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® Politiškos Žinios.
Iš Rusijos.

Paskutiniame savo posė
dyje, 27 d. gegužio, durna 
priėmė net 119 įstatymų su
manymų.

Manoma buvo, kad ilgai 
užsitęs ginčai apie skubų 
socijal-demokratų paklau
simą, sulyg ištrėmimo žy- 
dų-darbininkų iš Rygos, 
bet durnos pirmininkas gu
driai pasielgė paskirdamas 
paklausimą gale dienos pro- 
gramo.

Atstovas Maksudov ir 
Vladimirov įneša sumany
mą sumažinti skiriamą cer
kvinėms mokykloms pašal
pą, perduodant likusius pi
nigus kitiems žmonių ap
švietimo reikalams. Bet 
durna atmeta jų sumanymą. 
Užtai durna sutinka išreikš
ti norą greičiau įvykdinti 
žemietijų įstaigas Vilniaus, 
Kauno, Gardino, Astracha- 
niaus, Orenburg©, Stavro
polio ir Archangelsko gu
bernijose.

Neilgai durna svarsto ir 
sumanymą asignuoti 14.700- 
000 išmokėjimui skolų karo 
laivyno ministerijos.

Visi skubinasi. Į nieką 
neatsižiurima. Laike trijų 
valandų buvo įnešta, ap
svarstyta ir užtvirtinta 119 
įstatymų sumanymų; neku- 
rie iš jų perėjo su didelė
mis asigna ei jomis pinigų iš 
valstybės išdo.

Pagalios pirmsėdis Ro- 
dzianko prašo atstovų atsis
toti ir perskaito augščiau- 
sį įsakymą apie durnos pa
leidimą 
cijoms.

Išeina, kad Rusijoje mo
kosi tiktai ketvirta dalis 
vaikų, visi gi kiti palikti 
©kęsti tamsybės rūkuose.

Rusų apšvietimo darbai 
ant salos Sachalino pakol 
dar apsireiškė tik tame, 
kad vadovaujant guberna
toriui Grigor j evui statomas 
didelis- vienuolynas. Vie
nuolynas su “didžiai ste
buklingu” paveikslu stato
mas ant pačių rubežių Ja
ponijai prigulinčios salos 
dalies, taip sakant, “priešų 
baimei”.

Kijeve susitvėrė francu- 
zų kapitalistų kompanija 
pirkimui Stepanovo cu
kraus dirbtuvių, kurių vy
riausiuoju akcijonieriumi 
yra L. I. Brodskis. Dirb
tuvės parduodamos už 5 
milijonus rublių. Pirkimui 
kitų Brodskio užžiurimų | 
cukraus dirbtuvių, prigu
linčių Mezinovo bendrovei, 
taippat organizuojama sve- 
timžemių kapitalistų kom
panija. Pardavimas paves
tas rusų užrubežinės pir- 
klybos bankui.

Greitu laiku visus Rusi
jos turtus kitų šalių kapi
talistai nupirks!

Origihališki vaizdai iš Mand|^rijdk? gyventas smaugai džuma. Vir
šuj perstatoma vežimas, pilnas V^ohių o apačioj Sanitarų tarnybą, bū
tent daktarus ir prižiūrėtojas moteris.. į t, ■ > <

vasarinėms vaka

“ura!” 
dzianko

šauks-

posėdį 
atsto-

Viešpačiui carui 
— sušunka Ro- 
ir durna griaus

mingai pritaria tam 
mui.

R odzianko uždaro 
ir pakviečia durnos
vus išklausyti dėkingumo 
pamaldų.

Atstovai eina į Ekateri- 
nos salę, kur jau viskas pri
rengta del pamaldų. Į pu
sę valandos vėliaus Taury- 
dos rūmai pasiliuosavo nuo 
durnos įstatymdavių net iki 
spalio mėnesiui.

Redaktorius Chabarovs- 
ko laikraščio “Ussurjiskaja 
Okraina” Lepinas areštuo
tas ir pasodintas kalėjimam 
Nei kitam užimti jo vietą, 
nei jam pačiam redaguoti 
laikraštį kalėjime neleidžia
ma. Iš tos priežasties laik
raštis turėjo sustoti ėjęs.

Mat kaip Rusijos biuro
kratai kovoja su “maišti
ninkais!”

Chinai reikalauja 6 
milijonų.

Chinų valdžia iš Meksiko 
reikalauja jai užmokėti 
$6.000.000 atlyginimo už iš
žudymą chinų ir sunaikini
mą jų lobio sukilėliais Tor- 
reone. Chinai, norėdami tą 
savo reikalavimą paremti 
ginklais, pasiunčią į Meksi
ko uostus vieną savo skrai
duolį. Skraiduolis nuo Chi- 
nų vandenų jau išplaukęs.

Komisoriai, vedę Torreo- 
ne tyrinėjimus, andai sugrį
žę Meksiko sostainėn ir sa
vo raportą perštatę Chinų 
ambasadoriui Shung Hai 
Sun. Raporte pažymėta, 
kad Meksiko sukilėliai Tor- 
reone išžudę 303 chinus, be 
to sunaikinę anų banką, 
kliubo bustą ir 88 įvairios 
rųšies krautuves.

Raporte paskui pažymi
ma tiesiok neintikėtini 
daiktai. Sukilėliai savo 
aukas, chinus, turėję pri
raišioti prie arklių ir dras
kyti į šmotus. Nekuriems

Paskutiniu laiku žmonių 
švietimo ministerija visoj 
Rusijoj padarė vienadieninį 
pradinių mokyklų ir moki
nių suskaitymą. Vedantis to 
surašo darbus V. I. Pokrov
ski suvedė visas skaitlines 
pradinių, vienaklesių ir dvi- 
klesių mokyklų, taippat 
mokinių anose. Pagal tas 
skaitlines Rusijoj yra 100- 
197 pradinių mokyklų, ku
rias lanko 4.200.451 vaikas 
ir 1.978.142 mergaitės, viso 
labo — 6.178.593 mokiniai.
Visokis užlaikymas tų mo- chinams nukirsta galvos ir 
Mjtlų _1910 metais atsiėjo anos ^a^otagatvėmis it

VISOKIOS 1
Rusijoj upėj Volą 

Ūglio andai, nugrimzt 
vazas, gabenantis B 
upę 30 žmonių. J® 
nes pražuvę.

Portugalijos v®Į 
aštriai uždraudė 
skelbti nesenai SI 
išleistą encikliką, 
kiančią dabartinę Po

esąs bj°s vyriausybę.

nio, kad atsimotus nuo 
Jungtinių Amerikos Vals
čių. Alaškos gyventojai ar
ba prisijungsią prie Kana
dos, arba išskleisią savo Vė
luvą ir Apskelbsiu revoliuci
ją. Kaipo to žingsnio prie
žastį — jie paduoda faktą, 
kad Washington© vyriausy
bė anuos vedanti prie ban
kroto, kadangi ant anų už- 
kraunanti dideles mokestis, 
atimanti iš anų konstituci- 
jines teises, taip kad ne
galinti ilgiau kęsti tų per
sekiojimų.

Ponas Vanderlip
persitikrinęs, kad Alaskoj 
revoljjpjfe vaisius noks
tantis- ir kad Alaska neuž
ilgo pareikalaus prigulinčių 
sau teisių. Kuomet Van
derlip apie tai pasakojo 
New Yorke, juoktasi iš jo, 
bet jis tvirtina, jog tobulai 
pažinęs Alaskoje santykius 
ir žinąs, ką kalbąs.

Jo nuomone Alaskos gy
ventojai esą prijaukinti prie 
karo tarnystos ir lengvai 
apeitų amerikoniškus ka
reivius, nepripratusius prie 
tcnaįtįnių sm u-kių šalčių. 
Yukonc yra 2.000 šaulių, 
kurie visuomet galinti at
sispirti prieš amerikoniškus 
kareivius.

Tos žinios labai indomios, 
tečiau viskas gali ir atsi
tikti.

Kas link prasikaltėli®" 
davimo andai padaryta l®| 
taivė Rusijos su Japon® 
Poltiškieji nebusią išd® 
darni, išėmus tuos, ku® 
prasikalsią valdovui, bul 
tent carui arba mikadai.

Meksiko revoliucijonie- ®| 
rių vadas Madero andai lie- W| 
pęs sušaudyti 28 politiš- " 
kuosius. Iš to visko mato
ma, kad Madero ims žengti 
Diazo pėdomis. J

Amerikoj ft 
jas vaisių ■ 
falu $8.0CK» 
bė vienus® 
ja, o naujM 
auga, kaip®

Chinų banko buste nužu
dyta 25 chinai. Tų nekal
tų aukų kraujas persisun
kęs net per lubas ir tos 
kraujo žymės ir šiandie dar 
matomos.

Butą neapsakomų barba
rysčių.

Komisoriai savo raporte 
priduria, jog toji skerdynė 
dar ilgiau butų besitęsus, 
jei ne amerikoniškas kon- 
sulis, kuris šu tęnaitiniaįs 
pirkliais nusidavęs į suki
lėlių vadą if part Įkalavęs 
pertraukti tas skerdpies.

Apart minėto atlyginimo 
Chinų valdžia dar re liau
ja: pagerbti Chinų vėliavą, 
kuri buvus per >kerd mes 
paniekinta; šutęS^į pašal
pą nužudyti; likusioms šei
mynoms ir aštriai nubausti 
skerdininkus.

Jei tas viskas tiesa, ;‘š 
tikro Chinai labai daug Au- Į busiąs išrinktas naujas pre- 
skriausti. zidentas ir naujas kabine-

ninku pulkas i#, 8 raitelių versta Morokke ginkluo- 
pulkas — į Vida Reale. ties, kadangi tenai grasęs

Ties pietų ir ^šiaurių šie- pavojus netik franeuzams, 
bet ir jų reikalams. Fran
ci jos valdžia norinti ten 
Cebrgaųizuoti tenaitinę ar-

nomis strategiškas vietas 
užėmus kariuĄmenė. Ka- 
nonerėmis sanuojama, upės. 
Kelių armijoj divizijų re
zervistai pašaukta tarnys- 
ton. k;

Miuisteris Bai'reto ap- 
r» iškia, kad jm rojalistų I 
skyriai peĮ,eifeią’’Aieną ir at- 
sidursią Portugalijos gilu- 
mon — liksit 
žudyti. į

Vyiūausybe fe’ sušaukus 
parlamėht^^knt^i9-tos die
nos birželiai I’ai bus pir
masis iiiaii^įiraęijinis posė
dis. Pąrmnehto atstovai 
pirmiausiai. ; apskelbsią 
Portugaliją respublika. Se
kančią dieną provizorinė 
krašto valdžia pasiduosian- 
ri dimisijai. Sakoma, kol

Iš albanų sukilimo.
Turkijos sultanas iškelia

vęs į Makedoniją. Maho
metonai tuo apsireiškimu 
labai linksminasi, bet krikš
čionims toji sultano kelio
nė visai nieko neapeina. 
Anot krikščionių, sultanas

vimam iš-

Portugalijos rojalistai 
nerymąuja.

Iš Portugalijos respubli
kos sostainės Ližbbnos ] pa
nešama, kad rojalistų (mo
narchijos šalininkų), vr as, 
kapitonas Couc«iro besiruo
šiąs su saviškių/ gauja iš 
Ispanijos įsiveržti Portuga
lijon ir pradėti kontrrevo
liuciją.’

Portugalijoš’ karo minis- 
teris, pulkininkas B rrete, 
pereitoj savaitėj išleidęs 
paliepimą, idant 5 h 6 pės- 
tinii kų puikai. tuojaus ke
liautų į Cązardoreg, 15-tas 
pulkas su Maksimo patran-

zidentas ir naujas kabine
tas, dabartiniai ministerial

z ' '-i# vpabusią ant savo vietų.
Dabartinį! kabinetas to

mis diehmms tupėjęs susi
rinkimą ir* kalbėtasi apie 
armijos nt&biiizačiją, kad 
sudrutinus r garnizonus Is
panijos pasieny. . į

Aišku,- kad rojalistai ne- 
rymauja, bet vargiai kas 
pasiseks jiems nuveikti.

ti-uio valdžius rimtybę: že
idžiu sakant, Francija nori 
Morokką sutvarkyti taip, 
idant tenai visų viešpatys
čių reikalams niekas ne
kenktų. ■ ■■ -

Tą viską atlikus, gen. 
Moinier — pasakojo toliau 
mįnisteris — gaus paliepi
mą traukties iš ten su savo 
armija; bet toji armija vi- 
supirmu dar turi sutvarky
ti sukilusias arabų gimines.

Tokia Francijos politika 
labiausiai nepatinka Vokie
tijai, kuriai norisi visur tu
rėti pirmybę. Vokietija 
tad pašnabždomis gundo Is
paniją, kad pastaroji aš
triai atsišieptų prieš Fran
ci ją. Tečiau tas padaryti 
negalima, kadangi Franci
jos pusę palaiko Anglija.

.Mat, už svetimą gerą ko
kie nesutikimai kįla.

norįs- -prisigerinti makedo- 
narrts ir jtfc® pakeisti loja-

kuriais'-sult&n&s važinėja, 
saugoja karu »omeii<V taip
pat-karinome le apsaugoti 
ir stotįs, ant-kurių sultanas 
išlipa. Serbai ir bulgarai 
labai nepakakinti ta ja ke
lione.

Turkijos kariuomenės ko
mendantas Albanijoje savo 
vyriausybei iš ten pranešęs, 
kad po smarkiai kovai nus
tumta sukilėliai iš savo už
imamų vietų į šiaurius nuo 
Tuzi. Albanai surinkę vi
sas savo spėkas ties kalnu 
Bukovik, iškur juos išvyti 
bus gana sunkoka.

Kita turkų kariuomenės 
dalis pešasi su sukilėliais 
ant Černogorijos sienos ir 
visame pasieny deginą su
kilėlių apleistus kaimus.

Iš tų visų atsitikimų Bal
kanuose pramatoma baisu.- 
karas.

Morokko reikaluose.
Francijos senate andai 

pareikalauta pbs užsienio 
dalykų minister] Cruppi pa
aiškinti FŽŽncijos politikos 
stovį Morokke. Miuisteris 
sonatoriaim^adMgi^ljMfl

Alaskoj grasia revoliucija?
Sensacijines žinias nese

nai paskleidė svietan 
Washington B. Vanderlip, 
kalnų inžinierius, Kalnų In
žinierių Instituto sąnarys iš 
Royal Geographical Society 
iš Londono sąnarys, gimi
naitis F. Vanderlipo, pirmi- 
nin^o^TationalJBank New

Iš Londono rašoma, kad 
tenai apskelbta jūreivio 
ant pasažierinių garlaivii 
tarptautinis straikas, Te 
čiau streikas esąs labai silp 
nas, kadangi nesilaikomi 
vienybės. Daugumas jurei 
vių atsisako straikuoii ir ujj 
ima ant laivų senobinesA^B 
tas.

Vien ų 
žuv usi< • 
gaikščio J(fl -V > '
testamentas. ■ -?V’y'š/l 
šauti 3 ir .®®HH 
kronų, kasj^m^l 
tarp artymiausiųjų 
iiių.

Makedonijoj išer 
turklį laikraščiai, ty 
santykius pas jaunatuj 
atsiliepianti. į gyv« 
-boikotuoti Rusijos 
RusjįjįJBMt ,?:_■? 
b;.i nemielos^-- '■ i

Išradėjas Edisonas tviil 
tina, kad trumpu laiku iš-l 
nyksią visi garo lokomoty-l 
vai. Jei jis išpranašautų- 
tramvajuose diržų panaikil 
nimą, tuokart visuomenl 
labai daug nudžiugtų.

Konstantinopolio genera- 
liškas žydų rabinas nesenai 
aplaikęs žinią, kad Sirijoj 
ir Arabijoj užgimusios žy
dų skerdynės. Rabinas j 
kreipėsįs tame dalyke į vai- J 
džią, kuri telegrafiSS^i^J 
kalavus smulkmemi^E^^^g

Tomis dienomis uem 
kai apsikulęs Berlyne 1 
kietijos sosto iupedjhįš,J 
lis važiavęs 
ir, anam 
vus,
^rend®-.‘y / ’.'i
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Pamaldos čia lai- 
vasaros laike kas 

Nors buvo dar 1 
vienok akvatninkų

vi-. 
Ant 
lipa 
visą 
ieš-

juros

Pgu- 
ap~ 

r'''’ -‘Ipant r(tl 
s E din-

^^^^^P^’hiniai ateina 
MHH^^^ilnai-pilni, vienok 
KHMočių dar nėra tiek di- 

judėjimo, kaip vasa- 
*.*’ ■vasarnamiai dar retas 

^MKau apgyventas. Nuo 
nuėjau katalikų baž- 

L gale Ponų gatvės 
Bt geležinkelio lini- 
H^Lytėlė medinė, ga- 
^H^nti kelis šimtus 

apaugus gražiais 
Hs, nedidelis švento- 
^Kųs takeliai, keletas 
B Mišių laikyti iš- 

^^^_An7 Gronskis. Po Mi- 
B m evan- 

įsąkytas- gražus 
bet vien tik 

Žmonių buvo 
<oks šimtas ir 
■egėti musų bro- 
ai darbininkai, 
jog čia negali 

ama ir lietuvių

Komos 
nedėlia. 
gegužis
maudyties dai* šaltame ju
ros vandenyje jau ne truko, 
maudės nuo kranto, nes 
maudyklės dar nepastaty- 

■■^^^^^įnros kranto te- 
rude- 

i lestas dvi- 
8T-1\ 1 buriu lai- 

šono.

i r ė t i 
® E1 • P0
B daug 

MMBsMIsHt a rų
jau žaidžia 

ųBVedėldieiiiais 
pa jure s 

^^^^^^^^^Mšsliof atva- 
eležinkelio 

HM žmonių iš Rygos su 
savo šeimynoms, 

įgg|». krepšiais ir taip at- 
Į||||H gražioje vietoje svei- 

■ ore. Pastariesiems 
MHBįkelis veltui, bet ir ki- 
HBM|Bt važia v imas lig čia

ė uis, 
ĮMns padoraus po- 

IM^rcia atvažiuoti vasaros 
Hike labai patariama. Ne
galintiems gi užsilaikyti 
Inu o svaiginančiųjų gėralų 
■nelabai te patariama, nes 
Kena, jog nuodus geriant 
K* grynas oras ir juros gro
žybės mažai ką padės, o 
antra, pasigėrusioj ie žino
ma neapsieis be lermo ir 
trukdys ramių pašaliečių 
poilsį. Prie Bilderlingsho- 
fo įtaisytas naujas turgus. 
Iš visi; pajūrio vietų nepa- 
togi^M^. tai bus Majoren- 
^“^^Bnes čia beveik tas 
■miestas: čia didžiausis 
Imas, čia visur blizgan- 
K ponija, vieta apstatyta 
Isarnamiais ir kitomis 
fc>oiAu lig pat juros 
■^^^^^^kad ir vietos 

Ruošiau

»ėjų, jaigu.
— lietuviai, bet 

^^^■Fad daugumas iš jų 
|||Mnia ne per kitką, kaip 
Hk per nesusipratimą, bai
gia visai ištautėti. Tokie 
padėkim Mačiuliai, Motie
jūnai, Gryniai, Širvidai, 
Andruškevičįai, tai vis gry
ni lietuviai (moka ir lietu
viškai), vienok lietuviais 
jau nebesinori pasirodyti, 
griebias dažniausiai baisiai 
sudarkytos lenkiškos įkal
bos (kits net lig juokingu
mo), tokiais auklėja ir savo 
šeimynėlę. Yra tarpe jų ir 
žmonių per savo triūsą li
kusiųjų pasiturinčiais, kiti 
padėkim turi nusipirkę ir 
savo namus.

Iš jų tūlas Andruškėvi- 
čius, tarnavęs apie 15 mėtų 
pas žymiausi Rygos friziėrį 
Kazlauską (regimai taipgi 
lietuvį) gizeliu, susidėjęs 
gerą skatiką nesenai atpir
ko tokį pat saliuną ant 
Marijos gatvės nuo vokie
čio Taubės.rir ka^^misako- 
ja užmokėjęs ne^J^fe-rub.

Rygos frizieriai nuo 1906 
m. turi įsikūrę ir savo są
jungą su gana plačiais įsta
tais, kurioje dalyvaują, be
veik vieni lietuviai (apie 
40). Ir sąjungos valdyba 
susidedanti vieninteliai iš 
lietuvių. Pirmininku yra 
Kazim. Mačiulis. Tik kas- 
žin del ko visi dar kaip ir 
nedrįsta pasirodyt kuo tik
rai yra, ,— “riečia nosį”, 
kaip viens arčiau žinantis 
išsireiškė .

Labai laikas butų susi
prasti ir šiems atsiskyrė
liams musų tautiečiams 
broliams. Ir jų sugrįžimas 
prie savųjų laukte laukia
mas... Brolužaitiš

susi-
Su-

VILNIUS.
Vilniaus lietuviai 

laukė jau laikraščio, 
sidariusi bendrija vilniečių
lietuvių kunigų draug su 
vyskupijos valdytoju Mi
chalkevičių sumanė perkel
ti V ilniun ‘ ‘Spindulio ’ ’
laikraščio leidimą, perkeis- 
darni jo užvardijimą į “Vil
niaus Spindulys”. ^-Redak
torius 
kj

ipind.” busiąs 
^Kraujelis.
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ŽEIMELIS, 
Panevėžio apskr.

Nuo 21J»alandžio čia per 
dienas tęsės pardavinėji

mas žemės kunigaikščio Li- 
veno dvarų, nupirktų Vals
tiečių banko. Dirbamą že
mę su triobėsiais bankas 
pardavinėjo tiktai rusams 
po 20—22 dešimtinių kiek
vienam, užmokant už trio- 
bėsius visus pinigus, o už 
žemę 10% iš kalno, o kitą 
išmokėti per 55 metus. Lie
tuviams bankas parduoda 
žemę be triobėsių su mišku, 
užmokant pinigus tuoj aus 
už mišką, o už žemę taip 
pat kaip ir rusai. Žemės su 
mišku pirko keletas lietu
vių ir latvių po 24—29 de
šimtines. Vienas lietuvis 
gavo pirkti 17 deš. žemės, 
prieinančios prie jo vienos 
puravietės žemės su men
kais triobėsiais. Del rusų 
buvo atmatuota 28 plotai, 
vienok rusai nupirko tik 8, 
Bkiti neturint pinigų grįžo

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus apskr.

- Pradžioj gegužės m. Val
dytoj aus kun. Michalkevi
čiaus buvo atsiųsta į Gied
raičius nemokąs lietuviškai 
kun. Černevškis tirinėtu ■-W? ■ ■, *•
lietuvių-lenkųjįarožių; Xae- 
jsaviUS-Maifšinėjd su vertė
jo’ pagalba vieną dieną, o 
lenkiškai kalbančius, kurių 
nedaugiau kaip lietuvių, dvi 
dieni. Vertėju buvo Pa
beržės klebonas kun. Vaite
kūnas, padėjęs savo bažny
čioj išnaikint lietuviškas 
pamaldas. Nesuprantame, 
kam kun. Michalkevičius 
siuntė tardymui tą didžiau- 
sį lietuvių priešininką, ne
mokantį dagį be vertėjo su 
žmonėmis susikalbėti.

M Z.

GIEDRAIČIAI,
Gegužės 14 d. Giedraičių 

policija suėmė du lenku agi
tatorių, berenkančiu po pa
rapiją parašus ant kasžin- 
kokių prašymų.

Lietuvių sekmadienį ge
gužės 15 dieną laukiama lai
ke pamaldų lenkininkų už
sipuolimo. Žmonės bijosi 
net bažnyčion eit, kad ne
gautų stumdyti arba net ir 
mušti. Visoj parapijoj di
delis įnirtimas. Lenkinin
kai šmeižia, keikia ir visaip 
apkalbinėja lietuviškai kal
bančius. M. Z.

Ežergflų aps.

■PRraėjus važinėti Vil
niuje automobiliams, daž
nai nukenčia praeiviai, 
ypač senesnieji žmonės ir 
vaikai, kurie nesuskuba lai
ku pasišalinti, iš kelio. Ka
dangi Vilniaus gatvės ga
na siauros, automobilinin
kai turėtų bent atsargiau ir 
ne taip greitai važinęties, 
bet jie .nepaiso to suvis. 
Šiomis dienomis šv. Jurgio 
prospekte važiuojąs greitai 
automobiliu oficieras fon 
Ekse suvažinėjo, sunkiai 
apdaužęs, 6 pietų vaikiuką 
Stasį Gurskį. Prisėjo Gur- 
skį vežti šv. Jobubo ligon- 
butin. ~

VILNIUS.
Jau penki metai, kaip 

prie liet, savytarpės pašal
pos draugijos Pranciškonų 
mūrų kertėje gyvuoja pri
siglaudus lietuvių tarnai
čių prieglauda. Sausio 1 d. 
1911 m. užsimokėjusių na
rių buvo 501 žmogus. Ka
soje buvo 721 rub. 9214 kap. 
Dabar kasoje esama 1232 r. 
76 kap. Be pinigų turima 
dar turto už 235 r. 6o kap. 
Nemaža pelno gaunama iš 
vakarų, kin iuos kasmet tar
naitės taiso. Taip antai 
šiemet vakaras vasario 2 d. 
davė prieglaudai gryno pel
no 255 rub. 33 kap. Ne 
viena lietuvė-tarnaįtė nete
kusi vietos ,ar susirgusi 
gavo prieglaudoje pašalpą, 
pagydymą, nuraminimą ir 
tt. Vakarai, apšvietimo 
darbas (ypač tikybinio) da
vė nemaža ir dvasiai penų. 
Daug čia pasidarbuota kun. 
Maliukevičiaus. Kuomet 
prieš 4 metus paėmęs, prię> 
glaudą vesiįį, kasoje tebu- ' 
vę 25. rub., narių apie 200. 
dabar prieglauda tiek jau 
išsiplėtė, kad nebetilpstą 
siauroje miu’ų kertėje.: 
Svarstoma platus sumany
mai ,norima įregistruoti 
prieglaudą, kaipo tarnai
čių draugiją. Svečias.

Pandėlio-~|BK'o viršininkas 
į Skapiškio fe’ačtą pasivie
šėti; anksti rytą išėjęs į 
sodną, šovęs šau krūtinėn iš 
revolverid. W£iti išgirdę šū
vio trukšnią, 'subėgę pama
tė beguliiitį,-Įbet dar gyvą 
žmogų. Tuėjaus pareika
lauta gydytojas, kuris ap
žiurėjo ir išėmė kulipką; 
gydytojas tikrina, kad išgy
siąs, nes kulipka nepatai
kiusį į širęlj..

Šovinio priežastis nežino
ma. Dabar nugabeno į Ro
kiškio ligonbutį.

Paukštelis.

Panevėžio apskr.
Čia yra -bobutė, turinti, 

kaip sako žmonės, 133 me
tus. Ji dar gali ir į kitą 
sodžių nueiti. Moko “mes
ti .kortų” ir pasako “kokia 
žmogaus bus ateitis”. Žmo
nės eina už kelių varstų pas 
ją kortų mesti.

Šnipas.

PAPILYS, 
Ežerėnų apskr.

Gegužės 7vęk sujudino ne 
vien Kučgalio sodžių, bet 
galima sakyti — ir visą mu
sų parapiją liludnas atsitiki
mas. < 
d. gegužės 
kambary, 
tai išgirdęs i 
to tikėti, neš ;r> .. nas geresni! 
gesniųjų žinomų: “Saulės’ 
ir “Blaivvbęs 
nai rudenį ve 
sipačiuojant 
kilo iiesutfitiittiai tarp brolių 
del atsidalijftno. Taip 
vargui įsikvprbė rupesnis 
galvon “kSiįJ čia pasibaigs 
tas dalykais ”1'jog turbūt ir 
protą i jafii įf užgavo. Ka s 
liudniaušiž’; -3ogi mums bai
siai trūksta artimo meilės! 
Va, ir a. a.

Jurgis | Variakojis į 7 
ąsikorė savo 

,l$e vienas apie 
ęnorėjo iš kar
tai buvo vie

nų, išmintin-

narys, per
dęs. Prieš ap- 
a. a. Jurgiui

Jurgiui mirus, 
kiek teko išgirsti apie jį ne
užpelnytų nuteisimų. Pa
girtini čia kaimynai kalvy- 

cys, Ganiševi- 
džiu ir darbu 
įbašniuko.

. liuosos valios

nepadaro

če ir kiti, žc 
gynę šlovę p:

Pirmasai iš 
ėjo duobę kasti’ neimdamas 
užmokesnio,A 1 ko 
katalikai. lAik, Dieve a. a. 
Jurgiui malonus Teisėjas!

\ M.

