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II 

Pereitame “Kataliko” nu- 

meryj “Amerikos Žiniose” pa- 
minėjome iš New Yorko ži- 
nią, kad tenai pašauta to 
miesto majoras William Gay- 
nor. Jį pašovė nekoksai James 
J. Gallagher. Majoras tečiau 
nežinia kaip greitai pasveik- 
siąs, bet viešosios opinijos ant 

piktadario įnirtimas jau nusi- 
raminęs ir netrukus tasai atsi- 
tikimas bus užmirštas, taip 
kaip ir visi kiti įdomesni atsi 
tikimai pamirštama. To atsi- 
tikimo nepamirš tiktai pats 
pasikėsinimo autorius, kuris 

ilgus metus turės metavoti ka- 

lėjime ir ne vieną sykį karčiai 

gailėsis to savo piktadariško 
darbo. 

Visas tas atsitikimas tečiau 
vertas smulkmeniško perkra- 
tymo, kadangi labai daug psi- 
chologiškų dalykų slepiasi už 

kulisų. 
* * 

Gallagher buvęs miesto dar- 

bimnku, kuris nesenai iš tar- 

nystos prašalinta. Už neteki- 
mą darbo Gallagher nuspren- 
dęs atkeršyti net pačiam mies- 
to majorui! Išteisybės, sunku 
sau įsiveizdinti, kad žmogus, 
turįs normališką protą, turėtų 
ieškoti panašiu budu kelio iš- 

dŪa!iį_Jš..įiglaikinio nesma- 

gaus padėjimo. Gallagher tai- 

gi vienaip galėjo būt paikas, 
antraip — turėjo būt kuo nors 

gundomas. Kas toksai gud- 
resnis turėjo jį užvesti ant 

piktadarybės kelio, idant to- 

mis nelaimėmis paskui pasi- 
naudoti. Juk žinoma gerai, 
kad majoras Gaynor vedė e- 

nergiškai kovą prieš kyšių ė- 

mėjus ir visokius nedorus po- 
litikierius New Yorke. Šian- 
die jau susekta, kad nekurie 

policijantai kalbėję apie “pa- 
sirokavimą” su majoru Gay 
nor. Mat, šis majoras labai 

policijantus persekiodavęs ir 

daug jų pavaręs iš tarnystos 
už nereikalingą tankiai žmo- 

nių areštavimą ir mušimą. 
Taigi daleidžiama, kad Gal- 

*agher galėjęs būt tiktai kie- 
no tai įrankiu. 

Tuojau po sužeidimui ma- 

joras Gaynor turėjęs išsireikš- 
ti: “dirbau dorai ir kaip man 

užmokėta”. Ir tasai nusiskun- 
dimas yra teisingas. Ameriko- 

je viešasis doras besidarbavi- 
mas — tai nesmagus ir kartus 

vaisius, o juo labiau dar pa- 

vojingas. Sektų, politikierių 
ir įvairių humbugierių geidu 
lių paliuosavimas čionai, lais- 
vame krašte, girdimas ir ma- 

tomas kasdiena. Ir visuomet 
atsiranda koks pusgalvis, ku- 
ris savo “įnirtimą” išreiškia 
su peilio arba revolverio pa- 
galba. Gal tam viskam bus 

kalta perdaug geidulinga par- 
tijų agitacija. Ir toksai pasi- 
elgimas toli nenuves. Ameri- 
kos instatymai kaip nebūk y- 
ra tiek liberališki, kad kiek- 
vienas nuskriaustasis gali ieš- 

koti sau teisybės teismuose. 

