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Metai XIII

® Politiškos Žinios. $
VISOKIOS ŽINIOS. į.

Iš Rusijos.
Užstojus pavasariui ir 

vasarai, vidurinis gyveni
mas pasipuošia dar vienu 
nepaprastu apsireiškimu, 
jau nuo amžių įsigyvenusiu, 
būtent gaisrais. Tai yra 
savotiškas Kinijos gyveni
mo apsireiškimas kartu su 
epidemijomis, badais ir mir
ties bausmėmis.

Ku met Kalbama apie 
epidemijas ir mirties baus
mes tai čion privedamos 
nepaprastai didėlės skaitli
nės daugiau veikia į Rusi- 

- Jos gyventojų jausmus. 
Kur-kas bl< ogesniam padėji
me yra gaisrų skaitlinės, 
kurios tenai nevedamos pa
gal skaičių nukentėjusių 
šeimyną, išnaikintų kaimų 

Į ii’ miestelių, bet stačiai su
vedamos milijonais rublių

■ nuostolių.
Bet net ir tokios skaitli- 

S»ės. nepaprastai milžiniš- 
EHcos ir turtingos, vaizdžiai 
■parodo Rusijos ekonominį 
■padėjimą.
■ Net valdžios paduodamos 
■skaitlinės, kurios yra labai 
■tolimos nuo tikro dalykų 
^■tovio, parodo, kad gaisrų 
^^■^■■■ž penkis metus

m. Rusi- 
930 milijonu

|gisWliški gi išskaitymai 
$&|®dar baisesnes skait- 

Taip, inžinierius 
■■Rusijos gaisrų nuo- 

išskaito iki 336 mi- 
|B į metus. Imperato- 
||Ki-gi Rusijos ugnege- 
'■raugija suveda gaisrų 
IHolius net iki 446 mili-
■ rublių į metus.
■etoli pusę milijardo, tai 
■ketvirtą dalį viso valsty-
■ biudžeto Rusija kasmet 
Fkoja vien tik “raudona- 
Im gaidžiui!”

■ Kita nelaimingos Rusijos 
Į epidemija-badas, kuris, kas

indomiausia, siaučia derlin- 
Į giausiose Rusijos vietose, 
į jau ir šiemet pradeda pasi-
■ rodyti. Jau nekurios Pavol- 
I ges gubernijos ir šiemet yra 
■bado apimtos.
■ Toje dirvoje kaime Bes- 
■kiš, Karnos volosties, atsi- 
■tiko baisi tragedija. Vals-
■ tietis F. Šalkov, po intek-
■ me ilgo badavimo, ingavo 
E sumaišymą proto. Atsigu-
■ lęs nakčia su savo šešių me-
■ tų sunumi, valstietis nu- 
Ikando jam nosį, lupas ir ap- 
■>raužė visą veidą. Kuo- 
■net išsigandusi jo žmona iš- 
■lėgo šaukti pagalbos, tai 
■jis tame laike pasipiovė, 
■išduodamas sau ilgu peiliu 
■eptynias žaizdas. Atbėgę 
■kaimynai jau rado tik atša- 
■usį Šalkovo lavoną .

Minsko gubernijoj, kai
ne Velikije Lūki iškilo 
alstiečių riaušės, kuomet' 

tenai atvyko žemės mati
ninkai skirstyti valstiečius 
į vienasėdžius. Keliolika 
valstiečių, grąsindami prie
varta ir padegimais, nelei
do visiems kaimo valstie
čiams eiti matininkams į 
pagalbą. Pribuvo policija, 
kuri visus maištininkus-agi- 
tatorius, skaitliu j e 16 žmo
nių, sugaudė ir, paliepus 
gubernatoriui, pasodino ka
lėjimam

Rusijos darbininkai taip- 
pat juda.

Netoli stoties “Kutulik” 
ant Siberijos geležinkelio 
sustraikavo taisantieji ke
lią darbininkai. Tarpe 
straikuojančių ir straiklau- 
žių iškilo riaušės. Net šau
dyta iš revolverių. Pribu
vęs burįs žandarų ir polici- 
stų daugumą straikininkų 
suareštavo.

Sodžiuje Voskresenskoje, 
Vladimiro gub., sustraikavo 
Serpuchovo akcijonierių 
bendroves dviejų didelių 
fabrikų darbininkai. Rei
kalavimai vien ekonomi
niai.

Odesos skyrius moterių 
globos draugijos į busimą 
tos draugijos visų Rusijos 
skyrių suvažiavimą įneša 
sumanymą įsteigti tarptau
tinį “Moterių pagalbos rau
doną kryžių” toms mote
rims, kurios patenka į vie
šus namus. Tam tikslui 
manoma organizuoti tarp
tautinė ekspedicija į rytų 
šalis ištyrimui pardavinė
jimo gyvų prekių būdų ii’ 
išdirbimui įstatymams su
manymų. Į ekspediciją ti
kimasi patraukti daugelį 
žurnalistų, tarpe kurių ži
nomą rusų raštininką Ku
priu’ą.

Miesto Baku teismo pa
latoj pradėta tardyti garsi 
byla buvusio slaptos polici
jos viršininko Rogizos, oko- 
lotinio nadzirateliaus Bagi- 
rovo ir agento — liuosano- 
rio, kaltinamų organizavi
me provokatorių-bombistų 
bandos.

Anglijos karaliaus vainika
vimas.

Karalius Jurgis V, aš
tuntasis paeiliui iš Hanover 
namų, pereitą ketvergą 
Londone apvainikuotas Di
džiosios Britanijos karaliu
mi, lygia dalimi apvainD 
kuota ir jo žmona Marė.

Po vainikavimo iškilmin
gų apeigų, karalius' su ka
raliene priimdinėjo savo 
valdinių pasveikinimus.

Visos tos iškilmybės ir 
gyventojų krykštavimai 
nurodo tai, jogei anglų tau
ta be luomų skirtumo' gar
bina monarchizmą.

PMčios iškilmybės, ėjimas
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Anglijos feldmaršalas, lordas Kitchener, peržiūri ludijų oficierus, atkeliavusius Londonan karaliaus 
vainikavimo iškilmybėsna. Su senais tais|sąvo pažįstamais lordas meilingai sveikinęsįs.

į Westminster Abbey sav 
gražumu perviršijo visa? 
kitas buvusias, tos rųšies iš
kilmes.

Ėjimas iš Buckingham 
rūmų į Westminster Ab
bey ir atgal buvo viena ne
pertraukiama karaliui ova
cija.

Ėjimas buvęs padalintas 
į tris skyrius: pirmame 
skyriuje buvę karališki 
svečiai, antrame — sosto 
inpėdinis ir karaliaus na
miškiai, trečiame pats kara
lius su'karaliene.

Tvarką dabojo kariuome
nė, kurios tam' tikslui su
traukta net 60.000.

Karaliaus prisaika per
mainyta. Seniau, karalius 
prislėgdamas, turėjo pasi
sakyti, jog persekiosiąs ka
talikybę, bet dabar tų ne
lemtų žodžių -neištaria, tik 
pasako, jogei gįsiąs protes
tantizmą.

Milijonai toms ..tuščioms 
komedijoms išleidžiama, 
kad tuotarpu pačiame Lon
done tūkstančiai gyventojų 
badmiriauja.

50.000 sufragisčių ėjimas.
Anglijos moterįs-sufra- 

gistės, kovojančios už ly
gias teises su vyrais politi
koje, pirm vainikavimo iš- 
kilmybių Londone paren
gusios demonstracijinį ėji
mą, kokio dar pasaulis ne
matęs. Tame ėjime daly
vavo mažiausiai 50.000 su
fragisčių.

Tai buvo demonstracija, 
kuri pasauliui prirodė, kad 
moterų kova už politiškas 
teises, besitęsianti jau 60 
metų, užima vis platesnį 
lauką ir jų tame atžvilgy 
laimėjimas artinasi.

Moterįs gatvėmis sutik
imai ėjusios, po penkias ei
lėse, kaipo kareiviai Ėju-

&IĮ
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ios kuopomis? kiekviena 
kuopa su savo orkeštromis, 
Nešta tūkstančiai veluvų ir 
moterų -teisių paparčių.

Du milijonai Londono 
gyventojų ištisiomis gatvė
mis prisižįųrinė.. tai eise
nai ir sveikino £as kariau- 
ninkes už-sąYo teises.

Ėjime buyto reprezentuo
jama visi luomai ir užsiėmi
mai; taigi A&aRSftiatėsi ei
nančios aiį^va^nbjančios: 
kųnigaikgti^ės, B^ristokra- 
tės, . artistes, ^ąldininkų 
žmonos, tmo^slii^srkės, dak
tarės, ' profesoresy. ’mokyto- 
jos, rąštininįės, ^StžĮkantės, 
ligonių - pr^iųrėt^jos, san- 
kroyų dąri^hin^š; skalbį- 
kės, tarnaitės, oč ant galo 
vyrai sinipatizuęjąnti tam 
moterų ju&ėjimuifefe ’’

Ėjimas ' ’ vilų padaręs
milžiniškąfe^pudį ir ’ nesi
gailėta pagotos žodžių. '

į Generolo- J^iazo ^preiški-
• y^įas. "

Meksiko -pabėgnsis prezi
dentas Diąz į Europą taip 
labai buvo persigandęs ir 
susimaišęs, kad ištisą kelio
nę garlaivių, į nieką nei ne
prašnekėjęs ir lupąs ati
daręs tik I«phnijos pakraš
čiuos, kuonffet garlaivis su
stojęs nostė'Santander.

stovai ėm^x 
klausinėtiirąpiaz

Jisai apreiškęs, Ijogęi iš

. visko 
[ešigailė- 

jęs žodžių5-pasakojimams. 
Jisai apreiškęs, čjogei iš 
Ispanijos kja^aują|.į JPary- 
žių, kur turi 
rus specijali 
d paskui nw 
cariją ir te?

Jam nėi^ jokios bajmės 
ramiai gywiiti, nes su sa
vimi iš Meksiko išsive^im- 
lijonus, žmonių kraują ir 
prakaitą. £ fe> 

Paklaustas ap> pasilįau-

i|įąs pas dakta
rus pasigydyti, 
((duosiąs į Švei- 
f apsistosiąs,

'fe

kimo iš prezidentystes 
prježastį, jis atsakęs, jogei 
nenorėjęs . matyti. Meksike 
didelio kraujo išliejimo, 
krašto, suvargimo fįriąnsišr 
kai ir svetimų. viešpatysčių 
įsimaišymo. Revoliuciją, jis 
butų galėjęs panaikinti, „bet 
tas dalykas butų užėmęs 
mažiausiai metus laiko, o 
tuokart visokiems kapita
listams butų buvus pra
gaištis.

Esą, jis nekaltas, kad 
Meksike užgimus revoliuci
ja, kadangi jis negeidęs ten 
vąldovauti. Ant visados 
apsigyvensiąs Ispanijoj, 
nes tik ispanų kalbą mo
kąs. ... ’

Teisinasi kieku galėda
mas tasai verguvės ir skur
do buvęs patvaldis. .

.Portugalijos monarchistai.
Portugalijos vyriausybei 

valdiškuoju keliu pareika
lavus pas Ispanijos vyriau
sybę, kas link sutvarkymo 
iš Portugalijos Ispanijon 
pabėgusių monarchistų 
suokalbinikų, Ispanijos vy
riausybė suėmė kapitoną 
Conceire, papulkininką 
Chagas ir senatorių Aivaro. 
Jie visi.— tai Portugalijos 
monarchistų vadai.

Lizbonoj-gi areštuota dr. 
Ą. Cąmpos, emerituotas ge
nerolas S. Gama, miguelis- 
tų partijos vadas. Abudu 
kaltinami už suokalbį prieš 
dabartinę respubliką.

Aišku tatai, kad Poi'tu- 
galijos vyriausybė nuspren- 
džius neatmainomai išnai
kinti visokį monarchistų ju
dėjimą.

Lizbonos dienraštis “EI 
Mundo” padavęs žinią, kad 
monarchistai nuslinkę į 
šiaurius, ties Lindoso, ir 
kad pačioj Lizbonoj polici
ja susekus monaiictiistų

B >• ■
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agentūrą. Iš surastų do
kumentų patirta, kad jie 
jau buvę surinkę milžiniš
ką kapitalą, paskirtą kontr- 

: revoliucijai.
Ir esama dar sviete to

kių kvailių, kuriems norisi 
matyti sostus su dykaduo
niais.

Indomųs šiame metašim- 
ty apsireiškimai!

Portugalija apskelbta 
respublika.

Birželio 19 dieną Lizbo- 
non susirinko pirmasis res
publikos parlamentas. To
ji diena visados pasiliks 
Portugalijai tautine švente. 
Parlamento 192 nariai tą 
dieną susirinko ir Portuga
liją valdiškai apskelbė res
publika, provizorinės vy
riausybės ediktą patvirti
no. Tasai atmintinas aktas 
atlikta proklemacijos per
skaitymu atstovų bute, o 
paskui susirinkusioms prie
šais butą minioms.

Proklemacija netiktai pa
naikina monarchiją, bet dar 
pasmerkia visą karališką 
Braganzų giminę ištrėmi
mam

Jungtinių Amer. Valsčių 
legatas Lorillard tą pačią 
dieną inteikęs vyriausybei 
iš Washingtono raštą,, kad 
Jungtinai Amer. Valsčiai 
Portugaliją pripažįstanti 
respublika. •

Toji atmintina diena vi
soj Portugalijoj buvo iškil
mingai švenčiama.

savoAnglijos sufragistės 
kovai su vyriausybe už ly
gias teises pirm penkerių 
metų pradėjusios rinkti ka
pitalą, kurio nūdien jau su
rinkta $515.000. Tasai “ko
vos” kapitalas nutarta pa- 
daugintį,-lijg $1.250.000.

Portugalijos pirmasis 
parlamentas andai savo res
publikos pirmuoju prezi
dentu išrinkęs nekokį tai 
Anzelmą Bracampą, kuris 
republikonų revoliucijoj vi
sai neėmęs jokio dalyvumo.

Buvęs Meksiko preziden
tas Dia^^andai garlaiviu, 
piibuA^^^uswii Havre ir m 
ten geležinkeliu iškeliavęs 
Paryžiun. Visur jis šaltai 
priimtas. Paryžiuje jis 
norįs pasigydyti ir paskui 
keliauti į Šveicariją.

Tomis dienomis buvo pa- 
sklydęs gandas, jog pppe- 
žius vėl susirgęs ir tai pa
vojingai. Tasai gandas iš 
Vatikano užgintas, kadangi 
popežius, nors retkarčiais ir 
nesyeikatuojąs, tečiau užsi
imąs savo kasdieniniais rei
kalais, kaip kad paprastai.

Iš Rymo Paryžiun priva
tiniu keliu pranešama, kad 
Italijoj išnaujo ^apsireiškus 
choleraJir būtent : NeopoWjr 
Salerno, Palermo ir Veneci
joj- Vyriausybė to apsireiš
kimo nenorinti viešai, ty, 
valdiškai skelbti. Visui 
įvesta atsargumo budai.

*

Franci j os bažnytinių tur
tų likvidatorius, Duez, ku
ris pardavinėdamas bažny
čių turtus pasisavino ir sa
viems reikalams praleido 
net daugiau milijono dole
rių, Paryžiaus apskričio 
teismu pasmerktas 12 metų 
sunkiems darbams.
du jo sandarbininku gavę 
po du metu kalėjimo.
tokias šunybes Francijos 
teismas gana teisingai pa
sielgė.

