčia, nekal
bant jau apie kningeles. 
Antra, daug kas yra vai- 
džios uždrausta ir neleista 
išstatyti, pav., iš visų so
cialdemokratų partijos 
spauzdinių tegalėta išstaty
ti tik dvi kninguti: “Ašis” 
ir “Spartakas”.

Toliau:
“Visos kningos-raštai pa

skirstyta į 25 skyrius su
lyg turinio: I skyrius — 
laikraščiai, II skyrius — bi
bliografija, III — apysa
kos, IV — dramos, V — 
poezija, VI — rinkiniai, 
VII — kalba ir tt. baigiant 
XXV sk. — muzika. Puola

TIKRAS VARGAS SU 
FILIPINAIS.

Neturėjo boba nesmagu
mo —įgijo sau Filipinų sa
las. Po civilizacijinės misi
jos priedanga, bet tikriau 
sakant, tuo tikslu, kad už
darius Japonijai išėjimą, 
Suv. Valstijos pagrobė Fi
lipinų salas iš Hispanijos, 
kurios valdžia ten nei šu
niui nebuvo verta. Ir nuo 
to laiko kiek tai amerikoni- 
nė valdžia išleido pinigų už
silaikymui prie tų salų, 
kiek tai žmonių žūva nuo
latinėse kovose su sukilė
liais, nors apie tuos prajo
vus visai nieko laikraščiuo
se neskelbiama, kad nepla
tinti šalyj neužsiganėdini- 
ino ir rugonių.

Ir tas viskas tečiau nie
kam verta. Filipinų gyven
tojai mielai priima įvairius 
velijimus iš Washingtono, 
bet podraug atkakliai lai
kosi savo senojo troškimo 
— jie nori būti laisvais ir 
nepriklausomais. Iš vienos 
pusės Japonija, būdama ar
tima salų, kaimynė, viso
mis savo jėgomis tą filipi- 
nnčią troškimą dilgina, iš 
antros pusės Suv. Valstijos 
nenori tų salų paleisti iš 
rankų; nes tai butų didi a- 
merikonams nepagarba, nu
sižeminimas, podraug Fili
pinai Suv. Valstijoms yra 
didi strateginė jėga.

Tečiau tuo tarpu, 
skamba žinios, ant
laukiama nauji nesmagu
mai, filipiniečių sukilimas. 
Jau normalių santikių me
tu Suv. Valstijos ant tų sa
lų užlaiko 12.000 kariuome
nės, kas tolumo žvilgsniu 
gana nepigiai atsieina. Be 
to, toji salų armija savo 
lik imi! labai nepakakinta; 
kareiviai ilgstasi savo ša
lies, namiškių, rugoja, jo- 
gei jie privalą būti be jo
kio veiklumo ten kur toli, 
anapus didžiulio vandeny
no. Paskutinieji skandalai 
oficierių kliube “Carabao”, 
kur oficieriai išjuokę pre
zidento Wilsono ir Bryano 
politiką, tai geriausia liudi
ja apie dalykų stovį.

Tatai Washingtono val
džia, būtent prezidentas 
Wilson su Bryan’u, nus- 
prendžius nuglostyti filipi
niečius, tuo tarpu praplati
nant jiems autonomijos ri
bas, gi laikui bėgant sutei
kiant jiems ir plačią savi
valdą, jei jie pagaliau pa
sirodysią esą to verti. Tai
gi pirmiaus jiems pažadėta 
suteikti savas kongresas su 
prezidentu; pastarąjį nus
kilsianti Washingtono val
džia, kuris taip veiksiąs, 
kaip jam bus įsakoma iš 
Washingtono.

Pamatysime, ką į tą pro
jektą pasakys patįs filipi
niečiai.

nimu, kuomet “akademi
ja” turėsianti savo susirin
kimą. Bet paskui paaiškė
jus, kad toji įstaiga esanti 
įsteigta vien tik rckliamai, 
todėl pirmesnis manymas 
atmainyta ir “akademija” 
iš L. M. Dr-jos negausianti 
nei ačiū.

ir šios šalies veikėjams pri
derėtų pagalvoti apie ko- 
kias-nors atmainas.

DEMOKRATŲ POLITI
KOS PASEKMĖS.

kaip 
salų

LIETUVIŲ SPAUDOS 
PARODA VILNIUJE.

Vilniuje birželio 11 d. 
(sen. kai.) atidaryta lietu- 

ttnunis sužinoti, kad vią spaudos paroda. Paro- 
“ lietuvių dą atidaręs p. J. Vileišis, 

kuris papasakojo jos atsi-

M. 
tą 
P- 

‘a-

jau iš- 
keletas “veikalų”,

raidėmis spauzdinti raštai. 
Tik gaila, kad nedaug kas 
pasisekė surinkti, pav., nei 
vienos rusų raidėmis mal- 
dakningės nėra. Be to, 
kiekvienas skyrius padaly
tas į septynis skyrelius su
lyg vietos, kame išleisti ra
štai: a) Tilžėje, b) Vilniu
je, c) Kaune, d) Seinuose, 
e) Rygoje, f) Amerikoje ir 
g) gotinėmis raidėmis knin- 
gos. Skyrelių kningos chro
nologijos tvarkoje sudėta”.

Ant galo “L. Žiniose” 
nupeikiama visi tie leidi
niai, kokie tik išleista Til
žėje ir Amerikoje. Apie A-l 
•merikos raštus taip pasa
kyta :

“Amerikos raštai išsiski
ria savo didumu, baisiai 
darkyta kalba ir tuo, jog į 
bemaž 
versti 
ti”.

Ta i
kos lietuviams rašėjains iš
girsti tokius epitetus. Viso
kie lietuviu amerikiečių 
darbai-veikimai jiems ne
patinka. Ant laimės, kad 
nors amerikiečių doleriai 
Bepeikiami. Nors tuo gali
ma pasidjftaugti.

Sulyg “Vilties”, L. 
Dr-jos susirinkime apie 
‘‘ akademiją’ ’ pasakojęs 
Saulis. Pasak' jo, tos 1
kadenri  j os ” “ rektorium ’ ’
esąs von Weber; jisai turįs 
ordenų ir įsteigęs jau ke
lias mokslo draugijas. Kan
cleriu'' esąs Dūkštą, kuris 
pasidirbdinęs atestatą bu
vo įstojęs universitetan, bet 
susekus, buvo pašalintas. 
Tos “akademijos 
leista
taip, pav., Weber’o “Lie
tuvos istorija”, gavo 1-mą 
premiją, “Lietuvos myto- 
logija” — irgi premijuota. 
Bet tie “moksliški” “vei
kalai” rašyti darkyta fran- 
euzų kalba ir tiesiog iš 
Norbuto kopijuoti.

Reikia dar žinoti, kad 
toji “akademija” nesenai 
pakėlusi į garbės profeso
rius d-rą J. Basanavičių, gi 
“Litivos” leidėjui suteikta 
filosofijos magistro laipsnis.

“Vilties” redakcija be to 
tą “akademiją” prilygina 
prie “Kauno juokų akade
mijos”.

Todėl Liet. Mokslo Dr- 
ja persergiama, idant ji su 
taja “akadunįja” nesusidė- 
tų, kad netektų paskui gai- 

. Ieties.

uz-

bu- 
kad

PRIŠAIKINTŲ TEIS
MAI.

Nuo to laiko, kuomet 
Suvien. Valstijose ėmė vei
kti nauja demokratinė mui
tų tarifa, ty. pe^ pastaruo
sius 8 mėnesius, iš užsienių 
atgabenta 8,8% produktų 
abehio amerikoninio suvar
tojimo daugiau, negu tuo 
pačiu laiku gyvuojant se
najai tarifai.

Pirklybos sekretorius 
Redfield manąs, kad iš tų 
skaitlinių jis galėsiąs suda
ryti argumentus prieš pri- 
sibijojimą, idant Suv. Val
stijos neliktų užlietos 
sienią prekėmis.

Žymiausias įvežimas 
vo valgomi produktai,
tuo tarpu tokių pat produk
tų išvežimas iš Suvienytų 
Valstiją žymiai sumažėjo. 
Gi sulygintinai labai mažos 
skaitlinės fabrikų produk
tą įvežimo.

Valgomų produktų išve
žimo sumažėjimą ir tokių 
pat produktų įvežimo padi
dėjimą, sekretorius Red
field sekančiai aiškina:

“Valgomų produktų iš
vežimo iš Suv. Valstijų į 
Europą ir kitas pasaulio 
dalis sumažėjimas per 8 
mėnesius išneša $97.573.- 
558, ką reikia suprasti, kad 
tų produktų Suv. Valstijo
se nebuvo pakankamai iš- 
produkuota. Šių 
kųs užderėjimai 
taisys”.

Abclna vertė
iš Europos ir iš kitur pre
kių per 8 mėnesius pagal 
naujos tarifas išnešė $1.- 
988.656.041 — arba $55.136.- 
676 mažiau negu gyvuojant 
senajai tarifai.

metų pui- 
viską pa-

atgabentų

KAS YRA “GENEVOS” 
MOKSLO AKADEMIJA”?

visi jos raštai — 
arba sukomplikuo-

ne naujiena Ameri

Gal mažai kam teko gir
dėti apie tuo vardu “aka
demiją”. Beveik nieko ne
žinojome ir mes patįs apie 
ją. Tik dabar, ačių L. Mok
slo Draugijos suvažiavimui, 
viskas išvilkta aikštėn. Mi
nėta “akademija” prisiun- 
čius L. M. D. suvažiavimui 
Vilniuje pasvęikinimą. Ma
nyta už tai jai atsilyginti 
pirmiausia padėkone, gi pa
skui tokiuo pačiu pasveiki-

kaltinin-

iš liudi- 
pasirodė,

Papirkinėjimai teismuo
se ir nesenai be pasekmių 
pravesta byla prieš vokietį 
Anthony Petras, kuris in- 
tariamas vienos merginos 
nužudyme miestelyj Auro- 
rora, III., visų domų atkrei
pia į amerikomnius prisai- 
kintų teismus.

Mieste Chicago ii1 kitur 
aiškiai pastebėta, kad pei
sai kintus teisėjus labai 
lengva patraukti bi kurion 
pusėn, jei norima apturėti 
ją prielanki ar priešinga 
ištarmė. Dėlei to gema bai
sus skandalai. Daug tokiuo 
budu visai nekaltai turi ka
lėti, arba aiškus 
kai išteisinami.

Petras’o byloje 
ninku tvirtinimą
kad tasai žmogus nekaltai 
byluojamas. Prisaikinti tei
sėjai tarėsi dvi dieni ir iš
tarmės neišnešė. Vienuoli
ka teisėją norėjo Petras’ą 
paliuosuoti, gi vienas už-, 
sispyrė ir apreiškė, kad jis 
jokiuo budu negalįs sutikti 
su jo paliuosa vinių.

Kodėl? — klausta atka
klaus prisaikinto teisėjo.

— Tiktai todėl! — skam
bėjo kvailas atsakymas.

Argumentuoti nenorėjo. 
Prirodymai jam buvo nie
kis. Įsiėmė sau galvon, kad 
Petras turįs būti pakartas 
ir viskas!

Tas pat veikiasi bylose 
moterių, kurios papildė 
žmogžudystes. Nuo poros 
metų Chicago j moteriškė 
gali drąsiai kitus žudyti ir 
esti išteisinama, nes prisai- 
kintų suolas juk moteriš
kės nenubaus kalėjimu.

Prišaikintų teisėjų siste
mai labai daug ko trūksta

LIETUVIŲ MOKSLO 
DR JOS SUVAŽIAVI 

MAS.
Pereito birželio m. pabai

goje Vilniuje atlaikyta Lie
tuviu Mokslo Draugijos vi
suotinas suvažiavimas. Tai 
buvo aštuntas iš eilės su
važiavimas, kuris tęsėsi tris 
dienas.

Tokie L. Al. D. suvažia
vimai lietuvių tautai yra 
daug svarbus, nes iš visur 
suvažiuoja daug lietuvių 
inteligentų, kalbamasi apie 
įvairiausius Lietuvos reika
lus, skaitomi referatai. Šie
met be to suvažiavime bu
vo pasakota apie spaudos at
gavimą ir apie kaikuriuos 
musu įžymesnius rašytojus.

Sulyg Lietuvos laikraščių 
iš to suvažiavimo praneši
mų pasirodo, kad prie Mok
slo Draugijos šiais metais 
prisidėjo 71 narys. Perei
tais gi metais Draugija tu
rėjus daug įplaukų. Vien 
kun. Kaupas Amerikoje 
mirdamas palikęs Dr-jai 3.- 
000 rublių, gi Dr-jos na
mams surinkta Amerikoj 
43.315 rub. 15 kap. Šiais 
metais Dr-ja laukianti į- 
plaukų 2.775 rublių, bet tau 
skaičiui! neįrašyta aukos, 
kurios ir gi teksią Tautos 
Namams. Draugija šiais 
metais norėjus pirkti jau 
gatavus Namus Vilniuje, 
bet tas dėlei kai-kurių kliū
čių nepadaryta. Tiems Na
mams ligšiol surinkta arti 
64.000 rublių.
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Kaip sekasi lietuviams ūki 
ninkauti Amerikoje.

Turbut 'kiekvienam lietu- krautuvi ir keliatas apsku- 
viui Amerikoje indomu ži
noti, kaip lietuviams seka
si vesti ukius Amerikoje. 
Man, ūkio moksli] studen
tui, ypač rūpėjo sužinoti a- 
pie jų gyvenimų.

Dar žiemų patėmijau 
“Lietuvoj” V. V. Strygos 
korespondencijų iš Peacock, 
Mich. Joj buvo aprašinėja
ma apie gyvenimų ant u- 
kio. Sumaniau per tų ko
respondentų sužinoti dau
giau apie lietuvių ūkinin
kus. Pasirūpinau gauti a- 
dresų minėto koresponden
to ir iš jo gavau daugiau 
adresų. Išsiunčiau net ke
turiolikai ūkininkų keliata 
klausimų kaslink jų gyve
nimo ant ūkio. Atsakymai 
sugrįžo tik nuo ketųrių, 
priegtam trįs iš tų buvo a- 
gentai. Iš to man aišku pa
sidarė, kad tokiuo budu ne
ką tesužinosiu apie lietuvių 
gyvenimų ant ūkių. Tuomet 
nusprendžiau, vasarai atė
jus, pašvęsti laiko ir grašio 
ir nusidanginti asmeniškai 
pas ūkininkus, kad pačiam 
pamačius, kaip ištikro 
jiems sekasi. Priegtam pats 
turėsiu progos pamatyti, 
kokios vertės yra žemė ap
link Peacock, kuri siūlo
ma lietuviams pirkti.

Šiame straipsnyje ir apra
šau, kų mačiau, kų girdė
jau. Nuo vieno ūkininko 
prie kito vaikščiojau, klau
sinėjau apie jų gyvenimą, 
žiurėjau kokios vertės yra 
jo žemė.

Iš Chicagos paėmiau gar
laivį ir plaukiau per ežerų 
į Muskegan, Mich. Iš to 
miestelio traukiniu leidausi 
linkui Little Manistee u- 
pelio, kur gyvena lietuvis 
p. A. Zabela. Važiavau 120 
mylių. Važiuojant per va
gono langus žiurėjau į lau
kus. Visur išžiūrėjo žemė 
kaip ežero liekanos — smil
tynai ir retai kur pamatysi 
kiek juodžemio. Kalneliai, 
pakalnės ir vėl lygumos 
per kiek mylių. Matėsi tar
pais mažų pušynėliu, jaunų 
ąžuolėlių, o tarpais ir kel
mynai. Į tokias vietoves be
žiūrint nenorams prisimena 
“Anykščių Šilelis”. Tokie 
smėlynai tiktų geriausia 
užveisimui miškų. Ir val
džia rodos turėtų tuomi pa
sirūpinti, paimti žemes sa
vo globon ir užvesti miš
kus.

Pavažiavus tolyn nuo e- 
žero jau matėsi ir išdirbtu 
laukų. Tai buvo vietos, kur 
juodžemio kiek buvo. Ma
tėsi ir neblogai užderėjusių visuomet klausinėjau a 
javų. Bet tuoj truputį to
liau pamatai baltuojant ap- 
jąkinančius smiltynus, ku
rie net šiurpulius' sukelia 
žmoguje.

nekokį pelnų teturėsi, 
tokios žemės rupestin- 
neprižiurėsi, tai ji u- 

stos išdavus vaisių.
smėlį

gan gražių pradžių

ry to jaus aplankiau 
ir turbut seniausią

rusių namelių.
Toks tai kelias iš Mus- 

kegan į lietuvių kolionija.
Apsistojau pas p. A. Za- 

belų ir apžiurėjau jo ūkį. 
Jo ūkis stovi patogioje vie
toje, arti geležinkelio, prie 
upės. Netoliese yra par
kas, kur randasi arti desėt- 
ko vasarnamių. Visa to lie
tuvio žemė (160 akrų) vis
gi nelabai gera — smeltis. 
Bet prižiūrint, galima gra
žų gyvenimų, padaryti.

P-nas Zabel a aprodė ki
tų lietuvių apgyventas vie
tas. Lietuvių žemės besan
čios daugiausia prie smėlio, 
arba smėlis maišytas su 
juodžemiu. Vien juodžemio 
retai kur tesimato. Daug 
vietų pakasus giliau smel- 
tį randi raudonų. Tas 
reiškia, kad iš tokios že
mės 
Jei 
gai 
mai
Kitur juodžemį ar 
pakasus, randi molį.
kiose vietose javai kur kas 
geresni ir iš tokios žemės 
daugiau pelno turėsi. To
kia žemė negreit nusialina. 
Molio dirvos pasitaiko, bet 
labai retai.

Teko užeiti pas kelis 
lietuvius, ku/rie pradėjo 
ant ūkio gyventi šiemet, 
kovos mėnesyj. Pas juos 
buvo po gerokai jau išdirb
tos žemės. Bulvių ir kornų 
laukai 
rodė.

Ant 
didelę
lietuvių kolionija. Ta vie
ta vadinasi Big Bass La
ke. Apie tą centrų yra arti 
75 lietuvių ūkių. Reikia pa
sakyti, kad tai graži vieta 
apsigyvenimui. Šen ir ten y- 
ra apščiai ežerėlių, upelių, 
šaltinėlių. Upeliuose ir eže
rėliuose apščiai randasi žu
vų. Žemė nelygi. Apau
gę medžiais kalneliai, pa
kalnės. Gyvenamos vietos 
nelabai gerai tesimato iš
tolo. Kartais prieini visai 
arti, kol pamatai triobas. 
Žemė šmotais yra juodže
mis, šmotais juodžemis su
maišytas su smėliu, kitur 
visai smeltis.

Daržovės visur išrodė la
bai gražios. Javai, ypač 
kviečiai, išrodė labai gražus. 
Kaikur buvo ir prastu. Do
bilai auga visur gerai ir 
žmonės džiaugiasi, kad tu
rėsią daug pašaro.

Užeidamas pas ūkininkus 
apie 

jų apsigyvenimą ant ūkio 
ii- rinkau skaitlines. Skait
linės daug ką. pasako. Iš jų 
skaitytojas daugiau pama- 

Įtys apie gyvenimų ant ūkio, 
Apskritai imant, visu ke-|llcSn aprašinėjimų,

liu mažai tesimatė išdirbtų: Šios skaitlinės nėra spėtos, 
laukų. Pravažiuoji kiek|b(‘t iš gyveninio paimtos, 
mylių, kol pamatai ūkį. Vi- Tegu kiekvienas į jas gerai 
su keliu ‘ nesimatė jokių i įsižiūri.
dirbtuvių, nesimatė ištolo: Paduotos skaitlinės yra 
augštų dūmtraukių. Pama- indomios kiekvienam. Bet 
tai kur agurkų raugyklas i ypač jos indomios tiems, 
— tai ir viskas.

Visame 120 mylių kelyj 
tik du miesteliu tepriva- 
žiavome — White Cloud ir 
Baldwin. Tuose miesteliuo
se randasi po vienų ar dvi

kurie mano apsigyventi ant 
ūkio. Anas skaitlines tu
riu šiek tiek papildyti. Pir
miausia primenu, kad lie
tuviai mokėjo po $12 ar 
$18 už akrų. Lietuvių šei-

mynos susidėjo iš 3, 5, 7 ir 
net 9 asmenų.

Pasisekimas ant ūkio pri
klauso nuo to: su kiek tur
to pradeda gyventi, kokia 
žemę nusiperka, kaip toli 
turgavietė ir kiek žmogus 
turi supratimo apie ūkio 
vedinių. Randasi tokių ūki
ninkų, kurie pradėjo gy
venti su $200. Kaikurie 
pirmais metais neturėjo nei 
karvės nei paršelio. Gyve
nimo pradžia tokių žmone
lių yra labai varginga ir 
kitų net apgailėtina. Pro
gai pasitaikius tokie parsi- 
samdo pas kitus, savo dar
bus palikę.

Yra tokių lietuvių, kurie 
yra apsirinkę žemę smelti- 
nuose. Kol tokia žemė tebe
sti dirvonu, tai ji lyg išro
do juodžemis sumaišytas 
su smėliu. O reikia žinoti, 
kad iš tokios žemės aukso 
ne prisikasi. Jei tik per ke
lis metus neprižiūrėsi to
kios žemės, neintreši gerai, 
arba pasigailėsi aparti do
bilus, tai neužilgo tokia že
mė stos 
atitaisyti 
km

Užėjau 
minčių lietuvių. Ant 40 a- 
krų laiko trejetų gerų ar
kliu, keliata melžamu kar- 
vių ir auginamų galvijų. 
Nuo tiek žemės dar parduo
da dobilų kasmet už $200 
ar $300. Žinoma, negerai da
ro tas, kurs pašarų parduo
da. Verčiau auginti gyvu
lius ir sušerti pašarų. Tuo
met bus daugiau pelno, ne
gu pašarų parduodant. Vie
nas lietuvis pasakojo, kad 
jis pirmais metais pasodi
nęs 24 bušelius bulvių, o 
prikasęs 302 bušelių; kvie
čių pasėjęs 23 bušelius, pri
kūlęs 230 bušelių. Žemė to 
lietuvio yra įvairi — juod
žemis, molis ir smėlis.

Lietuviai ūkininkai gyve
na čia, kaip Lietuvoj. Daug 
moterių matėsi grėbiant 
šienų, vežimus kraujant, 
gyvulius šeriant. Dar-gi te
ko matyti moterį padedant 
vyrui kelmus rauti. Yra ir 
nevedusių ūkininkų. Dir
ba vieni, kaip pustelninkai. 
Moterįs vaikščioja basos, 
guobiasi skepetomis, tik 
vienmarškinių nesimatė. 
Vaikai kaikur gan švarus, 
bet kaiku^hi negalima pa
girti.

Svetimų žmogų labai sve
tingai ir noriai priima. Ma
lonus, širdingi yra žmonės. 
Klausinėjant apie ūkio da
lykus atvirai ir noriai pasa
kojasi. Lauke prie šieno ve
žimo galima buvo klausinė
ti ir kalbėtis po kelias va
landas. Visur linksmai ir 
širdingai šnekėjo. Malonu 
buvo kalbėtis su tokiais ge
raširdžiais žmonėmis. Nė
ra ko nei sakyti, kad čia 
ant ūkių lietuviai nesugru- 
bėja, nesuniekėja, kaip kad 
miestuose.