Tai kamgi čia reikalinga miš 

kio instinktas, jei savo tikslas 

galima atsiekti civilizacijos 
keliu. 

ke” straipsnis antgalviu: 
“Viešas pasmerkimas kun. A. 
Miluko juodojo darbo”. Ta- 
sai straipsnis, regis, “Kovos” 
spaustuvėje sustatytas, atmuš 
tas ir šeip sau be jokio laiško 

atsiųstas. Mums net nežinoma, 
kas jį siuntė. Žinomas daly- 
kas, tokie raštai pas mus neto- 

leruojama, nes, galima many- 
ti, kad tas veikiama ant kerš- 

to, jei neprisiunčiama nei laiš- 
kas, nei nežinoma siuntėjo pa- 
vardė. Reikia patėmyti, kad 
tokie raštai, siunčiami į re- 

dakcijas, privalo būt patvirti- 
nami netik nuosaviais rašyto 
jų ir siuntėjų parašais, bet ir 
su viešojo notaro paliudijimu. 
“Kataliko” skaitytojams gi 
turime pasakyti, kad tuo 

straipsniu pasmerkiama kun. 
Miluko juodi darbai, kad jis 
Liepos 12 d. įskundęs Phila- 

delphijo8 policijai dr. Šliupą, 
kuris į ten nukakęs prakalbų 
sakytų, parengus lietuviams 
Žalgirio apvaikščiojimą. Kun. 
Milukas dr. Šliupą policijai 
perstatęs kaipo anarchistą. 
Dr. Šliupas koks jis nebūk, 
bet mums žinoma, kad jis nė- 
ra anarchistas ir juodas dar- 
bas taippat neišteisinamas. 

* 
■* ir 

Žinomas Didž. Lietuvoje 
veikėjas, dr. Jonas Basanavi- 
čius Vilniaus “Viltyj” rašo, 
kad vienas Vilniaus lenkų tu- 

rįs surinkęs į 500 senovės 

Lietuvos pinigų, pradėjus 
Keistučio laikais, o baigus 
1707 metais. Tas pinigų my- 
lėtojas dabar norįs tas mone- 

tas parduoti už 1.000 rublių 
ir, jei bile vienas lietuvis nu- 

pirktų, norima, kad tasai įdo- 
mus rinkius pasiliktų lietuvių 
muzejuje, Vilniuje. Dr. Basa- 
navičius atsišaukia, bene atsi- 
ras kas iš lietuvių turčių tą 
rinkių nupirkti. Kitaip gi tie 
senovės pinigai pateksią sve- 

timtaučiams, greičiausiai ru- 

sams. 

Gatvė — vaikų išdy- 
kumo mokykla. 

Labai tankiai ir tai beveik 

kasdiena, praeinant kokia tai 

pašaline, siaura gatve didelia- 
me mieste, sutinkame ten bū- 
rius purvinų, apdriskusių ir 

rėkaujančių vaikų, kurie ne- 

padoriais savo pasielgimais 
tuojau atkreipia mųsų domu- 

mą. Susilaikome ant valandė- 

lės, nes štai mums perkerta 
kelią šešerių metų bamblys su 

suplyšusiom kelnaitėm, kuris 
išsitarė tokius storžievius žo- 

džius, kad raums reikia net 

stebėties tuo pasibiaurėjimu. 
Ir nenoromis klausiame: ar 

tasai vaikas supranta, ką jis 
sako, ką mechaniškai atkarto- 

ja, ką išgirdo iš praeinančio 
girtuoklio lupų, arba ant ne- 

laimės gal ir namie? 
Kitas vėl blogas vaikiukas 

atlieka savo naturališką reika- 
lą begėdiškuoju budu, kiti 

vaikai, žiūrėdami į jį, juokais 
raičiojasi. 

Tai vėl koksai nesuvaldo- 
mas pramuštgalvis išplėšė jau- 
nesnei mergaitei iš rankutės 
saldumyną, arba vaisių ir bė- 

ga sau, mergaitė verkia, o bu- 

rįs vaikų į tai žiuri ir ramiai 
sau juokiasi. 

Kiek tai palaukus eina ko- 
kis tai girtas darbininkas, siū- 

buoja, trankosi į šalis ir pa- 
galiau parkrinta, nuolatos be 
saiko keikdamas ir murmėda- 
mas nesuprantamus žodžius. 
Tatai dabar gatviniems vaikė 
zams džiaugsmas! Jį erzina, 
tampo jam drabužius, išjuo- 
kia ir džiaugiasi, kuomet tasai 

įnirtęs jiems grasina ir keikia. 

kame miestuose ant gatvių ir 
gatvaičių. 