.‘.j:

Kitu

Už

Iš Rusijos miesto Kijevo 
tomis dienomis . ištremta 
1000 žydą šeimynų, kurie ta
me mieste neteisotai gyve
nę. Seniau tie žydai vyriau
sybei buvo persistatę dak
tarais, advokatais ir kito
kiais profesijonalais ir bu
vo leista jiems gyventi. Bet 
šiais laikais yla iš maišo iš
lindus činauninkams “ne- 
snaudžiant”, ty. negaunant 
iš žydų kyšių...

Austrijoj atsibunanti at
stovų parlamentan rinki
mai. Vienur rinkimai at- 
sibuna gana ramiai, o kitur 
liejama kraujas. Antai Ga
licijos mieste Drohobls bu
vę riaušės ir kariuomenė 
ant vietos nušovus 29 žmo
nes. Sužeista keli desūtkai. 
Už tai kaltinama pačios vy
riausybės nesumanumas ir 
provokacija. Lenkai sukė
lė tikrą gevaltą prieš tokius 
nedorus vyriausybės su mi
niomis pasielgimus.' Kitur 
ir-gi Luta krųyinų susirė* 
mimų.

1
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PARAPIJŲ REIKALAI.
J. E. Magilevo arci-vys- 

kupo Kliučinskįo įsakymu 
Rygos- katalikė’ parapija 
padalinta į tris parapijas: 1) 
parapija Šv. Sopulingosios 
Dievo Motinos (senoji baž
nyčia) — jai pridera Ry
gos miestas iki Suvorovo 
gatvės, Peterburgo prie
miestis, Raudondauguvys ir 
visa Rygos gubernija, iš
skyrus Dorpato apskritį; 2) 
Šv. Pranciškaus parapija — 
prie jos priskirta visas Ma
skvos priemiestis, miestas 
iki Suvorovo gatvės ir nuo 
Kermeno parko; 3) šv. Al
berto parapijai priskirta 
Mintaujos priemiestis ir 
visas Uždauguvys. Šv. 
Pranciškaus parapijos kle
bonu palikta kun. prel. A- 
fanasavičius, šv. Motinos 
Sopulingosios (senosios) — 
kun. Dukalskis, šv. Alber-

PUNIA.
Vilniaus gub.

Musų parapija grynai 
lietuviška. Kai-kurie (to
kių maža) moka ir lenkiš
kai. Bet nei vieno neras
tume tokio, kuris nemokė
tų lietuviškai. Pridedamo
sios pamaldos visuomet bū
davo lietuvių kalba, neskai
tant atlaidų, per kuriuos sa
koma du pamokslu lietuvių 
ir lenkų kalba. Tai daro
ma del atvykstančių svečių 
iš kitų parapijų.

Ligšiol pas mus buvo ra
mu. Bet ramumas ne vi-1 
siems tepatinka. Taigi ir 
pas mus atsirado jos_ ardy
tojas. Tai p. Vadeikis, tu
rįs Punios parapijoj mažų 
palivarkėlį. Išgalvojęs kaž
kokių “polskų viarų”, ėmė 
inkalbinėti žmonėms, kad 
reikia į bažnyčių įvesti len
kų kalbų (busiu gražiau), 
reikių iškelti visupirmu šis 
klebonas ir tt. Važinėjasi 
po parapijų, prižada už pa
sirašymų po prašymu 10 r. 
ir sakosi, kad jam valdyto
jas liepęs surinkti 10 para
šų. Neatbaido musų kar
žygio nei lietuvių pajuoki
mai; kai-kurie net išstumia 
pro duris neprašytųjų sve
čių. i

Neišsigųstume vieno ne
nuoramos, jei nebūtume 
matę ir girdėję, kuo pasi
baigia panašus endekų dar
beliai. Gyvai pamename 
Joniškio, Kodinės, Asavos 
ir kitų parapijų atsitiki
mus. Nenorėdami todėl, 
kad iš musų bažnyčios butų 
išvyta musų tėvų kalba, 
mes lietuviai-katalikai, Pu
nios parapijos, skaitome rei
kalingu daiktu viešai ir 
griežtai prieš p. Videiko pa
sistengimus — užmesti J 
mums bažnyčioje lenkų kal
bų — protestuoti.

A. G. Jurgis Urmana- 
vičius, Vincentas Roža- 
nauskas, Mykolas Ber
natavičius, Juozapas Gra- 
mauskas, Kastantas Bo- 
kunas, Juozapas Vaitke
vičius, Pranas Dzenkaus- 
kas, Kastantas Kar., Ka
zys Laukaitis, Mikas Vir
bickas, Juozapas Paulau
skas, Jokūbas Urmanavi-i 
liūs.

sėdėti trošku... valio į žalių
jų pievelę! Ramiai jauni
mui besibovijant, atvažiavo 
policija, sustatė protokolų 
ir visus surašė. Drebame iš 
baimės, nežinodami,. į kokį 
Sibiru mus išgrūs?

Tų pačių dienų trįs ber
niokai samdininkai Natiš- 
kių kaimo, jau Vabalninke 
aludėje gerokai sukaušę, 
grįždami užėjo pas ūkinin
kų A. (tuo laiku čia buvo 
pakasiuos) ir paprašė alaus. 
Gavę kibirų alaus ir jį iš
gėrę, pareikalavo antrojo. 
Negavę, sudaužė kibirų ir 
nuėjo pas kitų ūkininkų M. 
Rado jau miegančius šeimi
ninkus ir jų vaikus. Puo
lė ant šeimininko, nutrau
kė nuo lovos ir, grasydami 
užmušti, pareikalavo alaus. 
Išsprukus iš jų nagų šeimi
ninkui ir išbėgus pro d 
ris, mušeikos jį 
tuo-tarpu mot^g 
mė duašgj sei-
kos vėl pradėjo įnirtusiai 
belsties ir laužti duris. Mo
teris išsigandusios spruko 
pro langų. Išlaužę duris, 
sudaužė uzbonus, puodus, 
puodynes ir visa kas tik į 
jų rankas pakliuvo.

Tų pačių naktį ūkinin
kai puolėsi į policijų, bet 
nieko nesurado, nes ši buvo 
užimta Inkunų jaunimo su- 

I rašymu. Ant rytojaus ap- 
siskundusi pristovui, šis, 
patyręs kad niekas nebuvo 
Natiškiuose nei užmuštas, 
nei sužeistas, ranka numo
jęs, pasakė: kas man bėda.

T. M.
— Musų miestelio ūkinin

kams pernai metais nutarus 
skirstyties į vienkiemius, 
susitaikius su gritelninkais 

g j del ganyklų, dabar jau ma
tuojama žemė. Matininkas 
rusas, lietuvių kalbos nemo
ka. Nemokėdami rusų kal
bos, musų žmonės daug tu
ri vargo, kolei su vertėjo 
pagalba susikalba.

T. M.

veiklumo. Buvo net 3 vi
suotini susirinkimai, per 
kuriuos buvo svarstomas 
klausimas apie pasistatymų 
namų 12 sieksnių ilgio ir 6 
sieksnių pločio. Bet kaip 
tų sumanymų įvykinti, ik
šiol nieko tikrai nenutarta. 
Ir nieko tame stebėtino nė
ra. Juk tokie namai ap
sieis virš 2.000 rub., o ka
soje tėra apie 300 rub. Vis 
dėlto tikimės ingysių savo 
namus, nes be. jų apsieiti 
negalima: nei kur susirin
kimai daryti, nei vakarai, 
nei paskaitos, nes visi 
Aluntos namai žydų ranko
se, o jie musų draugijai nei 
kertelės savuose namuose 
nenori užleisti. Susirinki
mo buvo patarta rinkti pa
jus, kas kiek duos, ir pra
šyti klebono išsirūpinti 
konsistorijos leidimų staty
ti tuos namus ant parapijos 
žemės. Man rodos, ar ne- 
geriaus mums butų nusi
pirkus jau gatavi namai 
pav. p. Katino, o jaigu st 
tyti nauji, tai

nedi-

DAUGAILIAI, 
Ežerėnų apskr.

Daugailių miestelis 
delis. Yra vienok dvi at
viri smukli ir keletas slap
tų. Smuklės sekmadieniais 
šiaip jau šventadieniais 
kimšte prikimštos, papras
tomis dienomis liuosesnės. 
Na, užtat rudenį, kaip su
važiuoja iš visų šalių dar
bininkai miestelėnai, tai 
Daugailių smuklėse ūžia ne
lyginant avilyj bitės.

Pradinė mokykla viena; 
mokytoja rusė, lietuvių kal
bos nesupranta. Yra la
bai mažai skaitančių laik
raščius ir knygas. Gal ir 
tvertus skaitymo, kad pa
ragintų, bet tokių čia nesi
randa.

er visuo- 
nnųjį susirinkimų buvo 
vienbalsiai priimtas p. J. 
sumanymas — įvairiais bu
dais kovoti prieš slaptų deg
tinės pardavinėjimų, nes da
bar kiek miestelyje žydų 
namų, tiek smuklių. Pa
naikinus tų žydų “malonę”, 
gerokai sumažėtų girtuo- 
klybė.

Be to nutarta birželio 26 
d. surengti Atimtoje lietu
vių vakarų. Kaip girdėjau, 
jau nusiųstas prašymas 
Kauno gubernatoriui ir ar
tistai mėgėjai jau mokinasi 
“Užburtų Kunigaikštį”.

— Kovo 29 d. atsidarė 
senai laukiama r vartotojų 
draugijos sankrova. Gegu
žės 1 d. valsčiaus raštinėje 
buvo pirmasai draugijos vi
suotinas susirinkimas. Iš 
apyskaitos liglaikinės val
dybos matyti, kad draugi- 
jon iki tai dienai įsirašė 64 
nariai ir pajų piešta 1254 r.

Išrinkta valdyba: pirmi
ninku p. S. Kozello-Pok- 
levski, .iždininku kun. T. 
Nainin, sekretorium p. A. 
Kliučinskis ir valdybos na
riu p. J. Prūsas. Jų kan
didatais E. Širkevičius, 
kun. D. Vainauskas, A. Ju
cius, ir T. Tarulis. Į revi
zijos komisijų išrinkta 12 
asmenų, jos pirmininku dr. 
J. Gaidys. Sankrovų veda 
p. Juozas Kazėnas. Gerai 
pažindamas savo darbų ir 
žmones, moka jiems intikti, 
todėl turi nepaprastų pasi
sekimų — prekių negalima 
suspėti atgabenti — tuojau 
ir išperka.

Barbora C-tė.

buvo

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr.

Inkunų kaimo jaunimas 
gegužio 1 dienų surengė ge-

ALUNTA, 
Ukmergės apskr.

Valdžiai uždengus “Vil
niaus Aušros” draugijų 
(taigi ir Aluntos skyrių), 
ilgų metų sėdėjome rankas 
sudėję. Kų gi darysi, sa
kė kai-kurie, kad ir vėl su- 
sispiesime į kuopelę, val
džia vistiek trukdys musų 
darbų. Bet blaivininkams 
sukrutus, tuojau po Naujų 
metų atsidengė “Blaivy
bės” skyrius, į kurį dabar 
jau įsirašė 600 narių. Tai 
parodo, kad ir aluntiečiai 
supranta draugijos naudin
gumų. ‘ ‘ Blaivybės ’ ’ sky- 
rius ligšiol neparodė dideŪp

LAUKSODA, 
Telšių apskr.

Seniau miestelyje 
vos 4 ūkininkai, dabar jų
priviso daugiau; užsiliko 
vos vienas ūkininkas kaip 
ir čielas, kiti pasidalino, at
sirado plecninkų, du Bobi- 
liu ir Lauksoda butų šian
die tikru sodžiumi, jaigu 
nebūtų įsimaišęs veislei 
vienas žydelis. Nekaip, 
žinoma, jam sekasi, bet vis 
dėlto yra “pašaliniu Lauk- 
sodos abyvatėliu”, turi sa
vo piečių ir kromelį. Šin- 
kavo jis ir degtinę, bet da
bar pabūgo — liovėsi.

Užmanė lauksodiškiai ei
ti į vienasėdžius, atvyko ir 
matininkas. Dalinimas bet 
čia keblus. Gal mažai kur 
taip nevienoda žemė, kaip 
čia: molynai, grantynai, 
baltžemis, kalneliai, torpi- 
nai pipsp

šituos kcMuhi 
dar vienaki kž£-kurių pla
čiau gyventa ’(čia seniau ii 
žemaičiai 'degtinę šinkavo) 
ir po triiipii^iulęų žemelės 
praleista. ’' T)abar ginčai. 
Verta žinoti ūkininkams, 
kad prieš 1906 m. ir po jų 
namie, ne pas notarų, daryti 
dokumentai apie žemės par
davimų arba užstatymų, 
nebeturi svarbos; užtat 
prie dalinamos į vienasėdi- 
jas matininkas į tuos na
minius popierius neveizi. 
Delei tokių tat dokumentų 
kils nemaža bylų-bylelių, o 
tie dokumentai esti papras
tai melaginti, kaip tai sako
ma — auksinuoti”, ant jų 
padėta dvilinka, 
įmokėtoji suma, 
nebūtų, 
vengiant 
ateityje, 
notarų.

Per šalį veizint į mati
ninko pasielgimus, darosi 
truputį šlykštu: vedant 

ijų, tin griūti me- 
i, tvoros, turi būtinai 

apčius nuo kapčiaus būti 
regimas. O gi kapčiai vėl 
— sieksninis dijametre! 
Klausiu, kodėl jis taip dir
ba? — Kažin, ar užsienyje 
toks medžių skinimas, arba 
taip didžių, žemę dirbant, 
kliuvančių kapčių darymas 
butų pagirtas, ar ne?

Lauksodiškiai per didelį 
inkalbėjimų buvo sutikę 
duoti žemę mokyklai sta
tyti, tai nusprendė ir per 
seniūnijos sueigų. Dabar 
dar nežinia, ar jų nuspren
dimas bus patvirtintas. .

Svietelis čia tamsokas, 
dauguma nemoka skaityti, 
o apie raštų tai nei kalbos 
nėra: vargonininkas nesus
kumba laišk-ų rašyti. Išei- 
vyste Amerikon perdaug 
įsikerojusi, darbininkų 
trūksta, o nuo Amerikos tai 
nei sakykla nesulaiko. Ne
tiki pasirengusieji, kad 
dingo Amerikoje auksinės 
dienos. Margalis.

RADVILIŠKIS, 
Kauno gub.

Čia inkuriama elektros 
varomas malūnas. Intaiso 
jį inžinierius elektrotechni
kas Kaz. šnapštys. Mo
kestį už malimų žadama im
ti kuomažiausį; grudai bu
siu priimami pagal svarų, 
pagal svarų busiu grųžina- 
mi ir miltai. Malūno intai- 
sytojas mano, kad tų pačių 
elektro pajėgų galima bu
siu sunaudoti, be malimo, 
dar apylinkės gyventojų 
naudai, būtent, būstams ap
šviesti, mašinoms varyti 
tt.

ir

ALYTUS, 
Suvalkų gub.