Lietuviai ar ant prastos 
ar geros žemės gyvena, visi 
yra patenkinti ir linksmus. 
Džiaugiasi ant ūkių išėję. 
Vieno lietuvio paklausiau 
ar geriau jam tinka ant u- 
kio gyventi ar mieste. At
sukę: “ O kai]) bučiau lai
mingas, kad bučiau jau pen- 
kiolikų metų atgal apsigy
venęs ant ūkio”. Panašiai 
ir kiti atsakė, kaip paklau
sdavau ar džiaugias miestų

išdavus vaisių ir 
ją bus labai sund

palikę. Užtikau vienų ūkį, 
kur gyveno du lietuviu ne- 
vedėliu. Iš jų vienų radau 
namie. Kuomet paklausiau, 
už kiek parduotų savo ūkį, 
atsakė: “Juk mes ūkių ne
pardavinėjame”. Tai-gi aiš
ku, kad lietuviai gan gerai 
yra prisirišę prie ūkių.

Apšvietimo vertę lietu
viai ūkininkai gerai su
pranta. Vaikučius leidžia į 
mokyklas. Iš kitų kalbos 
supratau, kad vaikus žada 
leisti į augštesnes moky
klas. Bet patįs lietuviai ne
labai tegriebiasi apšvietus 
ir kningos ar laikraščio. 
Mačiau užsirašiusių “Kata
likų”, “Lietuvą”, “Tėvy
nę”. Ūkininkai nelabai rū
pinasi susirišti, ką veikti iš 
krūvos. .Kalbėjau ir išrodi- 
nėjau dr-jų reikalingumų, 
i )auguma,. teisybė, pripaži
no dr-jos reikalingumų. Bet 
apie jos įkūnijimą nieko, 
matyt, nemano daryti.

Ūkius lietuviai veda ne
tikusiai, ty. nei kiek nepri
žiūri, kaip vesti ukius pa
gal šios šalies ūkių vedimą. 
Tik du lietuviu teužtikau, 
kuriuodu yra dirbę pas a- 
merikonus ūkininkus. Bet 
negalima sakyti, kad ir tuo
du vestų ukius pavyzdin
gai. Daugiausia lietuviai sė
ja javus ir augina daržoves 
tik del savo pramitimo. Ne
žiūri ar javai dera pasėtoj 
žemėj ar ne. Apie sėklos 
pritaikymą del įvairios že
mės nieko nežino. Visas u- 
kio vedimas yra panašus į 
Lietuvos. Kaip Lietuvoj u- 
kininkavo, taip jie ir čia u- 
kininkauja. Taip vedant u- 
kius, žinoma, galima verstis. 
Bet jei užvesi ūkį pagal 
šios šalies ūkių vedimo bū
dų, tai krausi pinigus.

Triobesiai lietuvių ūki
ninkų nepergeriausi. Ypač 
pas pradedančius. Pas įsi
gyvenusius matėsi ir gerų, 
dailiu triobesiu. Pradedan
tieji gyvena iš lentų sukal
tose bakūžėlėse.

Gyvulių, ypač arklių, ma
tosi gerų. Vienok, reikia 
pasakyti, kad karvių, kiau
lių, vištų visai nedaug te
simato. Čia vėl nesuprati
mas. Aplinkui yra daug ne
išdirbtos žemės, apščiai kel
mynų, ąžuolynų, tūkstan
čiai akrų žemės ganykloms. 
O lietuviai nesinaudoja to
mis gėrybėmis.

Baigiant straipsnį dar tu
riu padaryti keliatų patė- 
inijimų. Norėčiau tik patė- 
myti, kad perkant žemę 
reikia but labai atsargiems. 
Šitose apygardose žemė 
daugiausia yra prie smilty
no ir maišyto juodžemio. 
Molio mažai randasi. Juod
žemis daugiausia turi po a- 
pačia moli. Tokia žemė yra 
gera ir joj javai ir daržovės 
gerai anga. Pasitaiko, kad 
ant viršaus yra juodžemio, 
o .apačioj per kiek pėdjų gi
lumo smėlis. Tokia žemė 
netinka darymui į laukus. 
Apvalymų dirvono neužsi
mokėtų. Dažnai lietuviai 
apsigauna pirkdami žemę. 
Agentas, žinoma, parodo, 
kur yra sklypas geros že
mės ir jau javai užsėta. 
Bet bent kiek toliau žemė 
niekam netinka. Dažnai, lie
tuviai pamatę vienoje vie
toje gerus javus, apvažiavę 
ūkį, visai nelipa Uš automo- 
biliaus, užveda J

sulygsta. Tokių atsitikimų 
daug galima , rasti. Tokie 
pirkėjai agentams tai šien- 
Pjutė.

Peacock apygardoj yra 
dar daug geros neišdirbtos 
žemės ir gana pigiai par
duodama. Bet perkant, ge
rai reikia apsižiūrėti. Žemė 
yra labai, labai nelygi. Vie
noje vietoje juodžemis, o 
truputį toliau paėjus smel- 
tis, kur neverta del lauko

met gimtinėj šalelėj pas 
tėvelius gyvenome.

Tas viskas ir man prisi
mena. Prisimena, kaip lan-

darymo. ' ti, vesti ūkį pagal šios ša-
Apskritai imant, lietuviai lies būdų. Pirkdamas ūkį

gyvena ši< »j apygardoj pu- lietuvis dažniausia pirmų
sėtinai. Kuomet pas juos žingsnį padaro klaidingai.
lankydamasis klausdavau, Ir paskui daug mažesnių
ar velija savo tautiečiams klaidų pridaro. O jų lengva
ant ūkių eiti gyventi, tai nei išvengti. Apie tai, kaip rei-
vienas nesakė, kad nevėli- kia pradėti ant ūkio gy-
ja. Ir tie, kurie su mažai venti, parašiau ilgų straip-
turto prasidėjo ir daug var- snį, kas bus taip-gi “Kata-
go padėjo, ir tie velija eiti like”. D. B. Pratapas.

Kaip klojasi Peacock lietuviams ant ūkio.
Kiek metų Su kiek turto Kiek dabar Kiek akrų

gyvena pradėjo ūkis žemės
ant ūkio f gyventi? vertas? turi?

2 $3,200 $5,000 148
O o $2.000 4,000 80
1 $400. 800 55
0 
a $1.000 1,500 40
3 $1,200 2.000 80
1 $2,900 4,000 61
7 $1,300 6,000 160
1 $2,000 3,000 160
1 $1.000 1,600 80
7 $1,300 4,000 40
5 $700 4,000 80
4 $1,300 2,500 40
O 
o $1,300 3,000 80
3 $600 1,500 40
4 $1,100 4,000 40
7 $260 2,800 80
2 $300 1,500 40

ant ūkių. Tik tokie patarė, 
kad reikia pirma susitau
pyti pinigų ir tik paskui kil
ti į ūkį, kad vargo išvengus.
Sako, nereikia didesnio, kiau mokyklų, kur vietoj 
vargo, kai prisieina s
darbus palikus eiti pas ki-į“Božė earia chrani”. ----
tus dirbti.

Lietuviai džiaugiasi iš 
trukę iš dirbtuvių, iš kasy-j 
klų. Žinoma, daug kartų jų 
džiaugsmas but didesnis, jei 
mokėtų geriau ukininkau-

Apie skaitymą.
Šitame raštely j “Katali

ko” skaitytojams noriu 
tarti keliatų žodžių apie 
skaitymų. Rašau apie tai, 
kų matau gyvenime. Man 
tenka matyti, kaip gyvena 
ir elgiasi mus tautiečiai. 
Nes aš gyvenu tarp savų
jų, sukuosi tarp jų ir visur 
susiduriu.

Matau daug ko negero 
pas juos, daug ko taisyti
no. čia tik noriu priminti 
apie skaitymų. Man labai 
įstabu, kad taip mažai mū
siškių tekimba į skaitymų. 
Daugelis 
laikraščių 
kningelių

Yra ir

neužsisako jokių 
ir neturi jokių 
pasiskaitymui.
tokių, kurie kad

ir išsirašę turi laikraštį, 
bet jį tik pavarto gavę ir 
padeda į šalį. Jo daugiau ir 
neima į rankas. Taip netu
ri but.

Nemanau čia daug išro
dinėti apie naudų iš laikraš
čių skaitymo. Tas aišku iš 
to, kad visų tautų prakilne
snieji, apšviestesnieji vy
rai ir moterįs skaito lai
kraščius. Tai-gi jie mato iš 
to naudų ir turi smagumų. 
Laikraščius skaito ir tarp 
mus visi prakilnesnieji ir 
apšviestesnieji. Neskaito tik 
žemai stovintieji.

Tai-gi tie, kurie nėra dar 
įpratę skaityti gerų lai
kraščių, privalo pratinties, 
o beskaitydami, pamatys iš 
to naudų ir pajus smagumų 
ir visuomet 
nos, kuomet 
na.

Nuo senai 
tai i ką”, aš
vo viengenčiams griebtis to 

erybas ir laikraščio. Šitame laikraš-

lauks tos die- 
laikraštis atei-

pamėgęs “Ka- 
patariu ir su

savo naudingų dalykų mokiausi 
s ki-i‘Božė earia chrani”. Mo

kydavomės vien ruskai, o 
'apie lietuvių kalbos moki- 
. niinų nebuvo dar nei sva
jojama, per save pramokau 
gimtoj kalboj ir skaityti ir 
rašyti.

Pabaigęs ta mokyklų pa
silikau pas tėvelius. Tėtis 
pasakojo apie spaudos už
draudimą, apie persekioji
mus už lietuvių raštus. Ne
norėjau į tai tikėti. Bet ne
užilgo gavau progos tame 
įsitikinti. Nusipirks būda
vo tėvelis kalendorių, tai 
skaito ir žvalgos ar neatei
na koks raudonsiulis. Su
pratau ir mačiau, kad už 
lietuvių raštus atsiduria 
žmonės į vietas, kur pusry
čių ne verda. Ateis būdavo 
žvinsargis, iškrato, išnardo 
visus palepins, visus pa
kampius. Kartų sugrįžęs iš 
Vilkaviškio po atlaidų, ra
dau tėtį beskaitant laikraš
tį. Man nedavė nei pažiūrė
ti ir tuoj sudraskė. Apie 
tuos liūdnus laikus mes la
biau dabar 
kuomet minime 
spaudos gavimo 
ves.

Suaugau ir 
kariuomenėn. 
Starkus vyras, patekau Pe
terburgan į gvardijų, į Pav- 
lovskį pulkų.

Betarnaujant kariuome
nėj atėjo minėtini 1904 me- 

, tai. Atsimenu ant Nevskio 
tyj galima rasti kiekviena
me jo numeryj įvairių-įvai- 
riausios medžiagos skaity
mui. Jame kiekvienas gali 
rasti sau indomių skaity- 
mėlių.

Aš nesakau, kad reikia 
skaityti visų laikraštį — 
nuo pradžios iki galo. Skai
tyk, kas tau indomu. Jei 
pradedi kokį straipsnį skai
tyti ir matai kad jis tau ne- 
indomus, tai praleisk jį, 
Vieniems vienas dalykas 
tinka, kitiems kitas.

“Katalikas” yra didelis 
ir vienu sykiu jo negalima 
perskaityti. Todėl gavęs 
naujų numerį perskaityk 
pirmiaus tas vietas, kur 
tau indomiaųsia. O paskui 
sugrįžk ir perskaitinėk il
gesniuosius straipsnius. 
Viršuj sakiau, kad nėra rei
kalo skaityti visų straips
nių, bet aš patarčiau nors 
trumpai žvilgterėti į kiek
viena straipsnį, nes atsitin
ka, kad straipsnio antgal- 
vis neišrado indomus, bet 
paskaičius, tuoj pamatome, 
kad čia butą gero dalyko.

Kaikurie guodžias, kad 
neturi laiko skaitymui. Tas 
jau tiesiog reikia pasakyti, 
kad tai neteisybė. Per sa
vaitę ir didžiau užimtas į 
žmogus atras liuosų valan
dų, kad perskaityti 
vienų laikraštį.

‘ ‘ Kataliko ’ ’, ska itytoj

atsimename, 
10-metines 

sukakta

pakliuvau 
Būdamas

is- 
ne- 
lic- 
čia,

išeina 
Vėliau

Iš atsiminimų

prospekto turėjau laimę 
nusipirkti' pi'rnĖ^' nillTOTįl 
“Lietuvių Laikraščio”. Ge
rai pamenu straipsnį. “Ir 
mums saulutė užtekėjo”. 
Kokis tai buvo džiaugsmas. 
Su savo viengenčiais karei
viais dalinaus įspūdžiais. Vi
si gaudėme kiekvienų žodį, 
kaip alkanas duonos trupi
nius. Nustebome, kad 
važiuodami iš tėviškės 
galėjome pasirodyti su 
tuvių raštu. O dabar 
priespaudos lizde, 
lietuvių laikraštis.
pateko mums ir “Vilniaus 
Žinios”. Skaitėme kazar- 
mėse ir kur tik progos tu
rėjome.

Sugrįžę tėviškėn, kokių 
atmainų rodome. Žmonės 
beskaitą laikraščius, be
tveriu įvairių dr-jų, bekim- 
ba į pirklybų, besistengia 
atsikratyti žydų globos. U- 
kis jau kitaip besąs pradė
tas vesti. Radau berengiant 
parodas. Jau besąs atsibu
vęs Lietuvių Seimas Vil
niuje. Marijampolyj, Vil- 
kaviškyj, Pilviškyj, Kalva
rijoj ir tt. įsisteigė “Ža
grės” skyriai. Jau nužengę 
dikčiai, dikčiai pirmyn.

Malonu atsiminti praei
tį. Bet liūdna darosi, kuo
met 

bent!s^s’ 
i ryj 

. i se.
dai 
bar 

! kas
Ar-gi reikės čia sudėti 

kaulus if

pamatai, kad toli be- 
toli nuo tėvynės, užju- 
besikamuojųs kasyklo- • 
Smelkiasi galvon vaiz- 
ir klausiniai, kaip da- 
Lietuvoj viskas išrodo, 
dabar ten dedasi.

Malonu yra atsiminti sa-— 
vo praeitį, pergyventas va
landas. Ne vieno praeitis >- 
buvo gan triukšminga, in- Darbo šventynė San Fran- 
domi, arba varginga. Dau- cisco, statoma $150.000 lė- 
geliui mus prisimena jau- šomis, busianti pabaigta ir 
nos dienos Lietuvoj, kuo- pašventinta rugsėjo 7d.

Misviečių Albinas.
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katalikas

Garsieji žmones
Pasaulyje tiek daug da

lykų. kad nesunku juose 
paklysti žmogaus protui. 
Visų jų niekas negali pa
žinoti ir ištirti, o prie vieno 
laikytis reikia didelės ener
gijos ir pastovumo, nes ne
pasijauti. kaip jau prie ki
to nukrypęs. Daleiskime. 
zoologistas užsiima vien 
tik gyvūnų tyrinėjimu ir 
jų visų ypatybių pažinoji
mu. Gyvunų veislių formos 

susiartina su augmoni- 
kad sunku vieną nuo 
atskirti, ir neretai ~.o-

mis.
kito 
ologistas gali nukrypi j bo
taniką, iš tos — į ininera-

ir t. t.« Arba jei tik jis už-j 
siinteresuos apie gyvūnų! 
maisto ypatybes, apie ap-l 
linkybes jų gyvenimo, jis 
nejaus, kaip atsidurs bota
nikoj ir net papra st a geo
grafija pradės užsihnt. Mu
sų gyvenime randasi dar 
painesnių dalykų. O juk vi
si esame patyrę, kad tik 
prie vieno dalyko besilai
kant galima laukt geros pa
sekmės. Tik vieną dalyką 
i -/.baigus galima kitą pra
dėt. jei norime pasekmin
gai darbuotis.

Gyvenimas nuolatos iš
meta mus iš tikrojo kelio, 
todėl laiks nuo laiko mes 
turime apsižiurėt, ar dar 
einame teisingu keliu. Jei 
patėmijame paklydimą, 
tuoj turime grįžti. Tik to- 
kiuo budu galima bus žengt 
vis pirmyn ir turėt tvirtą 
papėdę laipsniškam veiki
mui.

. Po Jft-naet-ų- amžiaus di
džioji žmonių dalis jau ei
na atgal. Daugelis jų neži
no to ir nepatėmija. pragy
vento tarpo be naudos. Tik 
menkas žmonių skaitlius 
po 30 metų daro kokį-nors 
progresą. Nuo šito amžiaus 
žmogaus protas lieka pas
tovus, ideos pasiskirtos, 
didelė energijos dalis iš- 
aikvota. Apsistoja žmogus 
ant vietos trisdešimtuose 
metuose ir tuno taip per vi
są amžių be jokio progre-

so, be ko-nors naujo nuvei- 
kimo ir savęs išlavinimo.

Tie žmonės, kurie nori 
(ūi priešakiu po 30 metų 
amžiaus, kurio nori nuveikt 
ką-nors realiu ir naujo 
tarpe 30 ir 80 metų savo 
amžiaus, turi save privers
ti. turi mušti save protiš
kai. kaip kantrus vežikas 
muša savo pailsusią kume
lę. Jie turi patįs save kriti
kam ir varyt prie veikimo, 
-lie turi tankiai sustot ir 
savęs paklausti: “Kaip dir
ba mano protas? Ką aš vei
kiu ta energija, kurią man 
suteikė mano tėvas ir mo
tina? Kokią naudą aš da
rau iš mokslo ir gyveninio 
patarimų tolesniam gyveni
mui ? Ar aš turiu svarbų ir 
didelį darbą, kurio atliki
mui bučiau paskyręs visas 
didžiausias savo jėgas?”

Keli musų galėtume duot 
užtvirtintą atsakymą į pas
tarąjį klausimą. Didžiu
ma musų turėtume pasitei
sint, kad esame ant žemės 
išmėtyti, 
jūrėse

kaip skeveldros 
ir nieko paskirto, 

svarbaus veikt neturime.
Musų didžiuma pasakys, 

kad mes einame tais pačiais 
keliais, kaip eina kiti, ei
name ten, kur vilnis mus 
stumia. Vietoj to, kad gal
vot, mes leidžiame savo 
smegenims apsdeist ir ne
manome, o plaukiame ne
paisant, kad tokis plauki
mas daro mums trukdy
mus, kad jau iškalno žino
me, j°g' žmonija- nuo tokio 
plaukimo nesykį nukentė
ja

Kiekvienas žmogus turė
tų sau tarti: “Jei tu neturi 
tikro tikslo pasiskyręs gy
venime, tai kaip tu gali 
geist atsiekt bile kokį aug- 
štesnį tikslą savo gyveni
me?”

Jei mes išleisime kapi
toną važiuot laivu, suteik
dami jam visokias infor
macijas, o neduosime kom
paso, tai jis bus dideliu pa
stumdėliu ir juodkdariu, jei 
apsiims važiuot per plačias 
jūres. Tokį kapitoną mes 
visi išjuoksime.

—Evans in Baltimore American.
Meksiko revoliucionistu vyriausiojo vado Carranzo 

įsivaizdinimas.

Bet jis negali but labiau 
nupeiktas už tą žmogų, ku
ris randasi gyvenimo jure j 
ir neturi išdirbtu pienu.

Tankiausiai męs būname 
nerangiais. Męs sakome 
sau ir kitiems, kad kada- 
nors męs eisime kur-nors 
Męs sakome patįs sau, kad, 
kaip tik sulauksime atsa
kančio momento, tuoj dary
sime ką-nors.

Laikas eina tolyn — jis 
nesustoja — ir kelios die
nos arba motai galimos at
siekt gerovės, bėga nuo mu
su tolyn ir tolyn. Kiekvie
na diena ir metai nuneša 
vis daugiau musu energi
jos, kiekvienas pasiteisini
mas darosi vis labiau ir la
biau nepanaikinamu. Ma- 
žu-pamažu slenka musu 
amžius ir prisiartina jis 
prie galo —. ir užkasa į že
mę dar vieną nieko nenu
veikusį lavoną.

Veik ką-nors! Priversk 
savo protą ką-nors veikt 
del savo asmens, ne del pa
gyrimo, bet todėl, kad lik
ti vertu žmonijai, kurios 
nariu tu esi. Atsimink, kad 
tie visi gerumai, kuriais tu 
pats naudojiesi, liko atsiek
ti buvusiu žmonių veikimu.

Apart visko, lai pas mus 
nebūna pasiteisinimu. Mes 
neturime išsisukt tik tuo- 
mi, kad pasakyt, jog prie 
kitokiu aplinkybių veiktu
me kitaip.

Nėra aplinkybių, kuriose 
žmogus, sukoncentravęs sa
vo proto jėgas, negalė
tu savęs kontroliuoti, pri
versti ir padaryti save nors 
kiek naudingu pasauliui.

Visi pasaulio garsieji 
žmonės (Newton Michael 
Angelo, Beethoven, Archi
medes ir Shakespeare) ra
dosi prastose aplinkybėse; 
jie jas pergalėjo ir nesis
kundė: “Kaip jus galite 
norėt, kad aš ką-nors veik
čiau tokiose aplinkybėse?” 
Mes tai turime atsimint 
kiekvieną sykį, kada nori
me pasiteisint.

Mes turime atsimint, kad 
vienintelė tikra spėka yra 
pasaulyje minties spėkoj. 
Tik mintis daro progresą; 
tik mintis padarė pasaulį 
iš laukinio į tokį, kokį tu
rime dabar, — ir tik mintis 
įvykdys pasaulyje tikrą ci
vilizaciją.

Tiesa, pasaulyje yra dau
gelis pasisekimu, bet visi 
jie pagimdomi minties. Min
tis duoda žmogui susivaldy
mą, pasiryžimą, kiltumą, 
nuolankumą, žinojimą.

Pirma mes turime iš
mokt atrast dalyką musu 
gyvenime, tą darbą, kurį 
mes tikimės išpildyti, o tuo
met turime savo smegenų 
jėgas sukoncentruot ant 
jo. Nėra tai sunku padaryt 
žmogui, kuris tikrai bando. 
Mes negalime pakelt savęs 
savo čeveryku raikščiais. 
Mes negalime pasaulio pa
daryt genialiu, vienu 
augštai išsivysčiusiu žmo
gumi. Bet kiekvienas žmo
gus gali padaryt save nau
dingu žmonijai nariu, ir jis 
gali gaut sau tokį pat aug- 
štą vardą, kaip ir kiekvie
nas garsus žmogus.

Lai kiekvienas žmogus 
daro geriausiai, kiek tik jo 
jėgos išneša, o tos jėgos 
pasirodys didelėmis.

i ■

POLITIKA.

(Pabaiga nuo 1-mo p.).

rūmai, kuriuose, prieš iš
keliausiant į Albaniją, gy
veno princas Wied. Iš Dm 
razzo pareinanti į rūmus 
visokie siuntiniai. Todėl 
kalbama, kad princas neuž
ilgo turėsiąs apleisti Dura- 
zzo, kad ten jau daugiau 
nesugrįžus.

REVOLIUCIJA / SAN 
DOMINGO.

Revoliucionistai skaudžiai
• sumušti.