ŽUVININ^AVIMAS.
Dvarininkas; Skaržinskis 

Trakų apskričio intaisū pa
vyzdingą j žuvininkąvimo 
ūkį. Nesenai -Vilniaus žu- 
vininkavimo 'draugijos bu
vo gaudomi į jo tvenkinyje 
karpiai-. Sugauta 72 svaru 
karpių; kaikiirie' svėrė po 7 
svarus; didešniėji pabėgo. 
Pastebėta, jog karpiai ne
vyksta auginti, nors augin
ta juos labai,rūpestingai.

JONIŠKIS, 
Šiaulių apskr.

Musų vartotojų draugijai 
gerai eintu’ IŠTors praėju
siais metais jiiiai buvo ap
vogta 4—-3 Šiihtais rublių, 
tečiau pelno gauta tiek-pat, 
kiek ir segiau. Visi nariai 
patenkinti: Dabar prie san
krovos įsteigtą odų skyrius. 
Pagirtinas tai-.dalykas, nes 
ligšiol tai biųįavo žydelių 
rankose, ir jie;ųž odas im
davo tiek* kięjk norėdavo. 

Joniškietis.

KRUONIS, 
Trakų apskr.

Valsčiaus pačtą vežioji
mui žemiečių viršininko, 
viršaičio ir kitų laikė jau 
30 metų žydas, kuriam mo
kama buvo 2100 /rublių me- 
tams. Šiemet panorėjo 

Kr ukinin-

IDENT

SPANISH FROMTSEK WHERE 
RQVAUST TROOPS ARE MOR IL )Z EQ.

Portugalijos prezidentas Braga ir miesto Lizbono dalis. Iš ten rašoma, kad 
monarchistai norį sukelti kontrrevoliuciją ir sugrąžin ti monarchiją.

niunams ir rinktiniams 
prasidėjo derybos. Žydas 
pažadėjo duoti 250 rublių 
magaryčioms, Zaščius gi 
300. Valsčiaus sueiga nu
tarė pavesti pačtą ūkinin
kui Zaščiui už tą-pačią algą 
ir 200 rublių magaryčioms. 
Valsčiaus raštininkas, ma
tomai žydo gerokai pamylė
tas, išgirdęs balsuojant už 
Zaščių, staiga susirgo ir ap
simetė, negalįs naujo nuta
rimo užrašyti, ir, užsidaręs 
savo kambaryje, atsigulė. 
Tada kai-kurie rinktiniai 
ėmė jį bauginti skunda į 
gubernatorių, o kadangi ir 
tas negelbėjo, nieko nelauk
dami, keliese įėjo į jo kam
barį ir, prievarta išsivedę į 
raštinę, prispyrė jį užrašy
ti valsčiaus nutarimą. Tai
gi mat, musų žmoneliai jau 
liovėsi valsčiaus ponams 
rankas bučiavę, tik ar ne 
pažadėtieji rubliai magary
čioms suteikė šiuo žygiu 
jiems drąsos.

Kruonio rinktinis.

KULIAI, 
Telšių apskr.

Šiemet pas mus pavasaris 
ligšięl buvo gražus, tik tru
putį persausas. Nuo pusės 
balandžio prasidėjo tokios 
kainos, kad net liepos mė-
nuojjų butų nesigėdijęs. Į
tris dienas viskas sužaliavo, f z
išlauavo; gamta pabudusi 
iš ilgaus poilsio, rodos žais- 
te-piidė savo gražumu. Tik 
staigu, kaip yla iš maišo, 
gegužės 8 d. prie 3 R., pa
sirėdė gausus sniegas. Gai
la buvo žiūrėti į jaunučiu
kus, gražutėlius lapelius, 
apklotus šaltu sniegu. Se
ni žmonės sako, kad gegu
žės mėnesį sniegas, tai vis 
tiek,bt kaip mėšlas. Die v’s
žino,ar teisybė?

į Kaimynas.

Daugėliškis,
Švenčionių apskr.

Nors^šio miestelio vardas 
kilęs, anot žmonių, iš žo
džių: “daug gėlių’*, tečiau 
vargiai ' rasis kame toks 
tamsus svietelis, kaip čia! 
Žemė čiaį visųgermusū^c 
tačiau ^ažiuojajitMMMHI 

matai čia, tai ten po kelioli- 
ką rėžių neariamos. Mat, 
čia išsiplatinusi yra vadina
moji “burlokystė”. Vadi
nas, pavasario sulaukę vi
si vyrai nuo 15-kos metų 
pradėję iki senių — visi va
žiuoja į Ameriką ir kitus 
pasviečius. Ten per vasa
rą po urvus besitrankyda
mi fiziškai ir doriškai nu
puola ir grįšta ištvirkę, gir
tuokliai ir be sveikatos. Bet 
ir išvažiuodami kiti, iš “pa- 
driačikų” rankpinigius pa
ėmę, tuoj juos Ignalnos 
(stotis, iš kur išvažiuoja) 
monopolyje palieka ir į va
goną lipti gyvas iš žmonių 
pasidaro tiltas. Net gėda 
žiūrėti.

Per tą girtuoklybę niekas 
nieko čia ir neskaito; nors 
pačtas yra čia-pat mieste
lyje, bet laikraščių išviso 
ateina tik 10 egzempliorių: 
6 — kleboilijon ir 4 — vals
čiui! ir mokyklon.

Bažnyčia visai apleista, 
be' altorių; kaip pastatęs 
kun. kanauninkas Burba 
paliko,'taip ir tebestovi; tik 
prieš bažnyčios duris riogso 
smilčių krūva nuo kelioli
kos metų — net žiūrėt gai
la! Kapinės be vartų.

UžĮąt alinės čia puikiau
siai
Dausfeliškio girtuokliai su- 
man^dar restoraną inkurti.

J. Keleivis^

vuoja. Šiemetai gi

TRAUPIS, 
Ukmergės apskr. -

Iš pavasario žmonės labai 
sujudo dejuoti su pašaru. 
Tie, kurie turėjo šieno par
duoti, tai nežinojo, kaip 
kainas didint. Kai-kas ma
nė, kad ilgai bus šalta, — 
nedavė pigiai, tai dabar ir 
atsiliko jam visas šienas. 
Mat, vienu kartu netikėtai 
sušilo ir praėjo žmonės ga
nyti gyvulius. Žolė auga 
gražiai; javai, matyt, bus 
geri — ikišiol auga gana 
greitai; dobilai iš po žemės 
matyt geri, net ir tie, kur 
po pūdymą sėti. Užtat 
sodnuose šiemet matyt ma
žiau vaisių, kaip pernai pa-. 

mažai. Pernai vasarą ve
žant namo javus nuo lauko, 
daug buvo matyt pelių; ru
denį klojimuose ir daržinė
se žmoneliams ir labai daug 
nuostolių padarė: sukapojo 
grudus, šiaudus ir šieną, net 
ir bulves — kieno duobėse 
buvo pakastos. Senieji 
žmonės sako, kad pelės ka
poja ir jų daug atsiranda 
prieš “vainas”.

Nuliūdęs brolis.

TRAUPIS, 
Ukmergės apskr.

Traupio apylinkėn atke 
liavo iš kasžin-kur ir basto-, 
si po žmones nemokąs nei 
žodelio lietuviškai rusas, 
kuris giriasi mokąs pui
kiausiai — gražiai ir stip
riai išbaltinti spižinius val
giui virti puodus. Baltinąs 
nebrangiai, nuo puodo po 
20 kap., o tai ir po 15 kap. 
— jei valgyt gaunąs laši
nių. Moterįs, džiaugdamos 
susilaukusios tokio meiste
rio ne brangininko, duoda 
jam darbo. Jisai nudažęs 
ištrupėjusius puodus, pas
tatęs ant krosnies 
gia, įsakydamas tris 
nei nepažiurėt, kad 
išdžiūtų. Po trijų 
atidengus pasirodo, jog jie 
ištepti paprastais teplioja
mais milteliais su kokiais 
tai riebumais, kurie neikuo- 
met neišdžiuva. Meisteris 
dar jaunas vaikinas, metų 
apie 18, geltonplaukis, rau
donas, augštas. Gal užsuks 
kiton kokion apylinkėn, 
reiktų apsisaugoti.

Nulindęs brolis.

apden- 
dienas 
geriau 
dienų

PIKELIAI, 
Kauno gub.

Balandžio 29 dieną laike 
pokaičio, Pikelių zakristi
jonai Jonas Lingis, jauni
kaitis vos 23 metų, nuėjo 
su kitais vaikinais maudy
ties į Lūšės upę. Ten be- 
sinardant, Jonas Lingis 
pradėjo skęsti, draugai su
kruto gelbėti, bet persigan
dę nenusimanė kaip, ir jis. 
pagrimzdo upės gilumom

Valandai praslinkus iš- 
h auke iš upės-jau sustįj^ 

lavena-
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[[[AMERIKOS ŽINIOS.
F ' .
; Senatoriai bus žmonių 

. renkami.
F Washington, D. C. — 
•Po ilgai ir sunkiai kovai 
Jungtinių Valsčių senate 
perėjo bilius ,kuriuomi per
keičiama senatorių rinki
mai į federalinį senatų. 
Dabar senatorius rinksią 
balsuojanti piliečiai, o ne 
valstijų legislatures, kaip 
kad ikišiol buvo. Už tą bi- 
lių balsavo 64 senatoriai, o 
prieš — 24. Prie konsti
tucijos bus prikergtas nau
jas paragrafas, įvedantis 
betarpinius senatorių rinki
mus.
F Senatorius Bristaw įnešė 
'dar prie to naujo konstitu
cijos paraprafo priedą, ku
ris reikalauja betarpinio se
natoriaus rinkimo į pasitai
kiusią neužimamą vietą, 
numirus ar atsisakius ko
kiam senatoriui, taippat, 
kad kiekviena valstija rink
tų senatan po du sanatoriu 
šešiems metams. Už tą 
priedą balsavo 44 ir prieš jį 
taippat 44 senatoriai. Bal
sas vice,-prezidento Sherma- 
n’o už tą priedą persvėrė ir 
pažangus priedas liko pri
kergtas prie naujo konsti
tucijos paragrafo.
1/

Nevalia scenoje perstatyti 
Į^. dvasiškųjų.
F New York, N. Y. — Vals
tijos New York gubernato
rius pasirašė po biliumi, ku
ris uždraudžia šioj valstijoj 
perstatyti teatrų scenoje vi
sokių išpažinimų dvasiškuo
sius, taippat ir šventuosius. 
Nuo šio laiko tokie persta
tymai bus laikomi už iš
juokimą tikėjimo ir teatrų 
savininkai, kaip ir aktoriai 
'dvasiškųjų rolėje bus smar
kiai baudžiami už tą “pra
sikaltimą”. Bet kodėl nėra 
bausmės tiems dvasiškiems, 
kurie ne scenoje, bet gyve
nime lošia dvasiškųjų ro
lę?

Karšta sufragistė.
r Mount Holby, N. J. — 
Ponia Rebeca Bollinger iš 
Morristown, turinti penkių 
milijonų vertės turtus, pra
nešė, jog visą savo pelną 
nuo tos sumos paskiria ko
vai sulyginimo moterių poli
tikoje. Toliau išsireiškė,.kad 
nors nustotų visų savo tur
tų tam tikslui, tai neikiek 
to nepaiso, kad tik užtik
rinti moterims laimėjimą. 
Testamente p-ia Bollinger 
reikalauja, idant numirus 
jos lavonas butų sudegin
tas, o pelenai butų išsijoti 
«mt žolynų eželių jos darže.

Žemdirbystes sekretorius 
į varo agitaciją.

Washington, D. C. — 
Žemdirbystės departamen
to sekretorius Wilson važi
nėja po visą šalį su prakal
bomis delei piršlybos trak
tato su Kanada. Jisai atsi
lankė ir pas kalnakasius 
Hancock, Mieli., kur savo 
kalboje išvedžiojo, kad ati
darymas Kanados rubežių 
dar pakels čia pramonę ir 
pirklyba, o ūkei juokino bu- 
du negali užkenkti, negu tik 
dar ją pakels. Sekretorius 
Wilson augščiau stato uki- 
ninkystę, negu kokią nors 
pramonę šioj šalyj.

Anglekasių gyvasties ap- 
1 saugojime.

Springfield, UI. — Gu
bernatorius Deneen pasija 

čiu sproginimo medžiagas, 
kokios turi būti vartojamos 
valstijos Illinois anglių ka
syklose sproginimui uolų ir 
anglies. Nuo šio laiko 
kompanijoms nebus galima 
vartoti tokių smarkių me
džiagų kaip dinamitas, ni
trogliceriną ir t. p., o tiktai 
paprastas parakas, negreit 
sprogstantis ir paskirtame 
didume. Dabartinės sprog
stančios medžiagos perdaug 
išžudo ir sužeidžia darbi
ninkų. ••

Jau nusibodo nuolatinis 
darbininkų žudymas!

Ūkės turtai.
Washington, D. C.— 

Žemdirbystės departamen
tas išleido atskaitą apie 
ūkės turtus visoj šalyj. Pa
gal tą atskaitą viena tiktai 
Minnesotos valstija perei
tais metais turėjo dirbamos 
žemės, galvijų, avių, arklių, 
paukščių, bičių ir t. p. — 
vertės $161.528.000.

1900 metais, arba dešimts 
meti; atgal, tos valstijos 
ūkės turtai buvo apkainuo- 
jami $89.063.000, arba $72- 
465.000 mažiau už pereitus 
metus. Iš to matoma, kad 
ukininkystė ir auginimas 
gyvulių bei paukščių šioj 
šalyj nuolatos auga ir ge
rėja,

Gompers prieš betvarkę.
Washington, D. C. — 

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, yra labai neužganė
dintas Chieagos darbininkų 
betvarke ir išsireiškė, kad 
pasistengs visokiais budais, 
idant kova tarpe plumberių 
ir gazo pravedė jų unijų 
butų panaikinta. Gompers 
sako, ka visokie Chieagos 
mušeikos labai kenkia dar
bininkų reikalams, diskre
dituoja unijas, pašalina mo
ralę unistų tarpe ir turi blo
gą įtekmę į brolių McNa- 
marų bylą. Gompers pats 
mano atvykti Chicagon ir 
energiškai kovoti prieš dar
bininkų betvarkę.

Nauji įstatymai valstijoj 
Illinois.

Springfield, Ill. — Gu
bernatorius Deneen pasira
šė po biliumi, įvedančiu de
šimts valandų dienos darbą 
visoms moterims, neatsižiu- 
rint kur jos dirba. Yra tai 
didelis palengvinimas mo
terims, dirbančioms kote
liuose, restauracijose, skal
byklose ir t. p., kur ikišiol 
reikėdavo dirbti po 14 va
landa; ir daugiau į parą.

Kitas bilius, po kuriuo- 
mi pasirašė gubernatorius, 
tai yra kontroliavimas vi
sokių ekspreso kompanijų, 
kurios dabar turės išduoti 
savo veikimo raportus tam 
tikram valstijos biurui ir 
bus po valstijos kontrole.

Trečiu svarbiu biliumi, 
kurį gubernatorius patvir
tino, tai yra nureguliavi- 
mas atlyginimo už mirti ar
ba sužeidimą darbininko 
prie darbo. Darbdavis, su
teikiantis darbininkui dar
bą, ima ant savęs atsako
mybę už savo darbo pavo
jų ri turi išmokėti šeimy
nai žuvusiojo arba sužeis
tam darbininkui nemažą at
lyginimą.

Gubernatorius atmetė bi- 
lių ,uždraudžiantį spaudai 
garsinti sensacijinius apra- 
■fc^^vairių plėšimų ir

žudymų, pripažindamas, 
jog tai butų spaudos laisvės 
sumažinimas.

Skandalai valstybės bute.
Washington, D. C. — 

Valstybės bute (Capitol) iš
ėjo aikštėn vagystės ir be
tvarkė asignavime ir išmo
kė jin e įvairių pinigų sumų 
už visai neatliktus darbus, 
arba už kuriuos mažiau iš
mokėta, negu parodo kvi- 
tos. - ■.

Vedami tyrinėjimai iš
mokėjime pinigų už buvu
sio valstijos sekretoriaus 
Day’o paveikslą, už kurį 
teplioriui užmokėta' tiktai 
$790, atskaitoje gi paduota, 
kad4 paveikslas atsiėjo 
$2.450 daugiau. Visokios 
kitos skaitlinės taippat nė
ra tvarkoj, tat kongreso 
tam tikra komisija tame da
lyke veda tyrinėjimus. Vi
soj šalyj nusistebėjimas ir 
neramumas, kadangi jau 
net ir sostainėj dedasi ne
girdėti dalykai.

Naujas trustas.
New York, N. Y. — Dvi

dešimts viena keptuvių 
kompanija nuo rytų į pie
tus, nuo Bostono net iki St. 
Louis ir New Orleans, susi
jungė į vieną. didelį trustą 
po vardu General Baking 
Company. Įsteigiamasis 
kapitalas to naujo trusto 
siekia $20.000.000. Trustas 
mano sumonopolizųot kep
tuves visoj šalyj. Iškarto 
jisai veiks 15 didelių mies
tų.

Washingtono įstatymda- 
viai moka kalbėti, o trustai 
moka veikti!

Choleros apsireiškimas ant 
laivo.

New York, N. Y. — Į vie
tinę prieplauką iš Neapolio 
ir Genujos plaukia italų li
nijos garlaivis “Europa”, 
kuriame vienas keliaunin
kas Agortino Forolla susir
go cholera. Apie tai pra
nešta vietiniai valdžiai be- 
vieliniu telegrafu. Kuomet 
laivas atplauks vietinėn 
prieplaukon, bus pavestas 
stropiai dizinfekcijai. Li
gonis po daktarų priežiūra 
jau sveiksta. Garlaivis 
“Europa” veža 77 keliau
ninkus pirmos ir antros kle- 
sos ir 363 keliauninkus tre
čios klesos.

Nubaustas pieno trustas.
Boston, Mass. — Teismas 

pasmerkė pieno trustą 
“The*Elk Farm Milk Co.” 
užsimokėti $5.000 bausmės 
ir $350 teismo iškaščių už 
slaptą sutartį su geležinke
lio kompanija ir" išgavime 
nuo jos už pervežimą pieno 
žemesnės užmokesties, kuo
met kitos neprigulmingos 
nuo trusto kompanijos tu
rėjo mokėti už pervežimą 
kur-kas brangiau: Suras
ta, kad trustas už perveži
mą 1285 galionų pienų mo
ka tiek, kiek neprigulmin- 
ga kompanija už 840 galio
nų. Geležinkelio kompani
ja bus taippat patraukta at
sakomybėn.

Jog baudas užmokės ne 
trustas, tik visuomenė!

Straiklaužiams nepasisekė.
Philadelphia, Pa. — Gar

vežių dirbtuvėje Baldwin’©, 
kur streikuoja 10.000 dar
bininkų, bandyta vėl dirb
ti, bet kompanijai nepasi
sekė. Surinkta vos 2.000 
straiklaužių, bet su jais ne
galima buvo jokiuo budu 
vesti darbą. Streikas visoj 
galybėj tęsiasi ir toliau.

Atrasta t

Nome, Alaska?,— Aukso 
ieškotojai Alas.kpje surado 
turtingas to hietalo sluog- 
snius apylinkėse upių Ruby 
Creek, Melosi ir Kuskovin 
River. Minios ąukso ieš
kotojų plaukia į tuos auk
so laukus, tikėdamiesi pra
lobti. Apylinkėj Nome šį 
pavasarį iškasta už $800.000 
vertės aukso.

Nome, Alas

Karo laivas “Delaware”, kuris bus reprezentuojamas Anglijos k4 
vainikavimo iškilmybėje.

Baisi audra.
Newport News, Va. — 

Baisioj audroj, kuri siautė 
pietinėje dalyje valstijos 
Virginia, žuvo 15 žmonių ir 
pridirbta didelių nuostolių.

Iš Philadelphijos prane
šama, kad per tą miestą pe
rėjusio j nepaprastoj audroj 
žuvo trys 
lika liko 
apart to 
telegrafo 
parkuose
sugriovė kelioliką menkes
nių namelių. ^"Nuostoliai 
dideli.

žmones ir kelio- 
sunkiai sužeistų; 
audra sutraukė 
vielas, išlaužė 

daug medžių ir

Didelė bausmė už suvėlavi
mą telegramo.

New York, N. Y. — 
Augščiausias valstijos New 
York teismas nuteisė kom
paniją Portal Telegraph Co. 
užmokėti firmai S. M. 
Wiedland Co. $26.684 už ne- 
išsiuntimą savo laiku tele
gramo, kame firma turėjo 
ddelius nuostolius.

Nužudyta du žmones.
Ossing, N. Y. — Elektri- 

kiniam suole nužudyta du 
piktadariai F. Gebhardt ir 
T. Bornes. Pirmąjį teis
mas pasmerkė rnirtin už nu
žudymą savo? mylimosios 
Anna Luther, o antrąjį —: 
už nužudymą kokio — tai 
žmogaus su plėšimo siekiu.

Jūreiviai žada streikuoti.
New York, N. Y. — Jū

reivių unijos International 
Seamen’s Union of Ameri
ca generalinis sekretorius 
H. P. Griffen pranešė, kad 
sustreikuosią 20.000 jūrei
vių, jaigu šią Savaitę kom
panijos nesutiks jiems pa
kelti darbo mokestį, leng
vesnes darbo sanlygas, ge
resnį užlaikymą ir miegy- 
klas. Laivų savininkai nu
tarė susirinkti ir pasitarti, 
ką jie turi daryti tame at- 
vejyj.

Priešai aliejaus trustą.
Topeka, Kansas. — Vals

tijos Kansas vyriausia teis
mas Supreme Court nuta
rė, kad aliejaus trustas 
Standard Oil Co. ir susi
jungusi su juomi kompani
ja Prairie Oil Co. negali 
daugiau nuo šio laiko par
davinėti valstijoj Kansas 
savo aliejų ir kerosiną, nei 
taisyti daugiau kerosino ir 
aliejaus preyedimus, o jau 
įtaisytus bėgyje kelių mė
nesių turi prašalinti.

-- h-Nepaprastas žmogus.
New York,; N. Y. — Di

delį interesavimasi tarpe 
daktarų iššaukė kokis — 
tai Ellis Whitman, kuris ga
li sukinėti savo kaulus iš 
kojų, rankų ir pirštų suna- 
rių, o net nugaros kaulus ga
li vieną nuo kito atskirti. 
Kas vienok labiausiai stebi
na d-rus, tai to nepaprasto 
žmogaus galėjimas pervesti 
savo širdį iš vieno šono į 
kitą, ir kuriam šonia jisai 
nori, ten jo širdis ir plaka. 
Didelis daktarų susirinki
mas tą žmogų, tyrinėjo ir 

jokiuo budu negali sau iš
aiškinti tą stebėtiną kūno 
sudėjimo apsireiškimą.

Lunatikų miestas.
Milan, Ohio. — Šiame 

miestelyj, iš kurio paeina 
garsus išradėjas T. Edison, 
teatro veikalų kompozito
rius Hol Reid ir kuriame 
gyvena daug turtuolių, dau
gumas gyventojų kenčia 
nuo somnambulizmo. — Pa
nelė Grace Elwell mėnulio 
sapne išpuolė nuo antrų lu
bų per langą ir sunkiai su
sižeidė; redaktorius vietinio 
laikraščio “Milan Ledger”, 
apimtas mėnulio sapnu, 
pradėjo nakčia vytis prisi
sapnavusį jam plėšiką ir 
inpuolęs į gilų griovį pavo
jingai susidaužė. Keletas 
kitų žmonių taippat apimti 
somnambulizmu ir naktimis 
miegodami trankosi po 
miesto gatves. Visus mie
stelio gyventojus apėmė 
baimė ir apsisaugojimui 
nuo tos nemalonios ligos, 
vieni stato šalę savo lovų 
maudynes su šaltu vande
niu, idant laike miego įžen
gę į tą vandenį galėtų iš- 
busti; kiti vėL prisiriša sa
vo kojas prie lovos, arba 
užriša virvėmis duris, idant 
negalėti; atsikelti ir išeiti.

Koreos besivystymas.
Japonijos vyriausybė 

energiškai ėmus darbuoties, 
kad pagerinus Koreoj kul- 
turinius ir ekonominius 
santikius.

Japonijos mikado pasiun
tinys, rezidentas, gener.-po- 
ručninkas gr. Terachi, išlai
komai darbuojąsįs, kad Ko- 
reą pakėlus iš miego ir pa
taisius gyventojų būvis. 
Rezidento pastangomis re
formuojama mokyklos, tie
siama nauji keliai, statoma 
fabrikai ir tt.

Antai nesenai
Chemulpo iškilmingai pra
dėta darbas aplink uosto 
padidinimą. - Anot japonų 
inžinierių tie darbai atsiei
sią į pustrečio milijono do
lerių. Tuos darbus dirbsią 
vientik koreonai.

Chemulpo yra laisvas 
uostas, gulintis vakariniuo
se Koreos pakraščiuose, 25 
myliomis nuo Seoul. Pre
kyba ten didelė, visa japo- 
nų rankose. V

mieste

Meksiko sukilėliai reikalau
ja sau valdviečiŲ.

Nesenai Jourez’e Meksi
ko sukilėliai turėję susirin
kimą, kuriame užgirta pro
testas prieš valdviečių pa
vedimą federalistams, Dia
zo šalininkams. Sukilėliai 
pareikalavo, idant tame at
žvilgy jie turėtų pirmybę, 
kadangi jie iškariavo nau
ją valdžią.

Vadai protestuojančius 
suramino pažadėjimais, kad 
kaip tik valdžia busią su
tvarkyta, jų reikalavimai 
busią išpildyti, ir kad su
tvarkymui reikalinga vis
gi senieji valdininkai, kai
po krašto padėjimo žinovai.

Ligšiol sukilėlių armija 
paleista vientik Torreone. 
Kiekvienas sukilėlis aplai- 
ko dovanas pinigais nuo 
$15 lig $45, žiūrint užsitar- 
navimų. Be to kiekvienam 
locnai atiduodama arklys, 
kuriuo naudojosi. Už išti
są tarnystes laiką kiekvie
nam už kiekvieną dieną už
mokama 50c.

Ties Vengrijos kaimu Ri- 
mašombat užėjus smarkiai 
vėtrai perkūnas trenkęs į 
būrį vaikų, atsirandančių 
laukuose ir am; dešimtį ant 
vietos paguldęs, o kelioliką 
sužeidęs.

Pagal paskutines žinias 
džuma Chinuose einanti 
silpnyn šiaurinėse ir vaka
rinėse provincijose, bet 
ėmus platinties Amoy apy
linkėse. Gyventojai apimti 
baimės.

Tomis dienomis rezigna
vęs visas Belgijos kabine
tas ir su premieru M. Scho- 
tleart priešaky. Rezigna- 
vimo priežastimi buvę karš
ti debatai atstovi; bute apie 
valdišką įnešimą mokyklų 
klausime.

Andai Berlyne pasibaigus 
buvusiojo jureivijos inži
nieriaus Kruegerio byla už 
viešpatystės išdavimą. 
Krueger apleidęs tarnystą, 
buvęs pakviestas vienon 
Amerikos statymo laivų fir- 
mon, kuriai išdėstęs paslap
tis vieno Vokietijos šarvuo
čio. Kadangi tasai prasi
žengimas jam tikrai nebu
vo, prirodyta, tad teismas jį 
pasritfMT kalėjiman trims

Angli j

siančios^^^^^^^^^^^H 
ną dolerių!
komedijos reikalingoS^M| 
tuos pinigus šimtus tuks^ 
tančių alkstančių darbinin
kų butų galima pavalgy-^ 
dinti.

Andai panedėly Kronš- 
tadte miesto valdyba paren
gus puikią Česnį Amerikos 
viešėjusio ten karo laivyno 
ofieieių ir ingulos garbei. 
Buvę leista miestelėnams 
aplankyti laivus.

Londone atsibuvusioje 
Anglijos visų šalių ir kolio- 
nijų atstovų konferencijoj 
nuspręsta iš Anglijos emi
gracija nukreipti į anas ko- 
lionijas, bet ne į Jungtinius 
Amerikos Valsčius arba į 
Pietinę Ameriką.

Miesto Berlyno taryba 
nusprendžius andai 
traukti paskolos 323 
jonus markių, kas busią su
naudota vandentraukių pa
gerinimui, tunelių dirbimui 
ir kitiems miesto 
mams,

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

i 
i 

B

I 
i

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybe, tai jubilejinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista^turtu ir spau
da “Katalik^JtffeM|^^^^^
Tokio

Įima gauti^B'■1 1 ’ '■
dant tasai
las papuoštų kie^HgB»nH| 
vio namus, o ypati^^^^^^H 
met šiemet apvaik^MMĮaB 
500 metų suk ak tuviųjį 
įėjus.
rarsldnoda labai plutai. K^M||S|||i 
tallfco’* fedak n i|« J e- antvH^M|M 
viiktlat lešuaĮa tt
tlmu tn kitu, m.setus, 80c. W 
timt, tniant daną, nuleidžlamį^Į 
nuošimtis.