Taigi ar protinga ir mylinti 
vaikus motina gali ramiai žiu 
rėti, kad jos vaikai tokiuo 
budu liuksminasi ant gatvių? 
Ar nori, idant liktų panašus 
tiems nepaklusniems tingi- 
niams, kurie delei tėvų apsi- 
leidimo auga ant gatvių ? 

Pasigailėjimo verti tie vai- 
kai, kurie pirmuosius savo 

metus praleidžia ne kur ant 

kiemo arba darželiuose ties 

gimdytojų namais, bet ant ga- 
tvių, toli nuo motinos akių, 
tarp išbiurusių vienmečių ir 

jų negražių pasielgimų. 
Protinga motina, kuriai ru- 

pi vaikų gerbūvis, visuomet 
suras būdą, kad vaikus užim 
ti ir kaip juos nubovyti kito- 
se vietose ir visuomet pasi- 
stengs tai atsiekti, idant ant 

gatvių vaikai išbūtų tiK tiek 
laiko, kiek reikalaujama kur 
nueiti arba kas parnešti. Te- 
čiau ir tame reikale /aikų vie- 

nų neišleis iš kambario vaka- 
rais ir tai dar kur į neapšvie- 
stas gatves. Tas lytisi ypač 
mergaičių, žinoma kadangi, 
kad žmogus girtuoklis ir pa- 
leistuvis neikuomet nepripa 
žįsta nekaltybės ir jaunoms 
mergaitėms. Juk laikraščiai 
prikimšti atsitikimais apie 
tuos žvėriškus darbus. Tų 
darbų aukomis krinta mažiau- 
si vaikai, o ypač mergaitės. 
Ar-gi jau to vieno paminėji- 
mo ir pasargos gimdytojams 
nepakaktų! 

Suėjimas į pažintis, susiti- 
kimai ir pasivaikščiojimai ga- 
tvėmis — tai jaunai mergaitei 
tiesus kelias prie nupuolimo, 
nekaltybės praradimo ir prie 
galutinos nelaimės. Tą patį 
galima tvirtinti ir apie bernai 
čius. 

Lakstymas ant gatvės tarp 
dulkių, tvankiame ore, tarp 
greitai važiuojančių vežimų 
vodinga labai vaikų sveika- 
tai. 

Iš tos taigi priežasties kiek- 
viename didesniame mieste pa- 
taisoma parkai, daržai, žoly- 
nai, kur vaikai tarp žaliumy 
nų ir tyrame ore gali laisvai 
sau žaisti, prižiūrint vyres- 
niems asmenims. 

Kas gi nenori, arba negali 
tais miesto pataisymais nau- 

doties, privalo stengties prie 
namų turėti nors mažus kie- 

mus, kiek medelių arba krū- 

melių — ir štai bus vaikams 
atsakanti vieta parituliuoti, 
pasilinksminti, o juo labiau, 
kad motina tankiau per langą 
pasižiurėjus matys savo vai- 

kus, laikys juos ant akies ir 
vaikai tuokart iš niekur netu- 
rės sau jokio papiktinimo. 

Tatai kur tiktai galima, 
pridera pataisyti nors mažas 

darželis, užsėti jis tekančio- 
mis daržovėmis ir liepti vai- 
kams tuos darželius prižiūrėti, 
daboti. Tai yra vaikams nau- 

dingiausias užsiėmimas, nes 

tai jų mintis ir palinkimus iš- 
tobulina ir patįs pasilieka ne- 

suteptais įvairiomis tuštybė- 
mis. 

Gatvė-gi vaikus paverčia 
išdykėliais, nes tai išdykumo 
mokykla. 

Netikrų kasų 
istorija. 