Pirmadienį, gegužės 16 d. 
Alytaus miestelį aplankė 
ugnelė, sunaikinusi beveik 
didesnę miestelio dalį. Iš
liko bažnyčia, valsčiaus val
dyba ir pa'čtaš, užtat supleš
kėjo visos prekybos įstai
gos, sankrovos. Ugnelė 
prasidėjo iš tartoko, kur 
buvo palei pat Nemuno. 
Bet vėjui1 permetus ugne
lę kiton pusėn — vandens 
pritruko ir net gesinti ne
buvo galima. Dauguma su
degusiųjų trobesių nebuvo 
apdrausta.

TELŠIAI.
Prieš gaisrų buvo labai 

aplūžę, o dabar nieko sau 
murai išdygo — ačiū aplin
kinių duosnumui. Užburni- 
kę ir alutį sumesta čia ne
mažai pinig 
sušelpti. Sd
^žnėse. poleaisrui

ų padegėliams 
Įniau gėrę žydr

Linijos White Star naujas garlaivis “Olympic”. Didžiausias pasauly gar
laivis. ‘ /

degsnių, o dabar jau ir gra
žesniuose butuose. Sunku 
kitur rasti taip girtuokliau
jant, kaip čia. Gal už 
plumpsojimų girtomis kojo
mis po rinkų telšiškiai ir 
gavo vardų — Telšių plium
pis.

Bažnyčia graži, kunigų 
daug, viskas gerame stovy
je, tik kai kurie dalykai 
puola į akis ir ausis: — tai 
suplikacijos ir gegužinės. 
Suplikacijos tebegiedama 
su visais “macnumais”. 
Matyti, kitur gieda suplika
cijas, teisiai iš knygutės, 
rubricela vadinamos; taigi 
vyskupas suplikacijų teks
tų patvirtino. — Kodėl jus 
negiedat nauju tekstu su
plikacijų?— Klebonas ne
leidžia. Keista tikrai, ko
dėl, pačiam vyskupui leidus 
pakeisti suplikacijų tekstų 
grynai lietuvišku, Telšių 
klebonas laikos lenkiškų 
barbarizmų, kaip žydas ko- 
šero.

Keista irgi, kai žemaitis 
bažnyčioje lenkiškai gieda 
ir gegužines pamaldas. Te
gu sau butų ir lenkiškos pa
maldos, bet kodėl žemaitiš
kų nėra? Dar lenkų šovi
nistai gali džiaugties tebe- 
turį ir Žemaitijos širdyje 
tvirtų pilį — Telšių bažny
čių. A. V.

PLUKTAI, 
Panevėžio apskr.

Jau nuo Velykų darbuo
jasi čia matininkas, bema- 
tuodamas žemę į kolionijas. 
Inžinierius su padėjėju hi
drotechnikų išvedžioja lini
jas, kur reiksių iškasti grio
vius. Mat, plukiečiai, su
tarę keltis į kolionijas, su
tarė ir pelkes nusausinti. 
Už nusausinimų pelkių su
tiko išmokėti per 10 metų 
daugiau, kaip 1000 rub. 
Įvairiais kloniais, kuriais 
busiu iškasti grioviai, iš
vestos linijos ilgesnės, kaip 
5 varstų. Griovius kas užu 
poros metų; sako, rusai at
važiuosiu iš kitur atlikti tų 
darbų. Susirinkę plukie
čiai savo parašais patvir
tino šį nutarimų: 1) kuo
met bus iškasti grioviai — 
labai juos prižiūrėti, kad 
ateityje neužslinktų, neuž
želtų; 2) kas nepildys nutari
mo t. y. ilgainiui nekuops 
sau pasiskirto griovio, bus 
baudžiamas 50 kapeikomis 
nuo sieksnio. Dabar inži
nieriai atvažiavo į Sena
miesčio sodžių, kur taip-pat 
vedžios linijas palei grio
vių. Ž. Dulkė.

(“Viltis”).

ŽARĖNAI, 
Telšių apskr. .

Pradėta statyti nauja me
dinė bažnyčia; pamatai iš
vesti gana gražiai, medžio 
darbas eina ir-gi spėriai ir 
gražiai, materijolas išanks- 
to priruošta. Žarėniškiai 
vienok, ypač, kurie nieko 
neduoda arba mažai teduo
da, kišasi su savo kritikos 
skatiku, kaip “cicilikai” į 
kunigų pelnus. Mat, taip 
yra paprastai: kas prie 
darbo neprisideda skatiku 
arba rankomis, tas kiša lie
žuvį. Žarėniškius galima 
pagirti už nepuikumų. Pa
prastoje smirdinčioje žydo 
lužnėje maukia jie degtinę 
be užkandos, o pasigėrę ne
reikalauja nei pagalvio, nei 
paklodės: pasilsi ramiai 
dumblyne.

Kabarkšteika.

vielų 
d. iš-

LIEPOJOS.
Bekero ir komp. 

fabriko je gegužio 21 
kabinėtas pranešimas apie
darbų pertraukimų trijuo
se skyriuose. Priežastis 
buk stoka užsakymų. Dar
bai vėl prasidėsių tik už 2 
— mėnesių.

— Įrankių fabrike “Plu
ton” dirba apie 300 darbi
ninkų, tarp kurių apie 50 
yra lietuvių. Vienok lietu
viais mažai kurie beprisi- 
pažįsta esu, dauguma iš jų 
sulenkėję ir į lenkystę žiu
ri kaipo į kokių nepapras
tų aukštenybę. Darbai ei
na vidutiniškai, uždarbis 
irgi neperblogiausis. Dar
bo diena — pusdešimtos 
valandos su pusantros va
landos pietų.

Gegužio pirmos dienos 
paminėjimui pagal naujųji 
kalendorių šio fabrikėlio 
darbininkai buvo metę dar
bų. Streikavo tiktai vieną 
liena. vienok nasekmės tos

* . M

------------------------ ---------  
šventės išėjo nekokios: ap
kaltinti streiko vadovavime 
apie 18 žmonių likosi paša
linti nuo darbo ir gavo ka
lėjimų nuo 1 mėnesio, o kai- 
kurie net po 3 mėnesius. 
Tarp nubaustųjų daugiaus 
yra finai.

— Panedėlyje gegužio 16. 
d., sustraikavo padieniai! 
darbininkai “Linaleum” fa-1 
briko Vikander ir Co.j 
Straiko aplinkybės tokios:! 
mat, fabriko administracija] 
apskelbė darbininkams nau-J 
jas darbo sųlygas. Ligšioll 
darbininkai subatomis te-| 
dirbdavo lig 3 
bargi apskelbė, 
dirbt lig 5 vai a n 
ir numažina mokea^^^ 
kap. nuo valandos, VuMH 
tiems virš paskirtd^^^M 
(pasilikusiems ant 
valandų).

Darbininkai ant 
sąlygų nesutiko dirbti 
tė darbų. Bet vargu k^MB 
mes, nes nėra vienĮKįįįi 
Straikininkai manė, vB 
juos palaikys ir prie si^H| 
ko prisidės savo fabriko;aK^ 
bininkai, tečiaus kiti Mg 
prisidėjo, ir straikuoiančM 
beliko tiktai vienas skyriuW

Dabar fabrike išklijuoO 
apskelbimai, kad jaigu dar-1 
bininkai pėtnyčioje 20 d. 
gegužio nestos ant naujųjų 
sųlygų prie darbo, tai visi 
straikuojantieji bus atleisti.

Liepojietis.
(“Rygos Garsas”).

Atsargus.
— Ar naudojai vaistus, 

kų tamstai užrašiau?
— Ne, ponas daktare,
— Delko?
— Nes man gyvenimas 

yra dar mielas...
Geradarys.

Vyras: — Tai tik čia dar
bas I Perkant c i garėtus, 
man išduota klastuotas de
šimtukas !

Pati: — Nesirustink per
daug. Štai atiduok tani 
neregiui elgetai.

Iš valsčiaus Ohio viena 
našlė, penkiolikos vaikų 
motina — ieško sau vyro, i 
Tokios moterystės vertę la
bai retai kas galįs apkai-

2
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tallko” redikolĮoĮa, ant vh.tob!

pusėn perėjo dar septyni 
senatoriai, taip kad už bi
lių 60 balsų, yra tikrų, ko 
visiškai pakanka jo prave- 
dimui.

gegužio 
džia tai
184.56.

Sidabrinės ; Tąfto moterys 
tės sukaktuvės.

Jubilejinis paveikslas 
KOVA TIES

Japonijos garsus genero 
las Nogi, kuris su savo ka
reiviais atėmė iš rusų Port 
Artūrų, viešįs Berlyne. To
mis dienomis kaizeris Vi
lius priėmęs jį audiencijon 
ir generolas prie tos progos 
asmeniškai Viliui padėko
jęs už suteikimų jam orde- 
no “pour le Merit e”.

Kasžin, kelintam amžy 
mes gyvename?...

Persijos ministerių 
mininkas Mustafi EI 
malik nesenai be jokio 
džiai pranešimo apleidęs 
Persi jų ir iškeliavęs kasžin- 
kur į Europų. Sakoma, jo- 
gei jis buvęs priešingas pi- 
nigyno ministeriui, kuriuo 
yra amerikonas ekspertas, 
parkvietsas sutvarkyti Per
sijos finansus, Mat, pirmi
ninkas negalėjęs laisvai 
naudo ties savo krašto išdu.

Juodparvis kovoja už savo 
tiesas.

Springfield, Ill 
parvis iš Quincy, Hl, Aaron 
Brown įnešė teisman reika
lavimų, idant jo du vaikai 
butų priimti į viešų moky
klų, kur mokosi baltųjų 
vaikai. Mokyklos valdyba 
atsisakė priimti mokyklon 
juodo žmogaus vaikus, to
dėl juodas šios šalies pilie-

visas telegrafo vielas, taip, 
kad miestelis visai atskirtas 
nuo viso aplinkinio gyveni
mo ir susinešimų. Nuosto
liai apskaitomi į pusę mili
jono dolerių.

Atlyginimas už žuvusius 
siuntinius.

tis tuomi liko nuskriaustas 
ir ieškos teisybės teismo ke
liu. Bylų jis išloš, kadan
gi jau .žemesni teismai pir
miau šio atsitikimo išnešė 
nutarimų, kuriuomi moky
klų valdyboms uždraudžia
ma skirti juodus nuo bal
tųjų vaikų.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 8. Morgas SI., CliKASS, ILL.

MEKSIKO ATGIMIMAS.
Meksiko valsčiaus Chi

huahua naujas gubernato
rius, A. Gonzales, andai 
pranešęs apie naujas tame 
valsčiuje reformas, kas ne
mažai palies ir amerikoniš
kus kapitalistus. Tos re
formos busiu invykdintos ir 
kituose valsčiuose. To vis
ko amerikoniški kapitalis
tai nei sapnuote nesapnavę.

Meksiko vyriausybė bū
tent tomis dienomis apreiš- 
kus, kad ji amerikoniš
kiems kapitalistams nesu
teiksianti jokių koncesijų, o 
be to ir išduotas seniau vi
sai panaikysianti, kadangi

Valdžia priverčia juodąjį 
ambasadorių tarnauti il

giau.
Washngton, D. C. — 

Juodparvis H. W. Furniss, 
pildantis Jungtinių Valsčių 
ambasadoriaus tarnystų ant 
Haiti, padavė savo rezigna
cijų, kadangi norįs toliau 
pasišvęsti tiesų mokslui. 
Vienok prezidentas Taft, 
pasitaręs su savo ministe- 
rių kabinetu, nutarė, kad 
Furniss turi pasilikti savo 
vietoje, kadangi ten yra bū
tinai reikalingas tokis darb
štus ir brangus žmogus. 
Noroms-nenoroms, juodasis 
ambasadorius turi pildyti 
savo tarnystų.

Amerikonas kankinamas 
Meksiko kalėjime.

San Antonio, Texas. — 
Buvusis amerikonų žurna
listas W. L. Dunne, suareš
tuotas Monterey, Meksike, 
neva, už dalyvavimų suo
kalbyje prieš Maderų, Mek
siko revoliucijos vadovų, 
dabar jau paliuosuotas nuo 
bausmės ir kaltės, atvyko į 
San Antonio ir čia pasako
ja apie baisiausias nuožmy
bes ir kankinimus Meksikos 
kalėjimuose. — Jisai pasa
koja, kad meksikonai, norė
dami priversti jį prisipa 
žinti dalyke, apie kurį jis 
lyginai nieko nežinojo, pri-

Kova su trustais brangiai 
atsieina.

Portugalijos respublikos 
specijališkoji komisija, ty
rinėjanti skolas, kokias pa
darius ištremto karaliaus 
šeimyna, susekė, kad kara
lienė motina iš valstybės iš- 
do perdaug perėmus $82- 
000, o Oporto kunigaikštis 
$122.000. Tos sumos bu
siu atitrauktos iš asmeniš
kų karaliaus nuosavybių, 
kurių valdžia dar nekonfis
kavus.

Jūreiviai pabėgo nuo laivo.
New York, N. Y. — Ant 

garlaivio “Monus” užgimė 
jūreivių straikas, tatai į 
straikininkų vietų kompa
nija priėmė apie 100 straik- 
laužių. Kada laivas išplau
kė iš prieplaukos ir buvo 
jau netoli laisvės stovylos, 
staiga keliolika jūreivių šo
ko į juras, iš kur liko iš
traukti straikuojančių jū
reivių sargybos. Pasirodė, 
kad pabėgėliai sugadino 
taippat laivo mašinas. Gar
laivis turėjo grįžti prie- 
plaukon, pataisyti ten suga
dintas savo mašinas ir ieš
koti naujų straiklaužių sa
vo ingulon, idant galėtų 
leisties į jūrių kelionę.

Geriau muzika negu vyras.
Cleveland, Ohio. — Po

lla M. L. Cox, žmona kon
greso atstovo ir redakto
riaus J. M. Cox’o iš Dayton, 
O., reikalauja persiskyrimo 
su savo vyru. Kaipo prie
žastį persiskyrimo paduo
da tai, kad ji norį lavintis 
muzikoj, vyras gi jai to 
nepavelija. Jaigu gaus per
siskyrimų, muzikalinė mo
teris mano važiuoti Euro
pon studijuoti muzikų.

Washington, D. C. — 
Pradėjus nuo 1 d. liepos 
netiktai pirmos klesos siun
tiniai, bet ii’ antros bei tre
čios klesos bus registruoja
mi (apdraudžiami), ir jai
gu kuris krasos siuntinis 
žus, nukentėjęs galės gauti 
iš krasos $25 atlyginimo, be 
atsižiūrėjimo į vertę žuvu
sio siuntinio. Už žuvusius 
registruotus siuntinius į už- 
rubežį krasa mokės tiktai

Kova su trustais valsty
bei daug atsieina, bet di- 
dėsnių pasekmių tos kovos 
visuomenė neikiek nema-

Akron, Ohio. — Vieti
niam kalėjime kaliniai pa
kėlė riaušes ir norėjo su
griauti patį kalėjimo namų, 
kadangi prižiūrėtojai paso
dino į vienų kalėjimo kame
rų... karvę, su kuria kali
niai turėjo kartu miegoti ir 
valgyti. Kitų dienų karvė 
atvesta teismairiir apkaltin
ta peržengime įstatų viešos 
tvarkos ant gatvės ir po iš
vedžiojimų prokuratoriaus 
karvė nuteista užsimokėti 
du dolerius baudos. Kar
ves savininkas užmokėjo 
baudų ir išsivedė gyvulį į 
namus.

gaišusių žį»rkiųf. Kalėji
mo kamera; turėjo šešias 
kvadratines pėdai 
mis mažomis durelėmis iš 
šono. Nuo daugybės išgai
šusių žiurkių dvokimo oras 
kameroje buvo įtęsiog nepa
kenčiamas.