San Domingo respublikoj 
revoliucija verda. Andai 
vieną dieną dvejose vietose 
buvęs revoliucionistu su 
valdiškąja kariuomene su
sirėmimas ir pirmutiniai la
bai skaudžiai buvę suplakti 
ir daug nuostolių panešę.

Kadangi kaip ant Haiti, 
taip ir San Domingo revo- 
liucijiniai judėjimai nei- 
kiek nesustoja, tatai Suv. 
Valstijų valdžia mananti į 
tas salas pasiųsti kiek pės
čiųjų jurininkų, norints 
apsaugojimui Suv. Valstijų 
reikalų.

VOKIETIJOS OFICIE- 
RIŲ ŽVĖRIŠKUMAS.

Per metus nubausta 490 
oficierių už kareivių kan

kinimą.
Sulyg Vokietijos karo 

ministerijos raporto, per
nai nubausta 490 oficierių 
už naujokų ir kareivių kan
kinimą. Tai yra kiek ma
žiau, negu pirm penkių me
tų. Tos rūšies prasižengi
mai mažinasi • ačiū parla
mento ir socialistų kampa
nijai, kurie netyli apie tuos 
oficierių žvėriškumus. Tė
čiai! oficieriai už tuos pra
sižengimus labai lengvai 
baudžiami, būtent uždaromi 
kalėjimai) daugiausia po
rai mėnesių. O tie žvėrįs-o- 
ficieriai kareiviams sulau
žą rankas, kojas, suskaldo 
makaules arba mušimu ap
kurtina.

Pasibaisėtini dalykai!

NAUJI RAŠTAI.

SUSIVIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS 1886 M.

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

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

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

$600
$1000

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

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
——------------------------- r- . ---------------------—    - - - 

KAREIVIŲ ŽUDYMAS.
100 Vokietijos kareivių 

krinta nuo karščio.
Nesenai Frankfurte ten 

stovinčio Brandenburgo pė
stininkų pulko atsibuvęs 
lavinimas. Kadangi lavini
mosi metu pasitaikė tiesiog 
nepakeliama kaitra, tatai 
ant plecaus kritę 100 karei
vių ir jų keli tuojaus mi
rę-

To pulko komendantu y- 
ra pagarsėjęs Reuter, ku
ris Alzacijos miesto Saver- 
ne barbariškai apsieidavęs 
su vietos ramiausiais pilie
čiais.

“Pranašas” — lietuvių 
mėnesinis bepartyviškas 
naujienraštis. No. 1 ir 2 
už birželį ir liepos mėn. 19- 
14 m. Chicago, Ill.

Tai naujas mėnesinis lai
kraštis. Išėjo 2 numeriu. 
Didelio formato, po 16 pusi. 
Leidėju pasirašąs W. B. 
Willovitch & Co., 29 LaSal
le St., Chicago. Kokiuo tik
slu tas laikraštis-žurnalas 
leidžiama, redakcijos nepa
sakyta.

“Jaunoji Lietuva” — i- 
liustruotas literatūros, mok
slo, visuomenės* mėnesinis 
laikraštis. Birželis, 1914, 
No. 5.

“Jaunimas” — Mėnesi
nis laikraštis. Birželis, 19- 
14 m.

“Ant 
baro 

geriausiai 
Žmonės supratt-tj 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- YT. 
ganėdina kiekvieną žmogų. yJjfl 
Nusipirk bonką savo šeimynai. \ 

i Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš| 
nepaprastai puikaus mišinio?" 

k Per daugeli metų sendinta 
ė\ balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai. I K miniai švelnios J 
prieprovos daro j 

rjKS°LO degtinę I 
ĄT geru vaistui 

šeimynų!

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago. "
216 W. Madison St A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lictuv. Agentai.

VOKIEČIAI PERSEKIO
JA PRANCŪZUS.

Akacijoje ir Lotaringijoje 
uždrausta kareiviams skai
tyti franeuziškus laikraš

čius.
15-to Vokietijos armijos 

korpuso Strassburge komen
dantas, gen. Deimling, aš
triai uždraudęs savo kor
puso kareiviams skaityti 
franeuzų laikraščius. Tą 
savo uždraudimą motyvuo
jąs tuomi, kad jam labai rū
pinti kareivių moralybė, gi 
franeuzų laikraščiai plati
nanti vientik morali supu
vimą.

Daugiau kaip stebėtinas 
apsireiškimas!

GRAIKIJOS SU TURKI
JA SANTIKIAI.

Derybos pavesta Šveicari
jos rankosna.

Graikijos ir Turkijos 
valdžios vienu žygiu krei- 
pusiosis į Šveicarijos val
džią su prašymu, kad pas
taroji patarpininkautų Tur
kijos su Graikija susitaiky
me. Prašyta nuskirti tam ti
kslui teisėjas-patarėjas, ku
ris turėtų nukeliauti į Smir
ną, Mažojon Azijon, kur ve
damos tarybos, ir ten mė
gintų abi pusi sutaikinti, 
kad išvengus nereikalingo
jo karo. Derybose svar
biausiuoju klausimu esąs 
graikams atlyginimas už pa
darytas jiems Mažojoj Azi
joj nuoskaudas.

“Moksleivis” — Mėnesi
nis laikraštis. Amerikos 
Lietuvių Rymo-Katal ikų 
Moksleivių Susivienijimo 
organas. No. 20. Birželis, 
1914 m.

Klesos ir klesų kova. At
sakymas su tuo klausimu 
mažiau apsipažinusieins, 
delko klesų kova proletari- 
jatui yra reikalinga. Sutai
sė J. B. Smelstorius. Kai
na 10c. Spauda ir lėšos 
“Pirmyn”, Baltimore, Md. 
1914. Pp. 30.

Pigi žemė.
Žydas pirko pas ūkinin

ką pūrą žemės, padirbo ra
štą, pagėrę magaryčias, už
mokėjo pinigus ir sako:

— Ui, kad butų gera, be 
smilties...

Ūkininkas: — Tai ką čia 
apie tai ir kalbėti, kokios 
norėsi, tokios duosiu iš viso 
lauko...

Atėjus laikui atsiimti tos 
žemės, žydas atsivežė savo 
pūrą.

Ūkininkas: — Gal imsi 
iš daržo?

Žydas: — Ui, iš daržo dar 
geriau!

Ūkininkas (pripylęs že
mės su kaupu): — Matai 
kokią duodu “mierą”, ne
gali rugoti...

Žydas: — Ui, aš no darže 
pirkau, iš lauko.

Ūkininkas: — 
geriau.

Pripylė pūrą
lauko su 1------

Man dai

žemės iš
Ar turi

Naujas Sąvaitis Laikraštis

“ATEITIS”
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rupiutis jaunimo apšvietimu. ’

••ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyvilkai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

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

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

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

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti iiuomi adresu:

“ATEITIS"
366 W. [ROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRASA, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- 

' RĖJIMUI DYKAI).

DU-KART NEDELTNIS LAIKYTIS

•‘SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir pelnycia.
-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA? ------------------- ■

AMERIKOJ (pusei matų $1.25
EUROPOJ f?osiį?j ir Lietuvoj $3.50, Angli-

l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

maišą?'— paklausė žydo.
Žydas: — Ui, ko tu čia iš 

manęs juokies, aš tam ne
priimu. Atiduok man pini
gus!

Ūkininkas: — Tai ką tu 
su pinigais dirbsi, dar kas 
užmuš; o tos žemės niekas 
neatims ir dar vaikams pa
liksi.

;___
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KATALIKAS

Humoras = Juokai.
IŠMINTINGA IŠTARMĖ.

noro...
pirmaisiais
priešinosi,

Kaulas Tilvikas, Starkus 
i būras ir pagarsėjęs uki- 
iB- nihkas, iš prigimties buvo 

prastuolis ir geraširdis. Ne
sudrumstė niekam vandens, 
visi tatai visame miestelyj 
jį mylėjo ir gerbė — tik 
vienų turėjo nelaimę: bai
siui pikčiurnų žmonų-bobą! 
Podraug su nedideliu krai
čiu, tik su viena karvute, į- 
nešė ji jam į namus barnius, 
nesusipratimus, gi kas ar
šiausia, — pikta boba visa- 
kuom aštriai valde, taip 
kaip gencral-gubernatorius 
—korikas Muravjov.

Tegu tik kas butų pada
ryta ne pagal jos 
na!... Kaulas 
metais tąsėsi,
mėgino pats ponu būti — 
bet kas tau! Nekuomet jam 
tas atsiekti nepasisekda- 
davo!

Del didesnio piktumo ir 
del miestelio gyventojų di
desnio juoko, boba jam lie
pė pagaliau vaikus penėti, 
rengti, supti, migdyti ir 
nors paskui buk jis jau prie 
to įprato, bobos įsakymus 
atlikinėjo, tečiau jį retkar
čiais apimdavo toks piktu
mas, kad priešais savo no
rą imdavo murmėti:

— Pasibaigs tas kuomet 
nors... M ano kantrybė tu
rės išsekti!...

Na ir tatai .jokiuo bū
du jis savo žmonai neinti- 
ko. Kaulas sėdėdavo namie 
— žmona sakydavo, kad 

^^tasai nerangėlis tik ant pe
čiaus gludoja ir tinginiau
ja! Nueidavo jis su kaimy
nais į karčemų ir, žinoma, 
sugrįšdavo vėlokai gerai už
sitraukęs — ir vėl barniai, 
ermyderiai, keiksmai!

— Jau gana to! — suriko 
kartą Kaulas. — Jau dabar 
turiu užtektinai! Eisiu teis
man ir paduosiu prašymą

— Ir labai gerai padary
si! — atsikirto boba — iš 
mano pusės — viskas tvar
koje: juo greičiau, tuo 
geriau. Turčiui teisman, ne
naudėli? Aš su tavimi!

Ir išėjo abudu.
Teisėjas, kuris jau senai 

buvo girdėjęs apie tuos ne
sutikimus, nudavė visai nie- 

Iko nežinąs.
r — O ką gero pasakysite, 

Tilvike?
— Gerbiamam teisėjui 

pranešu, kad man su savo 
boba jau negalima ilgiau 
sugyventi! Mane ji niekina, 
pravardžiuoja, plusta, to
dėl prašyčiau gerbiamojo 
mudu perskirti. — Tegu po
nas teisėjas perdaug netiki 
tam nesusitvarkėliui... Jis 
visas savo gyvenimas buvo 
truputį nesuviręs-ncprikc- 
pęs..

— Žinoma! Kaip gi gali 
būti kitaip, gerbiamasis tei
sėjau, jei tikra žmona kočė
lu man muša galvą, kad 
net smegenys braška?! Aš 
meldžiu persiskyrimo!

' Boba kaip kurkinas pa
raudo.

— Labai gerai! Aš mel
džiu taippat! O kaipgi!

— Tegu ji sau pasiima vi- 
*są savo įneštų kraitį ir kar
vę; aš iš jos nieko nereika
lauju!

— O kad žinotum tu, ne
naudėli, jogei aš pasiimsiu

viską, kas tik mano, ir sa
vo visus tris vaikus taip
gi! O kaipgi!

— O, kas link to, tai jau 
buk raini! Vaikai liks pas 
mane!... Aš juos išnešio
jau, aš juos išauklėjau, juos 
išsupiau ir neduosiu nie
kam pasaulyj!

— O gi kaip! Tokiam su- 
sirietėliui aš turėčiau pa
likti savo kraują ir kau
lus!? Nesula ūkimas!

Kaulas net pašoko.
— Tai mano kraujas ir 

kaulai, supranti?! Todėl pas 
mane ir liks, nes aš esu jų 
tėvas. Turi gerai apie tai 
žinoti!

— O aš esu jų motina, 
kad žinotum!

Dabar jau teisėjas įsi
maišė.

— Meldžiu ramiau apsi
eiti teisme — tarė sukan
dęs usus, kad tuomi pri
dengus savo juokų. — Mar 
tau, judu abudu tuos vai
kus labai mylite!

— Na... aš žinoma! — 
atsakė boba.

-s- O aš dar daugiau! — 
suriko Tilvikas. — Aš juos 
penėjau ir auklėjau!

Teisėjas vėl įsimaišė.
— Bet tokiam atsitikime 

išeis geriausias daiktas, jei 
abudu susitaikinsite. Kas 
gi del tokių niekniekių tuo- 
jaus ieško persiskyrimo?

— Aa! Tai niekniekis? 
Tatai tegu ponas teisėjas 
pasižiūri štai į tų kočėlų, 
kuriuomi ji man tauškino 
galvų! Jei- tas niekis, tai 
jau ■'negali būti nei teisy
bės! Tečiau aš visuomet nu
sileidžiu. Tegu ji sau pasii
ma bernaitį, gi dvi mergai
tės liks pas mane!

— Žiūrėkis tu jo! — su
šuko žmona. — Kaip tik 
priešingai turi būti! Aš pa
siimsiu mergaites! Bernai
tis ir taip į tave panašus, su 
tokia kuprota nosimi... Pa
siimk jį sau!

— Man tas nei nesisap- 
nuoja! Aš mergaičių neat
leisiu!

— Na, jei taip, tai pasi
imk vienų kurių mergaitę, 
gi aš kitų mergaitę ir ber
naitį, nes aš turiu turėti 
du vaiku!

Nesulaukiinas! Man du, 
tau vienas vaikas!

Teisėjas vėl liepė nutil
ti.

— Klausykite! Aš tame 
supainiotame reikale išduo
siu ištarmę, bet judu turi
te man čia dabar prižadėti, 
kad po ištarme pasirašysi
te.

Abudu Kaulai mielai su
tiko, nes kiekvienas jų ma
nė, kad teisėjas, del jo bus 
prielankesnis. Teisėjas sė
dosi ir parašė ištarmę. Til- 
vikienė tuo tarpu suspėjo 
dusyk vogtinai parodyti sa
vo vyrui liežuvį — kad tuo 
tarpu teisėjas atsistojęs 
perskaitė:

“Iš atžvilgio, kad pora, 
Kaulas ir Katrė Tilvikai, 
reikalauja sau persiskyri
mo, gi kiekvienas jų nori 
su savimi turėti du vaiku 
— iš atžvilgio toliau, kad 
kiekvienas jų turi lygias 
teises prie vaikų — iš at
žvilgio pagaliau, kad trijų 
vaikų į dvi lygias dalis pa
dalinti negalima — šiuoini 
išnešu sekančių ištarmę:

Tilvikų persiskyrimas ati
dedama net iki tam laikui, 
kuomet Dievas jiems su
teiks dar ketvirtų vaikų. 
Tuomet jau niekas jų per
siskyrimui nesipriešįs ir by
lų tuo' reikalu galės vesti 
toliau. — Ištarmę tų priima 
ir savais parašais jų patvir
tina etc., etc.”

Tasai nusprendimas a- 
bieni nelabai patiko... Bet, 
kad pirmiau buvo prižadė
ję be murmėjimo ištarmę 
priimti — daugiau nebuvo 
kas veikti, kaip tik pasira
šyti. Taip ir padarė. Išėjo 
abudu net nepadėkoję tei
sėjui.

Namie visa historija iš- 
naujo prasidėjo — po metų 
Tilviko namus aplankė gar
nys ir Kaulas Tilvikas šven
tadieniais rubais apsitaisęs 
nusidavė pas klebonų krik
što reikalais.

Pakeliu užėjo ir pas tei
sėjų, kuris jau nuo savo tar
no buvo išgirdęs, apie tų at
sitikimų pas Tilvikus.

— Keikia pasveikinti 
Kaulų Tilvikų! atsiliepė 
teisėjas. — Matyt, likimas 
jums nuolankus, nes jau 
dabar galėsite laimingai at
siekti savo troškimus, ga
lėsite persiskirti! Turite 
dabar juk keturis vaikus.

-e. Oo, gerbiamas teisė
jau... kur ten bus laimikis! 
Tai ne su maniške tas leng
va atsiekti!

— Kaip tai?
— Nagi, ponas teisėjas 

manai, kad mudu turiva 
tik keturis vaikus? Visai 
netiesa! Priešginiaujanti 
boba ant piktumo pagimdė 
dvynukus, gi dabar penke
to vaikų taippat negalima 
lygiai pusiau padalinti!... 
Tiesiog galima galas gau
ti!...

— Duokite ramybę, Kau
lai! Eikite namo, susitai
kinkite su savo žmona, nes 
ir taip, kaip matau, mažai 
ko trūksta prie susitaiky
mo. O ką ten jums Dievas 
davė? Bernaičius, ar mer
gaites? ‘

— Bernaičius! bernai
čius! Sveiki ir gražus. Jau 
turbūt taip padarysiu, kaip 
ponas teisėjas man pataria. 
Bet turiu taippat ir prašy
mų... nes mano boba tokia 
atkakli; būtinai nori, idant 
ponų teisėjų prašyčiau i 
krikštatėvius!

— Labai mielai ! — atsa
kė teisėjas nusišypsodamas. 
— Nuo manęs pasveikink 
savo žmonų, rytoj ateisiu i 
krikštynas. Nes aš iškahio 
žinojau, kad vaikai tėvus 
sutaikys.

— O je, o je! Supranta
mas daiktas! Dabar ir aš 
pats matau, kad pono tei
sėjo pernai išduota ištarmė 
labai išmintingai buvo ap
galvota. Bėgu kuogreičiau- 
sia namo pasakyti savo bo
bai, kad ponas teisėjas ap
siima būti vaikų krikštatė
viu. Tai bus bobai džiaugs
mo!.

((
Jei nori žinių iš Anglijos, 

užsisakyk sau metams ar pusmečiui 

‘Išeivių Draugą’
Didžios'os Britanijos vieniu, 
tolį Lietuvią-Kutai, laikrašti 

Einantį kas dvi sąvaiti 
Kaina Amerikoje metams $1 
Pusmečiui • - oOc.

Adr. REV. JOS. NORBUT
Mosseml, Lanarkshire Scotland.

 =■ J

KAIP PRALOBTI?
Tūlame 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 
$3.O( M).

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 
apysaka iš 
lietuvių gy-

PILĖNŲ JURGUTIS, 
tikrų atsitikimų Amerikos 
veninio.

Taipgi turiu daugelį uiahlakiiin- 
gių: Dangaus Kaktas po 35c., 65c. ir 
S0e.

I’etlioriams ir perkupčiams nulei
džiu didelį nuošimtį.

A. Kryžanauskas, 
2736 E. Venango st, Philadelphia, I’a.

Dėkingas žydelis.
Garlevos 

šia užėjęs 
dėn.

ūkininkas klau-
Aleksoto alu-

vedasi, mielas
Alaišiuk?

— Niu, kam klausi, ar 
tau nežinai, kad čia gyvuo
ja “Blaivybės” skyrius.

— Tai kas iš to?
— O gi dabar žmonės ra

šosi “Blaivybės” draugi
joj!, o įrašus neša man alu
dei!.

— Ką gi manai iš tų į- 
plaukų daryti?

— Nagi 1914 metais pa
statyti jiems restoranų su 
stipriais gėrimais.

— Kamgi su stipriais?
— Ny, kad iš blaivinin

kų išsivystytų abstinentai.
— Už tokį patarnavimą 

tave jie apšauks labdariu, 
savo draugijos patarėju.

— Jie tai labai nori, bet 
kad jų- įstatai neleidžia.

— Nesuprantu.
— Ny, ar tamsta nežinai, 

kad aš žydelis?

Tarp Pyplių kaimo mer
ginų. ____ ___

Sakyk man,

me-

ten

ra-

Guminės ir Metalines Antspaudos
Šiuoini pranešame gerb. draugijoms, kliubams ir pavieniams asmenims, 

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

pavyzdžių, kas yra reikalingiausia draug. kliubams ir tt.

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

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

—* r

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

& r
.Puikiu labai paranki metalinė antspauda. 

Labai reikalinga kiekvienam “biznieriui”. 
Kaina ...................................................... $1.25

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

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

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

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

na

Petras Borneika
Notary Public & General 

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

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

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

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANIgLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

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

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

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Gaidys sugedo.
— Motin, kur neši tų gai

dį?
— Ugi pirmiau jis giedo

davo lygiai pietų metu ir 
pusiaunakčiu, gi dabar visų 
valandų vėlinaši. Nešu pas 
laikrodininkų, kad bjaury
bę pataisytų.

Onytė
Uršulyt, ar senai jau mies 
te tavo tas jaunikaitis, m 
kurio ketini tekėti?

Uršulė : — Jau dvieji 
tai.

Onytė: — Ir ką jis 
veikia?

Uršulė: — Nežinau,
šo, kad kokiuo ten “prafe- 
sorium”, kas mėnuo gauna 
užmokesnio po 16 rublių.

Onytė: — Vaje tu ma
no! Net 16 rublių! Tai vis
gi, mieliausioji, pasakyk, 
kaipgi vadinas miestiniai 
toksai “činauninkas”?

Uršulė: — Labai puikiai. 
Rašant adresą į jį reikia vi
sados taip rašyti: Gorod 
Kovno. Ego Visokoblagoro- 
diju gaspodinu 
doma Goldbergi 
Jurgeliukasu.

vorniku
Ivanu

REGULERIS 10 DIENU
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausis, 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.
Gen. Pass. Agents,

Hew York, N. Y.37 Broadway,

• -

IT blM’T HMT 
©

Phone Canal Nine
The Edelweiss Line

Phone Before Eleven
Delivered Before Seven
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Atidžiai viską perskaityk 
Kad galėtum pasinaudoti

KATALIKAS

Dabar laikas pirkti kningas!
1TZ as pirmiausia reikalinga žmogui daryti, kad pagerinus savo būvį, 

sveikatą ir susipažinus su musų literatūra.

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

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

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

pigiai bus tiktai iki 1 d. rugpiučlo

$1.50

SVEIKATA

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

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

nori palikti Jungtiniii Amerikos Valstybhi Piliečiais. Kiekvienas lietuvis, atvykęs 
į 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 profesorių veikalus, kaip tai: 
prof. Dr. Palmer; pro. C. Hagar., prof. H. Conn ir ki
lns. Joj plačiai aiškinama ligos, jų priežastis ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Kas nori susipažinti su Anatomija, 
fizioliogija ir higiena, tai įgyjęs šią kninga, lengvai su 
sipažins su to mokslo šakomis. KNINGĄ PUOŠIA 
DAUGYBĖ PUIKIŲ PAVEIKSLŲ PARODANČIŲ 
ŽMOGAUS KŪNO SUDĖJIMĄ.

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

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

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

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 
»

Gatve ...........................

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

Valstija........................
Iškirpkite šita laiška ir prisiuskite mums su aavo užsakymu ir pinigais

Kninga yra geriausias 
žmogaus draugas

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDĖLIS.

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

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

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

MUSŲ DAINJAI.
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 (Vieuuožins- 
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 

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

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

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

Siųzdami savo užsakymus, padėkite adresą: 
%

“Kataliko” Kningynas
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.• •

8



j ——— - ■ . ' : — ■ — — ------

r

.

M

Antroji Dalis,

No. 30
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Chicago, Ill., 23 d. Liepos (July), 1914 m. Metai XVI

CHICAGOS ŽINIOS.
Kun. Vaitonio primicija.
Pereitą nedėlią, liepos 19 

d., šv. Jurgio bažnyčioj at
siliko naujai įšventinto kun. 
Petro Vaitonio primicija. 
Baigė Orchard Lake semi
nariją ir ten gavo šventini
mus.