Amerikos* moterįs šiais lai- 
kais pradėjo nešioti netikrus 
plaukus, ko pirmiau taip ne- 

buvo. Nešiodavo nekurios ir 

seniau, bet tai buvo retenybė, 
tečiau šiandie jos visos puošia 
savo galvas nesavais plaukai:. 
Pakanka pereiti per rytinę 
New Yorko miesto dalį, kur 

daugiausiai tie netikri plau- 
kai priruošiama pirkliams, 
idąi^^ie tąL persitikrinĮ^r 

Garbiniuotos ir blizgančios 
kasos istorija, kuomet nuo ki- 
to žmogaus galvos patenka 
ant amerikėnės galvos, yra la- 
bai indomi, o kartais net di- 
džiai pasibiaurėtina. Ne visos 
netikros kasos paeina iš Chi- 
nų, bet jų didžiausia vis-gi 
dalis (būtent pigiausios rųšies) 
nuplėšta nuo mirusių chinų 
galvų. 

New Yorko pirkliai tuos 

plaukus perka HoDg-Konge, 
o į ten jie nugabenama iš Chi- 
nų gilumos ir tai tiesiok nuo 

mirusių chinų galvų, kadangi 
nei vienas chinas būdamas gy- 
vu su savo kasa už jokius pi- 
nigus nenori ir negali persi 
skirti... Be abejonės daug tų 
kasų nuplėšiama nuo krimina- 
listų, pasibaigus ant jų egze- 
kucijai, taippat nuo mirusių 
užkrečiamomis ligomis, kurių 
lavonai išmetama tiesiok ant 

gatvių. Tai veikia žemiauBieji 
draugijos sluoksniai. Nukirp- 
ti nuo tų lavonų plaukus — 

nėra laiko, taigi nuplėšia jiems 
nuo galvų podraug ir su šak- 
nimis ir tame pavidale plau- 
kai atgabenama net New 
Yorkan. 

Žmonės pasakoja daug at- 

sitikimų apie užsikrėtimą nuo 

tų plaukų piktomis rauplėmis, 
odos ligomis ir kitokiomis 

biaurybėmis. Norints tų plau- 
kų dezinfekcįjinis apvalymas 
yra sunkus, tai vienok bakte- 

reologai nemano, idant su tais 

plaukais iš Chinų į Ameriką 
butų atgabenamos piktosios 
rauplės. 

Buvę atsitikimai, kad tuo- 
se pertaisytuose New Yorke 

plaukuose susekta epidemijų 
gyviai, bet tik tuomet, kuomet 
tie plaukai nebuvę virinami ir 
nemirkinami tara tikruose che- 
miškuose preparatuose. 

Tie plaukai, priruošti par- 
davimui, pereiną tiek daug 
chemiškų operacijų, kad rei- 
kia abejoti, jog anuose užsi- 
lieka kokie nors epidemiški 
gyviai. Tečiau labai lengvai 
gali užsikrėsti asmenjs dirban- 
ti prie tų plaukų. 

Rytinės New Yorko dalies 

gyventojai, ypač žydai, neuž- 

laiko jokio atsargumo valyda- 
mi ir taisydami tuos plaukus 
pardavimui. Jie miega ir ben- 
drai su vaikais valgo tarp tų 
nešvarių chinų plaukų krūvų. 
Tie plaukai valoma ankštuose 

kambariuose, kuriuose gyve- 
nama. Plaukai virinama ma- 

žose virtuvėlėse ir biauri nuo 

to smarvė skleidžiasi po visus 

kambarius, po visus apgyve- 
namus namus. 

Apturėti iš Chinų plaukai 
pirmiausiai sudedami “šaknįs 
su šaknimis, o viršūnės su vir- 
šūnėmis”. Tą darbą atlieka 
tankiausiai bernaičiai, stovin- 
ti tuose nešvariuose plaukuo- 
se. Surinkti, sudėti taip ir iš- 
šukuoti plaukai apvyniojami 
tvirtai ant lazdučių ir dedami 
į katilus virinti. Jie virinami 
6—8 valandas, idant gražiau 
susigarbiniuotų. Pagaliau 
plaukai dažomi ir vėl šukuo- 

jami. Tuo budu jie padaroma 
švelniais ir blizgančiais. Taip 
iššukuoti plaukai gabenami į 
kitą kambarį, kur kelios mer 

gaitės iš jų pina kasas, “žiur- 
kes” ir “puffsas”. Ne viena 

mergina be abejonės mestų 
tuos plaukus nuo galvos, jei 
žinotų, kad jie paeina nuo chi- 
no kriminalisto ar užsikrėtu 
šio ligomis galvos. 