Užsakomus eu pnigais siqskH 
“Kataliko” išleistojo vardu: ■ 

I J. M. TANANEVICzl 
! 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILB
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SkelbiaWuiują mokslą, kokie

Iš-

Itazaras su-

ku
ris

pa-

lyg

IKU

o sunau — kalbėjo toliaąs, nulenk- 
tleisk, kad taip ilgai kalbėjau. Norė- 

inti, kad mislytum apie sielos gyvenimą, 
enimo sąlygas, jo gražybę ir vertę. Links- 

anti drauge su tokiomis mintimis, perėmė ma-
rpanorėjau, norints neiškalbingai, atidengti prįe- 

į savo tikėjimo. Dėlko negaliu aiškiaus tą parodyti?
lip, Huro sunau, ieškokie pats teisybės, apsvarstyk 

įrma tobulybę būtybės, kuri mums parengta po nrir- 
; apsvarstyk jausmus ir pasiryžimus kuriuos;-su- 
tavo širdyje toji mintis. Apsvarstyk tai, nes tas 
drebėjimas tavo paties sielos, stengiančios! at- 

£ tave'ant teisingu kelio. Atmink, kad gyvenimas 
įįtięs dėlto yra taip tamsus, kad 'išteisinti vardą, 

ės jam duodame, vadindami nustoj imu šviesy- 
aip, ieškok tos šviesybės, o kad surasi ją, džiaug- 
iro sunau, džiaugkis, kaip džiaugiuosi aš. Tik- 

Ida suprasi, kad bus didesnė dovana atėjimas to 
'tojo sielą, nei atsiuntimas karaliaus. Tada 

Kurį einame pasitikti, bus tavo mislįse ne kaipo 
5vis su kardu ii’ nei karalius su vainiku.—Dabar 

duoti vieną prastą klausimą ; Kaip pa- 
šiol misbji, kad bus karaliumi, 

auksi žmogaus, apsidengusio purpu- 
u rankoje. Kitokiu yra Tas, Kurio aš lau- 

Išvaizda Jo paprasta, panašus visame kitiems 
žmonėms, o ženklu, kuriuomi Jį pažįsiu, ir-gi nebus 
nepaprastu, bet parodys man ir visai žmonią giminei 
kelią į amžiną gyvenimą, į gyvenimą tyrą, dailu, sie
los gyvenimą!

Visi tylėjo; pagalios Baltazaras vėl prabilo:
— Stokime ir eikime toliąus. Žodžiai, kuriuos 

tariau, sukėlė nekantrumą pamatyti Tą, apie Kurį nuo
lat misliju; o jaigu perskubiai jus spiriu, tave, Huro 
sunau, ir tave, mano duktė, atleiskite man ir supras
kite mano pasiilgimą.

Tarnas atnešė vyno ; išsigėrę pakilo. Tąrnai nu
imant šėtrą ir sudedant ^daiktus, nusimazgojo rankąs 
ir pasirengtą kelionėn. Neužilgo pavijo k.arai’ąną jr 
susijungė są juomi. Bet Baltazaras, neužganėdintas, jo 
lėtu,keli.ąvimu, pasiryžo su savo draugija eiti pirma.

XXXIV.
. Trečią kelionės dieną žinomi mums keleiviai pa

čiam vidurdienyje sustojo prie upės Džabok, kur jau 
rado suvirs šimtą ilsinčiu su. gyvuliais žmonių. Atsi
sėdus jiems vienas keleivią pavaišino juos ąsočium 
vandens.

...Ar galiu paklausti, prie kokios šis kupris
-> priguli veislės? - .

Prięmė ir dėkojo už svetingumą, o nepažįstamas, 
bežiūrėdamas į kuprį, prakalbėjo : Grįžtu nuo Jorda
no, kur susirinko daugybė žmonią iš tolimą šalių, bet 
veltui ten ieškotum taip puikaus gyvulio, kaip šitas. 
Ar galiu paklausti prie kokios jis priguli veislės?

Bąltązuikis užganėdino jo žingedumą ir rengėsi 
prie "pašilsią, Į^t žingeidesnis Ben-HŠras užklausė, ku< 
rioje ..vietoje prie Jordano žmonės renkasi.

-. ’ ’ . A*- > - - -'. • .‘i ■ ' ’ *• - • ► : - .

A- Prie Betabara — atsakė.
—£ Tai neapgyventa vieta — tarė Ben-Huras,— 

nesuprantu, kas ten galėtą patraukti žmonės.
u — atsakė nepažįstamas, — kad ištoli 

note geros naujienos. ' / /
naujienos?

"tyro atėjo žmogus — šventas tai vyrasA— 
ėdžius jisai kalba; skelbia mokslą, kuris vi- 

ma. Vadina save Zacharijaus sunuin ir sako.
Įpjaus pasiuntiniu.
ietrir li’as klausė su žingeidumu.

— Kalba apie tą Joną, kad nuo kūdikystės gy- 
tyruose, urve netoli Engadi, melsdamasis ir paj

udamas labiau už Esseniečius. Kadangi. lAitii&š 
nin eina jo klausyti-, ir aš su kitais nuėjau^ ?*,

— At šitie, čia susirinkusieji, buvo su tąyiin?
^’Daugelis grįžta iš ten, .daugelis ten 

vyras, mokina?
_ -i

> -V

niekad ne
girdėta pas Izraelitus — taip visi sa^oį, Jisai va
dina jį pašaukimu prie metavonės ii što. Rabi
nai nežino, ką su juomi daryti, o ką męsįgalime žinoti? 
Vieni jo klausė, ar yra Kristus? kiti, 
gi visiems atsako: Aš balsas šaukit 
taisykite takus Viešpačiui.

Nepažįstamam norint atsitolir 
laikė jį ir tarė:

— Garbingas žmogau, pasakikie mums, kur ra
sime pamokslininką, arba geriaus, kur 'tu jį palikai?

— Ten, netoli Betabara. f
— Kas gali būti tas pamokslininkas — kalbėjo 

Ben-Huras į iras — jaigu ne pasiuntinys mąsu ka
raliaus? 5

Baltazaras pakilo, lyg naujai atgijęs
— Skubinkimės, n’esu pailsęs! '
Pakilo ir skubinosi; sustojo tik ant nakvynės į 

vakarus nuo Ramath-Gilead. -
— Rytoj, Huto sunau, kelsimės'Unkšti — tarė 

senelis. — Išganytojas gali ateiti, o mus ten nebus.
Antrytojaus apie trečią valandą išėjo iš revo, 

tęsiančiosi šalia kalno Gilead, ir atsidūrė tyroj lygu
moj į Rytus nuo šventos upės. Kitoje pusėje pamatė 
viršūnes Jeruzolimos kalnu, apaugusias palmomis ir 
tęsiančias ligi Judėjos kalną. Ben-Huro širdis pra
dėjo Smarkiau^ plakti. ;

Džiaugkis, Baltazare -r- tarė,-ines esame 
netoli mierib. "

Tarnas pavijo kuprį ir tuoj aus pamatė šėtras ir 
priraišiotus gyvulius;ant upės krantą stovėjo minia 
žmonią. Tas reiškė, kad pamokslininkas kalba. Mu
są keleiviai pasiskubino, norėdami viską išgirsti. Ant 
nelaimės, vostik prisiartino, minia pradėjo krikti.

Ar butą pribuvę veltui?
— Stokime čia — tarė Ben-Huras į nusiminusį 

Baltazarą — gal pranašai eis pro čia.
Žmonės taip buvo užimti tuomi, ką girdėjo nuo 

pamokslininko, kad visai netėmijo į naujai pribuvu
sius. Šimtai žmoniii praėjo pro mus pažįstamus, ku
rie jau ėmė abejoti, ar gaus pamatyti pamokslininką, 
kad staiga pamatė einantį prie ją žmpgą,l ;taip įdomiai 
išrodantį, kad, pamatę jį, užmiršo apie viską.

Jo išvaizda iškart pasirodė paprastą, netikusia. 
Ilgi susitaršę plaukai pridengė liesąF. pageltusį, kaip 
pergaminas veidą. Akįs žėravo įdomia šylysa. Rūbas 
iš kuprio vilną, perkabytas per petį, y siekė keliu, pa
likdamas nuogą dešinę ranką. Apsijąpųęą neišdirbtos 
odos diržu, ėjo per akmenis basas. (Jįrieašono kabojo 
krepšys, rankoje laikė lazdą pasiranjpčifąąti. Judėji
mas jo greitas, bet labai atsargus., Kąs /yąlanda sklai
dė nuo burnos plaukus, lyg jie butą k^nllįęjnti jam ma
tyti ką, ko laukė. •- 'a-H ./■ H ...i -t-“-' •

.... Dailį Egiptietė su pastaba žiūrėjot Į tą tyro su- 
ną ir, pakėlus uždangalą, tarė jojančiam šalę Ben- 
Hurui: -į • - ....

— Ar tai šitas butą, tavo karaliaus pasiuntinys?
— Tąį Nazarietis — atsakė tas nepakelda

mas akiu. , t ’ • -
Po teisybei ir pats buvo neužganėdintas. Ži

nojo jisai Engadi ..gyventojus, žinojo ją nepaisymą svie
tišką dalyku. Žinojo, kad prisižadėdavo daryti, me- 
tavonę varginant kūną, atsiskiriant nuo; žmonią, gy
venant tyre. Žinojo pagalios, kad pamatys pamoksli
ninką, kuris pats save vadino “Balsui tyruose”, vienok 
tikėjosi, kad karaliaus pasiuntinys turės kokį-nors žen
klą. Dabar, žiūrėdamas į tą juokingą žmogų, primi
nė sau burius puikiu cezaro dvarėną. Neįstabu tat, 
kad susimaišęs, užsigėdinęs, vos galėjo atsakyti:

— Tai Nazarietis! ;
Visai kitoki jausmai apėmė Baltazarą. Jisai 

gerai žinojo, kad Dievo keliai yra visai kitoki negu 
žmonią, ir ne tokie, kokius žmonės norėtų matyti. Ji
sai matė Išganytoją kaipo kūdikį ėdžiose, o jo protas 
suprato bėdingnmą šalia dievystės... Sėdėjo tat se
nelis tylėdamas, sudėjęs rankas ant. jkrutelės ir paty- 
lomš meldėsi. Ne, jisai nelaukė karaimus

Toje taip svarbioje naujai pribuvusiems kelei
viams vietoje nuošaliai prie upės ant akmens sėdėjo 
tūlas užsimislijęš žmogus y— gal svarstė apie girdėtą 
pamokslą. Dabar pakilo ir rodosi ėjo prie Nazarie
čio, kuris artinosi prie Baltazaro kuprio.

Abudu, pamokslininkai ir nepažįstamas artinosi 
viens prie kito, o kad skyrė juodu kokia dvidešimt 
žingsniu, panieksi įninkąs sustojo, praskleidė ranka nuo 
akiu plaukus; o žiūrėdamas į nepaž|stą||ąy ištiesė į 
jį rauką, kad atkreipti-ant jo žmonių doi^imą. Žmo
nės išuaujo pradėjo rinktis, visi nutilo,- || Nazarietis, 
pakėlęs, lazdą, parodė nepažįstamą.

Visi sužiuro į jį. Baltazaras i 
pat tėmijo į nežinomą vyrą. Ant 
didelį įspūdį, bet nevienodą.

Artinosi prie ją pamažu; vidų 
vyras; judėjimas riklias, kaip papras^ 
siimą svarbioinišmibtimis. Apsivilk 
ilgais iki kulneliu marškiniais sii plač 
o ant viršaus užsivilkęs .taip vadinį 
rėjėj rankoj nešė uždangalą, o priešoūtrkąi’ojo rau
donas kaspinas prilaikyrnui uždangalo ant -gOyps, Vi
si drabužiai buvo iš audeklo, pagelMšio (linodulkią 
laike kelionės,. -Persijuosęs šniurUi^ąJkįitais, kaip ne
šioja rabinai, meįino dažą, mokytąja r. Apši-
avęs buvo paprastais sandalais, nėtufeėjpner/^iržo, nei 
krepšio; bet nei lazdos.. ■’

Į tabs drabužius mąs trįs keleiviąf voštik dii ste-

ijas? Jisai- 
yrąose.

uras taip- 
jis padare

j Jo vpiria<

Galva, rodos, buvo apsupta dangiška šviesa; 
dengė ją ilgi garbiniuoti plaukai, perskirti per vidurį, 
tamsiai geltonos spalvos. Iš po tamsią skruostu švie
tė didelės tamsiai mėlinos akįs, malonios kaip kūdi
kio. Ar išvaizda to veido buvo grekiška, ar izraelitiŠ- 
ka, sunku pasakyti. Tik tiek, kad malonumas akiu, 
skaistumas veido ir minkšta barzda įdomiai patraukė 
žmonių širdis. *•

Pamažu nepažįstamas artinosi prie žinomą 
mums triją keleivią. Raitas Ben-Huras greičiausia 
galėjo patraukti jo domumą; tuomtarpu artinantysis 
žiurėjo į dangą, rodos visai nematė nei jo, nei Egiptie
tės, bet prisiartinęs tėmijo į Baltazarą.

Šitai Dievo Avinėlis, Kuris naikina pasaulio 
nuodėmes!

o, laibas 
kurie už- 

ąpatiniais 
iovčmis, 

tem. Kaį-

-_x.-j^Aui buvo tyla, pertraukė ją Nazarietis, 
rodydamas ranka besiartinantį, sušuko:

— Šitai Avinėlis Dievo, — Kursai naikina 
šaulio nuodėmes!

Tas balsas laikė atsitraukiančius; sustojo
prikalti ir laukė, kas bus toliaus. Įdomus ir nesu
prantami žodžiai perėmė visus pagodone, Baltazaras- 
gi susijaudino. Senelis aiškiai jautė, kad buvo jam 
leista dar kartą matyti Išganytoją. Tvirtas tikėjimas, 
kuris jam suteikė tiek malonią užsilaikęs jo širdyje, 
suteikė jam galę matyti Tą, Kurio paprastos jo drau
gą akįs negalėjo matyti; žodžiu, matė ir pažino Tą, 
Kurie ieškojo. Ar buvo tai stebuklas? Galima tai 
pavadinti tobulybe sielos, kuri išaugo tarp kitokią 
sąlygą ir matė viršžemiškąs šalis1; galima daleisti, 
kad^ąžsitąrnavo ąnt tokios dovanos savo dievotu gy
vėjimu. Gana to, kad jam diiota pamatyti savo ti
kėjimo idealas. Kas per laimė, kas per džiaugsmas! 
Išsipildžius visiems senelio norams, reikia tik dar kar
tą dirstelti, vienam į kitą ir susiprasti.

Vienas jau išsipildė, nes nepažįstamas atkreipė 
savo akis į raukšlėtą mokslinčiaus veidą, reikėjo dar 
antro, kas užtvirtintą jo tikėjimą. Tas tuojaus ir atsi
tiko, nes Nazarietis atkartojo savo šauksmą:

—- Šitai Avinėlis Dievo, Kursai naikina pasau
lio nuodėmes!

Ant tą žodžią Baltazaras puolė ant kelią, ne
reikalaudamas daugiau paaiškinimą. Nazarietis, ro
dos, žinojo tai, nes atsisukęs į susirinkusius, kalbėjo:

— Šitai yra Tas, apie Kurį kalbėjau. Eina pas
kui mane Vyras, Kuris gyveno pirma manęs. O aš 
Jo nežinojau; bet kad butu apreikštas Izraelitu, aš atė
jau krikštydamas vandeniu, Jisai man pasakė: Ant 
kurio pamatysi nusileidžiant ir susilaikant Dvasią, 
Tas yra, kuris krikštys Dvasia šventąją. O aš ma
čiau ir paliudyjau, kad Tas yra Dievo Sūnūs.

— Tai Jis! Tai Jis! — šaukė Baltazaras su aša 
roinis akyse ir puolė apalpęs,

Tuom tarpu Ben-Huras žiurėjo į nepažįstamą 
su kitokiais jausmais. Stebėjosi iš jo užsimislijusios, 
jausmingos, nuolankios, šventos išvaizdos. Tuomkart 
negalėjo paimti kitos minties, užduoti kitokio klausi
mo, kaip tik: kas yra tasai'žmogus? Mesijus, ar ka
ralius? Niekad ikšiol nematė žmogaus, mažiau pana
šaus į karalią, kaip šitas. Ar galima, žiūrint į šį ra
mu, maloną žmogų, pamislyti apie karą, apie grobius? 
Tik vienas pamislijįmas, rodosi, užgautą Jį. Taip be- 
mislydamas savo širdyj tarė: taip, aiškiai šiandie ma
tau, kad Baltazaras turėjo teisybę, o Simonides klydo. 
Šitas žmogus neatėjo iškelti Saliamono sostą, stoka 
jam. Erodo gabumą, o net kad ir turėtą būti karaliu
mi, tai ne didesnės karalystės už Rymą.

Tose Ben-Huro mintysė nebuvo dar pasiryžimo, 
buvo tai tik įspūdis, nekenkiantis prisižiurėjimui. taip 
dailiai ir stebuklingai išvaizdai. Pagalios suvaldė sa
vo mintis ir pamislijo: Kur, kadaisia mačiau tą vei
dą, bet kur? — Tas žvilgterėjimas, pilnas pasigailėji
mo ir meilės, dabar atkreiptas ant Baltazaro, kadaisia 
stovėjo ant jo. Iškart nei per miglas, mirgant, paskui 
aiškiai, nei saulės spindulys, stojo jo akyse toji va
landa, kada jį Rymioną sargyba vedė per Nazaretą į 
verguvę; visas sudrebėjo, o slaptingas balsas šaukė jo 
sieloj: Šitai rankos, kurios mane pakėlė, kada žu
vaut — Taip, tas veidas, tai vienas tą, kurie su juomi 
visados draugavo, ką nuolat stovėjo jo atmintyje. Ji
sai susijaudino ir nieko negirdėjo, ką pamokslininkas 
kalbėjo, apart paskutinią stebuklinką žodžią^ kurie 
įkišiol skamba visame pasaulyje:

[(Taliau busL

NAMAI IR LOTAI ANT 
PARDAVIMO.

Musą banke randasi di- 
džiausiąs “Real Estate” 
skyrius namą ir lotą. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvią ap
gyvento j. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metą, galėtą įgyti sava 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtą. 
Todėl atsišaukite į musą 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namą ir lotą. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mąs, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura-» 
šą nekurią ir lotą, kuriouš 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina ............  $17000,00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
štoras ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $315.00 meams. Kaina ... $2200.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $288.00 metams. Kai
na ..... ..................................... $2300.00.

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Bandos atneša $336.00 metams. Kai
na ...............  ... $3000.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $300.00 metams. Kai
na ..................................   $2200.00.

1 lubų mūrinis namas,- 1 gyvenimas.
Kaina ..............................  $2700.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $360.00 metams. Kaina $3600.00.

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų medins namas, 2 gyveni

mai. Kaina ........................... $1500.00.
1 lubų mūrinis namas. Kai

šu .............................   $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na   $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Bandos at
neša $204d)0; metams. Kalina $20004)0.

2 lubų medinis namas,
atneša $420.00 metams, 
na .......................................

2 lubų mūrinis namas.
neša $300 metams. ; Kaina $4000.00.

2 lubų medinis namas. ~ 
labai pigiai tiktai ;..-.

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 
Kaina ~ ‘ :------

Bandos 
Kai- 

$3000.00. 
Bandos at-
- T _______ r.
Parsiduoda 
. $2800.00.

.. $4000.00.
FISK ST.

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai.
Kaina .....................■...............  $4500.00.

2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai.
Kaina ....................................... $3200.00.

FOX ST.
lubų medinis namas, 6 kamba-

Kaina ....................  $1900.00.
HALSTED ST.

lubų medinis namas . su Storu.

i 
riai.

1 _ _____
Kaina i....................   $3000.00.

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas;
su maudykle. Kaina ........... $2300.00.

2 lubų medinis namas ir štoras su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina ..................  $4000.00.

1 lubų mūrinis namas ir štoras su 
5 kambariais. Kaina ...... $3000.00.

KEELEY ST.
1 Inbų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina $1400.00.
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 

Kaina ....................................... $1600.00.
LOWE AVE.

1 lubų mūrinis namas • Su 6 kamba
riais. Namas jtaistas pagal naujau
sių būdų . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, sto

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Bandos atneša metams $432.00. Kai
na ............................................... $5600.00.

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū
rinis namas. Kaina .......... $5600.00.

1 lubų medinis namas su visais įtai
symais ir 2 lubų medinis namas. Kai
na ..................  $4800.00.

1 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $600.00 metais. Kaina $4900.00.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me
tams. Kaina ..:................. $2500.00.

1 lubų . mūrinis namas. Kai
na    $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas rauai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. ’ Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba “nickel 
Shoe' ‘ teatro. Kaina už abudu lo
tu ............................................... $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
dr California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai; sla vokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tiė lotai parsiduoda ui 
$225.00 Ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

[.TANANRVIČE,
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Rochester, N. Y.
3 d. birželio š. m. čia at

sibuvo “Aido” choro kon
certas, po vadovyste p. A. 
Senkaus.

Chore dalyvavo į 18 as
menų. Viso padainuota 
13 daimj, užuot pusės šim
to, o ir tos nusiseko vidu
tiniškai.

Dainuojant ‘1 Gražybe 
Lietuvos” nesuvaldyta pi- 
janas. Dainoje “Sugrįžk, 
suklydęs sunau Lietuvos” 
pirmas tenoras ir antras 
bassas pritruko balso ir tik 
vos pabaigė dainuoti. 
P-nui A. Senkui dainuojant 
solo “Lietuvos dainos, jus 
man malonios”, muzikantai 
perbalsiai grojo, nes nebu
vo girdėti žodžių ir truko 
takto. Daina “Viltis” jau 
trečiu sykiu Rochesteryje 
atkartota ir visiems pri
prasta. Visos kitos dai
nos nusisekė pusėtinai.

Po daimj buvo šokiai ir 
svaiginanti gėrimai.

Žmonių susirinko į du 
šimtu.

Garbanočius.

Economy, Pa.
Šis miestas stovi labai 

dailioj, lygioj vietoj. Iš 
vieno šono teka didelė upė, 
o iš kito šono augšti, ža
liuojanti kalnai, kurie savo 
žalumu dabina visų miestų. 
Šis miestas yra labai senas 
ir apgyventas vien vokie
čiais. Kitokių tautų labai 
mažai.

Lietuvių čia yra tiktai 
yiena šeimyna ir 4 pavie
niai, kurie vos pora mėne
sių, kaip čionai atvyko.

Dirbtuvių čia visai ma
žai, ir kad ne pašaliniai 
miesteliai su dirbtuvėmis, 
tai šis miestelis negalėtų 
užsilaikyti. Į pašalinius 
miestelius persikeliama val
telėmis per upę. Kituose 
aplinkiniuose miesteliuose 
yra įvairių dirbtuvių ir dar
bų. Kitoj pusėj upės sta
tomas naujas miestas 
Woodlawn, kur yra naujos 
milžiniškos dirbtuvės. 
Šiuomi laiku dirbtuvės silp
nai dirba, kaip girdėt, iš 
priežasties stokos užsaky
mų. Darbdaviai tvirtina, 
kad nuo liepos mėnesio ve 
pradės dirbti pilna laika.

Pijonkaitis.

Philadelphia, Pa.
Nedėlioj, 11 d. birželio š. 

m., atsibuvo linksmas, pik- 
ninkas, parengtas trusu ir 
lėšomis Šv. Juozapo drau
gystės, V. Kanapo farmb- 
je. Svečių buvo pilna ir 
alaus užtektinai, vienu žo
džiu, viskas buvo kuolinks- 
miausiai. Buvo dainuoja
mos garsios dainos: “Ger
kim broliai ir aš gersiu” ir 
“Valio, mano dalgele”. 
Buvo didelė orkestrą mu
zikantų: vienas grojo ant 
armonikos, o kitas aut 
smuikos. Sale šokiams — 
labai dailus šilelis su apipu
vusiais kelmais ir visas ap
šviestas saulės spinduliais. 
Vaikinai šoko labai links
mai, tik mergaitės rūgo jo 
savo kurpius, kad baltus 
batukus nestipriai dirba. 
Taipgi ir nekurie vaikinai 
rūgo jo, kad vietoj žaismių, 
reikėjo kilnoti supuvusius 
stuobrius, nuo ko labai su
siteršė savo rankas ir dra
bužius.

Tai buvo linksmas pikni
kas! Ar greit kito tokio 
sulauksime1!

Ten buvęs.

Brooklyn, N. Y.
Pirmas girios pasilinks

minimas atsibuvo nedėlioj, 
4-tų d. birželio, Glindeln 
Parke, kuriame dalyvavo 
net p. M. Petrauskas. Grie
žiant p. Petrauskui ant 
smuikos, visas jaunimas 
smagiai šoko. Paskui 
“Operos choras” padaina
vo keletu dainelių. Jauni
mas linksminosi lig sute
mos. Tiktai yra kas pas
tebėtino. Vienas Jurgių 
Antanas, rinkdamas “kvo- 
terius” ant alučio del pa- 
šlapinimo gerklės, susilenk
damas reikalavo net nuo 
tokių, kurie to skystimėlio 
visai nevartoja. Tai jau 
perdaug “tautiškai” ir ne
gražu! Syras.

Cleveland, O.
Tarpe vietinių straikūo- 

j ančių siuvėjų moteriškų 
drabužių ir straiklaužių iš
kilo riaušės. Viskas būti; 
užsibaigę ramiu budu, jai
gu ne keliosdešimts polici- 
jantų, kurie užpuolė ant 
minios susirinkusių, idant 
numalšinti įsikarščiavusius 
ginčus. “Malšinimas” už
sibaigė tuomi, kad polici- 
jantai išsitraukę revolve
rius pradėjo šaudyti į ne
kaltus žmones. Vienas dar
bininkas likosi ant vietos 
užmuštas, o keliolika sun
kiai sužeistų. Žinoma, po- 
licijantai ir-gi gavo kailiu, 
nes-du iš jų sužeistu nuga
benta ligonbutin.

Dabar susivienijimas ma
žesniu rubsiuvių, kurie at
lieka darbus mažesnėms fir
moms, taippat sustraikavo.

C. S.

East St. Louis, Hl.
Bažnyčios pašventinimas. 

Birželio 25 dienų š. m. atsi
bus pašventimas lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo P. M. 
bažnyčios. Po pašventimui 
atsibus dirmavonė. Ton 
iškilmei! yra širdingai kvie
čiami visi vietiniai lietu
viai, taippat ir iš apylin
kės, kaip tai iš St. Louis, 
Mo., Collinsville, Ill., Benld, 
Ill. ir Livingston, Ill.

Su pagarba
Kun. J. J. Gadeikis.

RUSIJOS CARO DVARE.

Paslaptimi Rusijos caro 
dvaro yra slaptos vagystės, 
kurios jau taip senos, kaip 
tik senu yra pats carų dva
ras. Yra padavimas apie 
lajaus žvakę carienės Kat
rės II dieduko, kuris vaiz
džiai charakterizuoja carų 
dvaro santykius. — Carienė 
Katrė II, kartų peržiūrėda
ma dvaro atskaitas, radę 
užrašyta vienoje atskaitoje 
tūkstantį lajaus žvakių 
Nustebus tokiuo skaičiumi 
žvakių, kurių niekas nevar
tojo, pradėjo ta dalykų ty-' 
rinėti ir surado, kad tas 
pats skaičius žvakių atskai
tose tęsiasi iš metų į me
tus. Bet kam, kokiam tiks
lui? Po ilgų tyrinėjimų ir 
klausinėjimų pasirodė, kad 
carienės diedukas, dar bū
damas mažu vaiku, kartų 
reikalavo mažumų lajaus 
patrynimui kokio — tai 
skaudulio. Nesuradus ko 
kito, duota jam žvakė ir 
nuo to laiko atskaitose už
laikymo mažo kunigaikštu- 
ko kas metai buvo priskai- 
toma tūkstantis lajaus . i- 
kių.

Tos žvakės įvairiose at
mainose atkartojamos ir 
dabar caro dvaro atskaito
se. Žinoma abelnai, kad 
puikiausios Peterburgo res
tauracijos iš caro virtuvės 
gauna leguminas ir tortus, 
brangiausius vynus ir gėri
mus iš caro sankrovų ir ru
siu. Caras ir jo dvaras, 
žinoma, to neparduoda, bet, 
pavyzdin, jaigu caras parei
kalauja viščiukų arba ko
kio torto, tai dvaro virėjas 
liepia papiauti ir kepti du, 
tris, o net ir keturis tuzi
nus viščiukų ir sutaisyti 
daugybę tortų. Slaptos 
rankos nugabena tų viskų į 
restauracijas ir krautuves, 
tarpininkaujančias parda
vime- ir pirkime pavogtų 
valgių iš caro virtuvės. 
Jaigu caras išgeria bonkų 
vyno, tai išnešama dvide
šimts arba trisdešimts bon
kų ir parduodama už dide
lius pinigus, nes caras ge
ria tiktai brangiausios kai
nos vynus. Caras už viskų 
turi mokėti, bet pinigus pa
siima kitos, slaptos rankos. 
Jaigu caras išvažiuoja į ki
tų miestų, tai ir ten kas — 
tai veda tų pirklybų toliau, 
ir šalia caro rūmų atsiran
da restauracijos ir sankro
vos, su kuriomis toji pir- 
klyba ir vedama. Išvažia
vus carui išnyksta ir tos 
krautuvės.