Primicija atsibuvo iškil
mingai. Daug buvo kunigų 
ir seminarijos auklėtinių. 
Primicianto mišios prasi
dėjo 11-tą valandą su pilna 
asista: arcidiakonu buvokl. 
kun. dek. M. Kraučunas, 
diakonu buvo kun. Stepo- 
navičia, subdiak. sem. au
klėtinis Tamoliunas ir ce
remonialu sem. auklėtinis 
Kloris. Mišių metu kun. 
Klenauskis pasakė, iškilmei 
pritaikindamas, iškalbingą 
pamokslą.

Po mišių primiciantas 
suteikė susirinkusiems pa
laiminimą.

Po visam pas kl. kun. 
Kraučuną buvo iškilmingi 
pietus. Buvo daug svečių. 
Pietų metu buvo išreikšta 
geriausi linkėjimai naujam 
kunigui. Kalbėjo kunigai ir 
svietiškiai. Galop liaujasi 
kun. Vaitonis dėkojo už lin
kėjimus ir patarnavimus.

Kun. P. Vaitonis liepos 
23 d. išvažiuos į Harrisbur- 
gą, III. ir ten apims parapi
ją.

Geros kloties naujam ku
nigui jo darbuose ant dva
sinės ir tautinės lietuvių 
dirvos. Svetys.

L. Gojaus dr-jos susirinki
mas.

Minėta dr-ja pereitą ne- 
dėlią turėjo susirinkimą. 
Šiaip nieko ypatingo susi
rinkime nebuvo svarstyta. 
Buvo atsiradę tokių narių, 
kurie pareikalavo iš dr-jos 
be reikalo pašelpos. Turbūt 
jie žino, kuomet ir kam mo
kama pašelpa, bet vis-gi 
kelia susirinkimuose berei
kalingas kalbas. Norėta bu
vo dar gauti balsą del į- 
nešimo apie organo paėmi
mą, bet del bereikalingų 
kalbų ir ginčų nebuvo lai
ko apkalbėjimui naudingų 
ir svarbių dalykų.

Gauriškis.

Bažnyčios kampinio ak
mens pašventinimas.

Pereitą nedėlią atsibuvo 
W. Pullman pašventinimas 
kampinio akmens. naujai 
stomos šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios. Iškilmės atsibu
vo 4-tą valandą po pietų. 
Apeigas atliko vyskupas P. 
Rhode. Buvo daug lietuvių 
ir svetimtaučių kunigų. Kl. 
kun. dek. M. Kraučunas pa
sakė gražų iškilmėms pri
taikintą pamokslą.

Viskas labai gražiai nu
sisekė. Dalyvavo daug dr- 
jų ir visos atvyko savu 
laiku. Taip kad buvo leng
va gerą tvarką sudaryti. 
Maršalkos buvo gabus, ap
sukrus vyrai ir tvarka bu
vo pavyzdinga.

Didesnės minios žmonių, 
kaip tą dieną, ši apylinkė1 
dar nebuvo mačiusi. Daly
vavo arti 10.000 žmonių. 
Tai buvo ištikro didžiausia 
šioj apygardoj iškilmė. Tas 
parodo, ką prasti žmoneliai 
gali padaryti, kuomet jie 
laikosi vienybės, uoliai dar
buojasi ir turint gerą, tei
singą, darbštų dvasios va
dovą. Tuomet esti sutari
mas dvasios vadovo su pa- 
rapijonais ir visi reikalai 
eina tuomet šauniai.

Dabar pas mus pirmoj 
vietoj yra bažnyčios pasta
tymas. Atlikę tą didelį da'r- 
bą imsime rūpintis ir ki
tais kultūriniais reikalais.

Lietuvos vaikas.

I /
.... . .. .........

Vos neužtroško.
Maža mergelė vos neuž- 

troškino gazu savęs ir savo 
motinos. Tai atsitiko po No. 
906 N. Robey g. Mergaitė 
žaidė virtuvėj ir netikėtai 
ji nutraukė nuo gazinio pe
čiaus žarną. Nuodingi ga- 
zai ėmė veržtis virtuvėn. 
O motina miegojo gretima
me kambaryj. Mergaitė iš
rėpliojo į priešakinį kam
barį ir ėmė verkti. Išgirdę 
kaimynai, atbėgo. Dar nevi
sai buvo vėlu. Motina buvo 
atgaivinta pulmotoru. Mer
gelei gazas nepakenkė.

Gaisras po gatvekariu.
Po penkiasdešimts ph* 

mos gatvės gatvekariu iš
tiko ekspliozija. Gatveka- 
ryj buvo daug pasažierių. 
Ekspliozijai ištikus tuoj 
iš po apačios pasirodė du
rnai ir liepsna. Baisus kilo 
sujudimas gatvekaryj. Kai- 
kurie išmušo langus ir šo
ko laukan iš gatvekario. 
Kiti puolėsi prie durių. Be
bėgant keli pargriuvo ir 
buvo sumindžioti. Penki 
buvo gerokai sužeisti. Tuoj 
buvo duota žinia gaisrinin
kams ir liepsna buvo užge
sinta. Be didelio išgąsčio ir 
penkių sužeidimų nieko 
daugiau neatsitiko. Liepsna 
tik apsvilino gatvekarį.

; Bemiegant neteko keturių 
pirštų.

. Nekokis J. Wozinski už
migo prie geležinkelio ties 
E. 71 g. Kuomet vargšas 
pabudo, tai pamatė, kad 
ant jo kairiosios rankos ke
turi pirštai besą suploti. 
Suprantama, kad tokion 
vieton gidė su gerai ap
svaiginta galva. Buvo nu
gabentas į Washington par
ko ligoninę.

Vagiliai turi but geruoju 
su pačiomis.

Vienas vagilius susikivir
čijo su savo pačia ir ap
draskė drabužius. O tas va
gilius buvo prisipažinęs pa
čiai, kad su savo draugu 
padaręs hold up. Supykusi 
pati nuėjo policijon ir vis
ką išpasakojo. Jos vyras ir 
jo draugas buvo suareštuo
ti. Tai kaip vagiliai įkiša 
savo kailį.

Geležinkelių darbininkų 
straiko gal ir nebus.

Kaip žinoma, 98 vakari
nių geležinkelių linijų’ma
šinistai ir konduktoriai bu
vo nubalsavę straikuoti del 
to, kad kompanijos nesu
tinka pakelti algų. Streikai! 
but įvelta arti 80.000 maši
nistų ir konduktorių. Bet 
del jų straiko apsistotų dar
bai ir kitų darbininkų, su
rištų su geležinkelių dar
bais. Tai paliestų arti 160.- 
000 darbininkų.

Derybos del algų ėjo veik 
ištisus metus. Streikas, ži
noma, nėra malonu nei gei
stina nei vienai pusei. Ne- 
nusileidžiant, vienok, kom
panijoms streikas butu ki
lęs. Kadangi valdžia labai 
negeidžia, kad geležinke
liai sustotų, tai ji pasirūpi
no įsikišti ir patarpininkau
ti. Valdžios pasisiūlymą abi 
pusi priėmė.

Kompanijos tvirtina ne
galinčios sutikti pakelti al
gas, sutrumpinti darbo va
landas ir pagerinti darbo 
sąlygas. Kompanijos sako, 
kad jei jos išpildytų darbi
ninkų reikalavimus, tai tas 
atsieitų kompanijoms $33.- 
000.000 kasmet, ty., sako, 
darbininkų algos but pad
vigubintos. Kompanijos sa
ko, kad tas vestų jas prie 
bankroto.

Jau nekartą valdžia yra 
sutaikiusi geležinkelių dar
bininkus su jų darbdaviais. 
1910 m. valdžia tarpininka
vo ir darbininkų algos bu
vo pakeltos 10.33%. Tais 
pat metais kitų linijų dar
bininkams ir-gi per val
džios tarpininkystę buvo 
pakeltos 10%.

Gal ir dabar pasiseks su
taikinti. Greičiau pasiseks.

Daugiau mąstė apie kūdikį, 
negu apie save.

Ties State g. ir Jackson 
bulvaru viena motina vienų 
metų kūdikiu nešina žengė 
per gatvę, kuomet sušvil
pė polieianto švilpukas. 
Vienas-gi šoferis nepaisė 
polieianto signalo ir važia
vo sau. Privažiavo prie mo
tinos su vaiku. Motina pa
mačius neišbėgsianti, metė 
kūdikį į žmones ir vienas 
žmogus jį pagriebė. Tuo 
tarpu automobilius drožė į 
moterį ir baisiai ją sužei
dė. Jos smegenįs buvo su
trenktos. Vargu bau išliks 
gyva. Šoferis liko suareš
tuotas.

Apvogė p. Aršanskį.
Pereitą panedėlį visai 

anksti iš ryto įsibriovė va
giliai į p. Aršanskio saliu- 
ną So. Chicagoj ir suspra- 
gino dinamitu spintą. Pa- 
siegriebė $1.190 ir pabėgo. 
Sumaniai apsidirbo ir su ma
žiausiu trenksmu viską at
liko. Niekas aplinkui nejus
to. P-nas P. Aršanskis yra 
saliuno ir salės savininkas.

Jaunas Persijos valdovas, šachas Ahmed Mirza, ku
ris liepos 21 d. Teherane, Persijos sostinėje, apkarū

nuotas. Turįs 18 metų.

Pabėgo nuo gubernatoriaus.
Ties Michigan avė. ir 12 

g. gubernatoriui Dunne be
važiuojant automobiliu j su
sikūlė su kitu automobiliu. 
Su gub. buvo visa jo šeimy- 
na-pati ir tris dukteris. Vi
si gerokai buvo sutrenkti. 
Bet ano automobiliaus šofe
ris susitaisė ir urnai nuš
vilpė. Policija bando susek
ti kieno tai buvo automobi
lius. >,

Daug sužeidė.
Trisdešimts aštuntos gat

vės gatvekaris, pilnas dar
bininkų važiuojančių dar
ban susitrenkė su kitu
vekariu ir iššoko iš bėgių 
Du žmogų sunkiai sužeista 
keliatas lengviau.

gat-

Rado negyvą maudynėj.
Viena moteris, gyvenusi 

po No. 2002 N. Halsted g., 
rado sau galą ypatingu bu
du. Jos vyras rado ją negy
vą maudynėj. Apžiurėjo 
nelaimingąją daktaras ir 
rado, kad ji nusilaužus 
sprandą. Mat paslydo ir 
drožė į vanos kraštą.

Sugrįžo adv. Šlakis ir d-rė 
Rutkauskaitė-šlakienė.
Advokatas Ant. A. Šla

kis ir d-rė Aldona Rut
kauskaitė-šlakienė sugrįžo 
į Chicago ir pradėjo savo 
profesijų reikalais užsiimi
nėti. Apvažiavo didžiuosius 
ežerus, aplankė Niagaros 
vandenpuolį ir pereitą pa- 
nedėlį pagrįžo Chicagon.

Esperantistų suvažiavimas.
Chicagoj Sherman hote- 

įyj laiko savo pasėdžius es- 
perantistai. Suvažiavo arti 
200 delegatų. Delegatai y- 
ra iš Įvairių Suvienytų Val-

stijų kraštų ir iš Kanados.

Svarstinėja santikius dar
bininkų ir darbdavių.

Pereitą utarninką LaSal
le hotelyj. Prasidėjo svar
stymai ir apkalbėjimai apie 
tai, kodėl kįla nesusiprati
mai, nesikentimai tarp 
darbdavių' ir darbininkų, 
kodėl kįla tarp darbininkų 
nepasitenkinimas. Tuose 
posėdžiuose dalyvauja F. 
Walsh, prof. J. R. Com
mons, p-nia J. Harriman, 
F. Delano, H. Weinstock, 
J. Lennon, J. O’Connell, A. 
Garreton, Chas. Piez, J. 
Walker, D. Taylor.

Tarp jų yra kapitalistų 
ir unionistų ii' socialistų. 
Visi kalbės apie priežastis 
nesusipratimų ir kaip pa
gerinus santikius tarp 
darbdavių ir darbininkų.

Del kaitros veik pamišo.
Pereitą utarninką Chica

goj termometras rodė 93 
laipsnius. Vienas žmogus 
buvo apalpęs ir buvo nu
gabentas ligoninėn. Antras 
dešimties metų vaikas ėmė 
bastytis be jokio tikslo gat
vėmis. Jį patėmijo polician- 
tas nenormaliu esant ir bu
vo nugabentas ligoninėn. 
Iš pradžios negalėjo pasa
kyti nei vardo, nei iškur a- 
tėjo. Bet paskui atsitaisė ir 
buvo nugabentas namo. 
Daktarai sako nuo karščio 
jam galvoj buvę negerai 
pasidarę.

Žaibas įlindo per kaminą.
Kuomet ketverge liepos 

19 d. buvo ištikęs lietus su 
smarkia perkūnija tai 
Schulze Brothers skalby
kloj buvo padaręs didelį su
mišimą. Žaibas šovė į dum-

trauki, smuko žemyn, neš
damas su savim daugybę 
suodžių. Visi suodžiai iš
dumti buvo Į mašinų kam
barį. Skalbėjos baisiai per
sigando ir keliatas iš išgąs
čio apalpo. Bet niekas ne
buvo pritrenktas ir po iš
gąsčio visi stojo darban. 
Žaibas tik kaminą išvalė, 
nugąsdino ir daugiau nie
ko nepadarė.

Policiantą palaikė už va
giliu.

Polieiantas Win. Maher 
po No. 2420 Taylor g. vos 
išliko gyvas. Jin buvo pa
leista penki šūviai. Šovikas 
palaikė policiantą už plė
šiką. Nors polieiantas sto
vėjo už 50 pėdu nuo šoviko, 
bet tik viena kulipką tete
ko polieiantui. Teko Į kai
riosios rankos delną.

Tai buvo šposas.
Vienai moterei besimau

dant pavogė visus drabu
žius. Baisiame padėjime at
sirado moteris. Juk neisi 
per miestą maudymosi '/mar
škiniuose. Norėjo sugriebti 
kokią nors statinukę, bet gi 
niekur negalėjo rasti. Bet 
viskas šiaip taip pusėtinai 
pasibaigė. Kitos moteris 
pasidalino savo drabužiais. 
Policija ieško kaltininku.

Susišaudė policija.
Labai nepaprastas daly

kas ištiko ketverge vakare 
liepos 16 d. Tą vakarą su
sišaudė policija.

Policijos superintenden
tas Funkhouser su savo vy
rais sumanė patyrinėti vie
tas ties 22 g ir Wabash a- 
ve. Yra tai nešlovės namu 
vieta. Tą pat vakarą Chief 
Morals Inspector Dannen- 
berg su savo vyrais manė 
nusidanginti Į North Side, 
bet atsidūrė ten pat, kur 
pribuvo Funkhouser.

Pirmiau pribuvo Dannen- 
berg. Apsistojo ties Michi
gan avė. ir 22 g. ir pasiun
tė savo vyrus į žinomą neš
lovės vieta vadinama “The 
Turf”. Prie duriu sutiko 
palaidūnių beviliuojant pra
eivius vidun. Civiliuose rū
buose pi/iciantai Įsibrovė 
vidun, suareštavo palaidū
nes ir vieną vyriški. Petro- 
liniu vežimu jie važiavo su
sitikti Dannenberg. Bet juo
sius pasitiko kiti polician- 
tai — St. J. Birus ir J. 
Sloop, kurie taip-gi buvo 
civiliuose rūbuose. Tuomet 
pasipylė šaudymai. Poli- 
ciantai ėmė virsti iš visų 
pusių. Pasibaigė tuo, kad 
St. Birus ant vietos krito 
ir dar keturi policiantai bu
vo pašauti.

Tas nuotikis iškėlė dide
lius tyrinėjimus.

Negelbėjo savo draugo.
Keturiolikos metų vaikas 

ėjo su kitais paikais žaist. 
Ties Webster ir Elston avė. 
vaikas Įkrito upėn. Kiti tai 
pamatę, nubėgo savo ke
liais. Tas nabagas likęs pri
gėrė.

Norėjo nusinuodinti.
Keturiolikos metų mer

gaitė norėjo nusinuodinti

del to, kad jos bobutė ją 
subarė. Nuodų gavo iš ap- > J
tiekos. Buvo pasauktas •‘1
daktaras. Pasiseksią išgy- I
dyti. Aptiekininkui bus 
riestai už pardavimą nuodų 
mažai mergelei. 1

automobilius, pri- 
Chas. Schott. Mat 
pasivogė automo- 
daržinės ir lėkė —

Rado sulaužytą automobi
lių.

Ties W. Kinzie ir N. 
Franklin gatvėmis rasta su
laužytas 
gulintis 
vagiliai 
bilių iš
kuosJmarkiausia. Bet neti
kėtai smogė Į telegrafo 
stulpą. Automobilius 
kiužo, vagiliai pabėgo, 
nenusilaužė sprando.

su-
Mat

Prezidento atsilankymas.
Chicagoj pasklydęs gir

das, kad rugsėjo m. čionai 
apsilankysiąs prezjdentas 
Wilsonas. Sakoma, jis čio
nai bankininkų pakviečia
mas.

Pražudė $1.800.
Netikusi banką pasirinko 

sau nekoksai darbininkas 
William Schindle, gyv. po 
numeriu 5113 Lincoln avė. 
Ilgus metus sunkiu darbu 
sutaupytus $1.800 jis nuo
lat laikė siuvamojoj maši
noj. Andai prireikus pinigų 
nei pėdsakio nerado.

Nerado priežasties.
Pereitą sykį “Katalike” 

bujvo minėta, kad lenkas 
Truskovskis, nušovęs d-rą 
Steer, pats nusižudė. Koro
neris visą atsitikimą ištardė 
ir nesusekė, už ką lenkas 
nušovęs daktarą ir kodėl 
pats nusižudęs.

JIEGA DIRBTI.
Mr. Vladimir Seman iš 

Superior, Wis., parašė 
mums sekantį laišką: “Aš 
apturėjau Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno E- 
lixirą ir turiu prisipažinti, 
kad aš esmių pilnai juom 
užganėdintas, nes jisai su
tvirtina visą kūną ii’ sutei
kia žmogui naujos jiegos

Kūnas, kad galėtų 
veikti, turi būti 

išvalytas ir susti- 
reikalingam maisj

dirbti”, 
tvarkiai 
visiškai 
printas
tingo valgio daugumai pi^ 
imti ir išvirškinti. Tam tik
slui mes norėtume reko
menduoti Trinerio Ameri
konišką Kartaus Vyno E- 
lixirą, kurisai veikia natū
raliu, beskausmingu ir ma
loniu budu. Šisai vaistas, su
dėtas iš medikališkų žolių 
ir puikaus raudono vyno, 
daro gerą Įtekmę į virški
nimo organus, išvarydamas 
iš kūno nereikalingąją me
džiagą ir suteikdamas nau
jos jiegos nuilsusiems or
ganams. Pamėginkite jį 
skilvio, kepenų ir vidurių 
Igose. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill. Strėnų skaudėji
mas paprastai greitai pa
siduoda Trinerio Linimen- 
tui, skaudėjimo priešui.
Kli»r... . Advt-
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10 KATALIKAS

Adolfas Vėgėlė.
(geguž. 21 d. 1914 in.). 

(“Viltis”).
ir iiega- 
svetima- 
vos ke- 

pabuvęs, 
pasiry- 

kokio

Stepo- 
Gaida- 
Civins-

Lietuvi)! laikraštininkui 
taip dažnai atsieina rašyti 
draugų, pažįstamų ir nepa- 

. žįstamų veikėjų tautiečių 
nekrologai, jog pradėdamas 
naująjį nedoroms pamąstai 
— bene tai paskutinį ne
krologą rašau, gal jau arti- 
miausai laikraščio nekrolo
gas bus... kitų draugi! man 
pačiam parašytas? Vos ke
lių pastarųjų metų protar
pi!! — o kiek jau musų dir
vos darbininkų, pačiam 
jaunume, pačioje darbų ga
lėję, nužengė į kapus: Bi
liūnas, Čiurlionis, 
naitis, Gurauskas, 
inavičius, kun. A.
kas, Vėgėlė... Jei ne džiova, 
tai kita kokia netyčia pa
sipainiojusi liga, pačioje 
darbymetėje, vos įsivariu
sį darban veikėją plėšte iš
plėšia iš musų, jog nė. ap<- 
sižiurėti negalime — mato
me tik, kad jau vieno nė
ra... Taip be laiko ir neti
kėtai kapai pasiglemžė sau 
iš musų tarpo ir geguž. 21 į 
d. mirusį a. a. Adolfą.

Daugeliui mūsiškių, ku
rie stovėjo toliau musų kul
tūrinio gyvenimo veiksnių, 
A. Vėgėlės vardas nebuvo 
rasi labai žinomas. Buvo 
tai ' tylus darbininkas, bet 
drauge buvo jis veiklus ir 
naudingas ir, nežiūrint į 
savo amžiaus jaunumą, 
jai! geroką darbo vagą nu
varė, ne vienani atveju j e 
—- pirmąją vagą. Ir jo gy- 

HBfeimnas-da rbai atgijusios 
^^Lietųvos veikėjų enciklope- 

I dijoje turės sau pavestą 
į kad ir taip-pat ne garsų, 

bet gražų puslapėlį.
Adolfas Vėgėlė gimė 18-Į 

83 metais Musteikių sodžiu
je, Tauragnų parap., Zara
sų apskr. iš tėvų ūkininkų 
Vincento ir Elenos Vilky
tės Vėgėlių, atėjusių čia iš 
Debeikių parap. (Ukmer- 

■ ges apskr.) ir pirkusių sau 
F Musteikiuose žemės. (Mo

lynai mirus tėvas vedė an
trą moterį, iš pirmosios su- 

* silaukęs dar vieno sūnaus 
ir dukters). Tėvai buvo 
žmonės blaivaus proto, gan 
susipratę valstiečiai, nes a- 
budu savo sunu atidavė j 
mokslan (vyresnysis Boles
lavas dabar kunigauja Že
maičių vyskupijoje). Adol- 

i fas, namie pirma pasimo- 
ų^kęs, įstojo Mintaujos ghn- 
^fcązijon. Žinomoji 1897 me

tų audra — mokinių subru
zdimas del tikėjimo moky
mo kalbos — užtiko Adol
fą 4-je klesoje ir jisai drau
ge su broliu (tasai ėjo vie
nais metais vyresnę klesą) • 
ir daugeliu jaunesniųjų ir 
vyresniųjų draugų mokinių 
lietuvių buvo iš gimnazijos 
pašalintas už “buntą”. Pu
santrų metų privatinai pa
simokęs Adolfas išlaikė j 
kvotimus iš keturių klesų 
ir po- metų, kai]) daugelis! 
musų keturiaklesininkų, i-, 
stojo Žemaičių seminarijom 
Bet čia pabuvęs ir pažinęs 
kunigo pareigas ii1 pašauki
mą pasijuto esąs į kitokį i 
gyvenimą pašauktas ir ve-: 
damas sąžinės balso, bai
gęs du kursu, 1901 metais 
išstojo iš seminarijos. Iš
stojęs nuvažiavo tiesiai Pe-

ieškojo, 
geriau 

parašyti lietu- 
redakcijos beu- 
Adolfo kores- 
pasirodė para-

terburgan, manydamas čia 
kokią vietą rasiąs ir gal ga
lėsiąs toliau mokytis. Bet 
pasiilgęs Lietuvos 
lėdamas prigyti 
jam didžmiestyje, 
liūs mėnesius ten 
atvažiavo Vilniun
žęs čia ieškoti sau 
nors darbo. Vilniun atva
žiavo Adolfas neturėdamas 
čia jokių pažinčių ir susto
jo kaž-kokiam viešbutyje. 
Netyčia susitiko čia su savo 
mokytojum Vanagu, kuris, 
matydamas Adolfą esantį ’ 
visai svetimą Vilniuje, — 
supažindino jį su K. Straz
du, turėjusiu tuomet nedi
delę kolonijalę sankrovėlę, 
ir jo šeimyna. A. Vėgėlė 
tuojau pas Strazdus ir apsi
gyveno ir po poros metų ve
dė p-lę Emiliją Strazdaitę.