I 

Viešpataujančių didi- 

kų amatai. 
Gal ne vienas šių dienų 

vargdienis pagalvoja, ką da- 

rytų tie carai ir karaliai su sa- 

vo žmonomis, jei liaudies no- 

ras juos visufcjg^SHBMl? 
■ M ^ 

“LIETUVIS DARBININKAS”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos 
mėn. m. Chicago, III. 

ar jie moka kokius nors ama- 

tus ? 
Pirmiausiai turime patėmy- 

ti, kad kiekvienas tų žemės 

valdovų turi savo didžius as- 

meniškus turtus, su kuriais 

jiems butų lengva pragyventi, 
kol butų gyvi. Bet tas dar 
niekis. 

Šiandie beveik kiekvienas 

viešpataujantis be lyties skir- 
tumo savo rankose turį kokį 
nors amatą, su kurio pagalba 
ir be didžių turtų butų gali- 
ma praleisti laisvas gyveni- 
mas. 

Ir taip tėmykime į tuos pa- 
vyzdžius: 

Miręs Anglijos karalius 
Edvardas VII buvęs didelis 

vynų ir cigarų žinovas. Jei 

gimimas jo nebūtų apdovano- 
jęs vainiku, arba jei tasai vai- 
nikas jam butų buvęs valdo 
nais atimtas, butų galėjęs sau 

gyventi be jokio rūpesčio, kai- 

po geriausias vynų ir cigarų 
prekyboje ekspertas. 

Rumunijos karalienė, Car- 
men Sylva, uždirba didelius 

pinigus kaipo novelių, apysa- 
kų ir poezijų autorė. 

Rusijos caras turi puikų te- 

noro balsą ir drąsiai jis galė- 
tų užlaikyti suvo šeimyną, 
dainuodamas operose. 

Italijos karalienė Alena yra 
nepalyginama su nieku ling- 
viste. Vartoja literatiškai as- 

tuonias kalbas, tatai galėtų 
likties mokytoja aukštesnėse 

mokyklose. 
Belgijos ir Portugalijos ka- 

ralienės turi daktarų diplo- 
mus ir joms leista žmones gy- 
dyti. 

Vokietijos kaizeris viską 
mokąs. Jis galėtų būt artistu 

muziku, poetu, den.istu, ar- 

klių pirkliu, porcelianos iš- 

dirbėju ir pastorium. Taigi 
jam ir nebūtų bėdos atsitikus 
detronizacijai. 

Ispanijos Alfonsas yra eg- 
zaminuotas automobilistas ir 

automobilių mašinistas. 

Originališkiausiu užsiėmi 
mu vienok tegali pasigirti Ru- 

munijos sosto inpėdinio žmo- 

na. Ji yra dantims krapštyti 
krapštukų fabrikante. Jos fa- 
brikas randasi arti Bukarešto. 
~ 

brikas ir jo prižiūri pati ku- 

nigaikštienė. 
Kiti valdovai turi kitokias 

ypatybes ir kiekvienas jų ga- 
lėtų kaipo paprastas darbinin- 
kas pragyventi. 

O gal kuomet nors jiems 
tas bus reikalinga. 

Mirties bausmė už 

bučkį. 
Didelę nuostebą pagimdo 

nepaprastai aukštos pinigiŠKOs 
pabaudos, užkraunamos Ame 
rikos teisėjais, kaipo bausmės 
tiems amantam8, kurie retkar- 
čiais sauvališkai pabučiuoja 
patogią moteriškę, pastarajai 
to nenorint. 