Vienok tai yra, sulygi
nant, nekalta vagystė ir 
prašalinti jų iš caro dvaro 
nei nemanoma, o vargu bau 
ir galima. Buvo vagiama 
visuomet, visuose laikuose 
ir visuose valdovų dvaruo
se. Bet tas, kas tame at
žvilgyje dedasi Rusijos ca
ro dvare, jau pereina viso
kias ribas! Caro išdui tos 
vagystės mažai .teužkenkia
— jisai yra labai turtingas 
žmogus — jo turtai auga 
kasmet ir šiandie caras yra 
vienas š turtingiausių val
dovų. Todėl į tokias vagys
tes atidžiau neatsi žiūrima, 
nesistengiama net jas pra
šalinti, gal dėlto, kad viso
kie pasistengimai butų ne- 
pasekmingi. Caras Alek
sandras II juokėsi, kuomet 
jam pasisekė sugauti kokių
— tai vagystę, bet kada ru
sų-turkų karėj persitikrino, 
jog net generolai jį apvog
davo, kiek tik galėjo, tuo
met nustojo juokęsis ir su 
pasibiaurėjimu išsitarė sa
vo sunui, vėliau carui Alek
sandrui III:

— Man rodosi, kad visoj 
šitoj ištvirkusioj, supuvu
sioj draugijoj yra tiktai du 
dori žmonės, tai aš ir tu!

Panašiai išsitartų Alek
sandras II ir šiandie, jaigu 
žinotų, kas dedasi carų dva
re. Ten visada buvo vagia
ma, bet taip kaip dabar dar, 
rasi;, nekados nebuvo. Da
bar dvarų valdo visa gauja 
biurokratų kamarilės, go- 
Ižių garbės ir pinigų. To
ji vagių gauja laiko caro 
turtus už savuosius ir va
gia, kiek tik lenda! Vis
kas, kas nėra stipriai pri- 
drutinta ir prikalta, išnyks
ta be ženklo, ir jaigu tokis 
šeimininkavimas prasitęs 
dar ilgiau, greitai iš visokių 
brangenybių, dailos rinki
nių ir rūmų išpuošimų ne
liks nieko, apart grynų sie
nų. Nesenai atrasta di
džiausios vagystės dailos 
rinkiniuose, apkainuoja- 
muose milijonais rublių. 
Carai surinko rūmuose Er- 
mitage įvairias brangeny
bes ir nuolatos jas daugin
davo — dabar pasirodė, kad 
perkant dailos rinkinius, 
buvo vagiama ir apgaudinė
jama, kadangi buvo padir- Jurgio K. bažnyčioje, 18 d. birželio s
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barni suklastuoti rinkiniai, 
o tikri išnykdavo be ženklo. 
Tie rinkiniai, kurie dar bu
vo tikri ir brangus, pasku
tiniu laiku liko išvogti ar
ba jų vieton padėti suklas
tuoti. ■* >i'

Tos vagystes išėjo eikš- 
tėn tiktai netyčiomis. Er- 
mitage rūmuose pradėta 
tvarkyti skaptuotus ir iš- 
piaustytus brangius daik
tus iš sloniaus katilo, kame 
atskirų rinkinių kolekcijas 
reikėjo išdėstyti į savo vie
tas. Taip vadinami byzan- 
tiniai rinkiniai 'A. Bazilev- 
skio, nupirkti ųž milijonus 
rublių keli metai atgal Pa
ryžiuj e, taippat reikėjo tvar
kyti, ir prie tos progos at
rasta, kad didesnė pusė rin
kinių yra suklastuota. Vi
sa rinkinių kolekcija, susi
dedanti iš 460 daiktų ir 
skaitoma brangiausiais rū
mų turtais, nustojo savo 
vertės. Caras, užgautas to
kia vagių drųsa, liepė pa
daryti smarkų tyrinėjimų, 
bet tyrinėjimas neturėjo 
jokių pasekmių. Peržiuri- 
nėjant toliau kitus rinki
nius, persitikrinta, kad se
ni, garsių tepliorių paveik
slai, Rembrandto originalai

--- ---------------- 
ir ttfišnyko, o jų vietoj ka
bojo kopijos, visai menkai 
padirbtos. Caro bibliote
kose atrasta tokios-pat va
gystės, net visos spintos 
brangių, senų rankraščių iš
nyko, tarsi, jas žemė butų 
prarijusi. Tiktai dabar ap
sižiūrėta, kad tos vagystės 
buvo vedamos pagal tam 
tikrų systemų jau ilgus me
tus, ir kad tomis vagystė
mis vadovavo antrasis kny
gius, kokis — tai M. K. 
Lehmann, kuris liko areš
tuotas ir prisipažino prie 
kaltės. Tolimesni peržiūrė
jimai dvaro brangenybių ir 
turtų parodė, kad ir ten žu
vo beveik viskas, kas turė
jo didesnę vertęr- Bran
giausi ir geriausių veislių 
arkliai buvo apmainyti pi
giais ir prastais, karietos, 
balnai, brangių kailių divo- 
nai — viskas tas pateko į 
vagilių rankas.

Nors keli asmęnįs liko 
areštuota, vienok ikišiol 
dar neišaiškinta vagysčių 
paslaptįs. Slaptingos ran
kos ramiai sau dirba ir to
liau, nežiūrint užveizdų, 
inspektorių ir komisorių, 
viskų ir visur saugojančių. 
Iš caro rūmų vagystės pe

rėjo ir į didkunigaikščių 
rumus — ir čia išnyko: ne- 
apkainuojami, brangiais 
akmenais apkaustyti gin
klai, porceliano ir kitokie 
brangus rinkiniai. Dau
giausiai nukentėjo turtai 
Mykolo Mykolajevičo, vie
no iš turtingiausių didkuni
gaikščių — iš jo rūmų vie
nų naktį išnešta visa kolek
cija rinktinų ginklų, apkai- 
nuojanių į pusę milijono 
rublių! Vagiliai nesuran
dami, tiktai pas vienų so- 
dauiiinkų atrasta laikrodė
lis. Sodauninkas, pavarde 
Andrejev, vienok, neturėjo 
jokio ryšio su tais vagimis 
— matė tiktai kaip kiti va
gia, todėl ir jam užsinorėjo 
turėti kokių-nors atmintį. 
Vagįs, išnešanti vienu kar
tu krūvas turtų, beabejonės 
priguli į augštuosius caro 
valdininkus, ir už tai su
rasti jų negalima. Visi ca
ro aplinkiniai, visa dvaro 
kamarilė, susitaisę sau sie
nų, per kurių niekas paša
linis negali peržengti... Nuo
latos tuos pačius vagilius 
caras skiria savo valdinin
kais, užveizdais, viršinin
kais, kurių tik vardai kar- 

tals persimaino, bet j^^e 
nukalti ant vieno priekalo. 
Kiekvienas jų noriai stovi 
prie kupino lovelio, ir nors 
kiekvienas trokšta sau gar
džiausio kųsnelio, vienok 
nepavydi jo ir kitiems, nes 
visame kame jie tarp savęs 
sutinka: palaikyti kaip ga
lima ilgiau systemų valsty
bės apvogimo ir drumstam 
vandeny gaudyti kaip ga
lint didesnes žuvis.

Tai kas valdo milžiniškų 
Rusijos valstybę, “nuo 
Kaukazo iki Altajaus, nuo 
Amūro iki Dnieprui”!...

Ūkininko laikrodis.
— Kur, Baltrau, nešate 

tų gaidį ?
— Pas laikrodininkų] 

kad jį pataisytų, pirmiau 
giedojo reguleriškai, pu
siaunakty, o dabar nuolat 
vėlinasi.

Ką tas reiškia?
— Ar tamsta nematėte 

kur mano vyro? — Antra 
valanda jo veltui visur ieš
kau!...

—Kų tas reiškia? Aš 
jau dešimt metų vyro ieš
kau ir nesurandu...
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Redakcijos Paiėmijimai
Tuojaus po S. L. A. sei

mui buvo laikomas ir T. M. 
D. seimas. Seimo vedėju, 
nepribuvus centro valdybos

vilaika. Knygų peržiurė- 
L tojais išrinkti: Ramanaus- 
|kas, Kundrotą, Želvis, Juo- 
rzunas. Knygos rasta ge

roj tvarkoj. 2 Centro val
dybos raportai išklausyta ir 
B)riimta. Ateinantiems me- 
Ftams į T. M. D. centro val- 
idybą išrinkta: prezidentu 
■V. Daukšis, sekretorium J. 
r Žeman taus kas, išdininku
^pasiliko tas-pats — A. J. 
RPovilaika. T. M. D. orga- 
■uu “Lietuva” atsisakė to- 
■iaus būti. Ką išrinks cen- 
■tro valdyba, dar nežinia.| 
ISvarbesni seimo nutarimai 
|ii-gi dar nežinomi,-
■ *■ * *
■ “Keleivis” koresponden
tei jo j e iš Brooklyn’o rašo, 
"kad Liet. Apšvietos Drau
gija buvo prisidėjusi $5.00 
E išleidimo V. Kudirkos 

ų, už ką T. M. D. eent- 
valdyba žadėjo duoti 
įgijai Kudirkos raštus 

apdarais. Apšvietos 
įgija, gavusi raštus be 
irų, užklausė centro 
ybos, ai’ neįvyko klai- 

Vienok T. M. D. cent- 
ekretorius į tai atsakė, 
netik Apšvietos drau

gija, bet ir daugelis kitų 
draugijų negavo apdarytų 
raštų. Tuomet Apšvietos 
draugija nutarė visus raš
tus perduoti T. M. D. 3-čiai 
kuopai ir pareikalavo su- 

■rąžinimo tų $5.00.

LKeistas apsireiškimas!
*

«Yienu laiku su S.L.R.K. 
BM^eimu atsiliko Baltimo- 

vargoninin- 
^^^^^^■Bmas. Suvažia- 

vargoni- 
Kdesnių nutarimų 

bet uždėta pra- 
^^^^Wgonininku organi- 

Nutarta pašalinti
S Bčių neturinčias baž- 

dvasios giesmių

kompozicijas. Vyriausybė 
išrinkta: prezidentu K. 
Strumskis iš Brooklyno, N. 
Y., sekretorium A. Gudai
tis iš New Philadelphia, Pa. 
ir išdininku J. Stulgaitis iš 
Wilkes-Bare, Pa. Antras 
vargonininkų suvažiavimas 
atsiliks ateinančiais metais 
kartu su S. L. R.. K- A. 
seimu.

Nekuriuose Amerikos lie
tuvių laikraščiuose tilpo 
Lietuvos socijal-demokrątų 
ir demokratų partijų atsilie
pimas delei nekuriuose vie
tiniuose laikraščiuose pa
leistų paskalų, buk “Kan
kinių Kasa” neteisingai el
giasi su politikos kalinių 
šelpimu Lietuvoje. Iš to 
atsiliepimo matyti, kad 
abidvi partijos lygiai ir su
tikime šelpia visus politiš
kuosius kalinius be skirtu
mo, todėl tos paskalos ne
turi savyje nei mažiausio 
pamato. “Vien. Liet.” ta
me dalyke šiaip prakalba: 
“Mums reikia viešame gy
venime palaikyti tvarka ir 
ąenosios geros įstaigos pa
laikyti, nes jos savo paty
rimais palengviną patį dar- 

padeda visuomenei 
jos sudedamas

“Lietuvos
A. Olševskis, “Lietuvos” 
23 numery rašo kas link 
antrojo Amerikos lietuvių 
laikraštininkų suvažiavimo. 
Ligšiol yra žinoma, kad prie 
šių metų laikraštininkų su
važiavimo prisideda “Lie
tuva”, “Vien. Lietuvnin
kų” ir “Katalikas”, bet 
apie kitus laikraščius nieko 
nežinoma. Tatai p. Olševs
kis pataria, kad visi laik
raščiai, pritarianti suvažia
vimui, prisiųstų jam, kaipo 
Lietuvių Spaudos Draugi
jos Am. pirmininkui, atsi
liepimus, tuokart butų ži
noma, ar galima rengti ant
rasis suvažiavimas.

Mums matosi, kad apart 
minėtų trijų laikraščių, pri
sidės ir visi kiti laikraščiai, 
kurie pernykščiame Suva
žiavime buvo reprezentuo
jami, taigi aniems ir pride
rėtų tuojau pasiųsti savo 
atsiliepimus p. Olšėvskiui. 
Ir nusitikima, kad jie su
tiks su tuo suvažiavimų, 
kaip kad pernai sutiko, o tuo 
pasielgimu parodys, jog" ne
nori pasimesti nuo pradė
tojo darbo, bet darbuotįes 
išvien.

Sunkiai pradėtas darbas 
nereikia užmesti. Nes jei 
šiemet delei bent kokių 
kliūčių minėtas suvažiavi
mas nein vyktų, butų po 
viskam: pirmesnių jų metų 
visos pastangos butų palai
dotos ir negreit butų pas
kui galima tie suvažiavi
mai. išnaujo atgaivinti.

Nūdien iš tų laikraštinin
kų suvažiavimų, žinomas 
dalykas, negalima tikėties 
perdaug ko naudingo, bet 
viso to galima mielai su
laukti ateityj. Tik nerei
kia nuleisti rankų.

Šiame suvažiavime bus 
galima sudrutinti inkurtoji 
Lietuvių Spaudos Draugija, 
kuri šiais laikais taip kaip 
ir negyvuojanti, laikrašti
ninkams neužsimokant iš- 
dan paskirtų mokesčių.

Suvažiavimas reikalin
gas. Tegu visi laikrašti
ninkai pasirengia į Scran
ton, Pa, trims dienoms, 15, 
16 ir 17 liepos mėn. š. m. 
Tas reikalinga tautos daly
kams ir pačių laikraščių ge
rovei.

Kiek kainuoja toji kny
ga? klaus 
inėjęs Frį

Doleris, 
jas. |

Doleris
kantis. 1
gauti pigjąii£:

Tokią yra^ina 
jo atsakymas.

Nepakakįiitas 
ėmė dairyBeš P°

-.^cnas žmogus 
k||ioknygynam 

pardavė-

antrino per
būtų galima

pįrkikas 
spaustu

vę, pagaliau paklausė:
Ar galinama, i pasimatyt i su 

ponu Franklinu?
Taip, bet jdąbar jis uz-

bą ir 
kontroliuoti 
aukas”.

jau pasirodė 
encyklopedi j os,

Lietuvoje 
lietuviškos 
pažadėtos p. A. Olševskio 
leisti, pavyzdinis puslapis. 
Esąs dviskilčio formato, 
kiek didesnio, kaip “Auš
rinė”. Žinia gaunama iš 
“Lietuvos Žinių”. Ame
rikos laikraščiams to pavyz
dinio puslapio dar neteko 
matyt.

Vilniuje susitvėrė akci
jonierių bendrovė “Vilija”, 
kurios tikslu bus dirbti 
ūkės mašinas ir kitus ūkei 
reikalingus daiktus, taippat 
platinti pirklybą Lietuvoje. 
Bendrovė turės savo agro
nomą, kuris suteiks reika
laujantiems žinias ir pata
rimus sulyg įvairiu ūkės 
šakų. Bendrove^AlMHflH

esančią Vilniuje Petro Vi
leišio dirbtuvę už 11.642 
rub. ir 18 kap. Akcijos 
prasideda nuo 500 rub., pil
nieji bendrovės nariai turi 
įmokėti nemažiau 5 tuks
iančius rub. Pinigus gali- 
lima mokėt ir dalimis. Pel
nas bus skiriamas pagal 
įmokėtą sumą. Iki šiam 
laikui į bendrovę įstojo kai
po pilnieji nariai: iuž. P. 
Vileišis, d-ras J. Basanavi
čius, agron. J. Smilgevi
čius, prof. A. Dubinskas ir 
J. Pesys.

Juo toliau, tuo labiau lie
tuviai pradeda rūpintis sa
vo pramone ir pirklyba. 
Šiame apsireiškime svarbiu 
yra tas, kad visas užmany
mas manoma vesti koope
racijos keliu, būtent pati 
Lietuvos visuomenė ima 
pramonę ir pirklybą į savo 
rankas.

Patariama ir Amerikos 
lietuviams, susitaupusiems 
didesnius pinigus, prigulėti 
ton bendrovėn, tuom labiau, 
kad jos pamatai yra stiprus 
ir pilnai atsako už sudėtus 
akcijonierių pinigus.

Platesnes žinias suteikia 
“Vilijos” Jžontoras, Polta-

Gerai, - norėčiau su 
pakalbėti^. ; i

Pakviesta t Franklin, 
pirkikas paklausė:

Kokia yr’ žemiausia kai
na, už tamsta galė
tum parduoti man tą kny
ga?

Vienas doleris ir 25 cen
tai, skambėjo atsakymas.

Doleris ; ir *25 centai ?! 
Juk pardavėjas iš manęs 
reikalavo "til-c Vieno dolerio!

Tas tiesa y — pasakė 
Frank] in,iraš norėčiau pa
imti dolerįj nei apleisti sa
vo darbą.

Žmogus nustebo, bet no
rėdamas pabaigti kalbą, dar 
sykį paklausė:

Meldžiu-gL man pasakyti 
tos knygos žemiausią kainą.

Pusantro dolerio, atsakė 
Frank Ii n.oxi. M

Pusantrd dolerio! Juk 
pirm valandėlės tamsta rei- 
kalavar differfti ir 25 centų.

Taip, WtSake A7 Wamiai 
Franklin, Valandėlės
bučiau paėmęs “dolerį, nei 
dabai’ pusantro.

Žmogus nieko nesakyda
mas ’padavė‘pinigus- ir iš- 
ė j o iš:. krautuvės; • būdamas 
turtingesnis avienų išganin
gu pamokinimu. Mokyto
jas išmokino jį dailės, kaip 
laikas pakeista pinigais ar
ba išmintimi.; Laiko eik? 
votojų surinkame visur.

Kas naudojasi visomis 
laisvomis valandomis, pus
valandžiais, šventėmis, per
traukomis tarp vieno ir ki
to darbo ir tt. — susilau
kia stebėtinų pasekmių ir 
visi iš to stebisi, kurie ne
gali ingyti tam panašių 
paslapčių. •

Dienos ateina pas mus, 
kaip persirėdę prieteliai, 
nešdami nematomomis ran
komis mumš brangias dova
nas; jei tomis dovanomis 
nesinaudojame, dienos pa
lengva išnyksta ir nekuo- 
met nesugrįžta. Kiekvie
nas naujas’ rytmetis atgabe
na su savimi mums naujas 
dovanas; bėt jei apsileisi
me priimti vakarykščios ar
ba užvakarykščios dienos 
dovanas, palengva liekame 
bespėkiais pažinti ir apkai- 
nuoti sekančių dienų dova
nas. '< ’• o

Viena ‘išmintinga patar
lė skanlba:2c “Prarastus 
turtus galima sugrąžinti 
darbštum#, ffcarastą svei
katą vaistais3 ir vidutiniu 
gyvenimu/ paini rštą apšvie
timą moftįsld^ 3bet veltui 
praleistą laiką nekuomet 
negalima grąžint i. ’ ’

Jei toliai ^genius, kaip 
Gladstonėf ištisą gyveni
mą nešiojosi knygas kiše- 
niudse, kad butų galima iš 
anų skaitytį atėjus laisvam 
laikui, tai kokiais budais 
pridera naudoties mums, 
papra^tięin^ žmonėms, kad 
apsaugojus brangias valan
das omo pražūties ? Kokio 
tai papeikimo reikalauja 
gyvenimas tūkstančių 
nikaičių ir mergaičių, gai-

juo

žinančių ištisus mėnesius, 
o nei ir metus, akyveizdoj 
to “didžiojo senelio’’ gyve
nimo, renkančio vikriai 
smulkiausius laiko trupi
nius.

Nevienas didis žmogus už 
savo pagarsėjusią garbę 
yra dėkingas tik tiems lai
ko trupiniams, iš kurių pa
sinaudojimo kartais kiti pa
sijuokia. Danteso laikais 
beveik kiekvienas, kas už
siimdavo literatūra Italijo
je, vienu žygiu būdavo sun
kiai dirbančiu pirkliu, dak
taru, politiku, teisėju, ar
ba kareiviu.

Mykolą Faraday, kuris 
ištisią dieną darbavosi kny
gų apdarytuvėj, kiekvieną 
laisvą valandėlę pašvęsda- 
vo tyrinėjimams. Vieną 
sykį rašė savo prieteliui: 
“Pageidauju tiktai vienati
nio laiko. O, kad galėčiau 
nusipirkti už pigius pinigus 
iš musų didelių ponų jų 
laisvas valandas ir net išri
siąs dienas!”

Nuolatinio darbo galybė 
padaro stebuklus.

Aleksandro Humboldto 
dienos buvo taip daug ku
pinos priderysčių, kad 
mokslui tegalėdavo pašvęs
ti tik naktis ir rytmečius.

Ir kokias tai naudingas 
pasekmes galima atsiekti 
dirbant kasdiena vieną va
landą.

Viena kasdiena valanda, 
sunaudota betiksliems ir 
nenaudingiems užsiėmi
mams, vidutinio gabumo 
žmogų gali puikiai supažin
dinti su kokia nors mokslo 
šaka. Viena kasdiena va
landa dešimties metų bė
gy j gali nemokyčiausią 
žmogų padaryti apsišvietu
siu. Viena darbo valanda 
dienoje gali’ suteikti tiek, 
kad už to laiko Uždarbį ga
lima parsisiųsdinti du kas
dieninius ir du savaitinius 
laikraščius, taippat nusi
pirkti arti tuzino naudingų 
knygų. Kadangi valandoje 
galima atidžiai perskaityti 
dvidešimts knygos pusla
pių, arba 7.000 puslapių 
metais ty. arti 18 storų to
mų. Kasdiena sunaudoja
ma viena valanda gali pa
keisti tuščią gyvenimą lai
mingu, gali bemokslį žmo
gų padaryti garsiu, nenau
dėlį —- žmonijos geradėju. 
Kokis-gi tai svarbumas sle
piasi dvejose, keturiose, še
šiose valandose kasdiena, 
kurias jaunuomenė vėjais 
praleidžia:

Kiekvienas žmogus pri
valo turėti savo “arkliu
ką”, savo numylėtą užsi
ėmimą, kuriame galėtų pa
švęsti laisvas valandas. Ta
sai užsiėmimas turi but 
naudingas, idant butų gali
ma su malonumu į jį grįžti, 
kaip tik pasitaiko laisva va
landa.

Tasai užsiėmimas tegu 
visai neturi jokio sąryšio 
su žmogaus profesijonali- 
niu darbu; tečiau anam už
siėmimui visvien reikia pa
švęsti dvasios spėkos. Vie
nas akmenų skaldytojas iš
tisą savo gyvenimą rinko 
drugius; jam mirus liko 
puikiausias visame sviete 
drugių rinkinys.

Carlysle, Tennyson, Dick
ens uždarydavo duris prieš 
veltėdžius, kurie atimdavo 
laiką.

Laikas, tai pinigas. Ne
privalome but šykštuoliais, 
bet lygia dalimi neprivalo
me barstyti iš savo gyveni-, 
mo valandų, taippat kaip 
nemėtome banknotų.

Eikvojimas laiko yra ly
gus eikvojimui energijos, 
gyvenimo spėkos,' budo; yra-

aršesniai už blogą draugiją, 
už piktus įjunkimus; tai 
praradimas aplinkybės, ku
ri nekados nesugrįš. Sau
gokitės žudyti laiką, kadan
gi aname randasi j ūsų atei
tis! •

Kiekvienas gali likties 
naudingu, gerbiamu, lai
mingu, sako E. Everett, la
vinantis savo gabumus ir 
kasdien besitobulinantis.

Žalia Mėta.

Sekantis ^seimas nutarta 
laikyti Brooklyn, N. Y.

Seimas užsibaigė 10 d. 
birželio 6:40 vakare. Visi 
seimo atstovai išsiskirstė 
su maloniais įspūdžiais, ka
dangi gana daug nuveikta 
S. L. A. labui ir viskas at
likta rimtai ir be didėlio 
trukšmo. j

mintis ir sakmės.

26-tas S. L. A. SEIMAS

Vyriausybės rimtumų pa
laiko ne tie pinigai, kokie 
mokami valdininkams, bet 
pinigai, kokie liekasi pilie
čių kišeniuoše.

26-tas S. L. A. seimas 
prasidėjo 6 d. birželio ir 
traukėsi penkias dienas, 
Baltimore; Md.

Seimo vedėjais buvo iš
rinkta: pirmsėdžiu V. Bal
čiūnas, jo pagelbininku S. 
Gegužis; pirmuoju sekreto
rium V. K. Račkauckas, 
antruoju — J. Byla.

Svarbiausi seimo nutari
mai, — tai išteisinimas vi
sų suspenduotųjų už kon
ferencijas ir nutarimas pa
taisyti Susiv. konstituciją. 
Konstitucijai pataisyti iš
rinkta komisija iš 7 asme
nų: V. K. Račkauskas, 
M. Kačiutė, J. Simanavi- 
čia, P. Mikolainis, V. Dauk- 
šys, J. Neviackas ir P. V. 
Birštonas. Taisant konsti
tuciją komisija naudosis 30 
kuopos ir P. Mikolainio 
projektais, taippat visais 
kuopų įnešimais ir nurody
mais.

Seimas užtvirtino visuo
tinu balsavimu išrinktą 
naują Centro valdybą: pre
zidentu F. Živatkauskaš, 
vice-prezidentu S. Žalnie- 
raitis, sekretoriumi A. B. 
Strimaitis,, i$do globėjais T; 
Paukštis ir V. Birštonas, 
daktaru — kvotėju J. T. 
Baltrušaitienė. Advokatus 
paims centro valdyba, jei 
bus reikalas.

Vidurinio stovio komisi
ja: A. Žolynas ir J. Bendo- 
raitis. Finansų komisija J. 
Kazakevičia ir-J. Bicržins- 
kis._ Apšvietimo komisija: 
d-ras J. Šliupas ir V. Jo- 
kubynas. Literatiškas ko
mitetas: J. Šernas, P. Miko
lainis ir d-ras J. Šliupas. 
‘ ‘ Tėvynės ’ ’ redaktoriumi 
išrinktas V. K. Račkauskas.

Administratoriaus vieta 
spaustuvėje panaikinta. 
Nutarta nupirkti presas ir 
visokius spaustuvės darbus 
atlikti ant vietos. Spaus
tuvę prižiūrės Susiv. sekre
torius, visą gi spaustuvės 
tvarką ves vienas zeceris. 
Nepriimta spaustuvių pro
pozicijos, kokias, užklausus 
prezidentui, pasiūlė: J. M. 
Tananevičia už, spauzdini- 
iną 6.500 “Tėvynės” egz.
— $4.680.00, A. Olševskis
— $4.160.00,' J. J. Paukštis
— $4.316.00.

Prenumerata už “Tėvy
nę” nutarta pekelti iki 84 
centų nuo 1 d. liepos šių 
metų. Organas bus ima
mas tik vieno nario šeimy
noje.

Pašalpos skyrius kuopose 
liko priimtas, bet jį įves 
tos kuopos, kurios norės.

Emigrantų komisija išda
vė raportą, iš kurio matyti, 
kad toji komisija iš emi
gracijos įstaigų išėmė su- 
virš 500 žmonių. Emigran
tų komiaijon išrinkta V. 
Abrozevįčius.
, Tautiški centai taip pa
skirstyta: “Aušrai” $75; 
“Paramai” $50; Kanki
niams. $100; Vadovėlių kon
kursui $50; Vištaliui $60; 
Ateivių reikalams $49.13; 
“Birutei” $6.16. " ' <

Nesykį kitiems mes su
teikiame labai išmintingus 
patarimus, o patįs sau ne- 
sugebiame duoti patarimus.

Paauksuotas guolis nepa
gelbės sergančiam; kaip 
kvailiui negelbsti turtai. (

Tik dabartinis laikas yra 
tavo nuosavybe, taigi 
stengkis taja nuosovybe 
naudoties.

Žmogus juo labiau ir 
daugiau rustįnasi ir kaltę 
ant kitų suverčia, kuomet 
pats jaučiasi kalčiausiu. ,

Yra žmonės, ant kurių 
rustinties negalima, yra vėl 
tokie, del kurių sunku bū
ti geram. : ,

Drąsa ir sąmonė -— tai 
kilpos, kuriomis gaudoma 
moterįs. _ ,

Neviena našlė sako: to
kio vyro, kaip buvo mano 
pirmutinis nabašninkas, jau 
nebrasiu, o vienok kito ieš
ko, ....