Netrukus po Adolfo ap
sigyvenimo Strazduos buvo 
leista musų spauda ir pra
dėjo eiti P. Vileišio “Vil
niaus Žinios”. Pradėjus ei
ti tam pirmajam musų 
dienraščiui, Adolfas, maty
damas, kaip žmonės iš visų 
Lietuvos kampų duoda ži
nelių, ir pats parašė ir nu
siuntė redakcijai korespon
dencijų iš savo gimtojo 
krašto — Tauragnų para
pijos. Tuomet tik tvarkoma 
buvo dienraščio redakcija, 
profesijonalų žurnalistų 
neturėjome jokių ir pir
mieji redaktoriai 
kur tik galėdami! 
sugebančių 
viškai — į 
dradarbius. 
pondencija
syta tai]) vykusiai, kad re
daktoriai iš jos vienos tuo
jau numanė jos autorių ga
lintį būti kai]) tik reikia
muoju redakcijos darbinin
ku. Tat jau ant rytojaus 
po korespondecijos išsiun
timo Adolfas, visai nesiti
kėdamas ir nelaukdamas, 
gavo iš redakcijos laišką, 
kviečiantį jį ateiti pasikal
bėti. Nuėjęs redakcijon tuo
jau sulygo ir pargrįžęs na
mon pasisakė jau esąs pri
imtas į bendradarbius ir 
jau ant rytojaus nuėjo dirb
ti redakcijoj), nors už labai 
mažą išpradžios algą, bene 
tik už 20 rublių. Redakci
joj0 jis pasirodė tikrai la
bai naudingas ir stropus 
darbininkas, todėl jam ne
trukus pakėlė algą dešim
čia rublių ir juo toliau — 
vis kėlė, taip jog netrukus 
ėmė 60 — 70 r., o pastarai
siais savo darbavimos 
“V. Ž.” redakcijoje laikais 
ėmė jau 90 rublių, be to 
turėdamas nemaža už ver
timus, kuriais buvo apsi
krovęs, versdamas jau tai 
P. Vileišiui, jau tai kitiems 
leidėjams. “Vilu. Žiu.” re
dakcijoje Adolfas tai taisė 
atsiunčiamas koresponden
cijas, tai vertė įvairius fel
jetonus, o ypač dirbo jam 
pavestajam ūkio skyriuje, 
versdamas ir lietnvindanias 
iš įvairių lenkiškų ir rusiš
kų laikraščių pirmąsias 
musų ūkininkų skaitomas 
žinias-straipsnelius apie ti
kį. Sustojus eiti pirmą kar
tą “Vilu. Žinioms” Adol
fas, kaipo darbštus ir nau
dingas darbininkas, buvo 
P. Vileišio Jjeatleistas ir 
visą pertrūkio laiką (apie 
trejetą mėnesių), nors lai
kraštis ir nėjo, gaudavo sa-

vo algą ir už tai vedė susto
jusiojo dienraščio admini
straciją, be to vertė viso
kias kningas. Pradėjus P. 
Vileišiui vėl leisti “V. Ži
nias” A. Vėgėlė buvo jo 
pakviestas būti faktinuoju 
redaktorium ir beveik pats 
vienas vedė dienraštį ligi 
paėmė jį iš P. Vileišio į 
savo rankas advok. J. Vilei
šis. Naujoje redakcijoje A- 
dolfas taippat pasiliko ben
dradarbiauti, bet pamatęs, 
kad dienraščio nebeilgos 
dienos, išstojo iš redakci
jos ir nuvažiavo Seinuosna, 
kur pastojo “Šaltinio” re
dakcijom Seinuose būda
mas Adolfas be redakcijos 
darbo labai daug vertė lie
tuviu kalbon .įvairių veika
lėlių, bet išbuvo ten ne per
ilgai : po penkių mėnesių 
sugrįžo vėl Vilniun.

Kaip jau žinome, A. Vė
gėlė, pastojęs “V. Ž.” re- 
dakcijon, pasiėmė sau ypa- 
tingon globoti ūkio skyrių 
ir visą laiką jį vedė-rašė. 
Per tą laiką jis tiek viso- 
.kių ūkio kningelių bei spc- 
cijalių laikraščių pro savo 
rankas praleido, jog pla
čiausiai galėjo pažinti be
veik visą lenkų ir rusų kal
bomis specijalę įvairių ša
kų ūkio literatūrą. Įjunkęs 
į tai Adolfas ir nutarė tą 
musų laikrašti jos šaką, ki
tų lig tojo beveik nė neka
binamą ir neišnaudojamą, 
visai sau pasirinkti. Suma
nė leisti specijalį ūkio lai
kraštį lietuviams, nes dar 
tokio nebuvo, o Adolfas nu
manė, jog jis esąs reikalin
gas. Taigi, būdamas dar 
Seinuose, A. Vėgėlė suma
nė pradėti leisti tokį lai
kraštį, kurį ir nutarė pa va
dinti “Žemdirbiu”. Neke
tindamas ilgiau būti Sei
nuose, parašė tat iš ten sa
vo uošviui K. Strazdui Vil
niun, kad paduotų prašy
mą “Žemdirbiui” leisti, 
pats gi galvojo svarstė mi
nėtojo laikraščio progra
mą, tvarką, išanksto jau 
ruošė jam medžiagą, o ruo
šti reikėjo tai visa vienam,
— pasitikėti bendradar
biais negalima buvo, nes 
tokių specijalistų ūkinin
kų, ypač kurie butų liuosi 
ir kuriuos galima butų pri
traukti prie “Žemdirbio”
— dar beveik nebuvo. A- 
dolfas gerai nusimanė ko
kio sunkaus darbo imasi, 
bet jis buvo ne iš tokių, ku
rie nusigąsta darbo. Ne kas,
— ir vienas kaip nors va
liosiu! — manė sau ir iia- 
siruošė žūt — but leisti to
kį laikraštį, nors kas dvi 
savaiti. K. Strazdas, kai]) 
juodu susitarė, tuojau ir 
padavė prašymą leisti 
“Žemdirbį” savo vardu ir 
leidimas netrukus buvo gau
tas. Parvažiavęs iš Seinų 
Adolfas ėmės tat “Žemdir
bio” redagavimo darbo ir 
pirmąjį jo • numerį išleido 
sausio 3 d. 1909 metų. Dar
bo, tik savo “Žemdirbiui” 
krai buvo daug ir jis visą 
žiemą niekur kitur nedir
bo, tik savo “Žemderbiui” 
rašė ir vertė ir pats vienas, 
gali sakyt, prirašė visus, 
kiek buvo, “Žemdirbio” 
kompletus (iš šalies kurį 
laiką parašydavo tik dar 
kiek daugiau A. Rasikas). 
“Žemdirbyje” rašydavo A. 
Vėgėlė dažniausia visai ne-

pasirašydamas arba po i- 
nicijalais bei pseudonimais: 
V., A. Žuvis, A. Musteikis, 
A. M—kis, T—gnietis (Tau- 
ragnietis), Vinco Simus, 
Vilnietis, Ūkininkas, A. L. 
D., kai-kur ir tikra pavar
de; daugiausia vartojo 
pseudonimus; A. Žuvis ir 
A. Musteikis. Be darbo 
“Žemdirbiui”, Adolfas ver
tė šiaip daugybę kningų ir 
visokių raštų Zavadzkiui, 
Amerikos laikraščiams ir 
k. Pradėjus eiti “Vilčiai”, 
kun. Tumo laikais, Vėgėle 
pastojo “Vilties” redakci
joj! ir čia taippat nemažai 
darbavos.

(Bus daugiau).

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

dirbėjas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
pa tingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid'ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.
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iBiMan«Steinbach
ARCHITEKTAI

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

1859 W. Chicago Ave, 
6235 £>o. Halsted St.

CHICAGO,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Uilalkau krautuvę vyrišką aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
dėl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siut^

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Mbrg&n St. Chicago, 111.
Telephone Yard* 668J

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 teturi 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 Plarozą, daržo užveizetoją.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS,

Lietuviškas Graborius.

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

Ar Skuilei Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina ]a:i 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyči i (r paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
visosvhto.o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Raly k adresu:

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

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

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

Iškolektuoja vekseliuos paskolas, dalis ii’ pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

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

Extra! Extra! Extra!
-j Taupink pinigus

Antras Didelis Išpardavimas!
Del padarymo vietos rudenipiams aprėdalams šie sekanti <ip- 

l’žkviečiame Tamstas atsilanky- 
teisybė.

rėdalai bus labai pigiai parduoti. 
Ii ir persitikrinti, kad tai tikra

MARŠKINIAI.
Viršutiniai minkšti vasariški 

marškiniai, su minkštais užvers
tais kafsais, |>arduodami po $1.00 
ir $1.25, ant šio išpardavimo bus 
po..................................................85c.

Apatiniai aprėdalai (Union 
Suite), parduotum) po $1.50 ir 
$1.75, ant šio išpardavimo $1.15

Laimi puikus ir tvirti marški
niai. pirmiau parduodami po $1.50 
ir $1.75, ant šio išpardavimo $1.15

Marškiniai, parduodami po 
$2.00 ir $2.50, ant šio išpardavi
mo po ................................... $1.35

BATAI.
Visiems žinoma gerumas ir 

tvirtumas mano balų, vėliausios 
mados, geltoni, juodi ir lekėruo- 
ti, parduodami po $3.50 ir $4.00. 
ant šio išpardavimo po .... $2.85

KEPURĖS.
Didelis pasirinkimas vasariškų 

kepurių, parduodamų po 50c. ir 
75c., ant šio išpardavimo po 35c.

Labai puikios kepurės, visokio 
koliorio, parduodamos po ;$1.0(), 
ant šio išpardavimo po .... 65c.

Apatiniai aprėdalai išvieno (II- 
iiion Suite), parduodami po $1.00 
ir $1.25, ant šio- išpardavimo 85c.

Apatiniai itprėdalai iš dviejų 
šmotų, parduodami po 50c.. ant 
šio išpardavimo po ............... 40c.

šmotų, parduodami po 
šio išpardavimo po ...

ant 
18c.

SKRYBĖLĖS.
Vasarines minkštos >i k ry be les.

parduodamos po $2.00, tint šio
išpardavimo..................... ... $1.65
Šiaudines skrybėlės po .... !)5c.

.... 75c.
.. .... 50c.
• y .... 25c.
?? M .... 15c.

KAKLARAIŠČIAI.

nektaizos. 
ant šio iš- 
.......... 35c.

Kaklaraiščiai ari 
parduodami po 50e 
pardavimo po ........

Kaklaraiščiai (ryšiukai), par
duodami po 25e., ant šio išparda
vimo ..............................................15c.

Prašau visų t.ant.ii'čių neužmiršti atsilankyti ant šio susirinki
mo. nes tikrai mes visus viršminėtus aprėdalus parduosime taip 
pigiai, kaip aiškinome.

A. L. ZACHAREWICZ
2336 So. Oakley Ave Chicago, Ill

DOCTOR CASE
5 S. Sangamon SI., Room 201, antros Inlios kertė Madison St.

Aš tik ką sugrįžau iš Europos, kur studijavau visokias vyrų į 
ir moterių ligas. Aš gydau taip, kaip geriausi Chicagos daktarai.

Primenu, kad rodą ir apžiūrėjimas nekainuoja. Rašyk arba 
ateik. Kalbama lietuviškai.

Ofiso valandos nuo 9 iki 8 vai. valę, kasdien. N.edėlicmis nuo 8 iki 12 vai.

DOCTOR CASE
Room 201, antros lotos - kerte Madisnn St.
: o' _
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Nei vienas iš lietuvių graborių neturi karabono, 
kaip tik aš, Povilas Mažeika. Aš duodu karaboną. ir au
tomobilių i šv. Kazimiero kapines $2 pigiau, negu ki
ti.

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

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

Su pagarba

Povilas Mažeika
3315 Auburn Ave., Tel. Yards 1138

V--
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Naujanybes.
Naudingifpramanymai, įvairiausių visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taip toliaus.

Michigan 
FARMOS

Kaip buvo išrasta anglia
kasio lempelė.

Viena svarbiausių žmo
nijos historijoj kelionių 
buvo atlikta sausio 9 d., 18- 
16 m. Ją atliko 
John Hodgson, 
kelionė i anglių 
su lemp< le.

Lig tos dienos 
šiai 
Tik apskritas 
kurs 
titnagą, gamino 

šviesos

pastorius
Tai buvo

kasyklą

i angliaka- 
patamsėje.
skiltuvas, 

užgaudavo 
kibirkštis 

i r švi esos žybtel ė j imus.
Tamsus kasyklos oras buvo 
pripildytas gazais, kurie 
padaro baisią eksplioziją, 
jei susiduria su liepsna. To
dėl kasyklose buvo dirbama 
tamsoj ir kibirkštis nuo ti- 
nago suteikdavo akymirkai 
šviesos. Suprantama, kad 
tie menki titnago žyb
telėjimai mažai ką gelbėjo.

Kartą pasitaikė, kad gar
sus mokslo vyras Sir Hum
phry Davy viešėjo pas sa
vo prietelius Northmnber- 
lande. Pastorius Hodgson ir 
kiti paprašė mokslavyrio, ar 
negalėtų jis išrasti ką nors, 
kad but galima apšviesti 
kasyklą ir kad nebūtą eks- 
pliozijos. Jie išpasakojo 
mokslo vyrui apie sprogs- 
tančiuosius kasyklose gu
zus. Pasakojo apie baisias 
ekspliozijas, kurios panė
ši į žaibavimą ir žemės dre
bėjimą. Sir Humphry įsi
dėjo tuos dalykus sau gal
von ir vėliau ėmė daryti 
bandymus.

Šisai mokslo vyras suse
kė įstabų dalyką — kad 
liepsna nepereina per ma
žas trinkeles. Tai buvo di
dis žingsnis pirmyn. Gal
vojo ir darė bandymus. Ga
lop jam puolė galvon min
tis, kad jei liepsna neperei
na per trinkeles, tai gal ji 
nepereis ir per vielinį koš
tu vėli. Ir ištikro taip buvo. 
Uždėjo ant liepsnos vielinį 
koštuvėlį ir mato, kad liep
sna nepereina. Tuomet iš 
koštnvėlio jis padarė eilin
drą ir uždėjo ant lempos. 
Nuo jos buvo šviesu, bet 

r liepsna per cilindrą nėjo.
Tuomet mokslo vyras pa

prašė pastoriaus, kad tas 
jam atsiųstų iš kasyklos bu
telį eksplioduojančiojo ga- 
zo ir jis bandė jį ant savo 
lempelės. Jokios ekspliozi- 
jos nebuvo. Ar nekeista? 
Ar-gi negali gazas susidur
ti su liepsna per koštuvėlį? 
Gali, bet jis negali išeiti. 
Pakliūva, kaip žuvis į var-

dirbdavo

sukdamasi

bnvo užgesinta ir vis ėjo 
artyn. Didžiausi grasinimai, 
keiksmai pasipylė iš dar
bininko lupų, kad tas pa
dūkėlis užgesintų šviesą. 
Bet šviesa vis artinosi. An
gliakasio šauksmams ir rik
smams nebuvo galo. An
gliakasis jau manė, kad 
tuč-tuojau žybtelės liepsna, 
seks pragarinė eksplioziją 
ir visiems gyviems bus ka
put. Bet nieko tokio nebu
vo. Truputį luktelėjus per
gąsdintas angliakasis paži
no savo pastorių, knrs ėjo 
su lempa. Angliakasis vos 
galėjo šnekėti. Jo išgąstis 
urnai persimainė į •džiaugs
mą.

Kaikurie išradėjo drau
gai patarė užpatentuoti sa
vo lempą. Sakė, kad urnai 
galėtą palikti milijonie
rium. Mokslo vyrui nerū
pėjo pinigai ir nepatenta-

bus lie-
12 myliu j 

yra jo

Šokiai Namie Prie Puikiausios Muzikos

Tada padirbdino mokslo 
vyras tikrą lempą su koštu- 
vėliu ant liepsnos. Tą lem
pą pastorius nešė sausio 6 
d., 1816 m. i Hebburn kasy-

Pirmi žmogaus žingsniai 
ore.

Pirmi oreiviai buvo avis, 
gaidys ir antis. Šie sutvėri
mai kilo orlaivyj padangės- 
na. Pirm negu žmogus pats 
išdrįso leistis į nežinomas 
oro erdves, jis paleido šiuos 
tris sutvėrimus, lygiai kaip 
Nojus, kad pirma išlejtdo 
balandį iš savo arkos.

Avis, gaidys ir antis bu
vo pasiąsti orlaivyj birže
lio 5 d., 1783 m. Tą padarė 
Paryžiuj du poperos išdir
bėjo Simu. Orlaivis iškilo 
1.500 pėdą augštumon ir 
paskui palengva nusileido 
žemėn.

Tais pat motais, lapkričio 
21 d. žmogus pats išdrįso 
leistis į padanges. Buvo tai 
jaunas gamtininkas Pilatre 
de Rozier ir Markizas d’- 
Arlandes. Minią minios 
žmonių subėgo pažiūrėti, 
kaip žmonės kils į dangaus 
erdves. Buvo tai antra va
landa po pietą. Palengva, 
išdidžiai kilo orlaivis. Visu 
ten buvusią žmonių veiduo
se maišėsi nusistebėjimas ir 
nerimastis. Iš augštumos 
drąsus oreiviai linksmai pa
mosavo skrybėlėmis ir svei
kino minią. Iš visą pusią 
suužė, sujudo minios. O- 
reiviai iškilo iki 3.000 pėdu 
augštumos, paskrajojo pa
dangėse 25 miliutas ir lai-* m ingai nusileido.

1786 m. jau buvo padirb
tas kitokis orlaivis. Pada
rė taip-pat franeuzas. Tais 
metais birželio 18 d. M. Tei
su pakilo oran. Pasuko į 
šalį ir leidosi žemyn. Buvo 
nuleista virvė žemyn. Ūki
ninkai nutvėrė už virvės 
ir ėmė tempti orlaivį į kai
mą. Tuomet M. Tetsu stai
ga nupjovė virvę ir skri
do oran. Bet ore sutiko bai
są šturmą. Žaibavo iš visu 
pusią ir perkūnijos trenks
mai buvo didi. Tokiame pa
dėjime drąsus oreivis išbu
vo per visą naktį. Debesįs 
išsisklaidė ir augštybėse 
užžibėjo žvaigždės. Padan
gėse jam esant ir saulė pa
tikėjo. Nusileido žemėn už

Nusileido pastorius kasy- 
klon ir nežinosi, kur nuoša
liai kamavosi prie titnago 
žybtelėjimų darbininkas. 
Pamatė angliakasis šviesą 
tolumoj ir jį visą pragari
nė baimė apėmė. “Užgesyk 
šviesą, užgesyk tą šviesą!” 
Šaukė, kaip tik galėjo per
gąsdintas žmogelis.

Kaip nabagas stebėjosi 
ir nerimavo, kad šviesa ne-į 63 mylių nuo Paryžiaus.

______

George W. Swigart. savininkas Swi
gart vietovės, nori pagarsinti, kad 
Anton Kiedis nėra daugiau jo agen
tu. Visu Suvienytu Valstijų lietuviai 
žino apie Swigart žemes Michigane. 
Daugelis iš jųsų turi tų žemių ma- 
pas. ši mapa parodo miestus Wells
ton ir Peacock. kuriuos Swigart įstei
gė. Jam priguli įidesnė dalis Pea
cock ’o ir šis miestas urnai 
tuviškas. Wellston yra
šiaurę nuo Peacock ir čia 
Michigan valstijos kvatieros. užlaiko
ma ofisai ir astuoni automobiliai del 
aprodymo žemiu. P-nas Swigart nu
sprendė pardavinėti žemes pats tie
siog lietuviams, kad viskas pigiau 
atsieitų. Jis daugiausia pardavinėja 
žemių Michigan valstijoj ir kas dvi 
savaiti po vielą vagoną atsiveža kos- 
tomierių aprodyti žemes. Pasiteirauk, 
kuomet ekskursijos atsibuna ir kiek 
kainuoja. (’ž automobilius nereikia 
mokėti. Galima apsirinkti plotą iš 
50.000 akrų. Jo lietuviškos kolionijos 
Mason, Manistee ir Lake apskričino- 
se yra didžiausios Suvienytose Vals
tijose. Jis išpardavė šimtus farmų 
lietuviams ir jie čia. apsigyveno ir 
gerai verčiasi. Jei neturi mapų ir 
aprašymų, tai tuoj pareikalauk ir da- 
sižinok apie vietas, kur yra nauja 
Lietuva Amerikoje, kur lietuviai yra 
liuosi ir neprigulmingi. žemės nuo 
$10 iki $25 už akrą arti ežerų ir upių, 
ir gerų miestelių. Lengvi išmokesčiai 
— nuo $50 iki $200 iš karto, o paskui 
po $10 kas mėnuo. Kuomet žemė jau 
pusiau išmokėta, tai jis apdraudžia 
jus be jokios mokesties ir jei mir
tum, tai likusi suma esti išmokėta 
kompanijos, o žemė lieka tavo šeimy
nai. Kuomet žemė yra jau išmokėta, 
tai jis paskolins jums pinigų žemės 
pataisymui. Pasiklausiuėkit apšvies- 
tesniųjų lietuvių Chicago] apie žemes. 
Jie jums pasakys apie Swigarto ge
rą stovį, jo teisingumą ir gerą pasiel
gimą su lietuviais per visus praeitus 
metus. Daugiau lietuvių iš daugelio 
valstijų ateina šiemet pirkti žemių, 
negu kitados. Jiems smagu pasiliuo- 
suoti iš kasyklų ir dirbtuvių. Mo
kyklos, geri keliai, telefonai ir tt. 
yra įsteigti ir dabar manome įsteigti 
lietuvių bažnyčią. Lietuviai čia augi
na visokias žoles, javus, daržoves, 
augina galvijus, avis, kiaules. Mus 
klimatas daug panašus į Lietuvos. 
Atvažiuok ir apsigyvenk didžioj lie
tuvių kolionijoj. Mus sekanti ekskursi
ja apleis Chicagos ofisus 11 vai. prieš 
pietus, rugpjūčio (August) 4 d. Bound 
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. P-nas 
Swigart turi savo svarbiuosius dide
lius ofisus First. National Bank na
muose Chieagoj.