Dunne visame kame kal
tina patį Maderų.

l«šuo)« tilt 25c. g k prittni< 
tlmn la kitnt 80.

Kuomet Franci jo j 
nai su savo lėktuvais per- 
tankiai-ėmė puldinėti iš pa
dangių ant žemės ir nega
na kad jų keli patįs spran
dus nusisuko, bet dar ir ki
tus žmones užmušę ir su
žeidė, parlamentan įnešta 
interpeliacija, kad tuos 
lakstymus, ypač oficierams, 
visai užgynus, kol lakstytu- 
vai nebusiu ištobulinti. Ka
ro ministeris tečiau paaiški
no, kad oficierams reikalin
gas toksai skraidžiojimas, 
kadangi tas pat daroma ir 
kitose viešpatystėse. Mi- 
nisterio paaiškinimas pri
pažinta teisingu ir interpe
liacija atmesta.

Mreste- 
to savimi vaizdų, 
r bombardavimui, 

su perkūni
jomis, kuri siautė šioj apy
linkėj, daugumų miestelio 
namų visai sunaikino, ki
tus apdraskė ir sutraukė

Audra sunaikino miestą.
Danville, Va 

lis pers 
tarsi, j 
Smarki^udra

Geležinkelių kompanijos 
1 apgaudinėja krasą.

Washington, D. C. — 
Generalinis krasos viršinin
kas Hitchcock smarkiai už
sipuola ant geležinkelių 
kompanijų ir išveda, kad 
kompanijos paima nuo .kra
sos į metus devynis milijo
nus dolerių daugiau, negu 
yra vertas jų patarnavimas. 
Viršininkas reikalauja, 
idant kongresas išleistų tam 
tikrus įstatymus, kurie 'pri
verstų geležinkelių, kompa
nijas pigiau vežioti krasos 
siuntinius, idant tie 9 ■mili
jonai pasiliktų krasos išde. 
Ištisus metus viršininkas 
tyrinėjo ir vedė' skaitlines 
ir pagalios surado, kad ge
ležinkelių kompanijos tie
siog apvagia krasų.

Nulinčiuota meksikonas.
Thorndale, Tfritas. — Mi

nia miesto gyventojų įsilau
žė į vietinį kalėjimą ir, iš
sinešus 18 metų Ineksikoną, 
pakorė didžiausioje miesto 
gatvėje antf telegrafinio 
stulpo. Meksikonas barny
je perdūrė peiliu ameriko
nų Ch. Zeitung, kuris jam 
neleido sėdėti ' prieš savo 
namus ir drožiųėti lazdutes.

Šarvuočio ‘išpumpuota aplinkui jį vanduo. 
“Maine” nugrimzdęs pirm 13-kos^hetų Havanos uoste. Laivas apajjgg^^tąu 
rais.

Garlaivis sudegė.
Boston, Mass. — Garlai

vis “Governor Andrews”, 
plaukiojantis tarpe Bostono 
ir Nathano, užsidegė jau 
būdamas prieplaukoje. Ug
nis beveik visų garlaivį su
naikino, bet kas blogiau, tai 
dvi moterįs mirtinai apde
gė, o keturi kiti asmenįs li
ko smarkiai sužeisti laike 
pakilusio trukšmo ir bėgi- 
mo.

Quincy, Ill. — Žinomas 
Chicagos aviatorius W. 
Brookins, lėkdamas čia 
Wrighto systemos lėktuvu, 
su tokiu smarkumu patai
kė į augštų tvorų, kad mo
toras liko sunaikintas, o 
pats lėktuvas sulaužytas. 
Pats aviatorius ant laimės 
išliko visiškai sveikas. Lėk
tuvas visas reikės išnaujo 
perdirbti.

Meldžia lietaus.
St. Louis, Mo. — St. 

Louis archidiecezijos arci- 
vyskupas Glennon laišku 
paliepė 140 kunigams laiky
ti pamaldas kartu su tikin
čiais, išprašymui nuo Die
vo lietaus, kurio stoka la
bai atjaučiama Missouri 
valstijoj. Pamaldos prasi
tęs net iki 10-tai dienai lie
pos.

Iš Konstantinopolio Lon
donan privatiškai nesenai 
pranešta, jog Mažosios Azi
jos distriktuose Diarbekr ir 
Moush išnaujo armėnai 
skersta. Nuožmieji kurdai 
armėnus užpuolę ir, visus 
išžudžius, anų sodybas su 
žeme sulyginę.

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, 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 “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilejinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
P«r»ldnoa« labai pigiai. Periant

Washington, D. C. — 
Prezidentas Taftas ir jo 
žmona apvaikščiojo čia sa- 
'vo ' moterystės sidabrines 
' sukaktuves. : Europos mo- 
narchistai iš tos priežasties 

:prisiuntė Taftui savo pasvei
kinimus ir linkėjimus. Pir
mutiniu buvo Rusijos caro 
Mikalojaus II pasveikini
mas. Caras per telegrafų 
išreiškė užsiganėdinimų iš 
Jungtinių Valsčių laivyno 
atsilankymo Kronstadte, 
taippat išreiškė savo linkė
jimus prezidentui ir jo 
žmonai delei sidabrinės mo
terystės sukaktuvių. Kitu 
sveikintoju buvo turkų sul- 
tanasMohomet V, kuris pre
zidentui linkėjo laimės ir il
go gyvenimo, o Jungti
niams Valsčiams kloties ir 
gerovės. Panašus linkėji
mai šimtais .suplaukė iš vi
sų dalių svieto.

Pačios sukaktuvės buvo 
apvaikščiojamos labai iškil
mingai. Šalę “Baltojo Na
mo” po dideliu medžiu bu
vo pritaisytas baldakimas, 
kur prezidentas su savo 
žmona priiminėjo šimtus 
svečių, diplomatų, valdinin
kų, įvairių atstovų ir tt. 
Parke išstatyta stalai ir vi
sus svečius gausiai vaišin
ta. Grojo milžiniškos or- 
kestros, Vėluvos plevesavo 
nuo Washington© stovylos 
ir visų valdžios įstaigų.

Vienu žodžiu, apvaikščio- 
jimas buvo karališkas...

Smarki kovo už laisvos pir- 
klybos bilių.

Washington, D. C. — Se
nate verda smarki kova už 
laisvos pirklybos su Kana
da bilių. Tokios žiaurios 
kovos senate dar neikuomet 
nepamenama. Vienok karš
čiuojasi daugiausiai tik 
vieni to biliaus priešai, 
kuomet jo šalininkai užsi
laiko ramiai ir tik laukia 
išsibaigimo priešų kalbų, 
kuomet bilius bus pavestas 
balsavimui. Biliaus šali
ninkų ikišiol buvo 53, bet 
paskutinėmis dienomis jų

Washington, D C. — 
Iškaščių skaitlinės, vedimui 
kovos su trustais ir užgro
bėjais valstybės žemių 
vestos generalinio prokura
toriaus, parodo, kad pasku
tiniais dviem metais, ty. 
nuo 5 d. kovo 1909 iki 31 d.

1911 metais, val
dovai išleido $845- 
A.tlyginimų už sa

vo darbų nuo valdžios ga
vo 138 advokatai, jų pagel- 
bininkai, detektyvai ir įvai
rus valdžios agentai, nors 
vienų atlygi i ūmas buvo ga- 
■■Klelis, o kitų gana ma-

Augšti smuklių mokesčiai.
Des Moines, la. — Įnešus 

majorui, miesto valdyba pa
liepė savo išdininkui imti 
už smuklių užlaikymo leidi
mus $900 į metus, vieton 
ikišiol imamų $600. Ka
dangi čia smuklininkai turi 
gauti taippat ir pavieto lei
dimus, už kuriuos moka 
$600 į metus, tatai dabar 
smuklės užlaikytojas galės 
gauti leidimų pardavinėji
mui svaiginančių gėrimų 
net už $1.500. Tokiuo bu- 
du manoma daugumų smu
klių išnaikinti.

Karštas pastorius.
_ Savannah, Ga. — Vieti
nės baptistų bažnyčios pas
torių J. Small parapijonai 
apskundė kortų lošime. 
Pastorius atvyko bažnyčion 
į parapijonų susirinkimų ir 
norėjo pasiteisinti. Neduo
dant jam kalbėti, pastorius 
išsitraukė iš kišeniaus re
volverį ir, grųsindamas per
šauti kiekvienų, kas išdrįs 
užkenkti jam pasiteisinti, 
•ramiai sau kalbėjo į persi
gandusius parapijomis. Vie
nok du stiprus parapijo
nai tylomis priselino iš už
pakalio ir, nt^prę už ran
kų, atėmė revcMkuį ir dar 
smagiai apdaužė kumščiai 
mis. Išrinkta iš tarpo pa- 
rapijonų teismas, kuris pas
torių pripažino kaltu kortų 
lošime ir numetė nuo pas- 
torystės. Už grųsinimų gi 
revolveriu pastorius atiduo
tas į policijos rankas.

visokie monopoliai labai 
daug kenkianti kraštui.

“Diazo laikais”, išsireiš
kė gubernatorius Gonzales, 
“Meksiko tauta delei tų 
koncesijų ir administracijos 
papirkimų taip buvo daug 
nubėdinėjus, kad milžiniš
ka gyventojų dalis neturėjo 
absoliutiškai jokios nuosa
vybės ir visas kraštas bu
vo suiręs. Užsienių kapi
talas ir toliau bus pageidau
jamas, bet pramonės mo
nopolizavimas jokiu o budu 
nebus daleistinas.

Ligšiol Meksiko turtais 
naudojosi amerikonai, an
glai ir vokiečiai.

įmint d«ug, nnletdiUtaa CO 
nuošimti*.

■Skerdyklų savininkai prieš 
I senatą.
Į Washington, D. C. — Se- 
biato komisija perklausinė- 
Ha skerdyklų savininkus, ku- 
jric čia atvyko kovoti prie- 
ršai bilių, reguliuojantį kaip 
į ilgai gali būti laikoma le- 
daunėse mėsa. Mėsos ka
raliai išvedžioja, kad mėsa 
leduose gali pragulėti ir du 
metu, o nieko nenustos iš 
savo skonio ir yra taippat 
gera ir sveika, kaip kad vi
sai šviežia mėsa. Jie aiš
kina, kad jaigu jiems bus 
galima mėsa laikyti leduose 
tiktai tris mėnesius, tai jie, 
buk, negalėsią vesti savo 
pirklybos. Toliau mėsos 
trustų viešpačiai aiškino, 
kad didelio pelno iš savo 
skerdyklų jie neturį, nes už
dirbą vos penktą dalį cen
to ant mėsos svaro. Ginasi 
taippat, kad jie nėra tyčio
mis susitarę ir savanoriai 
nekeliu mėsos kainas.

Delko gi tie ponai mari
na visuomenę ir iš kur jie 
sukrovė tuos savo milijar
dus, jaigu jie yra tokie ne
kalti avinėliai?

Kardinolas Merry del 
Vai nesenai Ryme įšventęs 
į subdijakonus šešis angli
konų dvasiškius, kurie pri
ėmė katalikybę ir mokosi į 
kunigus. Paskui visi šeši 
subdijakonai priimta pas 
Šv. Tėvą audiencijon. Šv. 
Tėvas išreiškęs viltį, jog 
trumpu laiku visi angliko
nai priimsianti katalikybę.

Parako trustas.
Washington, D. C. — Fe

deralinė valdžia išlošė savo 
bylų su taip vadinamu pa
rako trustu, o federalinis 
teisėjas Lariing paliepė 
trustui išsiskaldyti. ' Toji 
byla jau buvo vedama nuo 
1907 metų. Apkaltintos 
buvo net 43 korporacijos ir 
asmenįs, o 28 pripažinta 
kaltomis sumpnopolizavime 
parako pirklybos. Teisėjas 
Laning suteikė trusto re
organizavimui tam tikrų 
laikų, bet -per tų laikų trus
tas turi vesti parako pir- 
klybų, kadangi jis pristato 
paraku laivynui ir armijai, 
o taippat dinamitą statymui 
Panamos kanalo.

Skaitlinga šeimyna.
Pittsburg, Pa. — Eksper

tas stiklo išdirbinių August 
Claudeaux, turįs dar tik 42 
metu, yra laimingu tėvu 25 
vaikų, kurie visi gyvena. 
Prieš 22 metu jisai atvyko 
į Jungtinius Valsčius su sa
vo jauna žmona, kuri jį ap
dovanojo trynučiais, 4 po
romis dvynuoju ir 14 pavie
nių vaikų. Nepaisant to
kios skaiįlingos .šeimynos, 
Claudeaux čia,praturtėjo ir 
dabar grįšta j savo gimtinę 
— Belgiją su visą šeimyna 
ir nemažais turtais. Jisai 
sakosi, kak taip skaitlinga 
šeimyna visa j nėra jam jo
kia sunkenybe. .

zf Ąė' U-’** * Sk
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LEW. WALLACE:
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ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

Tąsa.
— Štai yra Sūnūs Dievo!
Ben-Huras nusėdo nuo kuprio> norėdamas 

duoti garbę savo geradėjui; tuomtarpu sulaikė jį,
Egiptietės balsas: v -

— Pagelbėk, Huro sunau, nes mano tėvas 
miršta! 'C-

Sustojo, apsidairė aplinkui ir pasiskubino pa
galbon. Padavė jam puoduką, su kuriuomi jis nubė
gu į upę vandens, palikdamas vergui nusodinti Balta
zarą ir suklupdyti kuprį.

.Neužilgo Baltazaras atsipeikėjo ir, atkišęs prie
šais save rankas, šaukė storu balsu.

4— Kur Jisai? --
— Kas? — paklausė Iras.
Baltazaro veidas buvo nušvitęs užganėdinįmu jo 

norų kada kalbėjo: -
— Jisai, Išganytojas, Dievo Sūnūs, Kurį vėl 

mačiau.
— Ar ir tu tam tiki? — klausė Iras Ben-
— Tai pilnas stebuklų laikas

tojaus vėl klausė Krikštytojo, kad tyro vy
ras staiga pertraukė savo kalbą ir, nulenkdamas galvą, 
sušuko:

— Šitai Avinėlis Dievo!
Visi dirstelėjo į rodomą pusę, o ten stovėjo tas 

pats, ką ir vakar, žmogus. Ben-Huras žiūrėdamas į 
tą esybę, stebuklingą veidą, reiškiantį malonumą ir 
saldybę, pamislijo:

— Baltazaras turi teisybę, bet gal neklysta ir 
Simonides. Ar gi Išganytojas negalėtų būti ir ka
raliumi?

Taip bemąstydamas užklausė šalę stovinčio:
— Kas yra tai žmogus.
Užklaustasis nusišypsojo ir tarė:
— Tai dailidės sūnūs iš Nazareto.

XXXV. • ■
— Estera, Estera! liepkie atnešti man vandens!
— Ar nenorėtum vyno, tėte? ■ • - j,. ... >
— Tegul atneša abieju.
Dėjosi tai vasarnamyje ant stogo Hurų rumu 

Jeruzolimo. Stovėdama ant stogo Estera žiurėjo į 
lauką; tuojaus išpildė tėvo norą, nusiusdama ten pat 
stovintį tarną.