Seniau būdavo trukšmin- 
gos vestuvės, nūdien suža
dėtuvės ramiai apsieina įr 
tik po šliubuį prasideda 
perkūnijos. •.,• j

Mergina yra kaipo preke 
ir vyrams leidžiama ateitį, 
apžiūrėti, net pasiderėti, 
nors visai nepirkti; toksai 
paprotys...

net pasiderėti,

Daktarai sergančius va
dina pacijentais (iš lotiniš- 
ko: patiens — kantrus), nes 
aniems duodasi kankinties.

Vilkas šunelį pasmaugė, 
o baramas už tai teisinosi, 
kad šuo pirmutinis barnį 
pradėjęs. Kaip tai tankiai 
tvirtesnis skriaudžia silp
nesnį ir be to ant jo kaltę 
suverčia.

Jei anksti atsikeli, o esi 
nevedęs, tai maldauk pas 
Dievą geros sau pačios; 
bet jei esi vedęs, melsk -ra
mios dienos, nes net ir ge
riausios moterįs turi savo 
neramias dienas. ,

Vakaeijos. .
Mokytojas: — Juk tau 

yra žinomaį kad šaltyj vis
kas traukiasi, o šilumoj 
tęsiasi. Pasakyk man to 
apsireiškimo pavyzdžius.

Mokinys: — Vakaeijos, 
prašau pono profesoriaus 
žiemą tęsiasi tik dvi savai
tės, o vasarą-gi du mėne
sius.

Meilė, ar paikumas? 1

— Pasakyk man, tetule, 
del ko dėdėapsivedė su ta
vim?

Iš meilės, manas vai
keli!

Taigi aš taip ir ma
nes žinoma, kad mei-niau 

lė žmogų padaro aklu ir 
atima Jam protą.
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LIETUVIAI DALYVAUS 
APVAIKŠČIOJIME D. 4 

LIEPOS (4th JULY).

Pastaruoju du metu bū
dama institute Eugenija 
vis blogiau ir blogiau mo
kinosi ir vos pabaigė insti
tutą. Per tą laiką jinai ke
letą kartą buvo susirgusi, 
gulėjo instituto ligonbuty- 
je, kame jos ligą vadino aš
tria anemija, iš perdidelio 
pavargimo besimokinant 
kįlusią. ’

Ištiktąją, pabaigus Eu
genijai institutą, aš atra
dau pas ją visus prajovus 
aštrios bekraujės ir servą

Po naujai statomu “Kataliko” bustu birželio 15 d. š. m. pavakerėj padeia~kertlhis akmuo? Iškilmy- 
bėj dalyvavo pats “Kataliko” leidėjas, p. Jonas M. Tananevičia, “Kataliko” ofiso darbininkai, namą 
statymo kontraktorius Al. Byanskas, keli žymesni lietuviai piliečiai ir visi daibininkai, dirbanti nūdien 
prie to busto statymo. Kertėn indėta tam tikroji metalinė dėžė ir užmūryta, Dežėn-gi indėta keli “Ka
taliko” numeriai, “Kataliko” leidėjo ir jo šeimynos paveikslai, “Kataliko” v’są darbininką parašai ir p. 
Al. Byansko su žmona paveikslas. Po viskam ant pataisytos platformos draugiškai pasivaišinta ir pas
kui gražiai išsiskirstyta.

“Kataliko” bustas statomas priešai dabartinius “Kataliko” namus, ant kertės So. Morgan ir 33-čios 
gatvią. -Bus tai didelis namas, turintis 118 pėdą ilgio, o 58 pėdas pločio. Namas bus triją augštą. Apa
tinis augstas;paskirtas “Kataliko” ofisui, bankui ir spaustuvei; kitu du augštu — daktarą ir advokatą 
ofisams ir privatiniams gy venimams. Viskas taisoma pagal naujausios technikos reikalavimus; naudojama 
geležis, cementas, akmens ir plytos. Nusitikima šiemet naujau naman perkraustyti “Kataliko” ofisas su 
spaustuvei ir bankas. Namas? bus tikras Bridgeporto papuošalas.

Atstovai 38 lietuvišką 
draugiją mieste Chicago j e, 
susirinkime, laikytame die
noje 19 birželio, svetainėj 
parapijos Šv. Jurgio, nuta
rė dalyvauti apvaikščioji- 
me, rengiamame “The Sane 
Fourth Association

Parodoje lietuviai turės 
savo puikiai papuoštą veži
mą “Float” su perstatymu 
historiško atsitikimo, paėmi
mo Kijevo pilies, Didžio 
Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino, 1318 metuose. Pa
dirbimą to “Float” paves
ta p. Stanislovui Pocevi-
ciui.

“Lietuva Band”, pasiža
dėjo uždyką grajyti paro
doje.

Be to, visos lietuviškos, 
draugijos pažadėjo pasiąsti 
po 4 ar daugiau sanarią ei-

Įsimylėjusi.
Ji: — Kam dar čia rei

kalingi žodžiai, brangus 
daktare ? Moteriškės jaus
mus išskaitysi jos veide —- 
jos akyse širdis randasi.

Daktaras: — Atsipra
šau... tamsta klysti... Širdis 
randasi krūtinėj tarpe 4 ir 
5 šonkaulio.

Už raištį.
Teisėjas: — Už ką pate 

kote čionai?
Areštuotas: — Ant tur 

gavietės radau galiuką rais 
čio.

Teisėjas: — Tik tiek?
Areštuotas (kukliai): — 

O taip, bet prie raiščio bu 
yo pririšta kiaulė.

. Mums, lietuviams, ypa
tingai tėvams ir motinoms, 
reiketą gėfai įsidėmėti ta
sai5 d-rd Bėritovino pasako
jimas. JaigU norime, kad 
pas mus, Lietuvoje, kas- 
kart mažiau butą girtuo- 
klią, tą nelaimingiausią pa
saulyje asmeną, būtinai tu
rime paliauti gėrę alkoho
linius gėralus: degtinę, alą, 
vyną, konjaką ir kitus. O 
užvislabiausiai privalome 
rupinties, kad vaikai ne
gautą tą gėralą paragauti. 
Oi, daug ir labai daug yra 
Lietuvoje tokią vaiką, ku
rią tėvai arba motinos ar
ba bočiai nesišalino nuo 
spiritinią gėralą. Gavę pa
ragauti tą gėralą, tokie vai
kai labai greitai palieka 
girtuokliais. Tatai gelbėki
me ii’ save ir vaikus nuo 
pražūties!

Kun. Marma.
“Vien.”

pas. Jinai-'dšrisą parą tam 
nepasidavUsi., Bet šiandie
ną j rytą jihajL j neišlaikiusi? 
Jausmams .« Sukilus, jinai 
pagriebusi diktą Hoffmano 
lašą butelį — tas tiktai te
buvo jai po ranka — ir už
sivertus išgėrusi visą buteT. 
lį. Paskui jinai apalpusi. »-

— Išgelbėk . mane, dakta
re!... Padėk man atsikra
tyti nuo to geidulio!... Pa
mokink, kas man reikia da
ryti!...

Aš jai išaiškinau, kad tai 
yra baisi liga, kuri perėjo 
ant jos nuo jos bočiaus (se
nelio) —... alkoholiko, kad 
kaip kiekviena liga, taip ir 
šita reikalinga yra gydy
mo. Tą lįgą^gydyti taip, 
kad nežinotu apie tai na
miškiai,’ nėra.. galima, nes 
namiškiai privalo saugoti 
Eugeniją, atsiradus pas ją 
svaiginimosi geiduliui...

— Ką? Reikia, kad ma
no vyras apie tai žinotą? 
Ne, už jokius pinigus to 
nebus!.,. Geriaus numir
siu!...

Visi mano priparodymai 
ir intikrinimai nieko negel
bėjo. Aš mačiau, kad čion 
nieko gero padaryti nega
lėsiu. Jokio abejojimo būti 
negalėjo, l;ąd pati Eugeni
ja nesugebės pasipriešinti 
pagundai. iC Q, papasakoti 
apie tai giminėlis, aš netu
rėjau teisėsi }!r

Žinoma,. :1|ą ligonės pas
laptis neilgai tegalėjo būti 
paslaptimi.? Trims mėne
siams prasisukąs, Eugeni
jos vyras dasįprotėjo, kas 
yra su jo žmona. Visokiais 
budais pradėta jinai gydy
ti, buvo išvežta užrubeLm į 
ligonbutį, alkoholikams gy
dyti paskirtą. Po tokio gy
dymo jinai daugiau kaip 
metus, išrodė, tartum, svei
ka. Bet paskui vėl ėmė 
“gerti” ir gautinai savo 
sveikatą suardžiusi pasimi
rė visai jauname amžiuje...

Hoffmano lašą? 
siau aš vyro.

— Taip... aš norėjau ją 
atgaivinti ir nežinodamas, 
ką bedaryti, inpyliau į bur
ną dešimtį lašą...

Žinoma, nuo tiek laši) ne
galėjo pasidaryti toksai aš
trus kvapas, koksai ėjo nuo 
Eugenijos. Aš nurami
nau, kiek galėdamas, vyrą 
ir visus ten susirinkusius, 
paprašiau ją išeiti laukan 
ir ėmiau rupinties, kad at
gaivinus Eugeniją. Ant- 
galo, kaip tik jinai atsiga
vo, aš tuojaus užklausiau:

— Eugenija, tamsta pri
sigėrei Hoffmano lašą?

Jinai išpradžios bailingai 
pažvelgė į mane, o paskui 
pradėjo isteriškai raudoti.

Paskui jinai prisipažino 
man visame. Jinai papa
sakojo man visą savo gyve
nimą. Nelinksma buvo ta 
apysaka. Nuo 15 metą sa
vo amžiaus jinai pajutusi 
savyje kasžin-kokį “pa
traukimą” prie vyno. Štai 
kaip tai atsitikę. Jinai bu
vusi užkviesta ant vakaro 
pas savo draugę ir tenai 
vienas jos giminaitis juo
kais ją biskį “nugirdęs”. 
Nuo tos dienos vyno troški
mas atsirasdavęs pas ją 
protarpiais, beveik 4 kar
tus į metus. Eugenija ta
da gerdavusi viską, kas tik
tai jai pakliūdavę, kur tik
tai būdavo alkoholis. Pa
prastai jinai gerdavusi nak
čia, paskui atsigulusi kie
tai išmiegodavusi, o rytą 
jau jinai vėl gan gerai save 
jausdavusi. Būdama insti
tute jinai pripratusi gerti 
kvepalus, nes kito jokio 
spiritinio gėralo negalėda
vo gauti. Jinai kuogeriau- 
siai numanydavusi viso to
kio savo darbo baisenybę, 
bet neturėjusi jiegą perga
lėti save. Tečiau ištekėju
si už mylimo žmogaus jinai 
nusprendusi, kiek tiktai iš
sigalės, kovoti su tuo neti
kusiu geiduliu. Jinai pra
šalinusi nuo savęs visą, ka
me, buvo nors truputis spi
rito, nebelaikydavusi pas 
save nei odekolono, nei ki
tą jokią kvepalą. Vakar 
nakčia, matomai, vėl užėjus 
ant jos svaiginamos! tar-

mą...
Nekuomet aš neužmiršiu, 

kaip, mėnesiui praslinkus 
po vestuvią, su didžiausiu 
nusiminimu akyse atbėgo 
pas mane “jaunavedys” ir 
apreiškė, kad Eugenija, 
matomai, jau miršta...

Aš, žinoma, kuogrečiau- 
sia nuvykau jos aplankyti. 
Jinai gulėjo ant divono, iš
siblaškiusi, raudonu veidu, 
be žado. Visupirma mušė 
man į nosį aštrus kvapas 
taip vadinamą d-ro Hoff
mano lašu, kaip tik aš pri
siartinau prie ligones..

— Ar tamsta davei jai 
užklau-

Sykį pavalgius pietus ir 
perėjus visiems į svečią 
kambarį, man prisiėjo vėl 
pagrįžti į valgomąjį kam
barį, kame aš buvau užmir
šęs savo portsigarą. Čio
nai aš išvydau štai kokį re
giui- • ; v

Eugenįja skubinai vaikš
tinėjo aplinkui stalo ir 
smalsiai žiurėjo į taurelią 
vidų. * Pamačiusi, kad ant 
taurelės dugno esama dar 
bent-kiek degtinės ar vy
no, jinai skubinai pylė li
kučius į atskirą taurelę. 
Taip supilsčius iš keleto 
taurelią į vieną, jinai išgė
rė tuos likučius. Paskui 
taippat jinai padarė ir su 
kitomis taurelėmis. Taip 
darydama, jinai nepastebė
jo, kad aš čia-pat stoviu. 
Bet paskui jinai užmatė 
mane, žinoma, baisiai nusi
minė ir surikusi išbėgo į ki
tą kambarį.

Tai matęs aš skaičiau sa
vo pareiga rimtai -pasikal-

— Žinoma, atvežiau... 
Tiktai, kur tu dedi tiek 
daug tą kvepalą?... 1 Juk 
nepersenai ašgi buvau tau 
atvežusi tokį diktą kvepa
lą butelį...

— Tai-gi, matai, jisai su
dužo... Štai ir mano drau
gė Zosė gali patvirtinti... 
Tai sakydama nabagė Eu
genija visa paraudo ir bai
lingomis akimis pažvelgė į 
mane.

Visoje šitoje historijoje 
man vėl pasimatė, kad čia 
yra kasžin-kas negera. Pa
grįžęs namon, aš vėl pasi
skubinau pasakyti Eugeni
jos motinai:

— Žinai tamsta ką? Nei 
tamsta pati nevežk, nei per 
kitus nesiusk kvepalą Eu
genijai...

— Tai ką-gi? Gal tams
ta manai, kad jinai 
geria, ar ką?

— Žinoma, kad ir 
buna...

— Bet kad kvepalus 
ti, tai jau reikia būti inpra- 
tusiu girtuokliu — alkoho
liku... atšovė man motina.

Ašgi jai ant to atsakiau: 
kad taip daryti, užtenka 
būti tiktai ligoniu!...

Žinoma, mano patarimai, 
persergėjimai mažai tegel-

— Tylėk!... Čia nėra 
kio ale... Aš apie tai 
riau žinau.

bėti apie tai su Eugenijos 
motina. Tuojaus buvo pa
šaukta į akis ir pati pra
sikaltėlė — Eugenija. Pa
klausta, delko jinai taip da
lė, Eugenija paaiškino, 
kad jinai buk norėjusi pa
mėginti biskutį taip vadina
mo ‘ ‘ toka j aus ’ ’ vyno, ku
riuo jos tėvas vaišinęs ma
ne prie pietą, bet per apsi
rikimą jai vis kliu davęs ne 
tas vynas, ir tokiuo budu 
jinai išgėrusi likučius iš 
keleto taurelią. Už tokį 
darbą jinai buvo biskį mo
tinos apibarta, o paskui 
motina atsikreipusi į mane 
tarė: “Na, tai matome, 
pasirodė, kad čia nieko to
kio nebuvo, patįs nieknie
kiai, o tamsta, ponas dak
tare, vis mėgsti viską ma
tyti juodoje spalvoje”.

Tečiaus-gi aš jokiuo bu
du negalėjau paskaityti 
tokį Eugenijos pasielgimą 
niekniekiu... Tuo labiaus, 
kad aš gerai žinojau, jog 
Eugenijos bočius (senelis) 
buvo didelis alkoholikas — 
girtuoklis... Eugenija vėl 
išvažiavo į institutą. Vie
ną kartą aš drauge su vy
resniąją Eugenijos seseri
mi nuvažiavau aplankyti 
jos institute. Paprastai, 
giminės ar pažįstami, važi
nėdami aplankytą mokslus 
einančios mergaitės institu
te, nuveža jai pripirkę 
įvairią saldumyną. Tatai 
gan diktą tokią “gerą daik
tą” ryšelį vežės su savim ir 
Eugenijos sesutė. Tame 
ryšelyje tarp kitko buvo 
indėtas gan didelis kvepa
lą butelis. Eugenija pasi
tiko mus linksma, nuošir
džiai pasisveikino ir tuo
jaus po pirmą pasisveikini
mo žodžią, užklausė:

—- O kvepalus aiH atve-

Ašarą priežastis.
Gedimamjame kambaryj, 

prie mirusio milijonieriaus 
karsto, kokis tai nepažįsta
mas žmogus verkia, apsi- 
liejęs karčiomis ašaromis.

Kas toksai jo klausia, ar 
jis prigulįs prie nabašnin- 
ko giminią, jei taip gailiai 
verkiąs.

— Taigi kas ir aršiau
sia, kad nepriguliu, atsako 
paklaustasis, ir to man la- 

į blausiai gaila.

igą. Aš paskyriau jai tam 
-inkamą gydymą, paliepiau 
jai gerti veršiuko kraują 
Sartais laikas nuo laiko ji 
nai, tarytum, pasitaisyda 
“o ir vėl, kaip pavasaric 
gėlė, žydėdavo, bet tai neil
gam; paskui vėl jinai palik- 
lavo blogesnė. Keletą kar
tą man teko matyti, kad 
Eugeni j a pasidarydavo pil
nai panaši į žmogą nusigė
rusį, apsvaigusį... —

Tečiaus, tetutės, ir bobu
tės nutarė, kad Eugenijai 
jau esąs laikas ištekėti už 
vyro... Greitu laiku in vy
ko vestuvės. Eugenija iš
tekėjo už jauno valdininko, 
užimančio gerą vietą. Jau
ni žmonės senai jau pasi
pažino ir nuo senai jautė 
vienas prie kito palinki-

kos Gvardijos D. L; K; Vy
tauto ir Algirdo irgi ims 
daliviimą; panašiai raiti.

Pirmiau pagarsinta val
dyba to Komiteto, liko už
tvirtinta ir apart to liko 
pridėta 12 direktorią, po 4 
iš kiekvienos šalies miesto, 
lietuvią apgyventos, kurie 
prižiūrės darbą Komiteto ir 
padės jam darbuoties.

Mark White Square da
lyvaus orkestrą irgi veltui 
ir choras “Birutės”. Pro
gramas parkuose prasidės) 
3 valandą po pietą. Apart, 
orkestros ir “Birutės” cho
ro, bus lietuviški ir angliš
ki kalbėtojai. Lietuviškai 
kalbės pp, K. B. Balevičius 
ir Povilas Mažeika, o an
gliškai kalbės J. J. Hert- 
manovič ir ar vienas ame
rikietis.

Nutarta toliaus, idant 
ant sekančio susirinkimo, 
kurs bus laikytas svetainėj 
parapijos Šv. Jurgio atei
nantį panedčlį, Komitetas 
iš pereitą metą išduotą ra
portą, o kasieriai atiduotą 
pinigus šią metą kasieriui 
p. Jonui F. Eudeikiui.

Visos draugijos yra ra
ginamos prisidėti pinigiš- 
kai padengimui lėšą to ap- 
vaikščiojimo. Tapgi pavie- 
nios ypatos malonės sudėti 
savo aukas Komitetui, pa
skirtam rinkimui auką, ar
ba Komiteto kasieriui.

J. J. Elias, Pirms.,
J. J. Hertmanovič, Sekr.

Kareiviškai.
— Myliu tamstą, panele 

Zose!
— Ale-gi ponas kapito-

Medicinos, arba daktarą 
mokslas yra jau ištyręs, 
kad tėvą, protėvią arba 
bočią girtuokliavimo įpro- 
tys su krauju pei’eina ant 
vaiką, anūką, Tokio vai
kai, kol negauna paragauti 
alkoholinią gtralą: dcgti-‘ 
nes, alaus, vyno ir kitą, au
ga sveiki ir gerai lavinasi. 
Bet kaip tiktai tokie vai
kai gauna išgerti tą gėralą, 
pas juos sukįla begalinis 
patraukimas, didis troški
mas alkoholio nuodą, kurie 
randasi visuose svaiginan
čiuose gėraluose.

Daktaras Bentovin rusą 
laikraštyje “Birž. Vied.” 
(No. 103 1910). papasako
ja štai kokį atsitikimą iš 
savo praktikos.

“Daugiau, kaip per de
šimtį metą, prisiėjo man 
būti vienos gerai pasiturin
čios šeimynos namą dakta
ru. Per tą laiką išaugo 
jaunesnieji tos šeimynos 
vaikai ir “paliko žmonė
mis”. Jaunesnioji duktė 
— geltonplaukė Eugenija— 
įstojo į institutą. Tai bu
vo daili mergina, pilna gy
vumo ir protinga. Visi na
miškiai ir giminės labai ją 
mylėjo. Bebūdama institu
te Eugenija labai gerai mo
kinosi ir kasmet pereidavo 
iš klėsos kleson. Ant va- 
kaeiją vasaros metu jinai 
atvadavo namon, ir aš ją 
gan dažnai matydavau ir iš 
visko spręsdavau, kad jinai 
visai kaip reikiant auga ir 
lavinasi.

Pabaigus 15 metą am
žiaus. Eugenija žymiai per
simainė. Jinai suliesėjo, 
labai išaugo, jos akįs kažin- 

Jcaip nemaloniai ėmė spin
dėti. Matomai, iš mergytės 
Eugenija pasidarė jau pil
na mergina. Tuom aš ir 
aiškinau įvykusią permai
ną1 Eugenijos gyvenime. 
Tečiaus, atėjus kitoms va
kari joms, kai jinai vėl pa
grįžo namon, aš pastebėjau, 
kad su Eugenija darosi kas
žin-kas negero. Dabar jau 
jinai daug blogiau išrodė, 
negu pereitais metais. Kar
tais jinai palikdavo pilna 
gyvumo, net jau ir perdaug 
o paskui pasiduodavo nusi
minimui, nieks jai nemiela, 
būdavo kasžin-ko užsimąs
čiusi...

Būdamas gan dažnai tuo- 
sę namuose, aš ėmiau, nie
kam nieko nesakydamas, 
Žiūrėti ir tėmyti visus Eu
genijos pasielgimus. Vie
ną kartą dideliai mane nu
stebino štai kokia aplinky-

Tas kenkia.
— Prašau poniutės, mu

są mergaitės jau kibą ne- 
kiiomet negaus sau vyrą?...

— Delko?
— Nes senos.
— Tas nekenkia. ;
— Nedailios.
— Tas nekenkia.
— Jos liežuvninkčs.
— Tas nekenkia. 4
— Jos plikos. - . 1
— O, tas kenkia.

Negyvenu.
— Mano brangus, pasko

link man 50 dolerią.
— Kibą šposauji. Jau 

mėnuo aš pats valkiojuos 
be cento.

— Na, ir kaip gyveni?
— O kas tau pasakė, kad 

aš gyvenu?

lĮĖ-ĮŠJ;
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^W^^^ff^M^^wO^FATYMAS. 

K...S.

HHHHH^HHHHB^H^sa.
HH|^HHHnHHm^^Vii, jis bus atsiustas nuo Izra- 

daug tokią atsitikimą histori- 
, . - . |^se užrašytą randame.

Nekaišiok man čia Izraeliaus Dievo.
U J|l|jB^be Jo viską galiu padaryti.
MMM^re.' — Taip, šiandie... Bet ateitis musu kiek- 
|||||H||^^kia ir pagal savo darbus gausim užmokestį. 
MHO-odag; — Tylėk! Kaip drįsti šitokius žodžius į 

kalbėti. Kas greičiau, liepsiu tave nukirsti. 
kareivius). Nukirskit šį netikusį tarną už tokias 

šiaurias jo kalbas ii’ mano asmens nepaguodą!
Kareiviai: (Visi). — Viešpate, mes jo nekirsim, 
jam pripažįstam, kad jis teisybę kalbėjo.

1-mas ATIDENGIMAS. į®;

(Šventa Šeimyna Egipte. V akard&;\yW arginga 
grinčelė. Juozapas dirba rakandus, prarija siuva. 
Jėzus paaugęs septynių metų. Taippat padeda Juo
zapui).

Marija: — Nusibodo jau man šitoj 5šal|gj gyventi, 
rodos, kad Dievas Augščiausias siustą j|tuj* tėvynę.

Juozapas: — Nieko negalim daryti be laiko, nes 
taip sakė Angelas, Dievo atsiustas, kuris apreiškė, kad 
mes turim pasitraukt į šią šventą šalį.

Marija: — Ale tiek laiko jau praėjo.
Juozapas: — Laiko jau daug, ištisi septyneri me

tai, bet vistiek turim laukti iki ir vėl Dievo Angelas 
nepraneš grįšti, nes Angelas sakė laukti iki ir vėl ne
pasakys, kada grįšti. ,

Marija: — Taip tur but. Dievo tokia valia (Po 
valandėlei). Juozapai eisim jau miegot, laikas pasil
sėt. Kam jau .ii’ tau taip daug vargti. Turime tuom 
kartu ant maisto, o toliaus ir vėl Dievas Augščiausias 
mus aprupįs.

Juozapas: — Eisime, esu gana šiandie daug pa
vargęs, nes ištisą dieną sunkiau dirbau, norėjau pa-

^gS^arnas: — Kraujas paplūdo visoje Judėjos že- 
^^^hįr galima tikėtis geni pasekmių, žiūrint į šitokį 

O tik priežastis vieno asmens išliejančio visą 
HHKsią rūstybę. Dievas Izraeliaus mato ir girdi 

Wu atkeršijimo balsą. Dievas Izraeliaus nubaus 
■figai!
fr Erodas: (Visa rūstybe į kareivius). — Imkit jį ir 
sukapokit ant vietos į šmotelius!
Bb Kareiviai: (Visi). — Karaliau, mes jo nekaposim, 
Bes jis teisybę pasakė (Atsitraukia visi nuo sosto). 
Nuo šios^alsasfėbs at^pd^MlWau, karaliau, tarnauti, 
o tai todėl, kad matom tave kaipo didžiausį žmogžudį. 
Eisim visi padėt motinoms apraudot ją sūnūs, o musu 
brolius. Tave daugiaus nenorim pažint (Išeina visi 
kareiviai ir tarnai).

Erodas: (Vienas, nusiminęs ir rustus). — Tai su
laukiau valandos, kad manęs mano pavaldiniai ir tar
nai neklauso. Atkeršysiu aš jums! Sugrįž mano iš
tikimieji kareiviai, liepsiu ir jus visus nužudyti, taip 
kaip tūkstančiai liko nužudytu. Ak, nelaimė ir var
gas man, karaliui Erodui (Užsimąsto).

— Uždangą nusileidžia. —

baigti pradėtą darbą (Juozapas tvarko inrankius ties 
varstotu. Marija kloja patalinę ant žemės).

valdovo sūnūs, Arkelejus (Marija nusigąsta. Pa
mąsto).

Marija: — Eisim į Galilėją, į miestą Nazaretą, ten 
rasime, giminaičią ir prie ją prisiglausim. O dabar 
grįšdami užeisim Zakarijo namuosna, pas Elzbietą, ir 
ten pasiteirausim apie viską.

Juozapas: — Gerai sugalvota. Eisim į Zakarijo 
namus ir tenai pasiteirausim. O jei bus galima, pasi
liksim Judėjoje, bet jei ne, eisim į Galilėjos Nazaretą.

I Miestelėnas: — Dar butu gera pagyventi Ipolio 
mieste, nes čion jau pripratote, susipažinote su žmo
nėmis; paskui kuomet nors galėtumėt keliauti.

Marija: — Negalima. Nes taip Dievas apreiškė, 
taip turim ir daryti.

Juozapas: — Taip yra! Negalim kitaip. Taip 
Dievas apreiškė, tegu taip viskas ir pildosi.

I Miestelėnas: — Tegu bus jusą valia. Taigi da
bar linkim Jums laimingos kelionės. Bet ar kelionėj, 
ar kur nors, visados atminkit ir apie mus.

Juozapas ir Marija: (Sykiu). — Tegu Dievas jus 
laimina. Tegu Dievas jums užmoka už jus gerą širdį ir 
už visus jusą mums patarnavimus.

I Miestelėnas: (Išeidamas. Paskui jį kiti svečiai). 
— Laimingos Jums kelionės, tegu Dievas laimina (Juo
zapas ir Marija palenkia galvas svečiams. Svečiai 
išeina).

Juozapas: — Marija, skubėk, baigki rengties. 
Baigk rengti Vaikelį. Laikas jau keliauti!

Marija: — Kaip matai, Juozapai, jau aš apsiren
gus. Galime eiti (Pribūva pulkas Angelų. Apsiaučia 
Šventą Šeimyną ir gieda. Juozapas ir Marija klau
sosi. Jėzus tarpe jų stovi).

Angelai gieda:

“KATALIKO” AGENTAI.

P._ Andrius .'ireviče nr.’są keliau
jantis agentas po visti Chieagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti anskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ Išleistuvė.