Bet kiek tai daug galima 
stebėties iš žinios, kad Ryme 
savais laikais už panašius pa- 
sielgimus bausmės buvo kur 
kas aštresnės. 

1727 metais, kuomet buvo 

popežiumi Benediktas XIII, o 

Rymo vietininku monsignoras 
Banchieri, išėjęs iš popežiaus 
spaustuvės spaudintas ediktas 

(“Bando generale”), kurio 81 

paragrafas sekančiai skamba: 

“Kas mėgintų su prievarta 
pabučiuoti gero pasivedimo 
moteriškę, net kad ir nepabu- 
čiuotų, bet tik ją apkabintų 
(apglėbtų), arba dasileistų ki- 
tokio judėjimo, panašaus buč- 

kiui, privalo būt pasmerktas 
lig gyvos galvos į galerijas ir 

jo turtai konfiskuojami; jei 
kas dasileis pabučiavimo su 

tikslu priverstinos moterystės, 
arba su tikslu anai užkenki- 

mo, tai toksai privalo būt, jei 
tai pripažįs vietininkas, pa- 
smerktas miriop... Pranešama 
be to, kad apskelbus bile vie 
nam asmeniui mirties ištarmę, 
to asmens nepilnametybė ne- 

turi jokios reikšmės, jei pa- 
smerktasis negalės prirodyti, 
kad turįs mažiau dvidešimties 

metų. Nepilnamečiams, pa 
smerktiems į galerijas, bausmė 

sušvelninama, jei pasmerktasis * 
J 

sudės prirodymus, jog neturįs 
dar aštuoniolikos metų.” 

Malonė Dievo, kad nors 

šiandie nėra tokių kvailų įsta- 
_ ■■■■-■■ ... m’._m._ — 

Humoras. 
NESURAMINAMA NAŠLE 

— Mano Dieve! ponia esi 

gedime?.. 
— Nelaimė, brangioji poni! 

Malonėk sau įsidėmėti, mano 

vyras nuskendo. 
— Nuskendo? 
— Taip, ir jo lavonas dar 

ligšiol nesurasta. 
— Lai ponia nusiramina, 

ašaros nelaimėje nieko negel- 
bės, ponia pati tik susirgsi... 

— Tegul ponia jau manęs 
neramina, nes mano liūdnu- 
mas be ribų! Supranti ponia: 
jei jo lavono nesuras, tai ne- 

turiu tiesos išeiti už vyro. 
GIRTYBES APGYNĖJAS. 

Vienas gėralų mylėtojas 
kalbėjo savo pažįstamam: 

— Nesuprantu, kam tie gir- 
tuokliai taip daug pasmerkia- 
ma, jei jie be abejonės eina į 
dangų. Stebiesi gal tamsta, 
kokiuo bud u? Štai kaip: 
Kuomet žmogus pasigeria, tai 

miega, *.as miega —nenuside- 

da, o kas nenusideda — eina 

į dangų. 
TIGRAS IR UOŠVE. 

Tankiame miške draskantis 

tigras sutinka uošvę. 
— Kas tu esi ? — klausia 

uošvė tigro. 
— Esu tigras! Žiauriausias 

miškius visame pasaulyj, prieš 
kurį dreba kiekvienas žmogus! 
O tu kas esi ? 

— Aš... uošvė!.. 
— Sesuo mano! — atsiliepė 

susijaudinęs tigras ir jos visai 

nedraskė, bet tiktai priglaudė 
prie savo draskančios kruti- 
nės. 

TEATRE. 
— Prašau, maloninga poni, 

nusiimti nuo galvos skrybėlę, 
nes nieko ant regyklos nema- 

toma. Plaukus gali ponia pa- 
likti. 

GRAŽUS PATARIMAS. 
— Kas man veikti, miela 

kaiminkėle, mano vyras kas- 
diena pasigeria, namie jo ne- 

rasi, nuolatos smuklėj sėdi. 
— Na, juk tam galima pa- 

gelbėti ... 
— Kaip tai? 
— Užsidėkite sau smuklę, 

tuokart jis sėdės namiej. 