Tuomtarpu atėjo kitas tarnas ir, pasveikinęs su 
nusižeminimu, tarė:

— Šitai jumiems laiškas — ir padavė aptrauktą 
antspaudii ryšelį.

Paaiškindami skaitytotojui priduriame, kad bu
vo tai 21 d. kovo, apie trįs metai nuo tada, kad Krikš
tytojas davė paliudijimą Dievo Sunui Betaberoje.

Tame laike Malluch atpirko nuo Pontijos Pilo
to Huru rumus, reikalaujant to Judai, kuris nenorėjo, 
kad jo gimtiniai namai stovėtą tušti.

Žinoma, visi rūmai turėjo būti pertaisyti, per
mainyta durys, kiemai, trepai, kambariai ir stogai. 
Tokiu budu rūmai kitaip išveizėjo ir netiktai, kad neli
ko nei ženklo taip pražūtingą šeimynai aplinkybių, 
bet liko įtaisyti dar puikinus, nei seniau. Visur da
vėsi matyti supratimas savininko, išlavintas buvimu 
villėj prie Misenum ir Rymioną sostinėj.

Nereikia mislyti, kad Ben-Huras viešai apsišau- 
kė rūmą savininku, nes dar nebuvo tam laikas.

Ikišiol užsiėmė prirengimais Galilėjos, laukda
mas Nazariečio, Kuris jam kasdien rodėsi nesupranta- 
mesne esybe. Stebuklingai, alikti prie jaunikaičio 
akiu, sukėlė jo širdyje abejojimus, kaslink jo budo ir 
pasiuntinystės to, kuris turėjo būti karaliumi. Kar
tais pribūdavo į šventą miestą į savo tėvą namus at
silsėti, bet visados kaipo svetimas ir svečias.

Tie lankymai nebuvo vientik dėl atsilsio, nes 
Baltazaras ir Iras gyveno rūmuose. Mokslinčiaus duk
tė dar vis laikė pančiuose jo jausmus, o kaskart silp
nesnis ant sveikatos Baltazaras patraukė jį savo iš
kalba, kuomet tik ėjo kalba apie Stebukladarį.

Simonides ir Estera prieš kelias dienas pribuvo 
iš Antiochijos; sunki tai buvo pirkliui kelionė, nes tu
rėjo keliauti lektikoje, pritaisytoje ant dvieją kuprią, 
b tie nevisuomet ėjo lygiai. Nepaisant nuvargimo ne
išpasakytai džiaugėsi, kad gavo dar kartą pamatyti 
savo gimtinę šalį. Džiaugėsi regykla nuo stogo ir ten 
praleisdavo didesnę dalį dienos, kedėje panašioje tai, 
kurią paliko namie ant Oronteso kranto. Lengvas 
vėjalis nešė jam kvapsnį nuo kalną, kuriuos taip gerai 
žinojo, kvėpavo pilna krutinę, žiūrėdamas į saulės bė
gį nuo užtekėjimo lig nusileidimo. Estera buvo prie 
jo šalies, jautėsi tat laimingu toje vietoje, kur seniaus 
gyveno jo neužmirština pirma Esterą, jo jaunystės 
meilė, o paskui brangi jo pati. Nepaisant tiek atmi
nimą, neužmiršo ir prekybos reikalą; kasdien pasiun
tinys parnešdavo žinias nuo Sanbalato, kuris vedė rei
kalus Antiochijoje. Kasdien kitas pasiuntinys išva
žiuodavo iš Antiochijos su smulkiausiais patarimais-

us, apartnes Simonides prijausdavo įvairius atsiti 
tų, kuriuos Visagalis ^užslėpė nuo žmonių Jikių.

Grįžtant Esterai/ išpildžius paliepiiuą, prie tė
vo, saulės spindulys, atsimušęs į žvilg s stogo grin
dis, apšvietė ją ir negalimą buvo nep įriti jai gra
žumo. Ūgis jos nebuvo aukštas, b uo puikus, 
galva neperdidelė, burną Apskriti, r reiškianti 
išmintingumą ir< pasišventimą širdieš;W^^džiu, buvo 
tai moteriškė verta meiles, mes meilė bąvp-pamatu jos 
gyvenimo.

■ ' Dirstelėjo i ryšelį, sustojo ir yėĮ^atkreipė ant 
jo akis; užkaito, pamačius Ben-Huro peČetį, ir nuėjo į 
kitą šoną. v

Simonides valandėlę palaikė- ryšelį^ apžiurėjo 
pečėtį/ sulaužė ją ir padavė duktėreiląišįią.

■ — Skaityk! —- tarė.
Tėmijo į ją ir neramumas atsimušę 'ąrit jo veido.
— Matau, Estera, kad žinai nuo ko šis laiškas.
— Taip, nuo muš pono. "S
Norint nedrąsiai, Atvirai žiūrėjd^^ į akis.
— Myli jį, Estera? — tarėrimtri|£
— Taip. ” - ; '
— Ar pamislijai apie tai, ką darai? V
— Mislijau, mario tėve, kaip nemislyti kitaip, 

kaip apie mus valdovą, prie kurio marie riša priderys- 
tės, bet tas mriri buvo persunku. •• 4’ :

gęta, kaip kad bu . > tavo motina — tarė 
užsimislijęs; po valandai išvedė jį iš užsimislijimo šla
mėjimas pergąmino. ' z

— Tegul Viešpats man atleidžiu kad piktžo
džiauju, bet tavo meilė nebūtų buvus^ahiėkinta, kad 
bučiau pasilaikęs sąri kaip ti^ėjautiesą tai

—- nes didėlė y r ą pinigų galeli J’?
Butų buvę aršiau man, riėšF^ridffiria neverta 

jo dirstelėjimo, neturėčiau susiraminimui tos teisin
gos išdidybės, kurią suteikė man tavo pasielgimas. Ar 
skaityti? . : - J

— Luktelk — tarė —leiskie man tavo gerui pa
sakyti ir tai, kas tau gali būti skausmingiausių. Drau
ge nešant bus lengvesnė našta. Savo širdį atidavė tū
lai moteriškei. -

— Žinau—atsakė ramiai. ;n.s a>i
— Sugavo jį į kilpas Egiptietę; kalbėjo to

linus — turi ji savo tautos gabumus, yra daili, pro
tinga, viliojanti; širdies visiškai neturi, kaip neturi ir 
jos tautietės. Duktė, kuri įžeidžia tėyą? pripildįs su
sikrimtimu dienas savo vyro. -..-o; j ; ,

— Ar gi ji taip daro? . ? J
— Baltazaras yra Išmintingas, 5įr nors stabmel- 

dis, turi nuo Viešpaties stebuklingas malonybes'; karš
tas jo tikėjimas duoda jam garbę, o duktė,, tyčiojasi iš jo. 
Girdėjai, kaip ji kalbėjo; apie jį ;vakar J ‘{Jaunystės 
klaidos yrą atleistinos,, seniems p,įjunkauišmintis, bet 
kada jos nustoja, teeina.į kapus.” .BiąųrLtai kalba, 
tinkama Rymiouei; girdėdamas tai nęnoroms pamisli- 
jau, kad tokis silpnumas, kaip Baltazaro, patiks kada 
ir mane — kas žino, tas laikas gal jau arti. Bet tu, 
Estera, nekados tokių žodžių nepasakysi ant manęs — 
ne, niekad netarsi: teeina į kapus. Neveltui tavo mo
tina buvo Judo duktė.

Estera ašarodama klausė tų žodžių, o paskui
tarė:

— Aš savo motinos duktė.
— Taip, esi jos verta, o man tuomi, kuomi Sa

liamonui šventinyčią.
Už valandos uždėjo savo ranką ant jos peties 

ir tarė :

“Gelbėk jį tėve! vln.r nenervėlul}

— Vostik apsives su Egiptiete, pairiislys apie ta 
ve su apgailestavimu ir pasiilgimu, ries tuomet su 
pras, ko šiandie nemato, kad yra tiktai įrankiu jos 
rankose. Ji svajoja apie garbę, RymAfe yi’a mieriu tų 
svajonių; jisai jai yra duumviro Arijus Aurius, o ne 
sūnūs Jeruzolimos kunigaikščio Hurb.1, f;

Estera nemėgino netikėti tiems ' žodžiams, da la- 
biaus ginčytis; priešingai, jausdama/ kad tas teisin
ga, sušuko: . 5, .

— Gelbėk jį, tėve! dar nepervėlų! ?
Pirklys nusišypsojo ir tarė: / ’+
— Skęstantį galima išgelbėti, įsimylėjusį neiš

gelbės niekas niekad. . . '
— Tėve, turi ant jo įtekmę. : Pąmislyk, jisai 

vienas pasaulyj. Persergėk jį nuo pavojaus; pasakyk 
jam, kokia ji yra.

— Gal ir galėčiau atitraukti jį nuo jos, bet per
tai atsikreips jisai prie tavęs? Ne! — primerkė akis. 
— Aš vergas, kokiais buvo mano tėvai, o jukA nenu
sižeminčiau ant tiek, kad galėčiau tarti: Žiuwk, po
ne, šitai mano duktė! Yra dailesnė už Egiptietę ir la- 
biaus tave myli. — Dėlto perilgai gyvenau ir perdaug 
pasaulyj ženklinau. Tie žodžiai sudegintų mano lie
žuvį, amžini akmenįs ant kalnų užsigrįžtų nuo manęs.

dar karta ne! Dėl Patriarkų, velyčiau drauge su

tavim, eit ten, kur tavo motiną miega nepertraukiamu 
miegu!

Estera užkaito.
=— Nemislijau, kad tu jam tą pasakytum. Aš 

rūpinausi apie jį ir jo laimę, ne apie save. Kad,tu
rėjau drąsą, pamylėti jį, noriu būti verta jo pagodo- 
nės, tas gali išteisinti mano drąsumą. Dabar pavelyk 
perskaityti laišką.

-— Teisybė, reikia jis perskaityti.
Griebėsi už skaitymo, nes norėjo pertraukti tą 

nesmagią kalbą.
“8 Nizan.

Ant vieškelio tarp Galilėjos ir Jeruzolimos.
Nazarietis ateina. Su Juomi, norints be Jo 

žinios, vedu savo legijoną — antras eina paskui. Ve- 
lyką iškilmės duoda progą susirinkimui, nieks nepa
žvelgs. Išeinant mums tarė: “Einame į Jeruzolimą, 
kad išsipildytą, kas yra parašyta pranašą.”

Musu laukimas jau prie galo.
Veliju tau ramybės, Simonidese.

Ben-Huras”,
Perskaičius atidavė laišką tėvui, o džiaukčioji- 

mas spaudė jai gerklę, nes kaip-gi galėjo būti kitaip, 
kad laiške nebuvo nei žodžio dėl jos? Juk taip lengva 
buvo parašyti: “ramybė taviemsiems!” Pirmu kartu 
gyvenime pajuto užvydėjiiąą.

— Rašyta tai aštuntą dieną — tarė Simonides 
— aštuntą, o šiandie, Estera, šiandie?

— Devinta — atsakė. ’ •
— Dabar jau gali būti Betanijoj.
— Gal pamatysime šiandie vakare — tarė už

miršus įžeidimą.
— Gal, o gal rytoj; juk rytoj prėskos duonos 

šventė, gal panorės švęsti drauge su mumis, o su juo
mi ir Nazarietis. Gal pamatysime juodu abudu.

Toje valandoje įnešta vanduo ir vynas; Estera 
padavė tėvui, kada ant stogo pasirodė Egiptietė.

Įdomus dalykas, niekad žydaukai nepasirodė ji 
taip daili, kaip dabar. Šviesus rubai dengė ją nei 
migla, kaklas ir rankos blizgėjo nuo brangią akmeną, 
taip branginamu jos tėvynėje— Veidas reiškė užsiga- 
nėdinimą, žengė liuosai. Jos išvaizda tartum gązdino 
Esterą, ir ji prisiglaudė prie tėvo, lyg ieškodama jo 
globos.

— Ramybė tau, garbingas Simonidese, ir tau, 
gražioji Estera — tarė Iras, lengvai palenkdama gal
vą link pastarosios. — Kada į tave žiurau, geras prie- 
teliau, jei man valia taip tave vadinti, primeni man 
anuos puikius Persą kunigus, kurie baigiantis dienai 
skubinasi ant stogu šventinyčią pasiusti savo maldas 
leidžiančiaisi saulei. Jei nori paklausyti apie tas apei
gas^; pašauksiu tėvą,- jisai tą išaiškįs, nes paeina nuo 
magą. .

— Graži Egiptietė — atsakė pavartauniai pir
klys — tavo tėvas yra garbingas žmogus ir ištikro pa
laikytą man už blogą, kad jam pasakočiau, jog jo per
siškas mokslas yra mažiausia dalim jo žinios.

Ant Egiptietės lupu pasirodė 
ženklas.

— Jaigu turiu kalbėti —- tarė 
priminti, kad mažiau verta tobulybė
apie vertesnę... Teikkis man atsakyti, kokią vertesnę 
tobulybę patėmijai pas mano tėvą?

— Simonides atsigrįžo į ją pavartauniai kal
bėdamas :

— Tikras protas' veda prie Dievo; tikru protu 
yra pažinimas Dievo; išties, tarp man pažįstamą žmo
nių nerasi nei vieno, kuris turėtą tą protą aukštesnia
me laipsnyje, kaip Baltazaras, ir nieks nemoka jo ge
riau parodyti savo žodžiais ir darbais.

Norėdamas užbaigti tą kalbą, paėmė puoduką 
ir gėrė:

Iras atsikreipė prie Esteros:
— Neįdomu, kad žmogus, kuris valdo milijonus 

ir laivynus ant juru, nesupranta, kas tinka ir ką myli 
moteris. Prasitraukime ir ten prie muro, truputį pa
kalbėsime. ■

Nuėjo ir atsistojo toje pat vietoje, nuo kurios 
kadaisia Ben-Huras numetė lentgalį ant Gratuso.

— Ar buvai kada Byme? — užklausė Iras, žaiz
da ma savo antpečiu.

— Ne. — trumpai atsakė Estera.
—- Ir nenorėtum kada ten būti?
— Ne
— Ah! koks*tuščias tavo gyvenimas!
Po to atsiduso taip gailestingai, kad jausmin- 

giau jau negalima, lyg taip sunkus likimas lytėtusi 
jos pačios. Už valandos vėl nusikvatojo taip balsiai, 
kad galima buvo girdėti ant gatvės, ir tarė:

— O tu šventas prastume! Smulkąs paukšte
liai, ką gyvena Sfinkso*) ausyje ant tyro smilčią ne
toli miesto Memfis, lygus tau žiniose.

Matydama, kad Estera susimaišė, permainė kal
bą ir tarė draugiškai:

— Atleisk man, tai juokai; tuojaus uždengsiu 
žaizdą nei pabučiavimu, nes tau ką pasakysiu... ką-tokį, 
ko nepasakyčiau kitam.

Ir vėl nusijuokė, uždengdama tuomi tyrinėjantį 
žvilgtelėjimą ant Esteros.