CHICAGO U EIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas. 1419 Wentworth A v.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiel a, P. O. Box 16

WILKES BARRE, PA.
A. šeškeviče, 501 New Grand S r.
W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.
K. Kučinskas, 168 N.Washington st.

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st.

N. Gendrolis, 224 Arherns St.

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis,1032N.Washingtonst.

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton Sr.
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Ave.

J. Digrys, 1213 Philo St

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453.

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River St.

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 E. River St.

Labanakt, my-

4-tas ATIDENGIMAS.
Erodo mirtis.

(Ligonrumis. Viskas netvarkoje. Erodas guli ir 
dažnai atsikelia. Ligos suimtas. Nieks ncsergsti nei 
neprižiūri. Gulėdamas aimanuoja).

Erodas: — Buvau kitąsyk galingas, bandžiau kiek
vieną prieštaraujantį man, ar mano rėdai, žudžiau vi
sus, kas tik man priešinosi ar žodžiu, ar darbu. Išžu- 
džiau tūkstančius nekaltu vaikeliu. Priverčiau mir
ties bausme, kad mane gerbtu. Šiandie manęs niekas 
nesibijo, niekas neklauso. Priešus išžudžiau, o prie- 
teliai apleido. Nesiranda to, kas mane gelbėtu var- 

[ ge ir sopuliuose (Ant scenos pasirodo mirtis-giltinė ir 
* velnias).

Mirtis: — Štai tavo prietelis! Jei jau tave visi 
apleido, aš tau pagelbėsiu ant šio svieto. Atskirsiu 
nuo to visko, prie ko tu buvai prisirišęs visą savo 
amžių. Taigi rengkis greičiau, nes jau saiką nedory
bių pripildei... jau Dievo gailestingumas ant tavęs pa
sibaigė... (Smarkiau). Štai tau sakau lenk po dalgiu 
savo galvą!

Erodas: — Ar drįsti su manim juokauti? Gal ma
nai, kad aš su tavim lygus? Žinok, kad aš tave galiu 
nužudyti!

Mirtis: — Buvai kada galingas, lenkė prieš tave 
žmonės savo galvas, o jei kas priešinosi tavo piktiems 
norams, mirtimi žudei. Bet dabar nesidraskyk iš pik
tumo, nes silpnas esi ir jau iš mano nagu neištruksi. 
Lenkis, nes kertu!

Erodas: (Baugindamas mirtį). — Turiu kariuome
nę ir tvirtus kareivius, liepsiu tave nužudyti! (Angelas 
apsireiškia).

Angelas: — Erode! Pasibaigė tau viskas! Aš 
tave daug sykiu persergėjau, bet tu manęs neklausei. 
Dabar visiškai jau negali priešintis, nes prieš tave 
šypsosi amžina prapultis. Lenk galvą po Dievo rykšte 
ir pasilik auka tokia, kaip tavimi nužudyti visi nekalti 
kūdikiai ir kiti žmonės!

Erodas: (Persigandęs, klejodamas). — Ei, tarnai, 
Cigals, bėgk ir pasakyk mano kariuomenei, tegu čia 
tuojaus pribuna del kraujo praliejimo.

Mirtis: — Jau po laikui. Visi senai laukia tavo 
mirties. Džiaugiasi kareiviai ir tarnai ir visi žmonės, 
tavo pavaldiniai, kad tavo gyvenimui galas artinasi.

Erodas: — O nelaimė! O vargas man!...
Angelas: — Erode! Drąsiai viską apsvarstyk ir 

duok galvą po dalgiu! Tiek esi tvirtas, kaip mažiau
sioji dulkė! (Į mirtį). Mirtie! kirsk tą niekam netikusį 
vaisią! Augščiausiojo Dievo ranka šiandie jį baudžia 
(Mirtis su dalgiu užgauna. Erodas numiršta. Mirtis 
ir Angelas prapuola. Velniukas džiaugiasi, šokinėja, 
paskui susivlpia.. Atbėga daugiaus velnių. Susikabi
nę į Erodą velka jį iš lovos. Paskui paėmę išneša 
džiaugdamiesi).

— Uždanga nusileidžia. —

' SKYBIUSV.
Šv. Šeimyna Egipte ir iš Egiutn s”<*rižiraas.

Marija: (Į Jėzų Vaikelį). — Vaikeli brangiausias, 
eik jau ir Tu pasilsėti, gana šiandie pavargai prigel- 
bėdamas, dirbdamas. (Jėzus eina artyn patalinės, nu
sirėdė, klaupia ant kelių, pakelia akis ir rankas į dan
gų, meldžiasi, paskui gula. Juozapas ir Marija už
klosto ir ramiai žiuri). ;

Jėzus: (Guldamas). — Labanakt motin mano 
brangiausioji, labanakt ir tau, rūpestingas mano glo
boji (Lenkia galvą abiem). ;

Marija: V— Labanakt, Vaikeli, labanakt, ramiai 
miegok.

Juozapas: (Mojuodamas ranka).
limas Vaikeli, labanakt, miegok sau saldžiai (Juoza
pas ir Marija ilgai meilingai žiuri į Vaikelį, paskui ei
na kiekvienas prie savo patalinės, kur skyrium Mari
ja pataisė. Meldžiasi abudu kaip Vaikelis ir gula. 
Juozapas apgesina šviesą ir sumiega. -Miegant apsi
reiškia Angelas ties miegančiu Juozapu)^} ■

Angelas: (Kalba per sapną miegančiam Juoza
pui). — Juozapai, kelkis, o imk Vaikelį ir Jo Motiną 
ir eik į žemę Izraeliaus, nes numirė tie, kurie Vaikelio 
ieškojo (Juozapas pabunda. Apsidairęsžadina Mari
ją ir pasakoja sapną).

Juozapas: — Mieliausioji Marija, /taip„kaip va
kar vakare kalbėjom, šiąnakt Dievo Angelas man ap
reiškė, kad galim jau grįšt į savo prigimtą žemę, į 
žeme Izraeliaus, nes Angelas sakė, kadjau mirė tie, 
kurie ieškojo Vaikelio. Ką dabar darysim?...
galim grįšti į savo prigimtą šalį. Taigi Juozapai, 
galim grįžti į savo prigimtą šalį. Taigi Juozapai, 
brangiausis vyre ii’ globėji mano, ką dabar turim da
ryti?... Ar išeit taip, niekam nesakius, kąip išėjom iš 
Betlejaus? Ar pranešti apie išėjimą savo pažįsta
miems? (Abudu mąsto).

Juozapas: — Butu negražu išeiti niekam nesakius. 
Jukgi mes čion niekam nieku nenusidėjom ir dar esam 
gerbiami šios šalies žmonių.

Marija: — Gerai, Juozapai, sakai. Tas tiesa, bu
tu negražu niekam nieko nesakius. Eiki tu į miestą 
Ipolio ir pasakyk, kad mes jau iškėliau  j am savon pri- 
gimton šalin į Judėją (Juozapas išeina. Marija žadi
na Jėzų).

Marija: — Kelkis, brangusis Vaikeli (Jėzus kelia
si. Marija jam paduoda drapanas). Šiandie rengia
mės kelionėn toli, toli, už upią, kalną; keletas dieną 
kelionės. Eisim ten, iškur atėjom, tai yra į savo gim
tinę šalį, rengkis, Vaikeli, ir tu (Jėzus ramiai rengiasi. 
Marija taipgi dėstosi daiktus. Pareina Juozapas).

Juozapas: — Jau sugrįžau, mieliausia Marija; pa
sakiau apie tai visiems pažįstamiems ir geradėjams, ke
tino jie čia ateiti išleisti ir atsisveikinti. "

Marija: — Labai džiaugiuosi iš to, kad geradėjai 
ateis. Pasakysiu jiems širdingą ačiū už ją gerą širdį 
per tą visą laiką, kolei mes gyvenom mieste Ipolio, ypa
tingai, kada mes čia pribuvome, jie mus meilingai pri
ėmė (Dėstinėjasi visi savo daiktus. Įeina keletas mo
terų ir vyrų, Ipolio gyventojų. Marija ir Juozapas 
juos pasitinka).

Marija: — Kaip aš džiaugiuosi, kad jus atėjot, 
šitai jums pasakysiu, kad jau mes vėl grįstam į Judėją. 
Taigi širdingai dėkojam jums, kad jus mus visame pa
rėmėte ir šelpėte, kiek išteklius skyrė (Miešfelėnai nu
duoda gailestingumą). į;,

I Miestelenas: — Labai nerami naujiena; kad mus 
paliekat, bet ką daryti, jei tokia Dievo^ valia. Mes 
jau taip buvome pripratę, kaip geriausi genias.

Juozapas: — Klausome visame apreikštų Dievo 
Augščiausiojo patarimą. Visur buvomeT laimingi, tai
gi ir dabar, apreiškiant Jam, turim aplejst šią šalį.

I Miestelėnas: — Kur jąs manot dabar keliaut?
Juozapas: — Į Judėją. B 3
I Miestelėnas: — Į Judėją?... Kaip tai? Kadan

gi jąs iš Judėjos čion atėjot ir priežastis ta buvo, kad 
Judėjos valdovas norėjo Vaikelį nugalabint. O dabar 
Judėją valdo ir negeresnis už pirmąjį valdovas, tai yra 
ano. Erodo sūnūs, Arkelejus. Gal ir šis pageidaus Vai
keliui gyvastį atimti...

Juozapas: (Nusigandęs, susimaišęs)g— Marija, ką 
darysim? Ar girdėjai ką šitas prieteliiTpasakė? -(Ma-. 
riją klgyso.. Ir visi svečiai atkreipę. į tai *domą. Uai- 
kelisJ^Į^ramiaijtuii^ r

Vesk lai-min-gai, Pa-sek-min-gai .1, pri-gim-ta, sa - lį.

Kad Jų žingsniai sustiprėtų, 
Kad Jiems kojų nesopėtų — 
Vesk laimingai, pasekmingai

Į prigimtų, šalį

Keliauk, mielas Kūdikėli,
Ir Tu, miela Motinėle.
Tu, Globėjau, Apgynėjau!

Vesk juos į tų šalį.

(Šv. Šeimyna išeina.- Angelai išlydi).
Uždanga Tiusileidžia; —

2-ras ATIDENGIMAS.
Šv. Šeimyna svečiuose pas Šv. Joną vaikelį tyruose. 

(Tyrai ir giria. Gyvenimo vieta — urvas. Šv. 
Jonas Krikštytojas dar vaikelis, gyvenąs sau vienas. 
Gulykla iš šiaudgalių ir lopų. Pats Šv. Jonas apsirė
dęs su žvėrelio kailiu ir lapais apsidangstęs. Prisi
rinkęs žolelių, šaknelių, vabalėlių, korių su medum ir 
valgo. Tuo laiku keliaudama Šv. Šeimyna iš Egipto už
eina pasilsėtų. Nusistebi radus vaikelį. Šv. Jonas 
greit pamato Jėzų Vaikelį ir su džiaugsmu pašoka ir 
pribėga. Puola keliais ant žemės ir atiduoda garbę. 
Jėzus Jį pakelia. Šv. Jonas pribėga prie Marijos ir 
Juozapo, bučiuoja jiems rankas. Visus prašo sėsais, 
taiso ant žemės sėdynes, dalina šakneles, žoleles ir me
dų ir prašo valgyti. Šv. Jono nepažįsta. Tik Jėzus 
jį pažįsta ir su juom gražiai apsieina).

Marija: (Į Šv. Joną). — Vaikeli, ar tu čia vienas 
gyveni?

Jonas: — Taip, vienas, kadangi daugiau dar ne
siranda.

Marija: — Tau vienam čion gal buna ilgu?
Jonas: — Nors aš vienas čion gyvenu, bet ne vie

nas vaikščioju, del to man niekad nėra ilgu.
Marija: — Su kuomgi tu vaikščioji, jei viens 

gyveni?
Jonas: — Aš vaikščioju su Tuom, Kuris suteikė vi

siems vaikščiojimą. Ir Jd siustas esu čia, idant pri
prasčiau prie savo amato. Aš — balsas šaukiančio 
tyre.

Marija: — Kas tas yra tokis, apie kurį kalbi?
Jonas: — Yra Tas, Kuris visiems liepia vaikščiot. 

Kuris valdo visą visatą ir viskam suteikia gyvastį.
Marija: (Supratus). — Dieve Augščiausias! Ta

vo surėdimas visur stebuklais apsireiškia.
Juozapas: — Ar turi tu tėvus?
Jonas: — Tėvus turiu, jie seneliai. Jie namie sil

sisi ir laukia besiartinančio išganymo.
Juozapas: — Kodelgi pas tėvus nebūni?
Jonas: — Nors tėvą esu siustas ant šio svieto, bet 

turiu pildyt savo priedermę del To, Kas mane atsiuntė, 
ir kam čion paskirtas (Jėzus Šv. Joną pabučiuoja. Ma
rija ir Juozapas stebisi).

^Marija: — Kas tau, vaikeli, maisto čia atneša?
Jonas: — Apie maistą nesirūpinu; nes ir dangaus 

paukščiai nei sėja nei piauja, o maistą sau gauna. 
Taigi štai (rodo žoles ir šaknis) mano maistas, ku- 
riuom ir jus vaišinu. (Patylėjus valandėlę, Juozapas 
keliasi nuo žemės).

Juozapas: — Pasilsėjom, eisime toliau.
Marija: (Keldamasi). — Eisime, Juozapai, daug 

lengviau bus eiti pasilsėjus (Jėzus ir Jonas pasilikę 
ant. šalies pamaži šnekasi ir. džiaugiasi. Juozapas - ir 
Marija žiuri).

’kad Judėją -ivak® to piktojo
.... .4 ./■ A ,(Toliau bus).

WATERBURY, CONN.
Sab. Walentinas 370 Humbold st.
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St;

- WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding St.
M. P&ltanaviče, 15 Millbury St

PITTSBURG, PA.
J. G. Miliauckas, \ 

co Union Saving Bank.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kaspar, 19 Stoke' St.

Jos. Rickis, 781 Cliford Av.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 415 Middle St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple Street.

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace St

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck St.

BROCKTON, MASS.
R. P. Meškinis, .35 Arthur St.
John Ramanauckas, 135 James St.

NEW YORK, N. Y.
J. Zemantauekas, 307 W. 30 St.

CICERO, ILL.
F. A. Golubicki, 1412 — 49th Av.
M. Szarka, 1410 — 49 C£

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold St.
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St.

CHICAGO, ILL.
P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas,
M. Andruškeviče,
P. Laikar,
V. Stulpinas,
S. F. Mart ink us,
K. Steponis,
Dom. Venckus,

2345 W. 20 St.
3036 Union St.

3952 W. Lake St.
1521 N. Ashland Av.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd PL

8430 Vincennes Rd.
3241 Illinois Ct.
3222 Auburn "Av.

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

John Dabulskis, 3262 So. Morgan St.
M. K. VHkevič, 3225 So. Halsted St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd.

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, 261 So. 33rd St.

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukys, 1408 E. 25th St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St."

Kur galima gauti “Katali
ką” pavieniais numeriais.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananevicze, 670 W. 18 SL
M. J. VaUskas, 345 Kensington Av.
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

SO. BOSTON, MASS.
P. Mikalauckas, 248 — 4 St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 JVallace St.

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkus, i.11 Its St.

BROCKTON, MASS!
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta. 
si. P. Miszkinis Co., 25 Arthur St. 
J elm J. Rama noski, 135 Ames St

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand St.

„RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

LAVPHNCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Ramanoski, Oak St

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St.

NEW HAVEN, CONN.
J. J. Vaitkevičius, 48 Walnut St.

Telephone Yards 5839.

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS
Liksminkis brolau pas mane atėjęs, 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
vyną ir ruginę degtinę, cigarai tai 
net iš pat Turkijos.

K. DUOBA Ir M. MAZAVSKAS 
£5 So. Mnrgąn St Cnr 35 fit-
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Geriausias Bankvedis Išsimokinimui

'angliškos ’kalbos '
Job vardas yra.’

**VtaaHnis savo rųšies Lietuvlškai-Angliškos Kalbos Rankvedis"
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs “į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą: e Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
{Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių, 
{Amerikos Valstybių piliečiu”. 3 Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 
(Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:;

JONAS M. TANANEVICZE .
3244 So Morgan St. Chicago, Ill.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Lūtigrafuoti paveikslai vienoje spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintų kiekvieno lietuvio stubą.'

Gedeminas, Didis Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijav03> pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. Kaina .....................   30c.

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. Kaina .......... 35c.

D. L. K. Vytautas, 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ...........35c.
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c.
Simanas Daukantas, 22x28 .... 35c.
Dabartinis Popėžrus, Pijus X, ko- 

loruotas, 18x25 .................    25c.
_ Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana ant 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą:

JONAS M. TANANEVICE, 
3244 S. Morgan st., Chicago.

Ths Scholl O 
UŽDEDA ir TAI 

BLEKE APJ 
Darba priimam iri 

4080-82 Archer h 
Szaka 3086 Archer!

STOGUS. TEIPGI 
NGE ir TAISO, 
paszaliniu miestelin, 

u Chian 111- 
s. Tel. Drover 13S3

Ko tu 
šauki bro- 

-^li? Na gi 
kad ma
no burna 

labai sausa, tai bėgų pas 
VINCA SKRABULI

ten gausia milžinišką stiklą alaus 
išsigerti ir havanos cigarų parūkyti. 
1500 Adams St., Gary, Ind.

laida

mams mzcanms
Agtiekorius

Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.

3315 S. Morgan SU Chicago, I1L

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS BALIUKAS

iEOBGE HAZARD
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarafituoja.

8252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

fej&sQ McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park five.

® Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

JEIGU ESATE SUSIRGĘ?
NEVILKINKITE BET TUOJAUS ATEIKITE PAS MUS IR 

DUOKITĖS IŠEGZAMINUOTI PER
Gydytojus Specijalistus iš Seno Krajaus.
Vienas doleris už pilna ir gera egzaminą su geriausiais vaistais

Gvdo jie labai pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIŠKAS ir 
MOTERIŠKAS, net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptinoas ligas, už- 
nuodijimą kraujo, reumatizmą, nusasimus, išbėrimus, ligas plaučių ir 
skilvio, uždegimą pūsles, galvos skausmą, skausmus per kryžių, ligas mo
teriškas, silpnumus ir visokias kitas ligas.

Musų biuruose randasi naujausios elektriškos mašinos naujausiai meto
dai gydymo ligų.
Vai.: 10 iki 12 ryte, 1 iki 3 po piet, 5 iki 7:30 vak. Nedelioj: 1 iki 5 vak.

Biuras: 1118 So. Halstad SL, Tarp 12tos ir Taylor su.

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
LlETlTJrii-iasuSin 

■a
HBUSUI-UETCHtUS

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
_ IR

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo

dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą praaimokinimuj An- 
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirks 
o nesigailės!

Prancūziškos skareles apdaruose___ $1.00
Audekliniuose apdaruose__________ 75o

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, III..

TEL. CANAL H9S

HATTERS & GENTS’ FURNISHERS
MERCHANT TAILORING 898-600

OUR SPECIALTY Blue I.land Ave.

Seniausia ir 
Puikiausia 

Krautuve. Ga
tavų Vyriškų 
drabužių pas 
mus- Teipgi ir 
Siuvam daug 
ant Orderio.

Prekės įnašų nuo $|6-@0 jhi 550-00
JOE DAILIAIS

LIETUVIS PARDAVĖJAS
Naujas No. 1853-55 Blue Island Av.

' -tarpe 18 ir 19 gatvių, Chicago.

Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai gydo moterų ir 
vaikų ligas.

Valandos :nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 
ir nuo 7 iki 8 vakare.

4801 Ashland Ave., Chicago, Ill.
(21—33)

Klauskit 
, ChopenlOc 
, cigarų, nes 
‘ padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs 

4934 So. Paulina St., Chicago, Ill. 
Phone Yards 4154.

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau Baltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTINI, r cigarai 
tai net iB pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris'pas mane 
atsilankys, tai bus Širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd St., Chicago, Hl.

R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėtas 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE, P APSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES ■ SALDES.

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIŲJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
ta po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
: at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. PALTANAVICB
51 Milbury St., Worcester, Maas.

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Specijalistas ligų vyrų, mote
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas ' vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakaAe^k.

Tilps 
dijos, farsai

Visi spauscM^ ’̂y^^^^^^į?^ 
matiškos cenzuro^B - . '
kiekvieną veikalą
scenos veikėju komite^^^^^^^^^^^B

Kaina metams su
Lietuvoje —
Užrubežyje — 4 rm^HHM 

Visus rankraščius ir pinigus
adresu:

VILNIUS, 2 PONOMARSKIJ® 
PEREULOK, No 14, BUTAS 10? 

JONUI STRAZDUI.

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

JTas neturi nahvinės. Pakeleivingi: 
tegu aisilanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,

3200 Auburn Av.

pa

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereezius ant 
pagrabq, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. v Chicago, I1L

THE FALCON- CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av.,

Chicago, HL
Tel. Yards 173J.

■------------------------ j ■ ■ ■ —-

K. STULGA
4513 So. Wood St., Chicago.

r **”Užlaiko Visokį tavo.-ą kaip
Batus čov ęrykas ir kitokius 
vyriškus ' puikius drabužius

Meldžiu nepamirškit i^ano, krautuvės, 
o busite meilingai priimti.

Lietuviškas
Siunčiu pinigus į visas dafl 

greitai ir pigei, taippat ir laivl_
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia kokios rodos arba pagelbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo ruznus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS
537 Collinsville Av, E. St. Louis, Ill.

JEIGU NORITE ŽINOTI KAS DEDAS® 
PLAČIAME PASAULYJ ir LIETUVOJ^M 

tad užsirašykite laikraštį

Rygos Naujienoj
nes tai geriausias darbo žmonių laikraštis.
“RYGOS NAUJIENOS’’ gyvuoja jau trečius metus ir yr^^^H 

^^^rios eiti vis pirmini Delio, kiekvienas gali drąsiai visiems 
ir .šauti su visomis dostf^Įis iKfr^pkįfrJUįličių, _

‘ RYGOS N Alį JIEN G S'
sijos, taip ir iš plataus užsienio. Iš Amern^^^^^Ht^’pasaulio
Aprašo'apie žemės pirkimus, žemiečių bankus, prekystę ir pramdniją, 
darbą, tarnystę, vietas ir uždarbį Rygoje ir kitur.

“RYGOS NAUJIENOS” duos savo skaitytojams per visus metui 
52 numerius didelio ir įdomaus laikraščio. 52 numerius gražaus !

LITERATŪROS PRIEDO

Telephone Gary 182

. J. T. Wachowski
J ADVOKATAS
\ Varo provas suduose kopasek- 
? mingiausial. Reikale kreipkitės 
v po antraszu:
\ Broadway & Seventh Avė.
\ GARY. IND.

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Baukus-^uoda visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie tik piri- 
buna j mus itakiją iįilestą Gary, Ind., 
dėlto, kų^ yra., skilia uąias gyventojas, 
ir -araenhk^as to \nidst6. '>A

Taipgi užlaiko did&iausią karčemą ir 
puikiausią svetainę- visam mieste. ,

Taigi, - katrie lietuviai norite va
žiuoti į ..uitis naują miestą,; kur yra 
didžiausi* plieno fabrikai visoj Ameri
koj, , ir norite užsidėti bis.aį,' arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apgauti vi
sokiems agentams, 'bet atvažiavę' pri
bukite pas manę, ,o imsite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigii katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro
dą ,kur galima darbą greičiau gauti. ‘

Visi norinti važiuoti į Gary, Ind., 
važiuokite ant šito adreso: s

Antanas Bankus,
Cor. 14th Avė.. afid Washington St., 

Gary, Indiana.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, 
dėliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted St.. Chicago, 

Telephone Canal 37

5 po 
Ne

lu.

PARMOS! PARMOS!

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemės” . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių, žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, Bodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au- 

žemė parsiduoda pigiai su 
Galima pasirinkti 
Kaina $10.00 ui 
Norėdami pirkti

ginimui.
geromis išlygomis.
bent kokios žemės.
akerį ir brangiaus.
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Co. Michigan

IM- 23 AKMENŲ 
H'lfO GELEŽINKELIOKffljSZ LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli-i gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 

HtegKaEgįffyia&ffi puikiai visaip iš 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la 
blausiai naudoja: 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkr.s pasiųlijimas. _ Mes 
nusiųsime Bitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir- expreso kaštus 
del peržiūrėjimo; Jei nepatiks,, ne
mokėk nei cent" Už jį -kitur mo
kėtum $35. 14k, paauksuotas lenciū
gėlis dovanai įirie laik-odėlio.

EXCRLSiOB WATCH CO.
•M AttinnMum Bldg., Chicago^ UL

K. MAKAREV1CZE

pu1ku° SALIUNA
Labai ęardi arielkele, szaltas bavarskas 

1 alutis ir puiku. Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn.
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

I užsirašyti.

? LIETUVIS KRIADCZIUS g
® Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
r kaip tai: Ovėrkotus ir visokios ma- 
. dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
k busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
f šokių ceikių; priegtam senas drapa- 
į nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
a buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

® J. Kuczinskas, * g
238 Slocum St. Kingston, Pa. $

' ■ ■ ■ I « 1 . ———aM

fT
Telephone Yards 3547

<D.J.KIL.L_
. f£j kontrakti wFitaW

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rdPl. •' Chicago, IU.
E

m i r f
Broliai neeikit pas žydą

1 . . ....Męs pa si u va m Siutą kokį kas nori. Turiu įvairių 
kningų,skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pa v. 500 m. sukaktu
vių baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašai:

KAZ. KUCZINSKAS, 
IBS I. Wa^iIsUt SL, į

iš kurio per metus susideda didelė ir labai gražaus turinio knyga, kurioj 
tarp kitko telpa ir teatrališka literatūra.

Teatralinius veikalus iš literatūros priedo gali
ma lošti visur: kaimuose ir miesteliuose, ant didelių 
ir mažij scenų. -

žale tų priedų “RYGOS NAUJIENOS” duos savo skaitytojams 
gražias dovanas:

Juokų Kalendorių ir didelę Daktarišką knygą.
Kas užsisakys metams “RYGOS NAUJIENAS” bus pilnai užga

nėdintas ir pasidžiaugs, nes daugiau, kaip p sė pinigų sugrįš atgal, iš 
gautų dovanų.

“RYGOS NAUJIENOS’ ’ eina vieną sykį savaitėj. Kaina su pri- 
siuntimu.j užsienius:- met. 5 r.; pusm. 2 r. 50 k.; 3 mėnesiams 1 r. 50 k. 

‘ ^Redakcijos adresas:
“RYGOS NAUJIENOS”

Katoličeskaja ulica No. 20
RIGA, RUSSIA. . J.

Telefonas

DAKTARAS S. WISSlW
IS SENO KRAJAUS.

• Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jie. 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus Iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.

Atdara Pa- 
nedelio Ut- 
arninko ir 

Ketverge vak 
iki 9 vai.

Atdara Su- 
bates vaka- 
re iki 10:30 
vai. Medei.

hing<§ lkl
Kerte Blue Island Ave. ir 18ta gatve.

Šitos krautuves gabumas pigume
yra plačiai pripažintas. 

Mes esame persitikrinę 
kad mus nuolatinis augi
mas lankytojų rėmėsi ant 
to, kad mes duodame ge
resnį ta vorą už jūsų pini
gus, negu kokia nors kita 
krautuve Chicagoje. Mes 
užkviečiame jumis kad 
galėtume darodyti, kad 
tai yra tiesa ką męs sa
kome, peržiurejimu mus 
gražių siutų, nanjai^M 
mados, spalvų ir išdin^| 
mo kuriuos mes parduo
dame nuo

$10 iki $25
Stasys Kuczis, 

Kazimieras Ramanauskas 
ir Juozas Guičlus.

LIETUVISZK! PARDAVĖJA].

ii-

9



INOS
MHetuvon per

|mZI0 BANKĄ
St., Chicago, III.

Vasario 2 d., 1911 m.

Masazag pavikrinaMkrau.iO cirkulaciją, 
dėlto yra pagelbit^Rą nuo nerviškumo, 
nesuvirinimo mpsKdiAmo taukais ir 
panašių nesveikumS įjnngni suteikia 
skaistumą ir gy v firįj- _ J'eitįlingas prie 
niksterėjimų po grlpsų ir p. Klaus
kite jūsų daktaro ir. reikale kreipkitės 
pas 6 žU

M. JURGELIOJIIENĘ, 
3019 Parnell avė?, Chicago, Illinois.

(netoli 3 Urnos įgatvės). 
Mašuoja moteris ir vyrus.

Priima šiokiomis.; dienomis nuo 9 iki 
11 vai. ryta ir nuo 3 iki 7 vai. vakare; 
nedėldieniais nuo 10 iki 3 vai.

Kell iš musu lietu
viu pardavėju:

C. Kinder No. 78
J. Armon No. 66
Sophie Jakaitis

No. 113
J. Kawall No. 101 
S. Katowska 15.