Adresas:

Swigart Land 
Company

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

Kaip save pažinti
Daktaras F. Grane pata

ria žmonėms žiūrėti ne į 
vidą, o laukan, jaigu jie no
ri pažinti save. Jaigu jus 
žiūrėsite, esą, į lauką, jus 
ką-nors matysite, o jei jus 
žiūrėsite į vidų, jus nieko 
nematysite. Tuomi norima 
pasakyt, kad žmogus, pats 
į save besigilindamas, ne
mato, to, kas jis yra, nes vi
dus yra gili, tamsi duobė, o 
lauke yra saulė, medžiai, 
dangus ir žmonės.

Jaigu jus tik gilįsitės pa
tįs į save, tai nesuprasite 
savęs. Žmogus savo mintim 
gali padaryti save kitokiu, 
negu ištikrųją jis yra. Pra
dėkite tik jus nemiegot 
nakčia ir tėmyti į pulsą, 
jus apsirgsite širdies liga; 
jaigu nori, kad pilvą skau
dėtą, pradėk tik apie jį ma
nyt, kad jį skaudą, ir liga 
prisiartįs; jaigu nori, kad 
kuris-nors kūno narys su- 
straikuotą arba pradėtų 
veikti, gali atlikt tai min
tim. Čia nenorima tikrint, 
kad mintim ir gydytis gali
ma, bet tvirtinama, kad ji 
suteikia jums daug ko, kad 
apsirgt, jei tik atkreipsite 
ją į ligos pusę.

___ • i...

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

sipirksite naujausio išradimo “COLUMBIA betriubį grafofoną.

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

Šis betriubinis gra- 
fofonas yra naujausio iš
radimo su puikiausiais 
pagerinimais. Jo balsas 
yra švelnus, tyras, be 
jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad gro
jant balsas iš aparato 
eina tiesiai per tam tik
rą vamzdelį į apačią 
skrynutes ir iš jos per 
tam tikrus langelius lie-“Betriubinis Grafofonas” kaina $15.00 

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

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

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

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

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

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

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 16fe išilgai ir skersai, ir 
11% augščio. Iš viršaus 
visos esančios metalines“Jewel Grafofonas” kaina $35.00

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

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti:

Taip-pat bus, jei jus pra
dėsite svarstyt apie savo 
gerumą, blogumą, gabumą, 
dorą ir t. t. Tik pradėk ty
rinėt, kokias geras ypaty
bes tu turi ir greitai pasiro
dys, kad jokiu, nėra. Pra
dėk abejoti apie savo gabu
mą ir jo greitai neliks. Paė
mus iš kitos pusės, imk ma
nyti, kad tu labai geras, 
pradėk išteisinti savo silp
numus ir umu laiku pasiro
dys, kad tavyje jokią ydą 
nėra.

Teisingiausiai pasielgsite 
su savim, jei save paliksite 
liuosą.

Tikrąjį save galite pama
tyti tik ne savyje, o lauke 
savęs. Aplink jus yra tiek 
daug veidrodžių, kad jąs 
galite pamatyti juose visus 
savo gerumus ir ydas.

Pirmiausiai, jei jus nori
te pamatyt, kiek jąs esate 
geras, pažvelgiate į akis to 
jusi) draugo, kurie jus my
li. Tėmykite gerai. Jus e- 
sate tiek geras, kokiu pri
pažįsta mylinčio draugo a- 
kįs.

Jaigu nori žinot, kiek tu 
bjaurus, klausykis, ką kal
ba tavo priešai, kurie tavęs 
neapkenčia ir persekioja. 
Buk kantrus, nes tu esi tiek 
bjaurus, kaip jie tave mato.

Iš šitų dviejų veidrodžių 
tų suprasi, ar tu perdaug 
geras, ar perdaug] blogas, ir 
žinosi, kokią veųtę tu turi' ru ir dangum.

TĖMYKITE 'SU
šiais metais — Jnbilėjus Lietuviš

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

o gausi šias dovanas.
Paveikslą Jubilėjaus Lietuviškos 

Spaudos, Kalbamokslį Esperanto ir 
maldaknygę Aukso altorėlis 75c.

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

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

Mass.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. m te.

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

Tel. Yards 1658

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

Paveikslas Popežiaus Pius’o X

few

neturėdamas kam 
sakau: “Richard,

pasaulyje kitą žmonių la
bui.

Jaigu nori žinot, kiek tu 
vertas esi, pažvelgk į savo 
darbą ir nuspręsk, ar jis 
nėra mažas prieš tavo jė
gas, ir ar gali džiaugtis iš 
jo. Kada Wagner užbaigė 
savo reikalą “Tristan mid 
Isolde”, jis rašė: “Kaip ge
ras Viešpats, tarė koki 4 
tūkstančiai motą atgal, ka
da jis sutvėrė žemę, kad ji 
yra gera, kadangi nebuvo 
daugiau kam pasakyt už jį, 
taip ir aš apie šitą mano 
darbą, 
pagirti
tu esi smarkus vyras”. Ši- 
tokis savęs pagyrimas yra 
teisingas ir padrąsinantis į 
tolesnį darbą.

Bot jei jus nieko dar ne
nuveikėte, tad jus esate 
niekas.

Visas pasaulis žmogui y- 
ra tik tuomi, kuomi yra jo 
ulvasia. Žiūrėk į žvaigždės 
— tu esi taip didelis, kaip 
jos. Tėmyk į jūres- — ta
vyje taipgi banguoja kas 
tai, kai]> ir šitos pMtotos 
bangos. Klausykis audrą — 
tavo dvasia yra jomis. Žiū
rėk ir klausykis aplinkui — 
ir viskas matytas ir girdė
tas bus tavimi, nes tuos pa
čius daiktus ir apsireiški
mus kiti žmonės kitokiais 
mato ir girdi, nes ją viduri- 

■ nis “aš” skiriasi nuo tavęs. 
’ Žmogus pats sau yra praga- 
■ru ir dangum. “L.”

kYra 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.

Mano vardas, pavarde..........................................................................................

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man paveikslu 
sekančiu adresu:

.............................................................................................................
Miestas............ ............... .. .........................................................  • •

likirpkite iity lapeli Ir pričiupkite mumi su eavo užsakymu Ir pinigais.
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į MOTERIŲ SKYRIUS. |

MOTERIS SUOMIJOS 
SEIME.

Pradėjus 1905 metais, 
moterįs Suomijoje yra įgi
jusios politikos teises ir rin
kimuose pilnai dalyvauja, 
taip kaip vyriškiai. Taigi, 
jos turi įgijusios lygias Tei
ses su vyriškiais, jos gali 
rinkti ir pačios gali būti 
išrenkamos. Kokios patė- 
mytinos pasekmės tos re
formos? Tai ponios Editor 
Sellers tematąs, išdėstytas 
straipsnyj ‘ ‘ Nineteenth 
Century and After”.

Iš p. Sellers pažymėtų 
duotinių visupirmu mato
me, kad Suomijos rinkinių 
kūnas turi skaitlingų pers
varų moterių už vyriškius. 
Tasai apsireiškimas patė- 
iųy ta tuoj aus, pirmiausiais 
rinkimų metais; kuomet 
pradėjo balsuoti moterįs 
1906 metais iš 1.272.873 už
siregistravusių asmenų bu
tą 666.071 moterių. 1911 
metais ant rinkimų lakštų 
buvo 1.350.058 pavardės, gi 
tame skaitliuje 707.247 mo
terįs.

Pirmiausiais rinkiniais 
(1906 m.) seiman išrinkta 
19 moterių; antraisiais — 
25; trečiaisiais — 21; ket
virtaisiais — 17; penktai
siais — 14. Reikia pažymė
ti, kad Suomijos seimas tu
ri 200 vietų atstovams.

Iš taipo 14-kos atstovių 
po penktųjų rinkimų sei- 

■^ man7 9 ‘atstovės priklausė 
socialistų frakcijai.

P. Edita Sellers pernai 
atlikus kelionę po Suomi jų 
ir, pasinaudodama ta j a pro
ga, išklausinėjus suomių, 
kokios rųšies intekmę pada
rė į šalies viešų j į gyvenimų 
suteikimas moterims politi- 
kinių teisių. Didžiuma pa
klaustų asmenų atsakę, kad 
moterių dalyvavimas šalies 
politikoje 
aiškiai 

nepasižymėjęs 
skaitliu giniame 

frakcijų nustatyme. Daugu
moj vietų moterįs balsavu
sios už tuos kandidatus, ku
riuos joms nurodę jų vy
rai, tėvai ir broliai. Tos mo
terįs, kurios nebuvo atsi
davusios vyriškių intekmei, 
tankiausia balsavo už socia
listus kandidatus. Taigi 
moterių lygiateise politiko
je daugiausiai laimėjo, ga
lima pripažinti, socialistai.

Savo viešėjimo metu Suo
mijoje p. Sellers mėgino 
ištirti, kokią intekmę turi 
moterįs atstovės į seimo 
veikimą įstatymdavystės 
žvilgsniu. Tyrinėjus daug 
asmenų, kaip vyriškių, taip 
ir moterių, lygiai kaip su- 
fragizmo priešininkų, taip 
ir šalininkų. Visi vienodai 
atsakę: “Moterių seime da
lyvavimas neturėjo jokios 
intekmės į pravedimus nau
jų parėdymų. Ar moterįs 
seime butų, ar ne, visvien 
vienodi įstatymai butų bu
vę pravesti. Moterįs negali 
turėti persvaros, kadangi 
jų mažas skaitlius seime 
randasi, ir todėl į jų reika
lavimus nei doma neatkrei
piama”.

Visai kitokios rųšies pa
žiūras sutinkame straips
nyj “Suomijos 
jų veikimas”,

atstovės ir 
ątspąuzdin-

j.

rei- 
už-

tame laikraštyj ‘‘Contem
porary Review”.

‘‘Kuomet 1906 metais 
pirmu sykiu moterįs nėjo 
Suomijos seiman — rašo 
p. O. Palen - Cordes — iš 
visu pusių pasigirdo pilni 
abejonės balsai apie naujo 
Įstatymo pasekmes. Gi da
bar, praėjus keliems me
tams. visi turi pripažinti, 
kad Suomijos moterįs inė- 
jo seiman su tikru troški
mu pasidarbuoti savo tau
tiečių likimo pagerinimu; 
ko daugiau, kad mokėjo į- 
kunyti savo sumanymus, 
kad atsiekė kuopuikiausius 
rezultatus. Žinoma, butų 
galėjusios nuveikti daug 
daugiau ko, jei ne viduri
niai šalies judėjimai, ko
kius pagimdė politikinis 
šalies padėjimas. Dclei tų 
judėjimų bėgyj penkių me
tų seimas buvo paleidžia
mas keturis sykius. Mote
rįs negalėjo taippat visiš
kai pravesti savo progra- 
ino, tečiau nekuriuose 
kainose visgi atsiekė 
brėžtus savo tikslus”.

Iš viršminėto straipsnio 
sužinome, kad tuojaus, i- 
nėjus joms seiman 1911 me
tų pradžioje, atstovės sei
mui perstatė 29 įstatymams 
projektus, iš kurių šeši pri
imta ir patvirtinta. Tie pro
jektai sekanti:

1. Vaikų globojimas, kad 
juos apsaugojus nuo suau
gusių pikto apsiejimo.

2. Panaikinti teisių apri
bojimus, kuriems turėjo 
pasiduoti kiekviena už vy
ro išėjusi moteris.

3. Padidinti nuo 15 į 18 
metų amžių mergaičių ište
kėjimo reikale.

4. Įsteigti kolioniją be- 
mečiams prasižengėliams.

5. Leisti moterims buti 
gydytojomis.

6. Išimti prostitutes iš 
policijos globos.

Ir tie visi projektai, kaip 
augščiau sakyta, seimo pri
imti.

Tarp kitų moterių įneštų 
įstatymams projektų verta 
paminėti dar šie: lygiateisė 
įstatyminiu žvilgsniu krik- 
ščionių su žydais; įvedimas 
visuotinojo balsavimo; už
dėjimas bausmių už gyvu
lių kankinimą; suteikimas 
veltui valgio elementarinių 
mokyklų mokiniams; įkūri
mas auklėjimo įstaigų neš- 
liubiniams vaikams ir pa
gerinimas jiems įstatymi
nių santikių; priverstinas 
motinystės apdiaudjmas; 
leidimas moterims užimti 
visas viešąsias ir valdiškas 
vietas lygiai su vyriškiais.

‘ ‘ Contemporary R e vie w ” 
straipsnyje randama pažy
mėtas atstoves pavardėmis, 
kurios uoliai pasidarbavu
sios seimo darbuose, paga
liau užtikrinimas, kad tos 
visos moterįs išrodė savo 
gabumus politikoje, kad pil
dė savo pareigas sąžinin
gai ir pilnai veikė seimo 
atstovų diskusijose.

PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ 
FABRIKUOSE.

87.000.000 amerikonų 
sipriešino prieš vaikų,

pa
ne'
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turinčių 14 metų, užsiėmi
mų fabrikuose. Iš 78.000.- 
000 amerikonų, gyvenančių 
anglekasyklų valstijose, 41.- 
000.000 pasipriešino vaikų, 
neturinčių 16-kos metų, 
darbui anglekasyklose. A- 
part to 45.000.000 priėmė 
įstatymų, kad vaikai galį 
dirbti tiktai 8 valandas die
noje, gi 58.000.000 uždrau
dė vaikams, neturintiems 
16 metų, dirbti naktimis.

Tečiau tie įstatymai nė
ra ankštai pildomi, kadan
gi gudrus ir besųžiniai dar
bdaviai išranda įvairius bu
dus apsilenkimui su tais 
įstatymais.

Kad tam visam piktui 
pagaliau užbėgus, kongres- 
manai Palmer ir Ower įne
šę kongresai! bilių, sulyg 
kurio turėtų būti uždraus-' 
ta gabenti iš vienos valsty
bės kiton visi vaikų padirb
ti išdirbiniai. Tasai įstaty
mams projektas visiems la
bai patinkąs, išėmus, žino
ma, fabrikantus. Kuomet 
vaikų darbų vaisių nebus 
galima niekur parduoti, 
tuomet fabrikantai neims 
darban vaikų ir senai pa
geidaujamas tikslas to- 
kiuo budu bus atsiektas.

SAVAŽUDYSTĖS TARP 
HINDUSIŲ.

Vakarų Indijos provinci
joje Bengal baisiai platina
si savažudystės tarp vietos 
mergaičių. Tai naujos rų
šies epidemija. To viso prie
žastis — iš senovės užsili
kusio j i prietarai ir papro
čiai. Bengaliuj yra gimdy
tojų pareiga pirkti vyrus 
savo dukterims. Toji pir- 
klyba atliekama mergai
tėms paaugus. Vyro kaina 
priguli nuo jo apšvietimo. 
Baigęs universitetą vyras 
kainuoja 10.000 rupijų; 3.- 
000 rupijų mokama už vy
rą, baigusį vidutinius mok
slus, gi 500 rupijų atsieina 
mokantis tik skaityti.

Taigi nesenai nekokios 
juodakės Suehalatc gimdy
tojai užtraukė paskolą ant 
savo nejudamojo turto, kad 
už tuos pinigus nupirkti 
dukterei vyras. Apsišvietu
si mergina likus tuo taip 
sujaudinta, kad apsiliejus 
kerosimi ir susideginus. 
Toji žinia greitai apibėgus 
visą provinciją 
džiusi mergina 
kaipo karžygė.

Tuoj atsirado 
sekėjos ir vienoj savaitėj 
panašiu budu nusižudė ke
li desėtkai mergaičių Said- 
pur apskrityj. Charakterin
ga, kad tasai nusižudymo 
būdas daugiausia patikęs 
‘ ‘ mergaitėms-našlėms ’ ty. 
tokioms, kurioms gimdyto
jai jau yra pirkę vyrus, bet 
pastarieji pirm sutuoktuvių 
pasimirę.

ir nusižu- 
pagarsėjo

ir jos pa-

SUFRAGIEČIŲ “UŽSI- 
GINIMO DIENA”.

Tautiniai - Amerikoninė 
moterių sufragiečių drau
gija, kad surinkus savo po- 
litikinės kovos reikalams 
$50.000, paskyrė rugpjūčio 
18 d. š. m. kaipo “Užsigini- 
ino dienų”, tai reiškia: kad 
visos moterįs, kurios pri- 
jaučia moterių lygiateisei 
Amerikoje, tų dienų atsiža
dės visokių malonumų ir 
s.mųguriavimų ir tuo kelių

Katalikas

. . IVisi Amerikos Lietuviai vien-
- '= f f 1 • -• -A

balsiai pripažino, kad ge
riausia ir saugiausia 

siųsti piningus Lietuvon 
per šį Banką.

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

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

nueina.
•v 1
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RUBLIŲ KAINOS: ’

' - I;

Rublių $ cRublių $ c
1 ............... ................... 52 125 ............ 64.85
2 ............... ........... 1.04 150-............ .... 77.85
3 ............... ........... 1.56 200 ............ .... 103.80
4 ............... ........... 2.08 300 ........... .... 155.75
5 ............... ................ 2.60 400 ....... .... 207.60
6 ............... ............ 3.12 500 ............ .... 259.50
7 ............... ........... 3.64 600 ............ .... 311.40
8 ............... ............ 4.16 700 ............ ...... 363.3Q
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 ........... ............... 41.60 prįe kiekvieno siuntimo
90 ...........
.00 ...........

............... 46.80pridėkite 20 centu

............... 51.90to kaštu.
ant pač-

Priimame pinigus taupinimui ir mokame 3 pro
centą metams.

Skoliname pinigus pirkimui namų ir lotų lengvo
mis išlygomis.

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

sas svieto dalis.
Išdirbame doviernastis ir visokias kitas Rejen- 

tališkas ir legališkas popieras ir užtvirtiname pas 
Konsulį.

Atliekame visus bankinius reikalus ir per laiš
kus. ; . įi i! Ii

TANANEVICZ SAVINGS

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

Bankos Valandos: Utarninkais, Ketvergais, su- 
batomis nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare; panedėliais, se- 

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

sutaupytus pinigus paau
kos moterių reikalams, ka
triems reikia surinkti $50.- 
000. Tie pinigai bus sunau
doti agitacijai už moterių 
lygiateisę valstijose: Neva
da, So. ir No. Dakota, Mis
souri ir Ohio.

Nežiūrint to, kad iki rug
pjūčio 18 dienai dar toli, 
tečiau aukos iš visų pusių 
jau gausiai plaukia. Turtin
gesnės moterįs aukoja de- 
sėtkais ir šimtais dolerių. 
Chicagoje tam tikslui, au
kas renka ponia Gracia 
Wilbour Trout, Illinois val
stijos sufragiečių dr-jos 
pirmininkė.

Amerika ant pečiaus.
Petras (į Mykolą): — 

Kuomet tu važiuosi į Ame
riką? Žadi, žadi, o namie 
tebesi.

Mykolas: — Kad vis nė
ra to laiko. Qt dabar šiena

pjūtė* užeina, ir važiuok tu 
žmogus, tik sugaiši ir dau
giau nieko...

Petras: — Tai rudenį ga
lėsi, kai apsidirbsi.

Mykolas: — Ot, kol iš 
laukų pareisi, kol iškulsi, 
kol suvalgysi, žiūrėk, reik 
ir medžių parvežti, paskui 
ir vėl ateina vasara, kada 
tu važiuosi, tiek darbo.

Petras: — Tai gali žiemą.
Mykolas: — Ai koks tu 

gudrus: žiemą man ir ant 
pečiaus gera Amerika...

Namie visi sveiki.
Mikas sutikęs Baltrų: — 

O, sveiks, druts, Baltruti, 
ar negalėtum man pinigų 
paskolinti?

Baltrus: — Kad prie sa
vęs neturiu.

Mikas: — O namie?
Baltrus: — Namie visi 

sveiki. Sudiev.

ŽĄSIS grįsta.
Vakaras. Visi gyvuliai iš 

laukų jau sugrįžo ir sudo
roti. Šeimyna pavalgydinta. 
Šeimininkė jau butų liue
są, bet žąsų nėra. Ir iiųa ru- 
pinties: beg visos šiandien 
sugrįš, ar nebus viena ki
ta kritusi, ar išbuvo ra
mios, laukinio nepatramen- 
tos, ar neįžago Jokubas- 
kudas (vilkas) ir nepaga
dino jų dėslumo. O žąsįs 
šiemet užderėjo: bus visa 
kapa muštinių! — Tegu ta
da vyras pasakys, kad mo
terįs nemoka pinigų uždirb
ti! — balsiai ir su pasidi
džiavimu pabaigia savo min
tis ir eina rėtyje išsinešti 
grudų.

Būriais, būriais atkry
puoja baltos, pilkos žąse
lės. Jos negreitos; bet ko-gi 
ir skubinties? Eina sau tūp
tų, negi darbo dirbtų. Skil
viai netušti, sliekų, žolelių 
gana prisirankiojo. Duos 
šeimininkė ko-nors pasiska- 
ninti, gerai; neduos, ir be 
to apsieis. Tad ir tiriliuoja 
ramus būreliai, nelyginant, 
vakarinius poterius.

Bet štai, gatvėgalis. Bu
rių dešimtis, o kelias siau
ras. Sumišo vienon krūvon. 
— Sveikos, sveikos, sese
lės! — kirktelėjo. — Senai 
nesimatėm! Ką beveikiat? 
ar daug pelnėt?.. Nelįsk, 
pagonka!... nemink ant ko
jų!... Šalin... šalin, šalin... 
Kur... kur... kur lendi!... 
Pago-onka, pago-onka... — 
Prasideda 
gnaibymas, 
toks klegesys, toks kirga- 
gojimas, kad nei apsiklau
syti. Nurimęs sodžius vėl 
tai valandai atgįja.

Šeimininkė tai mato. No
rėtų bėgti gelbėtų. Bet kaip 
čia savasias beišskirti? Oi, 
nusibruks su visu buriu to
liau sodžiun, ir žinok, kad 
geras, ar tavo žuvo, jei žu
vo, ar kaimyno... Šeiminin
kė nerimsta, jaudinąs, nors 
žino, jog kiemą priėjusios 
visos, šast, išskirs ir sueis, 
kur reikia. Pasiliks kurioj i, 
ir tą svetimosios varu išva
rys, išgnaibys.

Taip ir yra. Štai jau šei
mininkę apniko. Augštai 
kaklus ištiesusios, greitai, 
greitai, už kita kitos svei
kina, džiaugias ir... vaišių 
prašo.

— Mano žąselės nabagė
lės, niAno baltasparnėlės... 
žiuti-žiuti-žiuti!.. Mano žą
siukai ilgasparniukai... žili- 
žili-žili!.. — žąsų baisau 
klega šimtus lipšnių žode
lių šeimininkė. O tuotarpu 
pila ant nugaros grūdus ir 
neramiai skaito... — Viena, 
dvi, trįs... penkios... šešios 
dešjmtįs... Visos, ačiū Po
nui Dievui! — taria lengvai 
atsidususi šeimininkė ir va
ro tvartan.

stumdymas, 
pešiojimas, ir

GUDRUSIS ARKLYS.

Ūkininkas laikė arklį ir 
jautį, kuriuodu stovėjo vie
name tvarte. Arklys nieko 
neveikė, nebent kai-kada 
nuveždavo ūkininką į mie
stą. Jautis gi ištisą vasaros] 
laiką turėjo tąsyti žagrę.; 
Kartą jautis parėjo labai

@ Musų Bernaičiams ir Mergaitėms. @

nuvargęs ir buvo neapsaki 
mai nulindęs. Arklys, 
pastebėjęs, tarė:

— Ko tu toks šiandien 
nulindęs?