— Karalius ateina!
Estera pažiurėjo į ją su nuosteba.

neužganėdinimo

ji, — tai turiu 
liepia suprasti

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 ic 
lotai randasi ant Bridgeport 
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 savo 
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.
7 Cionais paduodame sura
šą nekurią ir lotą, kurious 
galima pirkti labai pigiai: i

AUBURN AVĘ. I
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- I 
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 ...“..............................į ... $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, 

na .................. ....................
Kaį

ARCHER AVĖ.
2 lubŲ medinis namas, 

na .............. ................................

*) Išmislyta stovyla levo su žmogaus galva — 
perstoto saulę ir karalių.

į&į^į,
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Kai- 
$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 $204.00 metams. ' Kaina $2000.00.

2 lubų medinis namas. Bandoj
atneša $420.00 metams. Kai
na ............................................... $3000.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $300 metams. Kaina $4000.00.

2 lubų medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai .............. $2800.00.

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 
Kaina ...................................... $4000.00.

FISK ST. j
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai! 

Kaina ...................................... $4500.00*
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. 

Kaina ....................................... $3200.00.,
FOX ST.

1 lubų medinis namas, 6 kamba- į 
riai. Kaina ........................... $1900.00.

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su storu. 

Kaina ....................................... $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,

su maudykle. Kaina ........... $2300.00.
2 lubų medinis namas ir storas 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 lubų 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 įtaistas pagal naujau
sių būdų . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, što

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 metams. 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 narnąs. Bandos at
neša $300.00 metams. Kaina $2057.00

LOTAI.
1. Lotas Janai 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. Rockwell avė.. Talmas 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė, 
ir California avė. Lotai randasi la 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradedi 
įvesti ant Western avė. Situos lotui 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
frakai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau.

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

3244 So. Morgan St., 
Chicago, HL
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Iš Lietuviškų Dirvų. ;•
Cicero, III.

Štai ir mes gyvename, no- 
ime ar ne, bet gyvent tu- 
ime iki pabaigai savo am- 
iaus. Daugybę gero ir 
rasto kasdiena girdžiame 
š visokių pakraštėlių, kur 
ik yra susispietę muši] gen
ės vaikai. Bet mes mėgi- 
lame apsilenkti su prastū
mi, įnešti gera, į musų mies- 
elio lietuvių gyvenimą.

Musų miestelio lietuvių 
;arpe rado sau taką teki
nasis į vieną vietą, kad ką- 
lors veikti, nes už^iganė- 
linti tik nuobodumu/dienos 
iarbo bei maitinimosi ar 
niego, tai jau tas neikiek 
ąebeužganėdina žmogaus 
gyvenimo tikslų ir troški
nu. Nebuvo tai tas-pats 
ipsireiškimas žin gsni a vimo 
linkui anų senesniu gady
nių, kur reikėjo taip mažai 
dvasiško maisto, bet įvai
rios aplinkybės sugriovė 
musų seninas gimusį daini
ninkų būrelį. Dienelės bė- 
go, pajėgos tvirtėjo ir štai 
taip išdiC . ■_ vasarvydžio va
karai atnešė* atbalsį jų šir
dyse praskambėjusio “Ei
kime”. Mes pripratę ma- 
yti ir žinoti, kad daugybė- 
e musų judėjimų ir veiki
au yra paslėptas pirklybos 
tiekis. Bet smagu yra ma

tyti, kad tokis siekis nesi
rado tarpe musų. Randasi 
vienas. - kitas, kuris trusia, 
gelbsti, veda pirmus žings
nius. Kas jiems užmokės? 
— Niekas! Jaigu tik jau
nųjų širdįs, gal, geriausiai 
jiems linkės.

Į
l Jau tolokai nuriedėjo 
kulutė už medžių, kalnų, 
ktmsos vystyklai šiuršena 
re. Sapnai besišypso nie
žiu šakose. Labai išlėto, 
ienas po kitam pradėjo 

rinkties. Už valandėlės 
pakilo pirmas balsas: “Rū
ta”. Tai vardas, kuriuomi 
musų būrelis prisidengė. 
Jaunikaičių prisirinko, bet 
ilgisi akįs sesučių. Taip 
neskaitlingame jų tarpe 
randasi net tos, kurioms 
musų nesumanųs išsitari
mai taip tankiai primena 
apie pečių. Bet jų stube- 
lės yra šveresnės, nes jų ir 
dainelės daug garsesnės... 
Jos, supratę esančius musų 
tarpe keistumus, pirmos pra
mina takelį, kuriuomi ves 
ir savo jaunesniasiąs sesu
tes.

Nestoka musų sesučių lie
tuviškose stubelėse, kaip 
nestoka nei liežiuvių, už el
getos botagą skaudesnių. 
Tai priežastis delko mes jų 
taip ilgimės “Rūtos” vaka
rėly. Daugiausia atsitiki
mų ikišiol mums gyvenimas 
yra parodęs, kad tais viso
kiais iškalbumais (kurie 
gal tiktų ant mesančios jo
kios žvaigždės) užsiiminė
ja moterėlės. Tegul jau 
taip butų ir šiame kampe
ly. Bet čia kaip — tai ste
bėtinai tas atsilieka, nes 
taip pragaištingas darbas 
noriai viliojo jaunąsias sielas 
gyvenime musų bernelių. 
Bet jie dar nėra mirę del 
jiugštesnių siekių. Musų 
piltis, kad jų pareiga juos 
grąžįs mums ir jie nėju
siomis atgrįš į kelią, ku- 
’iuomi privalo eiti. Savo 
prasižengimus jie gausiai 
luplaus ir taip dailų darže- 
į išrėdis, kad daug puikiau 
lidžiuosis šiandieninė men- 
ia “Rūta”. Gražiai švies 
š augštybių saulute, o jau- 
iutę “Rūtą” mes gausiai

Kam teko skaityti 24 
“Keleivio” num., tas galė
jo patėmyti peržvalgose, 
kaip ‘ ‘ Keleivis ’ ’ užsipuola 
ant kokio — ten Variaučio, 
kad tas parodytų jam, kur 
dabar yra Kristus. Sykiu 
užsipuola ir ant “Katali
ko”, kad tas drįso patal
pinti korespondenciją, nu
rodančią, kad Kristus galė
jo būti. “Keleivis” gi to 
nepripažįsta ir reikalauja 
tai prirodyti ir gana. Bet 
čia begu “Keleivis” atsieks 
savo tikslą ir kas-gi galėti] 
pirštu parodyti Dievžmogį, 
gyvenusį 1911 metų atgal. 
Jei Kristaus mokslas ap
ima beveik visas dalis svie
to ir ar-gi Jo mokslas pasi
liktų jau tokiomis svajonė
mis? Labai butų apgailė
tina, nes “Keleivio” sklei
džiamas socijalizmas taipgi 
turėtų pasilikti tik svajone. 
“Keleivis” išleido apie so- 
cijalizmą knygutę, išilgai 
pamatuodamas Kristaus 
mokslą, ar tai del greites
nio, o„ gal del tobulesnio 
įvykdinimo socijalizmo sie
kių. Iš to matyti, kad ir 
“Keleivis” rado Kristaus 
pėdas, o dar vis jam neaiš
ku apie Kristų. Arčiaus 
prisižiūrėję jų darbams, 
prieisime prie to, kad “Ke
leivis” tiki į Kristų, nes jo 
ofise galima gauti įvairių 
šventųjų ir Kristaus pa
veikslų bei katalikiško tu
rinio knygų. Kam tas bu
tų reikalinga, jaigu “Kelei
vis” sąžiningai netikėtų 
Kristų? Logiškai manant, 
“Keleivis” nelaikytų tų 
knygų ir nedalintų žmo
nėms, nes pagal “Keleivį” 
jos temdiną žmogaus protą. 
Kaip ten nebūtų manoma, 
bet “Keleivis” nei nepa
galvoja, kad pardavinėda
mas religiškus daiktus, pats 
sau prieštarauja, o žmones 
gaivina Kristuje. Juk tan
kiausiai žmogus iš skaity
mo raštų arba pakįla arba 
nupuola dvasioje. Jus su 
didžiausia neapykanta pas
tebite tik dvasiškuosius ir 
visus kitus, kurie prisilaiko 
katalikiškų principų, bet ne- 
kados sąžiningai nepažvel
giate į save, kad ir jus nie
ko geresnio neveikiate. Juk 
kiekvienas žmogus daugiau 
rūpinasi savo gyvenimu, ir 
nerasime žmogaus, kuris 
geriaus darytų kitam negu 
sau. Dvasiškajam taippat 
rupi geresnis gyvenimas ir 
jis taippat yra tokiuo silp
nu žmogumi, kaip ir kiti. 
Bet, maž-daug, jis vis dau
giau supranta žmogaus pa
dėjimą.

Jus gi visai neat jaučiate, 
sad katalikai prisideda prie 
pagerinimo jūsų užsilaiky
mo ir pragyvenimą ir vietoj 
padėkos nuolatos suteikiate

laistysim... Kaip kūdikys
tės pirmieji žingsniai yra 
silpnučiai, taip musų jauna 
“Rūta” dar yra silpnas Bet 
viltis taip aiškiai šnabžda, 
jog “Rūta” augs... “Rū
ta” dabins kasas musų se
sučių, o jos ana didžiuosis...

P. Sabukas. »

Boston, Mass.
Liuosai suteikiame vietą 

įvairiems tikėjimiškiems 
ginčams, patįs visai nei 
nemanydami ginčyties su 
bergždžių “Keleivio” fa
natizmu ir viduramžinės 
scholastikos kausimų ri
šimu. Red.

jiems paniekinimų žodžius 
tamsunai, fanatikai ir kate 
kie. Jąigu jau jums ne
reikalingi tikybiniai “prie 
tarai” ir jaigu norite atsa 
kyti savo užduotims, tai su 
sukite: šalin nuo musų ti
kintieji, mes be jūsų apsi
eisime, taip kaip dvasiš
kieji be bedievių! Tada tik 
pamatysime, kad jus teisin
gai skelbiate bedievybę, ka
da pamatysime galutiną at
metimą senobinių “prieta
rų” ir kada pamatysime 
naujai pastatytą jūsų gy
venimą iš savos medžiagos, 
neminint ir nesinaudojant 
senobiniais “prietarais”, 
kurie jums išrodo supuvu
siais. J. P. Žilvitis.

Shenandoah, Pa.
Naujienos pas mus tos 

pačios. Jau ačių Dievui iš 
musų parapijos išsinešdino 
kun. Kaminskas, kuris taip 
daug nesutikimų sukėlė tar
pe ramių lietuvių. Duok 
Viešpate, kad jis nekados 
tarpe lietuvių ir neapsigy
ventų, ko jam Shenandoah 
parapijonai iš tikros širdies 
velija. Naujo kunigo kle
bono dar neturime. Dva
siškais reikalais neva tai 
užsiima likęs vikaras kun. 
Mickunas, bet ir tas vis lai
kosi po Kaminsko kontro
le. Parapija visuose daly
kuose laimėjo bylą, kurią 
buvo užvedęs kun. Kamins
kas, užtai jisai ir išdūmė 
nežinia į kokius pasviečius.

J. Lauraitis.

su
Iš Londono.

“Birutės” bendrovei 
duonos kepimu, rodos, seka
si, kadangi “Birutė” dabar
tiniam laike užsiima nevien 
tik su duona. “Birutė” 
veda pirklybą ir kitokiais 
maisto produktais, kaip ko
pūstais, cukrum, arbata irtt. 
Pasidauginus pirklybai“ Bi
rutė” mano persikelti į di
desnius namus. Tik gaila, 
kad juo toliau juo daugiau 
atsiranda tokių lietuvių, 
kurie yra labai neužganė
dinti duonos brangumu. 
Bet tas ir tiesa: duona 
brangesnė kaip pas žydus. 
Jau jaigu bendrovė tokiam 
trumpam laike turi pusėti
ną uždarbį, tai, rodos, ir 
duona butų galima pigiau 
pardavinėti. Peraugšta duo
nos kaina gali nubaidyti 
pirkikus. Kad kartais po 
laikui nereikėtų “Birutei” 
gailėtis!

Oras šiuomi laiku pusėti
nai atšilo, o ypač tarpe mu
su tai ir labai tvanku.

Galijotas.

RED. ATSAKYMAI.

P. Sabukas, Cicero, III. 
— Tamstos išvedžiojimai 
redaktoriams yra pilnai tei
singi, bet nėra pritaikomi 
prie paties rašinėlio. Tam
stai, matomai, gana sekasi 
rašyti, bene parašytai 
nors daugelesnio užuot 
nos korespondencijos, 
tumėm dėkingi.

ką- 
vie- 
Bu-

K. A. Orlovskis, Roches
ter, N. Y.—Tamstos straip
snelis “Lietuva žydų ne
laisvėj e ’ ’ spaudai netinka. 
Tamsta visame savo straip
snelyje pravedi mintį, buk, 
visokios Lietuvos nelaimės 
ir vargai paeina vien nuo 
žydų. Kad žydai Lietuvo
je užgriebę savo rankosna 
neveik visą pirklybą, tad 
salti ne žydai, bet lietuvių 
žemas kultūrinis stovis. Pa
ulus kultūrai, apšvietimui, 
ietuviai paims pirklybą į

Iš Anglijos karą! ’kavinio iškilmybių.

savo rankas, kaip jau šian
die matoma iš nekuriu ap
sireiškimų. Užmesti visas 
Lietuvos nelaimes vien žy
dų kaltei, tai yra taip va
dinama, jau kultūringesnių 
tautų pergyventa'; liga — 
antisemitizmas;

Apart to, argumentavi
mas Tamstos straipsnyje 
visai silpnas, tos pačios 
mintįs be jokios tvarkos 
nuolatos atkariojamos. Vi
sas straipsnis negramatiš- 
kai parašytas ir < gaila tik 
darbo ir laiko jo ’taisymui.

Iš tų visų1 H-atžvilgių 
straipsnelis' musų Jaikraštin 
netinka. Gal Tamsta nu
rodytai kur jį perduoti, ar, 
gal, atgal Tamstai prisiųsti.

Kas link gi Tamstos rū
pinimosi netalpinti laikraš- 
tin M. Petrausko kompozi
cijų ir kitokių svarbesnių 
veikalų, tai jau tą rupesnį 
mes pasiliekame sau.

Patariame Tamstai ver
čiau rašyti korespondencijas 
iš vietinio lietuvių gyveni
mo, negu ilgus pamokslus- 
išvedžiojimus, kurių pertai 
symui reikalaujama tam 
tikro raštininko.?; Už trum
pas žinutes iš lietuvių gy
venimo Tamstai visuomet 
busime dėkingi.

AR ŽMOGUS UŽKA
RIAUS ORĄ. 

Visai taippat, kaip žmo
gus labai palengva užkaria
vo vandenį, — taip dabar 
palengva, laipsnis po laips
niui pradeda pasekmingiaų 
lekioti oru.