Dr. O. M; Glaser
3 Didžiausi Atpiginimai

SSy 3.66
4.18 2.

11

4.70 a
5-23;
5.75 3

12 6.28 s
13 6.80 $
14 7.32
15 7.84 ft 

8.37*216
17 8.89*
18 9.41 J
19 9.93 -a
20 10.45 ’•§
21 10.97 -2
22 11.50 o
23 12.02 >S
24 12.54 5
25 13.06 -2
26 13.59*
27 14.11
28 14.63

S c
" 15.15

15.68
16.20

F32 16.73 *
33 17.25*3
34 17.77 o
35 18.29 3
36 18.82 *
37 19-34 §
38 ' 19.86 c
39 20.38 a
40 20.90 jg
41 21.42 *2
42 21.95 B.
43 22 47 S
44 22.99 ?
45 23.51-8
46 24.04 ©
47 24.56 5
48 25.08 a
49 25.60
50 26.13 o
51 26.65 g
52 27.18*
53 27.70 g
54 28.22*
55 28.74
56 29.27

Rublių Rublių $ c
57 29.79 85 44.41
58 30.31 86 44.94
59. . 30.83 87 45.46 *
60 31.36'■» - 88 45.98 3
61 31.87* 89 46.50 o
62 32.40 £ 90 47.03 5
63 32.92 & 91 47.55
'64 33.44 -5 92 48.08 3
65 ' 33.96 “ 93 48.60 j

'66' 34.49 « 94 49.12 «
67 • 35.01 -s 95 49.64 S
68 35.53 3 96 50.17 3
69 - 36.01 g. 97 50.69 *
70 36.58 jj 98 51.21 S
71 37.10-o 99 51.73 S
72 37.63 * 100 52.00 g
73 38.15 J 150 78.00 o
74 38.67 a 200 104.00 .2
75 39.19 s 300 156.00 g |
76 39.72.2 400 208.00 S B
77 40.24 o 500 260.00 g 2
78 40.765 600 312.00 g S
79 41.28 5 700 364.00 * K
80 41.80.2 800 416.00 'C |
81 42.32 £ 900 468.00 B
82 42.85 1000 520.00 g
83 43.37 2000 1040.00
84 43.89 3000 1560.00

šiuo ml apreiškid pagodotal visuo- 
meniai, jog Sau seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisų ir. gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
linus mane rems, esiu namie ant kiek; 
vieno pareikalavimo dieną ir naktj. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendiutose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Telephone Yrrds 2718.

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ.

3253 Illinois Ct., kertž 33-cics gatvės

Moterims Dresių ir Jekių šio sezono

Pamlslykit! $3.98 perdem išsiuvinėtos Drešes $1.97—gražios perdėm 
išsiuvinėtos dreses, .baltos, mėlynos, rausvos, padarytos su lino- 
som (Kimono) rankovėm, su kvoldais pažemėje, $3.98 CIT 
verčios už.............................     .Win V ■

Išpirk savo pačte “Money Orderį“ antn^SMtawmos (tik 
nepamiršk pridedi dar 25c. ant pačto jį su geru
^^^^IWM.Tananeviciaus BanEon^W^P« pačta gausi 
receipu^CTavo pinigai tuojaus bus krajun pasiųsti. Siųsdamas “Mo
ney Orderį” Jono M. Tananevičiaus Bankai, adresuok šiteip:

J. M. TANANEVIČE
3244 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Bzaltas 
alus j 
skani a- f 
rielkair f 
kvepen 
ii eiga

Turiu 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois j2t.,/kerte 33 g

Chicagos Biznierių Adresai
ADVOKATAI.

F. P. BRADCHULIS, 806 Straus Bldg. 
N. W. Cor. Clark & Madison St., 
Res. 3112 S. Halsted St.

INSURANCE OFISAI.
J. W. ZACHAREWICZ, 911 W. 33-rd

Street._____________________ _____________
P. M. HAITIS, 1607 North Ashland

Avė. ,

PASKOLINIMO ir NAMŲ STATYMO
— DR-J'A “LIETUVA”, 1750 S. Union

APTIEKOS. 
LESZCZINSKAS, 3315 So. 
St.

CROWLEY, kertė 31os ir So.

VORKS DRUG STORE, An- 
auskas sav., 1408 S. 49 Avė.

BANKOS.
MAKOWSKI IR SZYMOWICZ, 8813
Commercial Ave.

BARBERIAI.
A. DRAUGELIS, 670 W. ISth Street. 
PETRAS GLOBIS, 12259 W. Wallace 

Street.

burn Avė.______________________
PRANAS PAULAUSKIS, 3237 South

Morgan St.______
KAZ. GLOBIS, 3347 S. Morgan St.
K. PAGIS, 856 W. 33rd St.

CIGARŲ IŠDIRBĖJAI.
M. CZEBNAUSKAS, 2213 Auburn 

Ave.
CIGARŲ, TABAKO IR SALDUMYNŲ 

KRAUTUVĖS.
A. J. KASPARAS, 3239 Auburn Ave.
JOS. SHWARLES, 3259 S. Halsted St.

M. B. KODIS, 2002—i Canalport Avė.
JUOZ. CHAPAS, 1734 So. Union St.
JUOZ. MOLIS, 2350 So. Leavitt St.
LIETUVIŲ VAIZBIŠKAS SUSITEL

KIMAS 301 E. 115th St. •
M. T. KIZIS, 2055= W. 25tlk Street.
JUOZ. MILASZEWICH, 627 W. 18 th 

Street.
JONAS KROTKAS, 2454 S. Oakley 

Ave.
J. JUO ZEN AS ir J. KUCZIS, 2349 S.

Oakley Ave.
WAICZIKAUSKAS ir DARASZIUS,

325 E. Kensington Ave.
KAZ. ŽURAITIS, 3225 Auburn Ave.
BUCAS IB JANELIUNAS, 3440 So.

Morgan St.
JONAS LAKAS, 3327 S. Morgan St.
B. JOHNSON, 1339 — 49-th

Court.
JUOZ. RIMKUS, 1520 — 49-th
Court.

MATULIS IR MIKOLAITIS, 1345 S. 
49-th Avė.

KONTR AKTORIAI.
JONAS MIEŽLAIŠKIS, 2342 South 

Leavitt St.
JURGIS ANDZIULIS, 1327 - 49-th

Court.

KAZ. KUDULIS, 1942 Canalport Ave.
JUR. M. CHERNAŪCKAS, 1900 So. 

Union St.
PRANAS BASZINSKAS, 671 W. 18th 

Street. =
JUOZ. YUKNIUS, 1620 So. Union St. 
PETRAS JAUKSZTIS, 2158 W. 23rd 
; Street.
JUSTINAS STALIGA, 1931 Canalport 

Ave.
M. MIELDAŽIS, 2065 W. 25th St.

, DAKTARAI-DENTISTAI.
DR. ZIMONT, 3252 So Halsted St.
DR. G. M. GLASSER, 3149 S. Morgan 

Street.

DELIKATESŲ KRAUTUVĖS.
T. ANTANAITIS, 3448 S. Halsted 
I Street.

B DRABUŽIŲ IR AP AUTUVŲ 
KRAUTUVĖS.

POVILAS PILKIS, 668 W. 18th St.
A. L. ZACHABEWICZE, 2336 South 

Oakley Ave.
A. PERBY, 2413 E. Oakley Ave, 
A. SUSNIS, 310 E. Kensington Ave. 
LIETUVIŠKA KOOPERATIVIŠKA 

KRAUTUVĖ, Služinski Manager, 
3246—48 S. Halsted St.

K. STULGA, 4513 So. Wood Street.
K. P. SIRUS, 918 W. 33rd St.
M. PALIONIS, 2323 South Leavitt 

Street.
F. GOLUBICKIS, 1412 South 49-th 

Ave.
DUONKEPIAI.
NerTELKA, 3339 Auburn

~ FOTOGBAFISTAI.
THE ATLAS STUDIO 

Lietuviškas Fotografistas 
1719 So. Halsttd St. ir

3142 W. 22nd St.
AS RASHINSKAS, 665 W. 18th 
reet.

GRABORIAI.
MOŽEIKA, 3315 Auburn

iMAVTCZE, 2318 S. Leavitt

■PŪTIS, 710 W. 18th St. Tel. 
f|| 285.
®SEBNĖS IR BUČERNĖS.
■UAUTABAS, 928 W. 33-rd St. 
r BEINA3AUSKAS. 3301 South 
tgan St.

KRIAUČIAI.
JOZEFĄ STANKIEWICZ, 829 — 33-rd 

.Street.
PRANAS KUZMARSKIS, 911 W. 33rd 

Street.
IZ. BRAŽINSKAS IR JUOZ. STUL- 

GINSKAS, 3117 S. Morgan St.
JOS. SKUTAS, 3301 S. Halsted St.
ALEX. RAIZGIS, 1817 So; Union St. 
JONAS BALCHAS, 2239 W. 23rd 

Place.
JULIUS DVILEVICE, 1341 North 

Ashland Ave.
JUSTINAS ANTANA VICE, 1719 — 

21 Ellen St.
P. KAILIUS, 1410 

Court.
49-th

KURPIAI.
JUOZ. KALINAUSKAS, 1405 South 

49-th Ave.

LAIKRODININKAI.
P. K. BRUCHAS, 3248 South Morgan 

Street.
A. R. JUNIEWICZ, 918 W. 33rd St.
—— ... 1..1 ——

MUZIKANTAI.
PRANAS KUZMARSKIS, 911 W. 33rd 

Street.
K. J. FILIPOVIČ, 826 W. 34th St.

PERKRAUSTYTOJAI IR KUBO 
PRISTATYTOJAI.

ANT. ŽEBRAUCKAS, 2142 W. 22nd 
Place.

PIENIAI.
B. IVINSKIENĖ, 1908 Canalport Ave.
ALEX. FILIP AVICZE, 2311 South 

Leavitt St.
JONAS LUKUŠIUNAS, 2316 Hoyne 

Ave.

SALDINAI IR BUFETAI. 
JONAS MAZELIAUSKAS, 3256 So.

Morgan St.
JONAS ŽYLVITIS, 841 W. 33-rd St. 
L. AŽUKAS, 3301 Auburn Ave.
ANT. VASILIAUSKIS, 943 W. 33-rd 

Street.
PETRAS SZLIAKYS, 3231 Auburn

Ave.__________ _____________ ____________
JUOZAS RIDIKAS, 3253 Illinois Ct. 
ANT. LIEKIS, 3301 So. Morgan St. 
J. JUKNIUS, 3247 So. Morgan St. 
T. BADAVICZE, 936 W. 33rd St. 
JUOZ. SELITSKY, 2015 Canalport

Ave.
ADOMAJŠGENEVICZTUŠ, 201» touth

Halsted St.

361 E. Kensing-

DOM. SHEMAITIS, 1750 So. Union 
Street.

JUOZ. S. bHEMIOT, 644 W. 18th St.
JUOZ. SUKZDA, 645 W. ISth St.
JUOZ. KOWABSKAS, 2458 S. Western 

Ave.
ANT. EVANAUSKI, 2425 So. Western 

Ave.
SIM. M. GOLDSTEIN, 2301 W. 25th 

Street.
ALEKSANDRA MATUTIS, 2425 So.

Oakley Ave.
J. J. RADOMSKIS, 2259 West 23rd 

Place.
WM. MUKUS, 2564 Blue Island Ave.
ANT. WOOLBECK, 364 E. Kensington 

Ave. -
J. S. N EZEL SKIS, 263 E. 115th St
JONAS GRINCEVICZIUS, 11506 Front 

Street.
M. RIEPSUS, 658 W. 123rd Street.
PETRAS YUCUS, 165 Kensington 

Ave.
J S. DAWGINTIS, 333 E. Kensington 

Ave.

—----------------------------------

Eussian^Aiperican
.=• JLiino

. 10 S3
Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 

Rusijos ir Anferiaos.
8% d. j Rotterdam • 1*% d. į Libava
III klesa $29.00 , III klesa $30.00
II ;k lesa $45.00. ■ klesa $47.00
T’klesa $52.00 l I klesa $62.00 
Laivai iš New Yorko; Birma Geg.

13, Kursk Geg. ST, Lithuania Birž. 10.
Del smulkesnių, žįpių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

A.E Joson O. Co.
27 Broadway New York. N. Y.

ABELLS
Memorial Bella a BpedaJty*

ADOMAS I 
ton Avė.

KAz. DAUNARAVICZE, 12001 South
Halsted St. • •’

KAZ. ŽIOGAS, 12020 South Halsted 
Street.

JUSTINAS TAMOLIUNAS, 1443 So. 
49-th Ave.

JUOZ. NEFFAS, 1500 South 49-th 
Ave.

ANTANAS KLIMAS, 1410 So. 49-th 
Ave.

JUOZ. MAŽENTAS, 1336 So. 49-th 
Court.

JURGIS ANDZIULIS, 1327
Court.

49-th

1442 49-thF. JUKNIS, 
Court.

SIM. ŽVISAS, 1347 — 14-th St. and 
15-th Ave.

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun; S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kdn. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjhnas Šventos evan
gelijos visų keturių' evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, gerai išro
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu .......................................... $2.00.

Pinigus siųskite ąpt adreso:
JONAS M. TANANEVIČE,

3244 So. Morgan St., 
Chicago, Hl.

5-thJOS. RIMKUS, 1346 -
Ave.

K BUZGIS, 1404 South 48-th 
Ave.

JUOZ. MALONE, 4837 West 14-th 
Street.

bT"DAMBRAUSKIS, 1318 N. Ashland 
Ave.

JONAS NOBBUTAS, 1719 EŪėn 
Street.

ANT. AMBROZAITIS, 1658 Wabansia 
Ave.

MIKAS GRUNKYS 1700 N. Wabansia 
Ave.

JONAS PAJAUJIS, 1825 Wabansia 
Ave.

PRANAS ARSHANSKIS, 8756 Hous- 
ton Ave.

KAK LUKOŠIUS, 8901 Houston 
Ave.

JONAS MEDELIS, 8707 Commercial 
Ave.

SPAUSTUVĖS.
CONSOLIDATED PRINTING Co., Sa

vininkai: Olszewskis, žemaitis ir 
Ambrozius, 814 W. 33rd St., Branch 
4736 S. Wood St.___________  ~

M. g. VALASKAS, 349 E. Kensington 
Ave.

JONAS'
Street.

JTDAS, 1613 So. Halated

Lietuviai Išdirbėjai

Pamlslyk! $4.00 šilkines jekes $1.99

Klein Bros. Markes DYKAI su kiekvienu pirkiniu.

Pamislyk! $5.00 Moterų ir Merginu 
Dreses $2.97—labai gražios pasivai
kščioti, sujungtos su leisais ir gra
žiais išsiuvinejimais, baltos ir spal
vuotos, vertos $5.00, 
dabar......................... .. vKiV I

šimtai madų, su kvoldais ir ruožuo- 
tos, Messalinio šilko, taffeta, Ki
niško šilko, ir gražios retos jekes, 
aukšta arba žema apikakle©! QQ 
vertes $4.00.........................WlnWw

$18.00 ir $20,00 Vyrliii Sistai tiktai $15.00
Mes išdejom ant pardavimo 240 vyriškų gerų vasari
nių siutų, iš kurių dauguma paprastai musų $18 ir $20 
vertes, pasiūti ir padailinti kogeriausia ir iš geriausios 
mėlynos gelumbes, kirpimo pagal paskiausią NME 
modelį, kelnes naujausios mados, miera iki 42 ... wlv

Mes turim geriausius *10 Siutus

ANT WEST SIDES

GERESNE MADA—dėlto kad jie tinka teip kaip geriausLsiutai kurie 
kitur parduodami už augštesnę kainą.

■’.....-............ ... . .h..' - . •

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausių kriaučių kurie 
gerai žino žmogaus didumą.

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.
GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai nuo $7-5* $28-®®
MORRIS & GOLDSCHMIDT

CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 
1922 iki 1932 So. Ha. Is ted Street, . - Chicago. Ill.

ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

r d. H. OLSON
Į ARU ir karštu va- 
I ndeniu šildymo 
r prietaisų įvedimas 

ir pataisymas.

4012

Išstatė Street
Tel.Oaklandl441

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av., Rochester, H, Y.

Kartus Laszai Del Skilvio.
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! T

• Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio. Yra tai vienatinė 
gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir -tt.

Aš pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius.
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

. aptiękoje,. kaip ir mano paties aptiekoje.
' Mano adresas tokis: • iki -.Jg

J. MAYZELS Aptiekorius
, 2424 SO. OAKDEY AVE., CHICAGO, ILL.

Geriausių Havanps ir,namų cigarų
WHITE ftOSE CLUB 

sABOTSKisOir Metukas 
4614 So. Wood Sg., Chicago, Illinois.

liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas
dieną, Jis priima kožną vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5672.

Pramoninįkai

C1M

pagelbiami, apsangojami 
« 

- • Nežiūrint kaip didelė arba maža jus 
krautuvė, ar kitokia vertelgystė, mes 
ur im e carb register} kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

Pramonininkai po visą svietą 
naudoja National Cash Regi- 
sterius dėlto kad:

( Sustabdo klaidas,
Platins biznį,
\ Stabdo nuostolius 

Daugina uždarbį
Prašalina pagundas.

DEL VISŲ ŽINIOS,
Kad aš dabar parduodu vyriškus če- 
verykus No. 6. fffe irllJ, šventadieni
niai, kurie buvo po $3.50 dabar $2.50 
ir mažiau. Mote$iškus5 No. 3, 3% ir 
4, kurie buvo po $3.00 dabar $2.00 ir 
mažiau ir ant visųv kitų tavorų nu
mažintos kainos.

PRANAS BUKAUSKAS, 
4601 So. Paulina St, Chicago, Hl.

J. W. Zacharewlcz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
ulį terių parduota pramonininkams idant 
žs> pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi* 

nigų.

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolėikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gromatoms mašinuk:p, 
britvų, albumų, visokių knygų ir A 4- 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai
sau visokius dzisgcrsli '.s ir žiedus.

M. K. WILKE WXCZE, 
S22& B. HALSTED ST. OHIO AGO, ILL.

Examinavoju Abstractus, ir at
lieku'kituaviBUs reikalusNo- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauty.

911-33rd St.
Tel. Yards 6428

— Kaina ju nuo $15.oo
Telkpokvokit AB RASTKIT KųgALIOGO.

Mes gvarantuojam duoti geresni Cash Register} už mažiau 
pinigų nė kokia kita firma ant pasaulio.

The National Cash Register Co. -
47-49 E. Randolph Str-. Chicago, DI.
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Visotina Išpardavimas Krautuves

gali

fote

TAUPYKIT PINIGUS.

115 East 7th Street

4513 So. Wood StreetK. STULGA
CHICAGO, ILL

TEL. DBOWEE 285

Kleker’s Photo Studio

ANT PARDAVIMO
jhSJreet,FIRE INSURANCE

Chicago, III

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

LIETUVYS GYDYTOJAS patystese
12 South Halsted Street

Telephone Yards 3162

Lotai! Lotai! Lietuvis
•4i ASHLAND

Vandai

Išgydo, kad button sveikas

3244 S. Morgan St Chicago
Jonas M

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių. Namų Savininkų.

laneviėe, 
»’ * leidėja*.

VYRAI! S=S Dr. ZINS

3502 So. Halsted Street,

Tuojaus azale Lehigh Valley dypo. Visokių a* 
fleitų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Ku- 

bpod'Visokiq vvnq, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir. 
prietėliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szlpkortes ant visų linijų ir siuneziu pinigus 
j vlsaįį-dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St., Shenandoah, ra.

kurią 
Apart 
gražu

6 Rašomoji ma 
kiekvienas 
to duodame 

. albumą

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av.
J. Vasilkus, Pagelb., 

4508 S. Wood St.
Aug. Saldukas, Protokolą Rašt 

4738 So. Paulina St.
K. Karkas, Rašt. Fin., 

4519 S. Paulina St.
M. Ambrozaitis, Iždininkas, 

4447 So. Honore St.

S. Pocius Pirmsėdis, 
670 W. 18th St.

Stan. Radaviče, Protokolą Rašt., 
1823 String St.

M. J. Tananevicze Kasierius, 
670 W. 18thSt.

J. Girgždas Pirmin. Padėjėjas, 
913 —- 19th PI. "

Jonas Simanas, Finansų Rašt., 
2037 Canalport Av.

Turi būti parduota tuojaiis gera 
ūkė (fauna), 55 akeriai Michigan 
valstijoj už pusę kainos. Geram pa
dėjime ir tvarkoje. Rašykit arba at- 
sišaukit pas: S. Ežerskj, 828 W. 31st 
St., Chicago, Hl.

Dr-stė Šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

Administracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.

. M. Tananeviče, pirmininkas, 
3244 So. Morgan St.
J. Ridikas, kasierius,

K. Chmieliauskas, riu.tin.ipk.as, 
3231 Auburn Av.

šv; . Kazimiero 
liepos, 1911 m., 
Riverside, Ill.

Inžanga 25e. 
nuo Bridgėpor- 

aYba

Parsiduoda geroj vietoj čeveryką 
krautuvė su šiaučiaua šapa, grynas 
pelnas $100.00 ant mėnesio. Atsišau
kite po numeriu 1907 Cąnalport Avė.

(2HBs ‘ A

Ant pardavimo namas medinis su 
pagyvenimu ant viršaus ir kepykla (ke- 
karne) apačioje. Su visais tam reika
lingais inrankįais:. vežimais, arkliais 
ir tt. ir tuščias lotas šalia. Geroje lie
tuviais apgyventoje vietoje, arti lietu
viškos bažnyčios, biznis, gerai išdirb
tas. Nori parduoti - greitai, nes sa
vininkas nori išvažiuoti į krają. No
rinti pirkti lai atsišaukia pas: A. Ra- 
deckį. 1820 W. . 46th St., Chicago, 
Illinois. (22—25)

Parsiduoda saliunas netoli Apveiz; 
dos Dievo bažnyčios. Parsiduoda la
bai pigiai, jaigu greit kas pirks. Sa
vininkas turi saliuną kitur, tai šį 
nori parduoti. Atsišaukite pas: M. 
J. Tananeviče, 670 W. 18th St. 
(25—27)..

Parsiduoda grosernė ir bučernč su 
ruimais. Kampas 32-nd ir Union 
Avė. (24—26)

Reikalinga mergina prie naminio 
darbo ant farmą. Farmos netoli Chi- 
cagos. Atsišaukite, Juozapas Leš
činskas, 3315 So. Morgan St."

Dr-stė šv. Juozapo Laim. Mirimo, 
(ant Town of Lake) turės savo prieš- 
pusmetinį susirinkimą,, nedėlioję, 25-tą 
d. Birželio 1911 m., 1-mą vai. po pie
tą, svetainėje parapijos šv. Kryžiaus, 
ant 45 ir So. Wood gatvių. Kiekvie
nas sąnaris privaro pribūti, nes turim 
labai daug svarbią reikalą ant ap
svarstymo. Su godon-1,

Raštininkas J. J. Polekas, 
4558 So. Marshfield Ave.

DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Chicago's Lietuvią Drau

gijos Savitarpinės Pašelpos, utarnin- 
ke, 4 d. Liepos (July) šią metą 
Sehuth ’s Grove, Riverside, Ill. Pra
sidės 9 vai. ryto. Inžanga 25c. po
rai. Atsilankę ant šito pikniko ras 
užganėdinimą jausmą. Kiekvieno 
Lietuvio dvasią papuoš puiki s dai
nos didžiojo .choro 81-mos kp. L. S. S. 
ir kitu. Didelis Lietuviškas Benas, 
kurio linksma bus paklausyti ir sma
giai laiką praleisti.

Galima davažiuoti 12- ar 22 gatvės 
karais iki 48 avė., ir tenai paimti La 
Grange karus iki Bergmann’s Grove, 
arba Metropolitan, Garfield Park vir
šutini truk; (eleveitorj) iki 48 avė., o 
tenai paimti La Grange karus iki 
Bergmann’s Grove. Nuo karą iki 
daržui nuvež automobilius dovanai. 
Skaitlingai atsilankyti kviečia, 
(25—26) KOMITETAS.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka
taliką" ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apskelbimus 
“Katalikui" ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir

English-Asiatic Tobacco Co., Dept. T. 
New York City.

DIDELIS 11 METINIS PIKNINKAS.
Parengtas Dr-stės 

Kar., nedėlioj, 30 d. 
Bergmann’s Grove, i 
Prasidės 9 vai. ryte, 
porai. Važiuodami,
to imkit karus S. Morgan St._ 
Halsted St. iki 22 gatvei, tos gatvės 
karais davažiavę, imkite karus La 
Grange, o tie davež iki pačiam par
kui. .

REŽISIERIUS TEATRŲ. 
JfUrtillas Z. Kadzievskis, 

k 2^4 So. Morgan St.

Parsiduoda puikus Saliunas ant kam
po parko, su didele svetaine, iš prie
žasties savininko išvažiavimo ant far
mą. Atsišaukit pas savininką: 1444 
S. Jefferson st., kampas 14th PL, Chi
cago, UI, arba į “ K-to ” redakciją.

(21—28).

Keistuto Paskolinimo ir Buū^.-ojimo 
Dr-stė No. 1 (spulka).

Nauja 40ta Serija atsidarė Gegužio 
11 d. 1911 m., ant Dr-tės susirinkimo 
kuris atsibuna kas ketvergas 8 vai. 
vakare J. Ridiko svetainėje, 3251 Illi
nois Court. ši spulka yra seniausia 
iš visą lietuvišką spulką Chicagoje. 
Akcijos kaina 25c., taigi draugai gali 
užsirašyti keletą akciją, -akcijos užsi
baigia už 6 metą ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami 
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akciją, nes tai yra geriau
sias būdas del susičėdijimo pinigą, 
mokant po kelis centus arba dole
rius ant savaitės. Virš minėta Drau
gystė (spulka) yra po priežiūra valsti
jos Illinois ir yra vedama- pagal tie
sas valstijos.

Paskolas duoda tiktai ant pirmo 
morgage su peržiūrėjimu visą popięrą 
ant atsakančią namą.

Su guodone,
S. A. Pileekas Sekretorius, 

730 W. 17th St.
Chicago, Hl.

Pigiai parsiduoda saliunas, geroj 
vietoj, 8 dirbtuvės šalimis gatvės. 
Parsiduoda iš priežasties savininko li
gos ir daktaro liepimo ligoniui. W. 
Wisniewski, 15640 Halsted St., Har
vey, DI. •< 23—25)

Administracija Dr-stės. Šv 
Mateušo Apaštalo.

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Antanas Mazelanskis, Pagelbininkas,
3302 .’c. Morgan St. ..

Nikodimas Overlingas Rašt. Prot.
3245 So. Morgan Št. ..

Antanas Kasparavičįa.. RrMi.. Fin.
3239 Auburn Av.'. . ■

Kazimieras P. Sirus Iždininkas, 
918 — 33rd Streer.

Tgn'-’.as Brazauskis Knygius, 
3220 Illinois Court.

Parsiduoda naminiai rakandai, la
bai pigiai iš priežasties, jog šąvinįn- 
kas išvažiuoja greit į Lietuvą. . At
sišaukit pas: Tadeušą Simanavičių, 
1337 W. 13 St., Grant Works, Ill. 
(25—27) • . - 7-

Reikalauju į kriaučių šapą jauno 
vaiko, tarpe T5—IK mėtą, .prie tam 
išmoks gerai amatą. Jauni nesibijo
ki!.# mokytis amato, bo amatas yra 
vargdienių užtarytojas. M. Z. Palo- 
nis, 1639 W. 18 Pl., Chicago, Ill.

(24—26)

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

Parsiduoda pirmos klesos bučernė 
ir grosernė, taipogi arklis, vežimas 
ir bogė, 3 šunes ir daugiau visokių 
daiktą, kas priguli prie gaspadorys- 
tės, geroj vietoj ir geras biznis. 
Kas turi ukvatą ant tokio biznio, tai 
labai yra paranku. Nornti pirkti 
atsišaukite ant adreso: M. T. Kezes 
2055 W. 25 St., Chicago, Ill. (25—27)

Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su di
džiausiu pasistengimu: veseliją, kliubą ir visokios rūšies foto
grafijas. Mano specijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 
fotografiją iš mažą į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvės nuo 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jusą fotografiją į remi”

TEMYKITE SĄNARIAI!
Dr-stč Šv. Kryžiaus eis ant pasilinks

minimo V. Kaz. Seserų Vienuolyno, 2 d. 
Liepos (July), dėlto kiekvienas sąnarys 
privalo pribūti ant 2:30 po pietų. Sąna
riai privalo susirinkti ant 69 ir Western 
Ave. iš kur pasitiksime Jo Mylistą Arci-

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Dr-stč šv. Mateušo laikys savo mė
nesinį susirinkimą, nedėlioję, 25 d. 
Birželio š. m., salėje parapijos šv. 
Jurgio ant 32 PI. ir Auburn Av. 
Kiekvienas privalo pribūti, nes yra 
daug svarbiu dalyką ant apsvarstymo. 
Su pagarba, .