— Nuliustum ir tu, kad' 
nuo saulės tekėjimo iki nu
sileidimo patąsytum žagrę, 
— atsakė jautis.

— Kvailas tu, tai tąsai,— 
tarė su panieka arklys.

— Ką tu, būdamas pro
tingas, veiktum, jaigu tave 
ūkininkas verstų dirbti? — 
paklausė jautis.

— Aš apsimesčiau ser
gąs ir manęs ūkininkas ne
imtų į darbą.

Jautis taip ir padarė. 
Kitą dieną atėjo ūkininkas 
į tvartą ir žiuri: jautis gu
li, kaip negyvas. Kadangi 
tuomet buvo rugių sėja, tai 
ūkininkas arklį įkinkė į 
žagrę.

Vakare parėjo arklys ir 
apsimetė dar labiau nuliu- 
dusiu, negu vakar buvo 
jautis. Tada jam jautis ta
rė:

— Matai, ir tau nelinks
ma kiaurą dieną padirbė
jus.

— Ne nuovargis yra ma
no nuliūdimo priežastimi, 
bet gailestis tavęs, — atsa
kė jam arklys. — Mat, aš 
šiandieną girdėjau ūkinin
ką kalbant, kad 
nepasveiksi, tai 
pjaus mėsai.

Jautis pabijojo 
ir daugiau jau nebesirgo, o 
arklys vėl laiką leido dau
giausia prie ėdžių.

jaigu tu 
jis tave

mirties,

ONUTĖ IR GĖLĖS.

paklausė

kad vi- 
inanini 
nuvy- 
lelijos

— Mamyte, ar tu žinai, 
kokios geros musų daržely
je gėlės? — kalbėjo mažoji 
Onytė pribėgus prie moti
nos.

— Na kuo-gi jos taip tau 
pasigerino? 
motina.

— Nugi, žinotum, mamy
te, kaip aš aną dieną links
mai žaidžiau su mergaitė
mis darželyje, tai rodos, 
kad ir visos gėlės kartu su 
mumis linksminosi, taip jos 
tuomet gražiai žydėjo, taip 
gardžiai kvepėjo, tartum 
juokėsi ir džiaugėsi 
su mumis.

O šiandien, mamyte, kaip 
bareisi ant manęs ir aš 
verkdama nuėjau į darželį, 
tai taip urnai viskas persi
mainė. Man rodėsi, 
sos gėlės kartu su 
verkė: rūtos tarsi 
tusios, nulinkusios, 
taipogi nulenkė galveles že
myn, o broleliai, kurie anuo 
kartu taip tinkamai juokė
si, šiandien visi lyg susita
rę, tokio suniurę buvo, — 
rimtai kalbėjo Onutė.

— Matai, Onute, — tarė 
motina, — gėlės geresnės 
ir už tave, jos nekuomet 
nesijuokia iš svetimos ne
laimės ir nepavydi, kuomet 
kas-nors džiaugiasi ii* link
sminasi. Mokykis ir tu, O- 
nele, nuo gėlių gražaus ap
siėjimo su savo draugėmis.

Nubausti žydai. Petraka- 
vo gubernijos žydai pasku- 

i tiniais metais nubausti už 
; nestojimą kariuomenėn dau
giau kaip milijonu rublių.
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Baisi nelaimė ant geležin
kelio.

Norfolk, Va. Ant Virgi
nian geležinkelio ištiko bai
si nelaimė. Važiavo juo il
gas traukinis su 
Netikėtai atlėkė 
bintu gatvekariu 
į traukinio šonų, 
vekariu sukiužo,
riai pakliuvo tarp skeveidų. 
Šeši ant vietos žuvo, o de
vyniolika buvo sužeista. 
Vieni liko be kojų, kiti be 
rankų, dar kiti su suskal
dytomis galvomis. Pakilo 
baisus dejavimai ir šauks
mai. Aplinkniai žmonės su
bėgo su vendeniu ir raiš
čiais. Tuoj pribuvo daug 
daktarų automobiliais, pri
buvo ambulansai ir sužeis
tieji buvo išvežioti į ligo
nines.

Norėjo nunuodinti vaikpa
laikius.

Los Angeles, Cal. Viena 
moteris liko intarta pasikė
sinime nunuodinti kaimyno 
tris vaikus, kurie tai mo- 
terei darydavo nemalonu
mų. Ji indėj us į obuolius 
nuodų ir įmetus juosius į 
kaimyno daržų, kur tie vai
kai žaisdavo. Tie obuoliai 
buvo atiduoti policijai. Po 
ištyrimo buvo apreikšta, 
kad juose buvę nuodų tiek, 
kad vaikai po vienų suval
gę, bet mirę. Moteris 
areštuota.

Buboninė liga pietuose.
New Orleans, La. Šitame 

mieste jau aštuntas žmo
gus apsirgo bubonine li
ga. Tai baisi liga, kuriąsklei- 
džia blusos ir žiurkės. 16- 
65 m. nuo tos ligos Londo
ne išmirė 100.000 žmonių. 
Bet dabartės daktarai mo
ka užkirsti kelių tai ligai.

MfIR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT“^ 

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

švinąkalvių daigių ir stogo popieros 
Musų č'enios yra žemiaus'os.

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

su-

Ugniakalnis vėl veikia.
Red Bluff, Cai. Ugnia- 

. kalnis, kurs atsivėrė gegu
žio m. pabaigoj ant Lassen, 
kalno, ėmė vėl veikti. Vei
kė ilgiau ir smarkiau, ne
gu ligšiol.

Liepos 15 d. iš kraterio 
ėmė virsti' durnai, gazai ir 
pelenai. Durnų ir gazų stul
pas siekė 6.000 pėdų augš- 
turnos. Veikimas prasidėjo 
iš ryto ir urnai lyg buvo ap
simalšinęs. Bet apie pietus 
ugniakalnis baisiai ėmė 
vemti ir durnų stulpas sie
kė 9.000 pėdų augštumo. 
Buvo kilęs smarkus vėjas 
ir durnus ir pelenus nešė 
linkui miesto Sacramento. 
Pelenai, vėjo nešami krito 
už 60 mylių nuo ugniakal- 
nio.

Sugavo didelę žuvį.
Springfield, Ill. Klampy

nėj prie pat Mississippi įl
ies, buvo patėmyta didelė 

žuvis. Žvejai dirbo per dvi 
valandi, kol jiems pasisekė 
jų pagauti. Tai buvo nepa
prastai didelė žuvis. Svėrė 
209 svarus. Ilgio buvo 7 pė
dų ir 2 colių. Storio buvo 
32 colių. Jos dantis buvo 
colio ilgio ir tokio storumo, 
kaip paišelis. Žvejai turėjo 
abai subrusti kol pagavo 

spraunų vandens gyvūnų.

Nulinčavo nedorėlį.
Baker, Ore. Vienas aie- 

dorėlis suteršė aštuonių me
ni mergelę. Buvo sugautas 
ir nulinčuotas.

Moteris neteko sąmonės.
Milwaukee. Wis. Viena 

čia moteris buvo paimta li
goninėn. Ji negalėjo pasa
kyti, nei savo vardo, nei pa
vardės, nei iškur atvažia
vo. Iš jos daiktų sužinota, 
kad ji atvažiavo iš Chica- 
gos. Daugiau nieko nebuvo I 
galima sužinoti.

Baisi žmogaus nelaime.
Kewanee. Ill. Vienas 

žmogus bedirbdamas ant 
kopėčios pasilipęs krito že
mėn ir nusilaužė kojų. Kau
las smigo žemėn ir nelai
mingasis pasismeigė ant sa
vo kaulo.

Nauja ministerija. Rusi
jos valdžia sumanius įsteig
ti savo valstybėje naujų 
ministerijų, kuri pasivady- 
sianti publikos sveikumo 
ministerija. Ar tik ji nebus 
pačių valdininkų kišenių 
sveikatos ministerija.

Didžios nelaimės patiko 
žmogų.

Benville, Ark. Gyveno la
bai pasiturintis farmerys. 
Du metu atgal ėmė kristi 
ant jo galvos viena nelaimė 
paskui kitą. Mirė jo žmo
na ir tuoj neilgai pasirgę 
jo suims ir duktė persisky
rė su šiuo pasauliu. Potvi- 
niai sunaikino jo javus. Gal
vijai išgaišo. Namai sudegė. 
Iš pradžios su savo mažes
niais vaikais maitinosi mez
liava, gauta nuo kaimynų. 
Bet netikėtai nelaimingasis 
prapuolė su savo vaikais. 
Niekas nežinojo, kur jis 
dingo. Tik andai liepos 17 
d. š. m. jis liko surastas. 
Viena jo dukterių sakė, kač. 
per dešimts dienų jie maiti
nęsis vien lupsnim. Visi 
buvo labai sulysę ir iiudris-

Persiskyrimų skaičius 
didinasi.

New York. Pasirodė, kad 
persiskyrimų skaičius per 
jereitų pusmetį šitame iliie- 
ste buvo dvigubai didesnis, 
negu pernai per tų pat lai
kotarpį. Iki liepos 1 d. bu
vo suteikta 540 persiskyri
mų. Pernai iki liepos 1 d. 
nebuvo 372 persiskyrimu.

Pamėtė pinigus ir mirė.
Marshalton, la. Moteris 

F. A. Dalton, važiuodama 
traukiniu i Chicago, paju
to, kad ji pametus mašnelę 
su $25. Iš to apalpus ir ant 
vietos numirus.

Nuteisė industrialist?.
New York. Didi smar

kuolė, industrialists Becky 
Edelson, nuteista prie pri
verstino darbo trims mėne
siams arba užmokėti baus
mės $300. Liko nuteista už 
tai, kad kurstė savo pase
kėjus prie riaušių pereitą 
balandžio mėnesį. Spėja, ji 
sustraikilosianti ir nevalgy- 
sianti, kaip Anglijos sufra- 
gietės kad daro.

R. Au- 
policijai 
jis eslįs

Traukinis užmušė tris.
Tauton, Mass. Bevažiuo

jant automobiliui per gele
žinkelį trenkė jin traukinis 
ir trįs liko aut vietos už
mušti ir vienas sužeistas.

Prisipažino užmušęs, 
žmogų.

Davenport, la. 
derson šio miesto 
prisipažino, kad
žmogžudis. Trįs metai atga 
jis susiginčijęs su kitu žmo
gumi, drožęs vėzdu jam per 
galvų ir tam to buvę gana 
— ant vietos krito negy
vas. Žmogžudis apleido mie
stų ir kaip Kainas, neturė
damas ramios valandėlės, 
bėgiojo iš vienos vietos į, 
kitų. Negaudamas sužinos 
ramybės sugrįžo į savo mie
stų ir prisipažino, ką papil
dęs.

Franci j a neprisiruošus ka
ram Francijos senatorius 
Humbert andai aštriai už
sipuolė ant savo • valdžios, 
ypač ant karo ministerijos 
ir generalio štabo, kad ne- 
siriipinama patobulinti ša
lies artilerija, kuri esanti 
niekam tikusi ir toli nega
linti susilyginti su Vokieti
jos artilerija. Senatas tą 
dalyką atidėjo toliau, kol 
sugrįšiųs prezidentas Poin
care iš savo kelionės.

Revoliucijinė organizaci
ja. Peterburge policija su
sekus plačiai išsivysčiusią 
revoliucijinę organizaciją. 
Naktimis padaryta daug 
kratų privatiniuose namuo
se ir suimta daugiau 150 
intariamų asmenų.

Imperatorius apleisiąs so
stą. Austrijos sostinėj Vie
noj pasklydus žinia, kad 
imperatorius Pranas Juo
zas manas apleisti sostų ir 
valstybės valdymų palikti 
dabartiniam Įpėdiniui, prin
cui Karoliui Pranui Ferdi
nandui. Dabartinis sosto į- 
pėdinis todėl kuogreičiau- 
sia supažindinamas su ša
lies tvarka ir valdymu. Tuo 
tikslu nuskirta keli žymus 
valdininkai ir mokslininkai.

gavo o

Didis

Moterių šaulių pulkas, 
Stokholme susiorganizavo; 
moterių šaulių pulkas. Pir-Į 
miausia tai buvo mėgėjų 
draugija, kurioje 700 mo
terių susispietė į atskirą 
kuopą ir visą liuosų nuo 
darbo laikų pašvęzdavo 
pratiniinuisi šaudyti. To
liau jau veikė kapitono in
struktoriaus priežiūroje ir 
įvedė karo mankštimųsi. 
Dabargi jau jos nešioja tam 
tikrų karo formų ir ginklus. 
Tokių moterių pulkų mano-

Blaivybės platintojas 
nervų suirimą.

Milwaukee, Wis.
blaivybės platintojas pas
torius L. Patmont turi ner
vų suirimą. Kaip žinoma ji
sai Westvillej buvo dingęs 
ir vos gyvas buvo rastas 
urve. Spėta buvo, kad jis 
buvo užmuštas ir paslėptas. 
Dar»gi vienas lietuvis buvo 
intartas jo užmušime. Pas
kui nusidangino į Detroit 
ir ten vėl buvo dingęs. Da- ma organizuoti ir daugiaus.

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai i 

i
PARSIDUODA PIGIAI 6 rainų 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 jį 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- ( 
daugi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kįla. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia paimti ( 
smilką mokėti be jokiu kitu kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

. ____________ _ i
Atsišaukite tiesiog įkiš savininką arba pas L. Kasparą, , 

3131 Wentworth avė, arba į J. M. Tananeviez Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 j 
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 
$1800.0ę. ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietoje 
streetai išpilti ir apmokėti; prekė $750.00.

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

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

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

PARSIDUODA ant Lowe Avė. dviem lubom medinis namas 
Remias neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lenvaus išmokėjimą.

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

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

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio 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 5*/2 procento Kreipkities į J. M. Tananevičiaus Ban
ka Laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

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

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

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

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

Parsiduoda 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- 
................... . ........ ;................................................. $ooo. 
Parsiduoda: 3 nauji mūriniai namai, 2 augščių, su augštais 

rūsiais (basmentais). Rendos neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tinka
mas bizniui. Prekė tik $4000.00 geroj vietoj prie 33 gat. arti J. M. 
TĄNANEVICZ 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 Banką.

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

Parsiduoda: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina — 
$575.

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 l321/2 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
na. — $1600.00.

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

Parsiduoda: ant Lowe Ave., 3 augščių, mūrinis namas, 6 bu- 
, tai po 4 kambarius gasai ir tailetas. Tas namas negalima pastaty- 
, ti be $12000.00. Jo kaina — $7200.00. Turi but parduotas į trum

pą laiką, nes savininkas turi farmą ir išvažiuoja ant jos gyventų.
Atsišaukit į

Tananeviez Savings Bank
3253 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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KATALIKAS

DARBININKŲ SKYRIUS.
DARBAI IMA EITI 

GERIAU.

Šiemet, kaip jan buvo 
nekartą rašyta, yra dide
lis, nepaprastas užderėji- 
inas. Gerai užderėjo viskas 
— žieminiai ir vasariniai 
javai, šienas, daržovės, vai
siai. Tas gausus užderėji- 
mas labai gerai atsilieps i 
visas gyvenimo puses. Pa
kels biznius, pirklybą, pra- 
moniją. Todėl darbai ims 
eiti geriau. Jau pradeda ti
ll geriau.

Ypač jau pradėjo bruz
dėti geležinkelių kompani
jos. Visi vagonai išsiųsta i 
vietas, iškur reikės didžius 
sandėlius javų ištuštinti. 
Milijonų milijonus bušelių 
javų reikės išvežioti į i- 
vairius kraštus. Žieminių 
javų valymas dabar pačia
me įnirtime. Kviečiai jau 
kuliama ir tūkstančių tūk
stančiai vagonų jau priliuo- 
duota ir gabenama. Geležin
kelių kompanijos panaudo
jo visus savo vagonus. Nors 
dar ligšiol netrūksta jų, bet 
bijomasi, kad gali jų pri
trukti.

Jau daugelis geležinke
lių kompanijų užsakė dirb- 
dinti naujų vagonų. Nekuo- 
met nebuvo tiek užsakyta, 
kaip dabar. Užsakyta 16,0- 
55 naujų prekinių vagonų. 
Tiek buvo užsakyta gegužio 

i mėnesyj. Pernai tų mėnesį
! tebuvo užsakyta tik 8.154

’j vagonai. Prie minėtų užsa-
kiunų reikia dar pridėti 

HjįteTigiTbę užsakytų pasažie- 
rinių vagonų ir garvežių.

Dirbtuvėsna imta priimi
nėti darbininkai būriais.

Standard Steel Car kompa
nija priėmė paleistuosius 
darbininkus. Pullman kom
panija imsianti veikti įt
inai. Inland Steel kompani
ja taip-gi ima atsipeikėti.

Nors labiausia sujudo 
geležinkelių kompanijos ir 
kitos surištos su tomis, bet 
taip-gi atgįja po ilgo tir- 
pulio ir svyravimo ir kitos 
pramonijos šakos. Gyveni
mas stoja į paprastas vė
žes.

Visokios reformos vidu
ryj, Meksiko dalykai ir tt. 
buvo įstūmę šios šalies gy
venimą. į abejojimą ir svy
ravimą. Dabar rodos vis
kas atsitaiso.

KAIP DARBININKAI 
PASIGELBSTI.

1898 m. Hamburge, Vo
kietijoj, buvo iškilęs didelis 
uosto darbininkų straikas. 
Streikas liko pralaimėtas. 
Tuomet darbininkai suma
nė kitą būdą pasigvlbėti. 
Sumanė sutverti kooperati- 
vę dr-ją. Dr-jai sekėsi la
bai gerai. Dabar ta dr-ja 
turi 152 valgomųjų daiktų 
krautuvi, turi keliatą ke
pyklų ir kitų smulkesnių 
krautuvių. Turi savo sker
dyklą, iš kurios pristatoma 
mėsa del dr-jos krautuvių. 
Parduoda savo dirbtus kil- 
basus ir kitas tos rųšies pre
kes. Turi malūną, kur mala
ma miltai del dr-jos kepy
klų ir krautuvių. Dr-ja 
samdo 700 darbininkų 
su viršum. Jai priklauso du 
bloku, apstatytu dailiais 
namais, kur gyvena darbi
ninkai. Kooperativė dr-ja į-

steigė taiipinimo banką. Jin 
depozituoja savo pinigus 
darbininkai. Pinigai varto
jami del pirkimo žemės ir 
namų steigimo. Dabar dr- 
ja sumanė įsteigti didelį na
mą, kuriame bus pagyveni
mai, kepykla, ofisai ir tt.

Apskritai, darbininkų li
nijos Hamburge daug turi 
nuosavybės. Susidėjusius 
darbininkų organizacijos 
viduryj miesto pasistatė 
namą, kurs yra vienas pui
kiausių visame Hamburge. 
Visų unijų sekretoriai turi 
šitame name ofisus. Yra di
džiulė salė abehiiems susi
rinkimams. Tas namas atsi
ėjo keturi milijonai mar
kių.

Panašiai veikia vokiečių 
darbininkai visuose mies
tuose.

ATSIŠAUKIMAS.

Mes, So. Bostono statinių 
dirbėjai lietuviai, atsišau
kiame į lietuvišką visuo
menę šioj valandoj, 
kada mos kovojame už di- 
tdesnį duonos kąsnį. Gerai 
žinom, kad šiuose laikuose, 
jei darbininkas dar dirba, 
tai šiap-taip galį stumtis 
diena iš dienos, bot jaigu 
darbininkas netenka darbo 
arba išeina į kovą už dides
nį duonos kąsnį, tai tuoj 
pasijunta, kad badas jam 
žiuri stačiai į akis. Žino
ma, tokioj brangenybėj, 
kaip dabar, darbininkas ne
gali susitaupyt juodai die
nai, o dar sunkiaus tiems, 
kurie turi šeimynas. Tat 
meldžiame paremti mus šia
me sunkios kovos laike.

Streikas tęsiasi ilgyn. 
Išpradžių streikavo mažiau, 
dabartinis streikininkų 

skaitlius siekia 85 darbinin
kų. Dirbtuvėj išviso dirbo 
95. Straiklaužiauti pasiliko 

i 10 airišiukų vaikėzų. Kom- 
I panija per provokatorius 
nori darbininkus sukurstyti, 
ir patįs bosai, kur tik su
tinka seną darbininką, tuo- 
jaus fundina ir prašo grįž
ti prię darbo. Bet žmonės 
yra išanksto persergėti, 
kad vengtu visų kurstymų, 
ir išrodo, kad nepasiseks iš
ardyt darbininkų vienybę.

Pasarga. Aukas prašom 
siųsti kasieriui T. Jakavo- 
niui, kuris yra po kaucija. 
O laiškus su aukavusių var
dais — sekretoriui — Jonui 
Pechiuliui. Aukos bus kvi
tuojamos tame laikraštyj, 
kurį aukotojai nurodys.

Kasieriaus antrašas: T. 
Jakavonis, 194 Athens st., 
So. Boston, Mass.

Sekretoriaus antrašas: J. 
Pechiulis, 366 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Šito atsišaukimo teisin
gumą liudija 27 Skyriaus 
Unijos antspauda.

Su pagarba,
Presos komitetas: 

C. Tamuliohis, 
St. Mockus.

Iš Darbo Lauko.
Nenori taikintis.

Trenton, N. J. čia strei
kuoja mašinistai. Reikalau
ja pakėlimo algos. Darbda
viai purtosi ir nenori pasi
duoti. Bet sako, kad jei 
streikininkai grįžtų darban, 
tai jie, sako, peržiūrėtų da
lykus ir gal pakeltų algas. 
Išviso streikuoja 400 vyrų. 
Valdžios tarpininkai bando 
sutaikinti abi pusi.

NenumažĮs algų.
Martin’s Ferry, O. Whee

ling Corrugating kompani
ja žadėjo numažinti darbi
ninkų algas. Kilo streikas. 
Bet paskui buvo susitaikin
ta. Visi darbininkai priimta 
atgal ir algos nebus numa
žintos.

Prasidėjo darbai.
Baltimore, Md. Balti

more and Ohio geležinkelio 
kompanija pradėjo vagonų 
taisymo darbus GraftoĮn. 
W. Va. Kitame mieste Key
ser, W. Va. Priėmė 500 dar
bininkų.

Artinasi geri laikai.
New York. United Sta-i 

tos Steel korporacijos pinn- 
sėdis apreiškė, kad ši šalis 
yra prie slenksčio didelio 
klestėjimo ir pakilimo. Tuo 
žvilgsniu ankščiau ar vė
liau, bet neužilgo viskas 
šioj šalyj pasisuks geran. 
Sako, kad jau rudeniop vi
skas susitvarkysią šioj ša
lyj-

Vėl imtynės tarp darbi
ninkų.

Fort Smith, Ark. Jau 
buvo rašyta apie baisius at
sitikimus mieste Butte, 
Mont. Ten iškilo ermyde- 
riai darbininkų organizaci
joj ir organizacija skilo. 
Dabai1 Arkansas valstijoj 
Vein Coal kompanijos dar
bininkai susikivirčijo ir kilo 
tąsynės. Susikirto unionis- 
tai su neunionistais. Buvo 
vartota dinamitas ir pade
gimai. Nuostolių pridaryta 
už $250.000. Niekas nebuvo 
užmuštas ir tik keturi su
žeista.