Pirmiausiai žmųpės nedi
delius vandens plotus pats 
perplaukdavo iv tūkstančiai 
metų praėjo kol jie įsitaisė 
sau valtis ir irklus; pora 
tūkstančių metų, vėl buvo 
reikalinga kol kokis — tai 
užmirštas genijus išrado 
žėglius; buvo tai taip svar
bus išradimas' kad užsiliko 
net iki šitr dienų; pagalios, 
pasekmingai vartojant ga
rą ir elektriką, žmogus su
sitaisė sau milžiniškiausius 
laivus, o net pasekmingai 
plaukioja jau ir po vande
niu. Visai tas-pat yra ir su 
oro užkariavimu.
prieš trisdešimts metų žmo
gus užsiganėdino vien or
laiviu, pripildytu gazais ir 
visiškai prigulinčiu nuo oro 
sravės; nuo kelių metų or-

Dar

laivis jau taisomas su vai
ru, motoru bei sparnais ii* 
jau galima lekioti oru į ku
rią norint pusę, jau net ir 
priešai oro srovę. Bet ir su 
tais prietaisais dar orlaivis 
nėra tobulai įtaisytas, dar* 
yra labai pavojingas lekio- 
jimui.

Visos dabartinio orlaivio 
ydos guli tame, kad mašina 
yra sunki, kuras taippat 
sunkus, o oras daug leng
vesnis. Juo didesnė yra ma
šina, tuo didesnis turi būti 
orlaivis, tatai didesnėj oro 
srovėj jis neišlaiko oro 
spaudimo.

Kartu žmogus jau dabai’ 
gali siųst gamtos jiegas per 
tam tikrą plotą oro; — ne
tolimu yra laikas, kuomet 
žmogus nevežios anglių 
po namus ir dirbtu
ves, bet degįs jį čia-pat ka
syklose ir iš deginimo iš
gautas jiegas viela siunti
nės į visas reikalingas vie
tas, palengva perkeizdamas 
gamtos jiegomis dabarti
nes mašinas, apšvietimą ir 
šildymą.

Tokias pačias jiegas žmo
gus galės išgauti iš van- 
denskričių, vėjo, priplauki- 
mo bei nupuolimo jurų ar
ba iš kitų žalių gamtos jie- 
gv

Vienok visa-kam dar rei
kalinga viela.

Bet paskutiniu 
žmogus vis daugiau prade
da suprasti gamtos paslap
tis ii’ pradeda naudotis tam 
tikslui be vielos pagalbos. 
Yra žinoma, kad visUr jau 
įvedama bevielinis telegra
fas; dabau- sužinota, kad 
Paryžiuje jau išrado būdą 
persiuntinėjimui jiegų į 
tam tikrą oro plotą be vie
los pagalbos.

Yra tai neapskaitomai 
brangus išradimas, kuris 
šalia didelės naudos kito
kiuose išradimuose, dar su- 
teiks žmogui galę ištobu- 

, linti orlaivius ir lėktuvus ir 
tokiuo budu užkariauti orą.

Lekiojančios mašinos ne- 
. bus apsunkinamos dideliais 

motorais ir kuro medžiaga, 
bet ateityje galės turėti lė
kimo jiegas nuo tam tikrų 
stočių ant žemės ir tai be- 
tarpiniai, be jokio sujungi
mo su vielos pagalba.

Nepraeis pusė amžiaus, o 
žmogus įsitaisys sau puikią 
oro komunikaciją.

Pasekmės iš to bus tie-

laiku

siog revoliucijinės kaip eko
nominiam žvilgsnyje, taip 
ir politikiniam. Žmogus ga
lės dirbti toli nuo savo gy
venamos vietos; susigrūdi
mas žmonių atskirose vie
tose ir brangumas tose vie
tose žemės išnyks. — Mui
tai negalima bus uždėti, 
valstybių rubežiai išnyks, 
armija nustos savo vertės 
ir galybės, monarchai ir vi
sokie valdovai tarnaus 
tai apysakų temoms, o 
kalai visų tautų taip 
klausys vieni nuo kitų,
skriauda vienų jungs su sa
vimi ir skriaudą kitų ii* at
bulai, kas beabejo padarys 
karą sunkiu arba ir visai 
negalimu daiktu.

Šalia tokios didelės techni
kos pažangos, būtinai turi 
atsirasti ir didelė visuome
nės pažanga.

Žmogus sutraukęs rete
žius, rišančius jį su žeme, 
sutraukįs taippat visokius 
senovės papročius ir atmes 
į šalį kas nereikalinga, — 
tamsumas, prietarai ir 
gas išnyks kaip rūkas.

tik- 
rei- 
pri- 
kad

var-

HUMORAS.
, ____ ^2___

Atsakė.
Dėdė: — Na, nesigink — 

mačiau tave, mano miela
sis, kaip visiškai girias ėjai 
namo.

Studentas: — Ale-gi, dė
de, kol dar galima eiti, ne- 
priskaitoma tas girtiems.

. Musų vaikai.
— Mamyte, ar norint tu

rėti vaikus reikia turėti ir 
vyras? — Klausia 12-kos 
metų Marceliutė.

— Taip, vaikeli.
— Na, o jei reikia turėti 

dvynučius, tai reikia turėti 
du vyrus?

Pigiausioji mokykla.
— Ar tu žinai, kokia yra 

pigiausioji mokykla sviete? 
— klausia juokdarys savo 
pažįstamo.

Paklaustas nemokėjo at
sakyti.

— Pigiausioji mokykla, 
mano brangus — sako klau
siantis— yra bėda.

— Tai kodėl?
Nes ton mokyklon 

nemokama jokis įsirašymas 
ir anoj nerastum tuščių vie
tų^

Taipgi apetitas.
Ligonbuty sunkiai ser

gančiam žmogui intaisyta 
kumeliuko pilvas. Praėjus 
metams tasai pat daktaras 
sutinka ant gatvės tą sir
gusį žmogelį ir klausia:

— Na, kaip ten jums ei
nasi, Miškini?

— Miškinis (kasydamas 
pakaušį): — Viskas gera, 
prašau pono, tik nežinau, 
ką reiškia tas, kad laiks 
nuo laiko man norisi šieno 
paragauti.

Baliuje.
— Pasakyk tamsta, kas 

tai do viena toji liesa, krei
vaakė, su raudona nose 
blondinė, kuri sėdi ties pe
čium?

— Tai mano duktė.
— Taaaip! Kokia tai 

meilinga mergaitė!

Kiek metų tarnauja.
Oficieras klausė kareivio, 

kiek jis metų tarnaująs.
— 19 metų, atsakė karei

vis.
— Tas negalimas daiktas, 

atsakė nustebęs oficieras — 
o kiek turi metų?

— 22, — atsakė kareivis.
— Kaip tas gali but?
— Labai prastai; 5 metus 

tarnavau prie žąsų, 4 prie 
kaimenės, 3 metus prie gal
vijų, 5 metus ganiau ar
klius, o 2 metu esu kariuo
menėje, arba vienu žygiu 19 
metų.

NAUJI RAŠTAI.

Zuzana Moravska. Vil
kų Lizdas. Apysaka iš 
Kryžiuočių laikų, skiriama 
paaugančiai jaunuomenei. 
Iš lenkų kalbos vertė A. 
Vėgėlė. Brooklyn, N. Y. 
Spauda ir lėšos “Vienybės 
Lietuvninkų”, 1911 metų. 
Pusi. 117. Kaina 35c.

H. Sudermann. Jonas 
Krikštytojas. Penkiaveik- 
smė tragedija su prologu. 
Vertė A. Musteikis. Brook
lyn, N. Y. Spauda ir lėšos 
“Vien. Lietuvninkų”. 1909

Apie kūno išlavinimą. 
Pagal prof. G. Bliunčli. Pa
rašė P. Norkus. (Su 25 pa
veikslėliais). Kaina 15 e.- 
Brooklyn, N. Y. Spauda ir 
lėšos “Vien. Lietuvninkų”. 
1910 m. Pp. 74.
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BIRŽELIS.
^s^Peįrci^ir JPovilo apašt. 
Lj^^Jnnlijos ir Luėijos.

LIEPOS.
1. S. Teodoriko kun.
2. N. 4 savaitė po Sekminią. Š. j. K. Kraujo.
3. P. Anatolijaus.
4. U. Juozapo Kai.
5. S. Marcinijaus kent.

Redakcijos Paiemijimai.
Didžiosios Lietuvos laik

raščiai praneša indomias 
žinias. Balandžio 27 dieną 
Vilniuje buvęs Vilniaus 
vyskupijos skaitlingas lie- 
tuvią kunigą suvažiavimas. 
Kadangi lenkininkai pasta
raisiais metais Vilniaus 
gubernės lietuvius atkak
liai ėmė lenkinti, tatai su
važiavę lietuviai kunigai in- 
kurė lietuviškoms knygoms 
ir laikraščiams išleidinėti 
bendrovę. Pirmiausiai iš- 
leidinėsią dvisaivaitinį laik
raštį “Vilniaus Spindulys”, 
pašvęstą Vilniaus, Gardino 
ir Minsko lietuviu reika
lams. Tasai “Vilniaus 
Spindulys” pirmiau išei
dinėjo Seinuose ir vadinosi 
“Spindulys”. Bendrovė tad 
jį nupirko ir nauju vardu 
apkrikštino.

Vis tai gražus Vilniaus 
vyskupijos lietuvią kunigą 
sumanymas, tečiau nesu
prantama, kokiam tikslui 
ton bendrovei! įstojo ir pat
sai Vilniaus vyskupijos ad
ministratorius, kun. Michal
kevičius, lietuvią priešas, 
kuris juk ir patį kun. Tu
mą iš Vilniaus išėdė? Kun. 
Michalkevičius, sakoma, 
bendrovės išdan inešęs net 
1000 r. Ar-gi administrato
rius manąs lietuvią tautos 
atgijimą savo pinigais pa
laikyti ? N ekuomet!

Po tuo “Vilniaus Spin- 
luliu”, regis, koks- kitas 
sumanymas slepiasi ir daug 
abejojama, kad administra
torius gausiąs aukas auko
tą lietuvią reikalams.

Bukime kantrąs, laikas 
parodys visą teisybę.

“Draugo” 28 numery 
:un. J. J. Jakaitis plačiai 
įprašo apie kunigužį Stan. 

Mickevičių, kuris nūdien 
Worcester, Mass, turi ne- 
prigulmingą lietuviu mal
dyklą ir kuris vadina save 
kunigu. Apie “kunigą” 

Mickevičią “Katalike” daž
nai buvo minima korespon
dencijose iš Worcesterio, 
jog jis nėra jokiuo katali
ką kunigu, bet taip vadina
mu neprigulmingu Rymui 
lietuvią “pryčeriu”. Tai 
liudija ir kun. Jakaičio mi
nėtas straipsnis. Ponas 
Mickevičius yra gerai žino
mas ir Chicagos lietuvią 
dvasiškijai. Jis nebaigęs 
katalikiškos seminarijos ir 
sergąs dvasia. O kaipo pas
kui tokį ir nepastovus lie
tuviai myli žengti. Štai 
taip lenką “nezaležnumas” 
jau rudįja, jis ilgai nepas
tovės ir tarp lietuvią. Tuos 
tikybinius sopulius išgydys 
laikas, nes laikas yra ge
riausias tokią skaudulią 
gydytojas. Tik patartina 
kataliką dvasiškijai su p. 
Mickevičium apsieiti ne 
taip kaip su savo priešu ar
ba kokiuo nevidonu, bet 
kaipo su paklydusiu asme
nim, o tuokart jis pats ims 
drovėties savo atkaklumo 
bei išdidybės ir sugrįš sa
van būreliu, iš kurio iškly
do, pasaulio bangą blaško
mas.

* *
“Vilty j” p. L. Noreika 

rašo apie buvusius Vilniaus 
universiteto minus. Nū
dien tuose rūmuose esąs 
Rusijos Mokslo Akademi
jos viešasis knygynas ir va
karą krašto centralinis ar- 
cliivas. Kadangi knygyne 
ir archive randasi brangią 
retenybią, kurią tie rūmai 
nuo pražūties negalinti ap
saugoti, tad Mokslo Akade
mija nusprendžius tiems 
daiktams pastatydinti nau
jus namus ir tasai darbas 
neilgai trukus prasidėsiąs.

Tokiuo budu buvusiojo 
universiteto rūmai pasilik
sianti tušti ir jau šiandie pa
kelta klausimas, ar nebūtą 
galima tuose rūmuose at
naujinti Vilniaus buvusis 
universitetas. Užtatai p. 
Noreika primena tai Vil
niaus lietuviams ir aną laik
raštijai, idant įvairiais bu- 

universi-idant

dais 
agituoti ir 
tesnes Rusijos valstybės 
sferas, 
tetas Vilinuje butą at
naujintas, kadangi Lietu
vos sostainei toksai mokslo 
židinys esąs labai reikalin
gas.

Nuoširdžiai velijama ta
me atvėjy pasidarbavimo.

Paskutine krasa mąs re
dakciją pasiekęs “ Vilties ” 
60 numeris liudija apie lie
tuvią duosnumą. Lig bir
želio 9 d. suaukota: Kun. 
Tumo fondan — rytiečiams 
šviesti — 1806 rub. 13 kap. 
Simano Daukanto pamin
klui Papilėje pastatyti — 
586 r. 74 k. Lietuvią Biu
rui Paryžiuje 290 r. 45 k. 
Ir kitokiems tautos tiks
lams nesigailima gausią au
ką. Tik dideli dyvai, kam 
tai aukojama Paryžiaus 
Biurui? Ar-gi tie pinigai 
nebūtą galima Sunaudoti 
kadir Tautos Namams Vil- 
niuje?

Kos Lietuvos laik- 
jau kelintas sykis

praneša, kad stačiatikią 
cerkvės vyriausybė dabai’ 
užsiėmus vertimu lietuviu 
kalbon cerkvinią knygą, 
kadangi Lietuvoje cerkvė
se rengiama įvesti lietu
viškos pamaldos. Tame 
dalyke “Rygos Naujienos” 
tarp kitko štai ką pastebi:

“Taip — mainosi viskas. 
Žandarai pašventoriais ati
minėjo lietuviškas malda
knyges ir degino; atradę 
pas ką norint supelėjusį ka- 
lendorią, nepąleizdavo žmo
gaus — kalėjimas, tardy
mas, teismas ir Siberija ar
ba “poselenije” laukė jo. 
Bankuose, teismuose, kan
celiarijose, mokyklose — 
buvo parašai iškabinti: “go- 
vorit po litovski vospreš- 
čajetsia” (lietuviškai kal
bėti užginta). — Dabar gi 
viskas dovanota, užmiršta. 
Ta paniekinta, visą išjuok
ta lietuviška kalba dabar 
“išaugštinama” — neužil
go skambės cerkvėse ir so
boruose.”

Teisingas “R. N.” paste
bėt stačiatikiai, 

kad ką nors 
savo

bėjimas... 
nepasitikima, 
pelnys tokia 
taktika.

keista

“Žv.” rašo, jogei rugpiu- 
čio 22 dieną š. m. mieste 
Lawrence, Mass, busiąs at
laikytas 3-čias seimas Liet. 
Blaivininką Sąjungos. Ant
rame seime buvo nutarta 
3-čias seimas atlaikyti Phi- 
ladelphijoj, bet centro val
dyba delei kokios ten svar
bios priežasties perkeičius 
seimo vietą.

* * *
So. Bostono naujas sa

vaitraštis ‘ ‘ Laisvė ’ ’ skel
bia savo skaitytojams, kad 
“Laisvė” labai artimoj atei
tyj išeisianti dusyk savai
tėje. “Laisvės” leidėjai 
tik, prisipažįsta, nenorį pa
sakyti, kuomet tas įvyk
siantis.

Geras medėjas.
— Kodėl nešovei į zuikį, 

kuomet šalep tavęs buvo?
— Kad greitai jis pa

sprūdo.
Atsilygino.