Nik. Overlingas, seki.,
3245 So. Morgan St.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas^ naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vdl- 
stijuose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $ 1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- 
Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

pašto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal- 
------ !-----'—• —------- *—!— įgytu per 14 metų 

tamstai parody-

Ant pardavimo geras mnrinis na
mas ant keturių familiją, randos at
neša apie 40 dol. Geroje lietuviš
koje aplinkinėje netoli lietuviškos 
bažnyčios. Parsiduoda pigiai, nes 
savininkas turi išvažiuoti į seną kra
ją. Norinti galit atsišaukti: 3417 S. 
Morgan St. Chicago, Ill. (25—27)

Vyriški ■viršutiniai ir apatiniai marškiniai, kelnės 
šventėms ir darbines, skrybėlės, naktaizos, kalniėriai, 
vyriškos ir moteriškos pančekos; vyriški ir moteriški 
čeverykai ir daug kitokių daiktų, kas kam reikalinga, 
turime. Viskas tas, turi būti parduota bėgyje vieno 
mėnesio ir namas išrandavotąs, nes savininkas neatbū
tinai turi išvažiuoti į krajų. Todėl, pasiskubinkit kol 
dar visko yra pilnai ir naudokitės iš pigumo, tuom už- 
Čėdysit sau didelį procentą, nes viskas bus parduota už 
WHOLE SAKE kainą, nes čia parsiduoda ne kad už
dirbti, bet kad yra reikalas išvažiuoti, ir todėl užčėdy- 
sit “štorninko pelną” sau. Jaigu kas mislytų kitaip, 
tai labai užkviečiame atsilankyti, kad ir nieko ne
pirksit, bet mes busime užganėdinti, kad persitikrin- 
sit, jog tiesą sakom, kad atsakantis tavoras ir pigi 
kaina. Jaigu kas norėtų visą tavorą paimti kartu ant 
biznio, tai labai linkime, ba tąi gera proga; biznis iš
dirbtas ir nesigailės nupirkęs. Atsišaukite pas,

LlgOS
Vidurines Ligos. Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos. Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

Važiuodami imkite Ashland karus iki 
69 St. o 69 karais iki Western Avė. Už 
nepribuvimą bausme $1.00 be jokio išsi- 
teisinimo. “ Su pagarba, 
(25—26). Aug. Saldukas, Rašt.

Administracija Liet. Teatr. 
■Draugystes po priegloba Šv. 

Martino. 
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3^5 S. Morgan St. 
Stonevieze, Yice-prez., 

3206 Auburn Av. 
Kasparas, Prot. Raštin., 
3289 Auburn Av.

^^kDcm. Kailzievski, Fin. Raštin. 
1900 W. 17th St.

B^KMart. Kadzievski, Iždininkas, 
3244 S. Morgan St.

TEMYKITE SĄNARIAI DR-STES SV. 
STANISLOVO V. ir K.

Kiekvienas sąnarys privalo pribūti ant 
pašventinimo Šv. Kazimiero seserų Vie
nuolyno, 2 d. Liepos 1911, į vietą susi
rinkimų turi pribūti ant 2;30 po pietų 
ant 69 ir Western Ave. iškurpasitiksime 
Jo Mylistą Arcivyskupą.

Važiuojant reikia imti karus Ashland 
iki 69—ir 69 iki Western Ave. kur susi
rinks visos dalyvaujant s dr-stės. Nepa
mirškite pasiimti dr-stes ženklą ir baltas 
pirštinaites. Už nepribuvimą bausmė 50c 
be išsAeisinįmo. Paul P. Baltutis 
(25—26). 3244 S. Morgan St.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas. Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas. Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
mo Ligos išgydomos visiškai L——————— 
dSMKgo‘iia“iam*toda’ s“' (Ištyrimas Dovanai) 
V1S1SZKO ISZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir. pasiliuosuok nuo kentėjimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbame Lietuviszkai.

DIDELIS METINIS RINKIKAS.
Parengtas Dr-iės šv. Pranciškaus 

^erafično, atsibus nedėlioj, 2 d. Lie
pos (July), 1911 m., Bergmann’s 
Grove, Riverside, Ill. Prasidės 9 vai. 
iš ryto. Inžanga 25c. porai.

Užprašom visus leituvius ir lietu
vaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ant musą pikniko, kur kiekvienas ga
lės linksmai laiką praleisti, žodžiu 
sakant, kas ant šio pikniko atsilan
kys, tas daug zabovos turės ir daug 
linksmesnis namon .ugrjš. Su godone 

' KOMITETAS.

Paieškau savo pusbrolio An'Įand 
Stanevičiaus ir savo draugo Daini
ninko Kapturausko. Pirmasis paeina 
iš miestelio Skirsnemunės, antras so
dos Skirsnemuniškią, abu Jurbarko 
valsčiaus, Rašeinią pav., Kauno gub. 
Mes visi gyvenome daikte, Jonas, Vin
centas, Benediktas ir musą, sesutė 
Marcelė Stanevičiūtė.- . ,Kas iš musą 
giminią ar pažįstamą atsiranda,' malo
nėkite atsišaukti laišku arba ypa-.. 
tiškai sekančiu adresu: .

Vincentas Staneviče, 
536 W. 14th Place, Chicago, Ill.

■iubas Lietuvos Kunig.
| Mindaugio.
F J. V. Zachareviče, Prez., 

917 — 33rd St 
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

3244 So. Morgan St.
J. M. Tananeviče, Kasierius, 

3244 So. Morgan St 
Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 

32nd Pl. and Auburn Ave.

JUOZAS SZLIKAS 
KATALIKO" GENERALIŠKAS 

AGENTAS.

4dministracija Draugystės 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

4614 So. Wood St.
K. Jovaiszas, Vice-prez.-, 

4600 S. Paulina St. 
Juoz. žalandauskas, Prot. Rašt, 

4513 Hermitage Ave.
3. Vaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 

Antanas B. žemaitis. Kasierius, 
4731 So. Wood 2L

Paieškai! darbo prie siuvimo mote
rišką dfabužią. Turiu praktiką 4 
metą prie to užsiėmimo. Reikalau
janti gero ■ siuvėjo malonėkite atsi
šaukti po antrašu:

Mike Lileikis,
1506 So. Jefferson St., Chicago, Ill.

Dj.ZIN%1<3W&CHiCAGq
Valandcs: Nuo 8 ryto iki 8 vakT NadSlioinsnuo 8 ryto iki 4po*-

TĖMYKITE SANARIAI.
Kiekvienas sąnaris Dr-stės šv. Juo

zapo L. M., kuris yra atlikęs Vely
kinę išpažinti, kur nors kitoj bažny
čioj, o ne šy. Kryžiaus, tai turi at- 
siąsti paliudijimą nuo vietinio kuni
go, kur yra atlikęs; o kurie jfta at
likę Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioj, o neturėjo Dr-stės korteles, taip
gi turi prisiąsti paliudijimą. Visi 
paliudijimai turi but prisiąsti ligi se
kančiam susirinkimui. Su pagarba,

. Prot. Rašt. J. J. Polekas,
.. .4558 So. Marshfield Av.

ir ant lotų įvestas. Geriausia proga 
Lietuviams Įpisįbirkti tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chicagos, kadangi tenai la
bai puikus 56raS. Tenai prieina karai Western Ave. 
ir 47-tos gatvės^ ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c. 

Pasinaudokite iš geros progos, nes trumpu laiku 
lotai bus brangesni.

Dabar yra geriausias laikas pirkti šiuos lotus, 
nes šiuo laiku yra geriausiai statyti namus kadangi jau 
oras gana šiltas.

Atsišaukite prie savininko:

‘Kataliko” Kliubo 
Administracija.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mo;. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

E 20 metų senas laikraštis g 

! “LIETUVAI

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu speciįaiistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant] vyrą nno Varicocelčs, JJtrikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų. Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų h 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims. kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano paty 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, 
sįr kaip išsigydyti ir
/Ažgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 

Namokak už napaaakmlngų gydymą—HEISŽCYDO, NEMOKĖK.

portuota^^^^rafas, siflBdeWs nika- 
liuątą dūda ir .rekordu,-kuris grajina 
garse! if aiškei. Kiekvienas gali turėti 
savo name koncertą. 2. Geriausia 
armonika vokišlao išdir’.mio su notom 
ir ttt. 3. Gražus nikelinis laikrodis 
su muzike. Kiekvieną kartą muzika 
grajina 10 minutą. 4. Gražus, padai
linti vyriški arba moteriški laikro
dėliai. 5. Stalavi inrankiai gražioje 

, dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 
šaukštukas cukrui, 
šinėlė, 
vartoti, 
siskirti 
grafijoms su muzike, 10į/2 col. angštą. 
Gražu užboną alui, su muzika, 8y2 co
lio augščio, su gražioms figūroms, ka
da uzboną paimi muzika grajina, o ka
da pastatai vėl perstoją.

Už musą dovanas vien norime, kad 
pagarsintumėt musą firmą. Atsiųskit 
mums ant rankos 50 centų pačtiniais 
ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 
pakeliu tabako už 6 dolerius, dovaną 
per erpresą.

Kam prekės nepatiks, gali Jį su
gražinti.

■Administracija Dr-tės Šv.
V Juozapo Laim. Sm.

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice-Prezidente, 
4535 So. Honore St.

Juozapas Paleckas, Prot. Rašt, 
4558 So. Marshfield Ave., 

Jonas Przijalgauskis, Finansų raštinin. 
4723 So. Marshfield Av.

Stan. Anučauskas, Kasierius, 
■ 4559 So. Hermitage Ave.

)r-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

U Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

3, Vasikauckas, Pag., 
2409 S. Hcyne Av.

S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18th St.

J. Nev.eraucxas, Fin. Raštin.,
2154 W. 24 St.

If. Palionis, Išdininkas.
2323 S. Leavitt Si.

dministracija D. L. K. Vy 
tauto Politiško Kliubo.

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

425 So. Grant St.
Ji Ažis, Pagelbininkas,

130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fin. Raršt., 

16S N. Washingtc i Lt.
P. Aeeviče, Rašt. Prot., 

58 Sheridan S;.
J. Rėkus, Kasierius -, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Gloh. Kasos,
159 Beese St.

J. Gri maila, Maršalka, 
31 Tannery St.

^^LBįstracija Dr-tes Šv, 
H^Rislovo V. ir K. 
SĮhĮipM' Klimas, Pirmsėdis, 
SyŠg^F>27 Marshfield Ave.

Randis, Pagelbininkas, 
^^^4608 So. Wood St. 
Paulius P. Baltutis, Prot. Rašt, 

3244 So. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fili. Rašt, 

4551 Hermitage Ave.
Kazimieras Stulga, Kasierius, 

4513 So. Wood St.

3252 So. Halsted St., Chicago, Ill
RAŠYK tuyjans, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

LEE PARK, WILKES BARRE, PA. 
i Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 
r 78 Lee Park Ave.

Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
78 Oxford St 

Juozas Adomiuas, Prot Sekr., 
R. F. D. No. 1. Box 172.

Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 
78 Lee Park Ave. 

Frank Zatautis, Kasierius.
R. F. D. No. 1 Box 171.

KRAUJO• 
UŽNUODIdIMt 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Paieškau savo dviejų pusbrolių Juo
zo Prišmunto it Antano . PriSnumi,o. 
Paeina iš Kauno gub., kalino Uhti- 
ninką, 7 matai atgal gyveno Chicago, 
111. Meldiiu atsmaukti ant tokio 
adreso: ■' -

Motiejus Prišmantas,
1350 Bauwanas St., Chicago, Ill.
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Į atsitikimuose 
Jie visų ir my- 
oss žmonėms 
m§m visuose

Prastas darbas valdžios 
/ įstaigų. ,

Kontradmirolas A. Ross 
peržiūrinėjo naujai pasta
tytus namus karo laivyno 
stoties ant didžiųjų ežerų, 
kliri yra statoma North 
Chicagoje. Statyme naujų 
namų atrasta didelės apga
vystės, kas sulaikė atiden
giamų tos stoties. Daugelį 
namų kontraktoriai turės 
pertaisyti bei perstatyti iš- 
riaujo, kas vėl atsieis į pusę 
milijono dolerių.

Kontradmirolas apie tuos 
darbelius nenori duoti 
smulkesnių informacijų, 
vienok nuo kontraktorių ir 
oficierų sužinota, kad pa
matai daugelio namų visai 
prastai pastatyta; vienų na
mų prisieis visai sugriauti 
ir išnaujo statyti; vieton 
gerų plytų ir cemento var
tota visai prasta medžiaga; 
ligonbučio vidus buvo taip 
ištaisytas, kad elektrikos 
firma nenorėjo įvesti švie
sos, kol viskas nebus per- 

^daisyta. Daugybė panašių 
^ęęSvys'čių ^ir padirbimų 

papildyta statyme visų nau
jų namų tos karo laivyno 
stoties.

Toji stotis bus atidaryta 
vos 1-mų dienų liepos š. m., 
kuomet turėjo būti užbaig
ta jau pereitais metais.

vv-
Pigesnė krasa.

Chicagon atsilankė 
Mansio krasos viršininko 
Washingtone trečias pagal
bininkas J. J. Britt, kuris 
laikė prakalbas į laikraščių 
leidėjus temoje pigesnio 
siuntinėjimo laiškų.

Britt savo kalboje išsi
reiškė, jog krasa nėra tam, 
idant uždirbti pinigus siun
tinėjimu laiškų, bet toji vi
suomenės : institucija turi 
užsilaikyti; iš savo pelno ir 
kiek galima mažinti siunti
nėjimų įvairios korespon
dencijos. - •

■ Siuntinėjimu laiškų vie- 
nacentiniais krasos ženkle
liais, manoma sureguliuoti 
persiuntimų antros ir tre
čios klesos siuntinių, idant 
tuomi įvesti ’teisingesnį 
siuntinių padalinimų.

' Miestaspasisavįs naujas 
L. maudynes. '

Miesto valdyba nori pa
sisavinti ir kontroliuoti di
deles privatines maudynes 
prie Wilson avė. Aplinki
niai gyventojai tos dalies 
miesto, kur yra minėtos 
maudynes, patįs pareikala
vo, idant miestas kontro
liuoti; maudynes. Apart to 
gyventojai reikalauja atim
ti leidimus visoms tenaiti- 
nėms smuklėms ir įvesti ge
resnę policijos priežiūrų.

Priešai šaudymus.
Policijos viršininkas Mc

Weeny išleido įsakymus ir 
atsišaukimų į visuomenę, 
kas link 4 dienos liepos 
šaudymų ir nuožmaus 
trukšmo. Atsišaukime vir- 

ųįininkas kreipiasi į geros 
valios piliečius, idant pagel
bėtų sulaikyti tuos bepro
tiškus šaudymus ir tuomi 
mažintų įsiviešpatavusius 
barbarizmo papročius.

’ Viršininko įsakymai at
kreipiami netik į platesnę 
.visuomenę, bet ir į parda
vėjus visokių dirbtuvių ug
nių ir šaudymo prietaisų.

■ Pirmiausiai smarkiai 
^•audžiama šaudyti ypa
čiai visų laikų prieš 4 licy 
į)os dienų. Draudžiama dė-

INIOS 5g
ti petardas arba sprogstan
čių medžiagų po tramva
jaus bėgiais. Draudžiama 
šaudyti užkampiuose ir per 
du bloku nuo ligonbučių. 
Negalima gatvėje x užkurti 
ugnį. „

Peržengimas tų įsakymų 
bus baudžiamas kalėjimu ir 
pinigine bauda. Tas ly tįsi 
netik visuomenės, .bet ir 
sprogstančios medžiagos 
pardavėjų.

Vietoj tramvajaus įvedama 
automobiliai.

Miestelio Lyons valdyba 
surado būdų iš vengti-tram
vajaus į didmiestį. Kaip 
žinoma, tramvajų kompani
ja visuose priemiesčiuose 
už miesto rubežių įvedė 
dvigubų užmokestį už va
žinėjimų tramvajumi. Visi 
priemiesčiai tam pasiprie
šino ir išardė tramvajų bė
gius, idant tramvajai nega
lėtų ten važinėti. Bet tas 
labai trukdo priemiesčių 
komunikacijų sų miestu. 
Tam tiksluinri^lfestkLkfa 
ons "“padfl^^^onTrSKr^^MI 
automobilių kompanija, ku
ri automobiliais vežios gy
ventojus į miestų. Automo
biliai važinės reguliariškai 
kas penkios minutos ir tai 
tomis gatvėmis, kuriomis 
pirmiau važinėjo;tramvajai. 
Priemiestis tokiuo budu ko
voja su tramvajų kompani
ja, nors už važiavimų au- 
tomobiliumi mokama ir . 5 
centai brangiaus.

Chicagos “pažanga”.
' Turbut niekur nėra |iek 

plėšikų, bombistų ir žmog
žudžių kaip paskutiniu 
ku Chicagoje. Chicagoje 
jau dabar beveik visi nešio
ja revolverius, o bombomis 
niekas jau nesistebi. „Viso
kie banditai dalyjami į įvai
rius skyrius, o visi šaudo į 
dešinę ir kairę pusę. Ra
mus miesto gyventojai, net 
keliese drauge, bijosi vaikš
čioti Chicagos gatvėmis. 
Turbūt, į tai atsižvelgda
mas, policijos viršininkas 
McWeeny pasirūpino ap
saugoti moteris,. priverstas 
be kieno-nors- draugavimo, 
vienas eit į tolimas apylin
kes namon. Tam tikslui vir
šininkas išleido paliepimų, 
idant policijantai visuomet 
butų pasirengę, reikalau
jant kokiai-novs moteriai, 
eiti su ja drauge net iki 
pačių namų.

Išsproginta du namai.
“Juodarankiai” vėl rodo 

savo veiklumų, nežiūrint 
policijos užtikrinimų, jog ji 
išgaudė beveik visus “juod- 
rankius”. Pereito j savai
tėj išsproginta oran net du 
namai, kame, apart materi- 
j alinių nuostolių, dar keli 
žmonės sunkiai sužeista.

Pirmiausiai bomba sunai
kino smuklę pn.2218 Went
worth avė., kame gyvento
jai pirmo ir antro aukšto 
liko išmėtyti į visas puses 
ir nekurie sunkiai sužeisti. 
Namų savininkas J. Sotto- 
santo jau nuo “juodaran- 
kių” panašiai nukentėjo 
balandžio mėnesyj šiais me
tais, tad menama, jog tai 
tų pačių banditų darbas.

Dar neužgeso aidas pir
mos bombos, kaip pasigirdo 
išsproginimas namų prie 26 
ir Union gatvių. Namų sa
vininkas ,8. Rinaldo nuo 
‘ ‘ juodąrankių ” gavo grųsi- 
nantį laiškų su reikalavimu 
$5000 atsipirkimo.

Policija negal^R^pikta- 
darysčių ištirti ir surasti 
kaltininkus. Bet tai jau 
paprastas dalykas! ,

Nenubaustos žmogžudystes.
Nuo 22 d. spalio 1909 me

tais, kuomet pakarta pasku
tinį žmogžudį, juodparvį 
Johnson’ų už nužudymų po- 
liėijanto D. Fitzgerald’o, į 
601 dienų nuo to laiko Chi
cago j papildyta 548 žmog
žudysčių ir niekas už tai 
nenubausta, nesurandant 
kaltininkų. Iš 131 žmogžu
dystės, papildytų 1910 me
tais 43 priskaitomos “Juo
dajai Rankai”............

1918 jungtuvių į dvi sa- 
\ vaites.

Šių metų birželis yra mo
terystės jungtuvių mėnesių, 
kadangi pirmos dvi šio mė
nesio savaitės parodo nepa
prastai didelį jungimųsi 
moterystės ryšiu. Per tas 
dvi savaites buvo 1918 
jungtuvių, kuomet ištisų 
birželio mėnesį 1910 metais 
išduota 2.176 jungtuvių lei
dimų.

Jungtuvių leidų^MĮIII 
kas Salamonson 'pranašauja, 
^MKisas šis mėnešis bus 

laimingas šeimynos 
gyvenimui.

Aviatorė gyvasties pavo
juje. ...

P-lė Lilian Leischner, 
studentė Chicagos aviatorių 
mokyklos, tiktai nepapras
tai laimingu atsitikimu iš
vengė pavojaus savo gy
vasčiai. Hawthorne lau
kuose jauna aviatorė ban
dė lakstyti aeroplanu, ku
ris, pasikėlęs kiek nuo že
mės, staiga puolėj bet avia
torė nekuomi nenukentėjo. 
P-lė Leichner tuomi visai 
nenusiminė ir toliau' darys 
lakstymo bandymus.

Pikninkas-protestas.
Pereitoj nedėlioj River

view parke atsibuvo milži
niškas pikninkas-protestas, 
surengtas Chicagos tarptau
tinių socijalistų organizaci
jų ir unijų darbininkų, kai
po demonstracija ir protes
tas priešai suareštavimų ir 
išvežimų Los Angeles, Cąl. 
brolių McNamafų. Prakal
bas sakė tam tyčia atvykęs 
iš Washington© kongreso 
atstovas socijalistas V. L. 
Berger ir geležinių išdir
binių unijos prezidentas F. 
M. Ryan. , "

Kun. Šatkaus primicija.
Birželio 18 dienų šv. Jur

gio K. bažnyčioje atlaikė 
primicijų (pirmasiųs mi
šias) naujai įšventintas ku
nigas K. Šatkus, priklau
santis Hartford, Conn, vys
kupijai. Po mišių gerb. 
džiakonas kun. Kraučunas 
parengė pietus, kuriuose 
ėmė dalyvumų keli dvasiš
kiai, keli Bridgeport© žy
mesni asmenįs ir parapijos 
choras. Kalbėtojai buvo 
sekanti: džiakonas kun. M. 
Kraučunas, kun. 8. Nav- 
rockis, p. P. Mažeika, p. V. 
Zacharevičę, p. J. M. Ta- 
nanevičia, P. Brandukas, 
kun. Ambotas ir pats pri- 
micijantas, kun. K. Šatkus. 
Choras padainavo dailiai 
porų tautiškų dainelių.

Naujai įšventintam kuni
gui velijame visokio gero ir 
palaimos besidarbuojant 
Viešpaties vynyne.

Yvairųs žmonės.
' Tūli žmonės nepakelia, 

matydami savo artyino var
gų, kiti gi tuojau stengiasi 
tokiems gelbėti. Jie visa
dos supranta, kas reikia ne

Kantoras
laiminguose' 
daryti, todd 
limi. Toki 
mes patart 
ūmiuose susirgimuose, šir
dies supy kiniuose, vidurių 
skaudėjimuose^ paeinan
čiuose nuo gazų, galvos su
kimuose ir alpavimuose 
vartoti Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine. Ta
sai vaistas tuojau sustipri
na. Jis sušildo kūnų, su
skubina kraujo vaikščioja
mų, sumažina skaudėjimus 
ir vidurių traukymus, su- 
drutina pilvų ir prašalina 
visus blogumus, pa
gimdytus vidurių nemali- 
mus. Jis reikia vartoti 
taipjau atsitikimuose ner
viškumo, ūmių vidurinių 
skaudėjimų, nusišaldymo, 
galvos ir nugaros skaudė
jimo, vidurių užkietėjimo, 
anemijos ir tam panašių su
sirgimų. Gaunamas visose 
aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

— —Pirkimui Laivakorčių. =
žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime geriausias laivų kompanijas, ant kurių parduoj 
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šia 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja, Ėfl 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvMčs| 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: 
Iš Kraįaus 
$ c KOKIA LINIJA J
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
40.00 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d. 35.00
40.00 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
38.50 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 32.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų ..........................................    2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos ........... ............
1 * .

Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortės kainos.

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parCdoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. . -

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo/birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys ® valandą vakarę: 
nedėliomis, utaraitiksis ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dSenoma bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, Saip s&išiol.

A. OUBZEWSKI
3252 & Halsted St. Chicago.

Priima bankon; pinigus 4* moka 
3%. Skolina piniguti ant; Beal Estate. 
Perka ir parduoda . namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. .Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalie. ■■

OFISO VALANDOS:..... Nąo 8 ryto 
iki '9 Vakaro. 7 Nuo ■' birželio 4 dienos 
šis ofisas’ užsidaryiy’n.valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienioms bus atdaras iki 
9. vai. vakaro, kaip ikišiolei.

MEKAS J.TANANEVICZE
670 W. 18th St. Chicago.

' Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus _ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. 'Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidaryk 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

JOHN J. BAGDŽIUNAS
2334 S. Oakley Av. Chicago.

Priima bankon .pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. . Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki I 
9 vakaro. Nao birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 "valandą vakare: ne- ! 
dėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomiš. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. i

Tarp Tilžės 
...... 4.85 
........... 5.20 
...... 6.95 
...... 6.60

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: -
Tarp Eytkunų ir
5.00 . ..................     Hamburg ....................... ..
5.25  .......................................... Bremen ............... ..............
7.10 .......................... .....-....... Antverpen ....... ................
6.65 ..........................    Rotterdam................ ..............

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai. X

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas; I

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didžiausias in 
geriausias už visus kitus, tai ir. geriausiai ir saugiausiai siunčiame laivakortes 
ir pinigus Lietuvon ir į kitas dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill

************************************************************
•K J - • ., - : ■ ž
įį Jaučiuosi kaip naujai užgimęs. — Ponas Jos. Heihal iš East Jordan, *
* Mįch. prisiuntė mums sekantį laišką: “Malonu man pranešti, kad, pildy- *

'Nlli* damas Jūsų patarimus," tūlą laiką vartojau Severos Gyvasties Balsamą,
£ kuris padare tikrus stebuklus. Dabar jaučiuosi stiprus ir sveikas, rodos *
* naujai užgimęs”. *
************************************************************

i Iszrodai senu?
Rūpesčiai, persunkus darbas, sumažėjimas jiegų 
ir kitos priežastįs sykiu paimtos padaro tai, kad 

Į žmogus išrodo senesniu negu turėtų būti. Pa
žvelgęs veidrodin, matai raukšles, esi išbalęs, 
veidai inpuolę, visa vei do išvaizda sumenkus. 
Padaryk kaip kiti padare ir vartok

Severos Gyvasties Balsamą
TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK, 

Joseph J. Elias, savininkas,
4600 S. Wood St. Chicago.

Priima bankon -pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo'birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarniiikais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaias iki 
9 vai. vakaro, ka&p ikišiolei.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.AshlandfAv. Chicago
Priima banko** pinigus ir moka 

3%. Už sudėtas pin jus musų ban- 
koj duodame-čeki? knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius! ir jie tinkanti 
visur.
Estate, 
lotus, 
(boxes) po $2.50 : metams, 
da laivakortes irnsiunčia pinigus j vi
sas dalis tvieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo .birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 Valandą vakare: 
nedėliotas, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pkigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dilia.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nvo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dięnęras Ims atdaras 
iki H vai. vakj.ro, {kaip ikišiolei.

I 3- — ‘ ' z ’ ■■'-f'.' į • • ■ '

Palaiko virškinimą 
Pašalina užkietejima.

slz x|z Pataiso jaknu nesveikumus.
Apgali silpnumą.
Padaugina krauja.
Suteikia nauja gyvumą.

Užbėga priešlaikini susenejimą, kurie darko tavo Išvaizdą.
Kaina 75 Centai.

Skolinai pinigus ant Seal 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo* bankines skryneles 
Parduo-

Gamta reikalauja
idant pakaktinai išsimiegoti laike kiek

vieną 24-rią valandą. Ar išsimiegi? Jaigu tu
ri silpnus, suirusius ir suerzintus nervus, tai 
negali kaip reikiant išsimiegoti.

SEVEROS NERVOTONAS
atnaujina suirusią nervą systemą, nura

mina suerzintus nervus, atgražina jiems jie- 
gas, suteikia gaivinantį ir stiprinantį miegą.

Bonkutė vienas doleris.

Greitas palengvinimas
yra reikalingas, kada užeina smarkus reu

matizmo skaudėjimai raumeynse drba kūno 
sąnariuose, skaudėjimuose kryžkaulių, dieg
liuose, sustyrime arba neuralgijoje. Tokį tai 
greitą palengvinimą suteikia.

Severos šv. Gothardo Aliejus
Jisai pasiekia patį skaudėjimo gilumą ir 

sulaiko jį. Nieko daugiau nereikia daryti, tik
tai trinti aliejumi, užsipylus ant delno arba 
ant šmočiuko minkštos vilnones materijos, o 
paskui skaudamą vietą aprišti. Kaina 50 c.

Severos gyduoles yra patariamos vartoti ir parduodamos visu geriau
siu aptiekoriu. Pirk tiktai Severos ir neimk Jokiu kitu, kurios butu siūlomos.

Gydymo patarimai dovanai; rašyk in

IS* a CED&R RSPIDS'
A
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