Kova su girtybe.
Užvoronežiaus sodžiaus 

valstietis, Petras Zubrov, 
prašydamas uždaryti girty
bės įstaigas, padavęs Koz- 
lovo miesto viršininkui to
kio turinio prašymą. “Jusli 
malonybe! Girdėjau, mies
to durnoje svarstomas klau
simas apie uždarymą mies
te monopolių ir kitų girty
bės įstaigų. Taigi nužemin
tai prašau palaikyti tą 
sumanymą ir padaryti' ma
ne žmogum, nes aš jau vi
sai žųstu nuo to prakeikto
jo alkoholio ir niekaip ne
galiu nuo jo susilaikyti. Že
mę ir pusę savo mautos jau 
pardaviau, gi visus pinigus 
pragėriau; mano žmona ir 
vaikai jau ir dabar nelai
mingi, o kas bus su jais to
liau, nėra ko nei kalbėti. 
Aš labai norėčiau tos smar
vės negerti, bet niekaip ne
galiu atprasti. Musų so
džiaus vyrija nutarė užda
ryti vietos girtybės įstaigas, 
vienok man tai niekis: nes 
aš neiškęsiu ir tik del vie
no stiklelio nueisiu miestan 
ir ten prisisprogsiu. Bet jai
gu girtybės įstaigos bus 
uždarytos miesto, tai tada 
noromis-nenoromis reiks 
kęsti, ir jūsų malonybei ir 
visiems durnos nariams bu
siu didžiai dėkingas už už
darymą to “velnio skysti
mo šaltinio”. Mano gi žmo
na ir vaikai visados melsis 
už jus Dievui, mano šeimy
noje užstos tikras rojus ir 
prasmegs pragaras, kuria
me ligšiol mane ir mano 
šeimyną laikė prakeiktasis 
alkoholis”.

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 pėdą ilgas gi. Imperator 52.000 
tonų.

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

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga doma kreipiama J lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

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

Del smulkmenų rašyk

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

St Louis, Minneapolis, New Orleans, 
Sail Francisco.

Arba pas vi-tintus Agentus.

Telephone Yards 6870

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda ui labai le

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

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

838 W. 3Srd St., Chicago, Ill. Telefonas 
Drover 2250. arba Tananevlcz Savings Fink-

K ************************
* Tai. Canal 2118 $

’ Dt. A. L. JUŠKA i
* Lie'uvis Gydytojas. *
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *J Kampas 18-os gtv. jįg******************** *****

Tel. Yunls 785

A. T. Bielski Broliai
Maliavojame Automobilius, karietas ir vežimus. 

Iš senų padarome kaip naujus.
Darbą gvarantuojame.

5315 So. Ashland Ave., CHICAGO.

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.

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

paėmus atvirlaiškį, 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. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltoji rodyk- 
lėn.
Senas adresas:
Vardas pavardė ...
No. ........ gatvė .Miestus

Šioj kningoj telpa sekanti skyriai
Valstija .................
Naujas adresas:
Vardas pavardė ..
No................. gatvė .Miestas

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...........................:................ ...........
BENDROVĖS................................................
PATENTAI. Suvienytųjų Valstijų pa

tento legalė reikšmė ir vertė. Svarbiausie
ji įstatymų apie patentus dėsniai...............
COPYRIGHT (Spaudos Teisės)...............
TRADE MARKS (Apsaugos Markės). ... 
BANKRUTIJIMAI. Savanoris bankruti- 

jimas. Priverstinas bankrutijimas. Bank
roto turtų užžiurėtojas. Susitaikymas del 
atsilyginimo su kreditoriais. Paliuosavi- 

mas (Discharge). ........................................
AGENTŪROS ......................................................
VEKSELIŲ teisės. Paskolos teisės............. .
SAVININKAS ir nuomininkas..........................
MOTERYSTĖS teisės...........................................
DARBININKŲ įstatymdavystė. Boikoto, Juo

dojo surašo ir prievartos teisės. Aštnonių 
valandų darbo dienos teisės.................

D-

4)

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. Klausiniai anglų kalboje. Teismo 
klerko užduodami klausiniai, į kuriuos rei
kia atsakyti po prisiega. Naujos teisės. .. 90

ĮPĖDINYSTES teisės................... ...................
KAS galima atsivežti į Ameriką. Pasportai.. 
KRIMINALIŲ teisių pamatai. Mirties baus

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

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

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

Valstija .......................................................................
Tik taip užrašytą adresą prisiimtus, galite tikėt ies. 

raščio išsiuntime i’r administracijai daug pąlengvinsite.
Su pagarba

jog neatsitiks jokių nesusipratimų Įnik-

‘•KATALIK(ADMINISTRACIJA.

Chicagiečių sąkeleivis
arba

125
128 Naujas Chicagos Gatvių Surašąs

Su Chicagos miesto planu
132
13(>

Užsisakymo Lapelis
— - ................................................ - '7------------------------ ---- ~

“KATALIKO” Administracija
3249 South Morgan Street, Chicago, Ill.

Čia prisiunčiu $1.00 Money Orderį ir meldžiu išsiųsti man knineą- 
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, sekančiu adresu;

Mano vardas, pavarde .....................................................................................
Gatve....................................................................................................................
Miestas .............................................................................................................
Valstija....................................................................... <.......................................
Iškirpkite šitą lapelį ir prisiąskite mums su savo užsakymu ir pin gaiš.

‘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, a£a,s-‘ T įffiSMS
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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. Kadzievski Fin, Sekr., 

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

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

2118 W. 20th St.

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

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

K. Stanišauekas. 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 Avė.
P. Acevičė, Rašt. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasiorius, 

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

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalaudauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Ay.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
* 4525 S. Paulina St. r

J. Pelekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

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

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

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 

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

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb. 

78 Oxford St. 
Juozas Adoininas. 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, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Cincas Adoininas, 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. Pickis, 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 Bijanskas, 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. 

Franeiškus Petraitis, Viee-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, III. 

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

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

Vin. Jasulaitis. Kasierius, 
4559 S. Hermitage Ave. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gen. 
4520 So. Hermitage Ave.

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

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

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviee 
273 Stanton St. 

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

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

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

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

S. L. R.

Kaz.
184

K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.
Vaškevičius, pirm.
New York Ave., 

Newark, N. J.
M. Akiai is, Išdininkas, 

J46 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

So. Boston. Mass.
J. J :i n ūsaitis. Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe St.

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, Pirm. 

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

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

N. J.
Vice-pirm.
Ave.

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

A. Biškys, Pirm.
184 New York Ave. 

Newark,
M. Skeberdis, 

186 13th 
Newark,

C. Dolinskas,
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.

Prot. sekr.

DAI-ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

DR-JOS, KENOSHA, WIS. 
I*. Beišys, Pirm.

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

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

173 N. Freemont Ave.
P. K. Zakaroviče, Turtų rašt. 

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

Išdo užveizėtojai:
Viršulaitė, 
313 Quince Si. 
Grabaliauskaitė, 
52 l’leasant St. 
Bagdonu viče, 
564, Dayton St.

A.

M.

D.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITBACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

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

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretoris 

3339 Emerald ave.
Juoz. Ridikas, Kasierius. 

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

3416 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St.

Juozas Vaiččliunas, Vice-Firm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av. 

Mat. Rauga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SUNŲ 
LIETUVOS l’.l KARUOSE.

Zig. Kūkalius, pirmiuinkas, 
2134 W. 25th St.

A. Kudrevičius, vice-pirm.
1700 So. Union Ave.

Simonas Skudas, prot. rašt.,
732 W. 19111 St.

B. Nanartonis, finansų rašt.,
1710 Ruble St.

M. Tumas, kasierius,
1302 W. 51st St.

Ignas Žilinskas 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’-ste (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 gatves.

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 (8pulkos)<-nes tai yra -geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigų.

yra 
yra

iš-
na-

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba statymo 
mų, ant pirmo morgieiaus (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 Į savaitę, gauna sueė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6Į4 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) 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 moriiičiaus (Mortgage) suant pirmo inorgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis. Prezidntas, 

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

3339 Emerald
Phones: — Drover 6834

M. J. Tananevicze, 
670 W. 18th

Ave.
— Yards 2716
Kasierius.
St.

,lo

bu vo

ŠV. JONO DR-JOS. NEWARK, N. J., 
SUSIRINKIMAS.

Liepos 10 d. 1914 m. įvyko 
no lietuviškos dr-jos, Newark, 
metinis susirinkimas, kuriame 
renkami minėtos dr-jos nauji viršinin
kai. Išrinkta: pirmininku J. Spranai- 
tis, pagelb. M. Kuliackas, prot. rašt. 
J. J. Praliapas. fin. rašt. W. Krauču- 
nas, kasos glob. — A. Barauskas ir 
W. Esudovieius. išdininku J. Mačulis.

Susirinkimo liko nutarta, kad įstoji
mo mokestis butų numažinta per 3 
mėnesius, idant pritraukus daugiau 
draugų prie mus dr-jos. Įstojimo mo
kestis dabar bus $1.00 ne senesniam 
kaip 30 met amžiaus. Numažinta įsto
jimo mokestis bus liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiuose.

Mus dr-ja yra atsakanti; j turi 
60 pilnų narių ir pinigų bankoj. Ji 
dar moka pilną bėiiėfit'ą por $5.00 sa
vaitėje per 6 menesius. O po šešių 
mėnesių tik pusę, ty $2.50. Mėnesinės 
mokosties mokama Į šią dr-ją po 35c.. 
kaip ir k tose pašelpinėse dr-jose. Po
mirtinės mokama $150.00 iš kasos ir 
kiekvienas draugas po vieną doleri. 
Taigi kviečiame Newarko Gerb. Lie
tuvius kuoskaitlingiausiai prisirašyti 
prie šios dr-jos, nes dabar yra gera 
proga. Taipgi kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti ant mu- 

kuris atsibus rugpjūčio 
d., suimtos vakare, salėj 

. Jurgio. 180-82 New York 
15 eentų vyrams, 10 c. 

Drabužius laikome dykai. 
Su pagarba

Juozapas Spranaitis, pirm.. 
Julius J. l’rakapas, raštininkas.

su baliaus, 
(August) 8 
draugijos šv. 
ave. Įžanga 
merginoms. ’

NAR11J GVARDIJOS D. L. K. 1'1’- 
TAl’TO, ANT TOWN OP 

LAKE, DOMAI.
Gerbiami Gvardijos nariai, 

dar ueprisiuntėte paliudijimus 
korteles 
nėkite 
tusieji 
dijos.

kurie 
a rba 

iniilo-Velykinės išpažinties, 
prisiųsti sekretoriui. Neprisiun- 
kortelių bus išbraukti iš Gvur-

J.
Su tikra pagarba 

Lignugaris, sekr.,
■ 4558 So. Paulina st.

SVARBUS SUSIRINKIMAS GVARDI
JOS D. L. K. VYTAUTO, ANT 

TOWN OF LAKE.
Ši Gvardija turės savo pusmetinį su

sirinkimą nedėlioj, 26 d. liepos (July). 
1914 ui., 2 vai. po Įlietų, šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje, ant 46-tos ir So. 
Wood gat. Yra kviečiami visi nariai 
susirinkti, nes turime keliatą svarbių 
reikalų apsvarstymui. Už uepribuvi- 
mą bausmė 50c.

Su pagarba
J. Klytnas, pirmininkas,
J. L. Lignugaris, raštininkas, 

4558 So. Paulina gat.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Juozapo L. M. ant Town 

of Lake, nedėlioj, liepos (July.) 26 d., 
1914 m. 1 vai. po pietų, šv. Kryžiaus 
parap. svetainėj, 46 ir So. Wood gat. 
turės savo pųsmet nį susirinkimą.

Kiekvienas sąnarys yra kviečiamas 
pribūti ant šio susirinkimo, nes turi
me labai 
nebuvimą 
m jį

svarbių reikalų. Už 
baus-

$1.00

dang 
be dideles priežastis 
be išs kalbėjimo.

Su pagarba 
Palekas, rašt.,

1802 W. 46th st.
J.

TĖMYKIT DR-STĖS ŠV. MATEUŠO 
NARIAI.

ši dr-stė laikys savo pusmetinį su- 
sirinkijjyį nedėlioj. liepos 26. d., 1914 

'metų, šv. Jurgio parap. svetainėje; 32

KA^I?
Pl. ir Auburn ave. Kiekvienas narys 
privalo pribūti, nes yra daug dalykų 
apsvarstymui. Už nebuvimą, bausmė 
50ė.

Beu.
Nik.

Su pagarba 
. Butkus, prez., 
, Overlingas, sekr., 
3245 So. Morgan st.

2 d..
D. L. 
darže

PIKNINKAS.
Nedėlioj, rugpjūčio (August) 

1.914.m. atsibus Leib Gvardijos 
K. Algirdo linksmas pikninkas,
Bergman’s Grove, Riverside. Ill. Pra
džia 9 vai. ryte. Įžanga 25c, porai.

Atsilankykite kuoskaitlingiausiai ant 
to gražaus pikninko.

Kviečia
KOMITETAS.

30-31.

PAIEŠKOJIMAI.

Faieškau savo brolio Juozo 
kevičiaus, kilusio iš Naujininkų 
mo, Mockavos gm., Kalvarijos 
Suvalkų 

Kas 
patsjis

Mockavos gm.,
gub.
sužinos kur jis gyvena,
praneškite šiuo adresu:

Peter Makovic,
Palmerston ave., 

Toronto Onta.
Canada.

Mie- 
kai- 

pav.,

arba

09

29-30-31

PAIEŠKAU PARTNERIO.
Iš priežasties ligos esu priverstas 

parduoti dali savo biznio geroje, lie
tuvių apgyventoje vietoje — groser- 
nės ir bučernūs.
mis išlygomis tam, kuris greitai atsi
šauks. Atsišaukite šiuo adresu:

4839 W. 11th st.,
Cicero,

Parduosiu lengvo-

III.
(29-30)

PAIEŠKAU PARTNERIO.
Iš priežasties ligošl esu priverstas 

parduoti savo biznio dalį geroje, lie
tuvių apgyventoje vietoje, groseruės ir 
bučernės. Parduosiu lengvomis išly
gomis. tam. kuris greitai .atsišauks.

Atsišaukite šiuo adresu:
4839 W. 14th st., Cicero, III.

29-30

ANT PARDAVIMO,

PARSIDUODA.
Parsiduoda aliejine. Biznis randasi 

lietuvių ir lenkų apgyventoje apylinkė
je. Vienas arklys ir vienas vežimas.

Atsišaukite šiuo adresu:
1949 Canalport' ave.

Parsiduoda pigiai bučernė ir gro- 
šerne. Biznis išdirbtas. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja i 
Lietuvą. Kas norėtų, gali nusipirkti 
visą bizni ir su namu. Atsišaukite pas: 

Ant. Lipin,
710 W. 14-pl., Chicago, Ill.

29-30

ANT PAR DAVIMO.
Parsiduoda naujas medinis na- 

karčema labai geroj • vietoj, 
apgyvento). Gera proga del 
Parsiduoda iš priežasties sa- 
ligos; jis Išvažiuoja Euro-

Atsišaūkite sekančiu adresu.
Andrew Klobuchar,

i Deodar st., Indiana Harbor, Ind. 
28-9-30.

mas su 
lietuvių 
lietuvio, 
vininko 
poli.

3005

ki-

PARSIDUODA FORNIšIAI.
Parsiduoda pigiai furnišiai ir pianas. 

Galima pirkti su pianu ir be. Pianas 
tik 5 mėnesiai ka p iš štoro. Parda
vimo priežastis — išvažiuojame 
tau • miestan.

Mikolas Malinauekas, 
3320 Auburn Ave., Chicago, Ill.

PARSIDUODA.
Parsiduoda saliuuas geroj vietoj, ne

toli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios; 
biznis gerai išdirbtas. Norintieji pirk
ti atsišaukit šiuo antrašu:
3201 Auburn Ave., Chicago, III.

30-31-32

PARSIDUODA PARMOS.
Illinoijaus valstijoj parsiduoda ge

ra derlinga žemė nuo 5 iki 40 akrų, 
o jei kas nori, ir daugiau. Žemė la
bai gera del daržovių ir javų augini
mo, 40 mylių nuo Chicagos į North- 
West šalį, pusė mylios nuo geležin
kelio stoties ir netoli nuo didelio eže
ro.. Labai gera ir sveika vieta., že
mė yra užsėta javais, kurie išrodo 
labai gražiai, ir be triobų. Aplink gy
vena geri žmones, tarp jų jau yra 
ir kelios iletuviškos šeimynos. Parsi
duoda už prieinamą kainą ir ant len
gvų išmokesčių. Taipgi turime pigios 
žemės ir’Wisconsin valstijoj. Kas uo
rės pirkti geros žemės, atsišaukite 
adresu:

J. K. Orbis.
111 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 

30-31-32-33

FARMOS.
Michigan, Wisconsin. Louisiana ir 

kitose valstijose parduodame farmas 
su triobomis, padarais ir gyvuliais nuo 
40 akrų ..ir daugiau. Daljar yra ge
ras laikas pirkti, nes matomi javai

šiuo

ant laukų. Parduodama ant lengvų iš
mokesčių. Ta pati kompanija duoda 
darbą, «jei kas nori, prie statymo na
mų arba dirbtuvėse.

Taigi, viengenčiai, kreipkitės 
adresu, aš jums patarnausiu:

W, Gaizewski,
10759 Michigan ave. Roseland,

J. K. Orvis,
ir kelios lietuviškos šeimynos. • Parai- 
turės savo pusmetini susirinkimą.
mč $1.00 be išsikalbėjimo.

111.

PRANEŠIMAS.

Pranešu visiems savo draugams ir 
pažįstamiems, kad savo ofisą perkė
liau į naują vietą, po numeriu 6068 
Lafayette ave., Chicago, 111., Julius 
Wilichka.

Valandos:'Kasdien nuo 6 ligi 7 ryto 
ir nuo 4:30 ligi 6 vakare.

Su pagarba
J. Wilichka.

Feliciana, Parish pav.,

Mes turime ant

NAUJA LIETUVIŠKA SODYBA 
VALSTIJOJ LOUISIANA.

Antra kelione (Excursion) atsibus 
utarninke, rugpjūčio (August) 4 die
ną, iš Chicagos i naują lietuvišką so
dybą, kuri yra prie rubežiaus miesto 
Slaughter E.
ir eina per sodybas Illinois Central 
geležinkelis.
vimo 9,000 akrų geriausios, lygiausios 
ir derlingos išdirbtos žemės su namais 
ir dratinčmis tvoromis. Kur jau lie
tuviai nusipirko andai su mumis sy
kiu važiavę. Oras ir vanduo labai ge
ras ir sveikas, nėra žiemos, o vasara 
nekaršta. Tris sykius j metus sėja, so
dina ir valo augalus nuo tos pačios 
žemes ir nėra to menesio per metus, 
ka<t kas neaugtų.

Nepraleiskit geriausios progos, kol 
dar pigu. Smulkesnes žinias 
gauti kreipdamiesi ypatiškai arba 
laiškus žemiau paduotu adresu:

A. Wį. Radoniskis ir Hunai, 
vietiniai generališki agentai,

2257 W. 23rd "Pl., Chicago,
--’i . - Telephone Canal 5630

galite
per

III.

Įsitėmyk šį

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 
aptiekininkua.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,

New York, N. Y.

J. W. ZACHAKEWICZ 
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 šv. 
Jurgio bažnyčią.
903 W. 33rd St., Tel. Yards 5423

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
džiova.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M. - 

8:30 P. M.7 — 
Nedaliomis 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
r.'l ,i V ........... ■. .........................S

Šiuomi apreiškiu pagųodotai vi- 
auemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau, savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St.
KortS 82ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kįekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų,, mo
terų ir vyrų ir užsenflintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

TANKUS PLAŲKŲiEJIMAI.,
Puikus .3 klasoa Ir tarpdėnlo .Išrea- 

glmai dideliuose Ir greituose garlai
viuose.

North German Lloyd’o
PIGIOS KAINOS.

.Del.Išplaukimo dienų, tikietų ir ki
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pas 
OELRICHS anda CO., .General agents. 
5 Broadway, New York, arba pas vie 
tinlus teisotus agentus.

Pirtis
VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 

sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

9O8-1O W. 14th St.. Chicago,Ill
2 blokai nuo Halsted St.

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo 

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

JOKŪBAS RASLAVI6E, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, Ill

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard.

SSBK3B53S3S3S3ESE9
Telephone Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti 'Katalikas' 

už 5c kas savaite.
CHICAGO, ILL.

M. Duda
3815 S. Kedzie St.

I). Galininas
8 W. 59th St.

. “Naujienos” 
1811 S. Halsted St.,

J. Raslavičius 
3308 Wallace St.,
M. J. Tananevicz 
670 W. l’8th St.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Av.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaskas 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL.
Juozas 
10806

Drazdauskas
Wabash Av.
HEIGHTS, ILL.
Borncika

CHICAGO
P.

320 E. 14th St.

ROCKFORD, ILL.
K. Masalskis 

1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

BRIDGEPORT, CONN.
Jonas Saueiunas,
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. Kazemckas 

785 Bank St.

BALTIMORE, MD.
.J. Filipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

montello. mass.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanaviėia
15 MUlbury St.

FOREST CITY, PA.
Juozas Dzikas, 

Box 453.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merihiack St.

CLEVELAND, OHIO. 
■ M. Šimonis, 
1383 E. ,30th st.

P. Szukys, 
2118 St.’ Clair ave.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

2.48 W. 4th St.

. ' I'.r ' ' "
NASHUA, N. H.

J onas Straškąuskis, 
26 Washington st.

ELIZABETHPORT, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinskas 
181 Grand St.

B. Juozapavičius 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St.
A. J. Plochocki

87 Grand St.

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. I’. SABEL, 

28 Murdock St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
J. B. Miskevicz

2135 Sarah St. S. S.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalaitis,

71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISHAW, 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.

D. Jud i s,

V. Gaižauskas, po Chicago apielinke, 
Anicetas Linkus, ” ”

A. Martinkus
Ign. Saudargas, ” ”
Chas. Shaskus, ” ”
Juozas Stankus, ” ”

P. Vaitekūnas, dabar lankosi Penn- 
sylvanijos valstijoj.

BURNSIDE, ILL.
Apšvietos Draugija, 

1036 E. 93 st., cor. Dobson ave.

KENSINGTON, ILL.
M. G. ValUskas, 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL.
Juozas Drazdauskas 
10806 Wabash Av.

' ' Stasys Krushas,
10561 Edbrooke ave.

CICERO, ILL.
Zenonas Stogis 

1447 S. 50th Ave.
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. Tarafiilda 

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.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas, 

101 Oak st.

MONTELLO, MASS. 
W. J. Petkon, 
73 Porter ave.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulius 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.

. KINGSTON, PA. 
Jonas Kučinskas, 
238 Slocum ave.

ŠORANTON, PA.
J. Petri kys, 

1314 Rose ave.

.Norintieji gauti .‘.‘Kataliko ' agen
tūrą kreipkitės į ■' ‘ Kataliko ” 
traciją klauzdami

___
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