— Ale-gi pačiule, tasai

— O tu, mano mielasis, 
ar nesi kietas, kuomet ta
vęs prašau nupirkti man 
naują, skrybėlę!.,

daugiai 'ŽINIŲ.

zmo,

Vilniaus “kiltis” 57 nu
meriu š. m. nusiskundžia, 
kad lietuvią spaudai stinga 
korespondentą ir žinią. 
“Viltis” pastebi, kad lietu
vią laikraščiai) dar neinga- 
linti turėti savo apmoka
mus bendradarbius-kores- 
pondentus^ir dėlto dažnai 
atsitinka, jogei svetimtau- 
Čią laikraščiai pirmi parašą 
apie bent kokius lietuvią 
reikalus, o lietuvią laikraš
čiai tas žinias paskui tik at- 
sispauzdiną.

Negeriau tame atvėjy ei
nasi ir su Amerikos lietuvią 
spauda. Amerikoj tankiai 
pirmiausiai lenką laikraš
čiai tarp lietuvią atsitiki
mus pamini, o lietuviij laik
raščiams tenka tik atkarto
ti tuos atsitikimus. Nors 
lenkai visuomet lietuvią rei
kalus sumaišo su savaisiais 
ir užvardina visa lenkiškai, 
nukala ant savo kurpalio, 
bet visgi su tomis žiniomis 
jie yra pirmesni. Delko- 

„2 nesisavįs lietuvią 
, jei lietuviai tame

__ apsileidę ir nieko ne- 
, ar gal nenori žinoti, 

kas ją tarpe veikiasi, grei
čiau nepraneša savajai 
spaudai.

Kas-gi kaltas tokiems ap
sileidimams ? Musą nuo
mone, kalta pati musą taip 
vadinamoji inteligentija, 
kuriai lietuvių reikalai yra 
svetimi. O juk apšviestes- 
nią lietuvią, skaitančią lie
tuviškus ląikrąščius, rasime 
visur, kur tik bent koks bū
relis lietuvrįą gyvena. Grei
čiau laikraštin bile kokią 
naujesnę žinią praneš koks 
paprastas,,t tipažai apsišvie
tęs lietuviu.dąrbiniąkąs, ne
gu taip vadinamas šviesuo
lis, kuriam tie -dalykai be 
abejonės turėtą daug dau
giau rūpėti, o kuriais visai 
nesirūpina.

Štai kad ir sekantis pa- 
vyzdis gali paliudyti musą 
inteligentijos apsileidimą:

Andai mieste Buffalo, N. 
Y. Šv. Juozapo katedroj 
įšventinta į kunigus kelioli
ka klieriką. Mes ir ligšiol 
būtumėm to visko nepatyrę 
be progos. Bet lenką laik
raščiai tą žymą atsitikimą 
tuojau patėmijo ir ją skai
tytoj ai pasinaudojo tajanau- 
jausia žinia. Lenką laik
raščiams, be abejonės tą ži
nią pranešė tie patįs įšven
tinti į kunigus lenkai klie
rikai, o lietuvią laikraš
čiams nebuvo kam apie tai 
parašyti, nors tą laimingą
jį! klieriką tarpe buvo ir 
vienas lietuvis. Kas indo- 
miausia dar, kad lenkai ir 
tą patį , lietuvį klieriką pa
sisavino, priglausdami prie 
kitą saviškią klieriką, bet 
mūsiškis ligšiol netik kad 
per lietuvią laikraščius ne
atšaukė tos antmestos len
kais ant jo “lenkystės”, bet 
'regis tuo apsireiškimu dar ir 
pasidžiaugia, jogei turįs 
“laimę lenką -“gronan” in- 
eiti, nes lietuviai — tai am
žini mužikai”.

Tai koksai musą stam
besnės inteligentijos pasiel
gimas tfcutos reikaluose. 
Lietiivią Spauda su širdgė
la privalė tokias ir anoms 
panašias žinias rankioti tik 
iš lenką laikraščią. O juk 
musą dvasiškijai sava spau
da turėtą labai daug rū
pėti.

Imsime atidžion kadir ki
tus lietuvią bažnytinius rei- 

dirmavonės, 4Q valandų at
laidai, arba kitokie religiji- 

niai lietuvią apvąikščioji- 
mai. Ar lietuvią spauda 
pirm laiko tai patiria ? La
bai retuose atsitikimuose. 
O juk tai butą priderystė 
patiems kunigams apie tai 
lietuvius informuoti, nėra 
sunku keletą žodžią pirm 
laiko parašyti, paakinti, vi
suomenę pažadinti.

Štai kadir Lietuvią Sese- 
rą Šv. Kazimiero vienuoly
no, mieste Chicago, pašven
timas. Pašventimas atsi
bus liepos 2 d. š. m. mums 
tenka- tai patirti tik iš ap
skelbimą. Koks tai spau
dos išniekinimas I Ar-gi 
arčiau stovinti to vienuoly
no negalėtą tos lietuvią 
šventės plačiau ar trumpiau 
aprašyti ir paduoti spau- 
don? Argi iš to aprašymo 
menka butą vienuolynui ir 
pačiai tautai nauda? Nū
dien tas patiriama tik iš 
apgarsinimą, o juk apgarsi
nimai jokiuo budu lietuvią 
nepertikrįs, neinkvėps 
jiems naujos dvasios ir ne
patrauks ton pusėn tiek 
daug, kiek galėtą patraukti 
taip vadinamas periodinis 
raštas, gyvas raštas.

Taip einasi pas mus ir su 
kitomis įvairiomis žiniomis. 
Inteligentija miega ir neži
nia, kada ji pabus. Užuot 
inteligentijos darbuojasi 
prasčiokai, jie daugiausia 
žinučią spaudai suteikia, 
kadir taip vadinamomis 
“korespondencijomis”, o 
šviesuoliams niekas nerupi.

Kaip ilgai taip bus!
Nusitikima, kad musą in

teligentiją iš miego pažadįs 
tik laikraštininką kasme
tiniai suvažiavimai.

DARBININKŲ BŪVIO 
GERINIMAS.

Jokia partija, jokia poli
tikos pakraipa nieko nesu
teiks ir nepagelbės darbi
ninkui, jaigu jis atsidės tik 
į svetimą globą, o pats 
nieko neveiks pagerinimui 
savo būvio ir nesistengs su
silyginti teisėse su kitais, 
labiau privilegiruotais vi
suomenes sluogniais.

Tamsus, nieko nemanąs 
darbininkas, yra įrankis, ku
rį kiekvienas panaudoja, — 
apšviestas darbininkas, su
prantąs ir savo teises ir sa
vo užduotis — palieka di
dele galybe, nereikalauja 
atsidėti ,į niekieno pagalbą ir 
valstybes tvarką priverčia 
išleisti jam naudingus įsta
tymus ir teises.

Darbininką būvio gerini
mas laipsniškai auga civili
zuotose šalyse — didžiausią 
infekmę į tai turi didėjan
tis apšvietimas tarpe dar
bininką ir baimė viešpa
taujančios tvarkos priešai 
augančią darbininką galy
bę.

Juo daugiau darbininką 
sluogsniai yra subrendę 
kultūroje, tuo labiau vieš
pataujanti tvarka jaučiasi 
priversta rūpintis ją gero-

Pasekminga buvo val- 
bausmė- 
panašąs 
nyksta, 

nepasek- 
laikuose.

ve.
dyti grąsinimais, 
mis, kardu, bet 
įrankiai nuolatos 
nuolatos pasirodo 
mingais šiuose
Tas matyti iš ištisos eilės
revoliuciją ir politikos per- 
versmią.
"Prisieina permainyti po
litikos pakraipą, nes tik
riau, nors mažiau pelninga, 
yra valdyti sočius ir užga
nėdintus, negu nuolatos 

priešai alkanus irdrebėti

Todelei paskutiniais me
tais matome vis platesnes

reformas valstybią įstaty
muose apsaugai darbinin
kus visokiuose atsitikimuo
se ir gyvenimo sąlygose.

Darbininką apsaugojimo 
reformoms pradžią padarė 
Vokietija dar pirm trisde
šimts metą, laikais jungi
mosi vokišką valstybią.

Šiais laikais tame atvėjy; 
pirmoje vietoje stovi Angli
ja su savo darbininką ap
saugojimo sumanymais, ku
rie, rodosi, yra pasekmin- 
giausiais už tą visa, kas 
ikišiolei buvo daroma toje 
pakraipoje.

Anglijos išdo kancleris 
Lloyd George inešė Valsčią 
Butan projektą apie darbi
ninką apsaugojimą nuo li
gą, netinkamumo į darbą ir 
bedarbės.

Apsaugojimo nuo ligi! 
projektas yra tame, kad 
kiekvienas darbininkas, už
dirbantis į metus mažiau 
negu 160 svarą sterlingą 
(800 dolerių), priverstinai 
turi mokėti po 4 pensus (8 
centus) savaitės mokesties, 
moterįs po 3 pensus (6 cen
tus). Darbdaviai už kiek
vieną savo apsaugotą darbi- 
bininką turės mokėti po 3 
pensus į savaitę, o valstybė 
už kiekvieną darbininką 
mokės po 2 pensus.

Iš susidariusio tokiuo bu
du kapitalo, apsaugoti ir ne
galinti dirbti darbininkai 
gaus po 10 šilingu (21X> do
lerią), o moterįs po 71/2 ši
lingą savaitėje. Apart pi
niginės pašalpos tokie dar
bininkai bus veltui aprūpi
nami daktaru, ligonbučiu ir 
vaistais.

Iš sutaupintą apsaugoji
mo kapitale (fonde) pinigą 
valstybė mano statyti ligon- 
bučius, prieglaudas ir sana
torijas.

Pagal apskaitymą, apsau
gojimas nuo ligą ir netin
kamumo į darbą apims vi
soje Anglijoje daugiau 14 
milijoną žmonią.

Projektas įstatymą, ap
saugoj ančią darbininkus 
nuo stokos darbo, yra gal
vojama jau kelinti metai.

Atmenama yra, kokia po
ra metą atgal iškilo bedar- 
bią sumišimai visoje Angli
joje.

Valdžia savam reikale ir 
delei viešos ramybės til
dė tuos neužsiganėdinimo 
apsireiškimus menkais bu
dais: užsidėjimu darbo na
mą ir didesne labdarybe.

Pagalios nuo bedarbės 
griebtasi reformą įstatymą 
keliu.

Pirmiausiai įsteigta keli 
šimtai taip vadinamą dar
bo biržą, o pagalios sugal
vota ir projektas darbinin
ką apsaugojimui nuo darbo 
stokos.

Vienok pradžioje valsty
bė mano apsaugoti tiktai 
mechanikus ir namą staty
mo darbininkus, kas apims 
apie pustrečio milijono 
žmonią.

Išplėtimas to apsaugoji
mo ir į kitas darbo šakas 
manoma atsiekti laipsniš
kai, kadangi tam tikslui rei
kalinga didelis kapitalas.

Anglijos parlamentari
niai sluogsniai prijaučia tą 
reformą projektams ir jie 
manoma invykinti gyveni
mam

Franci j a rūpinasi apsau
goti savo darbininkus se
natvėje, o net ir Rusija, tos 
beribio absoliutizmo tvar
kos šalis, riša sumanymus 
darbininką būvio gerinimo: 
apsaugojimo nuo nelaimin- 

ligos.

dar ineis gyveniman, gal 
tam reikalinga Sar daugelis 
metą, bet kaip ten nebūtą 
jau parodo geresniąją vals
tybės sluogsnią rūpinimąsi 
darbininką būvio pagerini
mu. i

Tiktai apšvieta ir supra
timas gyvenimo bei savo 
reikalą, suteiks darbininkui 
galę reikalauti savo teisią, 
tokio tiktai darbininko da
bartinė tvarka bijosi ir pri
versta suteikti jam tą visa, 
prie ko, būdamas tamsiu, 
neprieis net prievarta. z

ŽMONIŲ PRIAUGIMAS 
\ ANT ŽEMĖS.

Londone nesenai apleido 
spaudą taip vadinama “mo
linoji knyga”, kuri, paly
gindama paskutinius sura-; ’ 
šus visą salią gyventoją su..J 
1900 metą skaitlinėmis, — j 
parodo labai indomą gy- I 
ventoją priaugimą atskiro- I 
se valstijose. 1

Daugiausia žmonią priau- 
go Rusijoje; nes 1900 metais 
ten buvo suskaityta 135-0 
590.000 gyventoją, o pasku-® 
tinis surašąs tenai priskai-® 
tė 160.095.000, žmonių. ■ 
Francija paskutiniam de-1 
šimtmetyje parodo labai ■ 
mažą priaugimą nuo 38.900- ■ 
000 iki 39.276.000. Kitose® 
valstybėse tas : priaugimas® 
perstatoma taip: Ispanijoj® 
nuo 18.607.674 iki 19.945® 
000; Italijoj nūo 32.346.000® 
iki 34.270.000; Austro-Ven- ■ 
grijoj nuo 45.405,267 iki 
49.163.000; Jungtiniuose 
Valsčiuose nuo 76.303.387 
iki 88.566.000; Japonijoj ( 
nuo 44.831.000 iki 
000; Anglijoj nuo 
000 iki 45.006.000. 
budu didžiausias

49.155-
41.155- 
Tokiuo 
žmoniil

priaugimas matoma Rus ii
joj, Jungtiniuose Valsčiuo-I 
se, Japonijoj ir Austro-1 
Vengrijoj.

KIBIRKŠTĖLĖS.

Rusijos caras apžiurėjo 
amerikonišką eskadrą, kuo
met toji viešėjosi Kronštad- 
te, ir negalėjo atsistebėti iš 
laivą dailumo ir tvirtumo. 
Čia nėra nieko stebėtino; 
caras kadangi matęs tik 
Rusijos karo laivus.

Milijonierius Carnegie 
vainikavimo iškilmybes An
glijoje pavadina nereikalin
gomis žaislėmis, kurioms 
veltui pinigai išleidžiama. 
Regis jis nebuvo pakviestas 
ton iškilmybėn, jei taip kal
ba.

Nesenai Londone keli mi
lijonai žmonių apnuogino 
savo galvas, kuomet du as
meniu turėjo savo galvas 
uždengtas. Ir kas pana
šaus yra dar galima XX 
metašimty.

Portugalijos monarchis- 
tai nesenai apreiškė, jog 
birželio 30 dieną užatakuo- 
sią respubliką. Kokie jie 
atsargąs ir nuolankąs žmo
nes!

Jei meksikonai ligšiol ne
turi ir nesuranda sau atsa
kančio kandidato į prezi-Į 
dentus, tai galėtą ton vald-1 
vieton pakviesti tūlą Ne- 
braskos pilietį, arba kadir 
patį tautėdį Žagarą.

Valsčiaus Delaware pa
kraščiais matyta — kaip 
pranešama depešomis — 40

pnatymą projektai, riša
mi Rusijos durnoje, negreit

bangžuvią. Gera ir tokia 
žinia vakacijomis.
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budu nepa

VAIKŲ VOGIMAS
S1OS

nuo

enos

apie pe- 
kudikių

apie Maurų 
kūdikiams

rublių, 
tiktai

valgio vandeniu 
tokius kūdikius 
24 valandas, o 
48, iki nesiliaus

ižiaus. Bei;

Vidudieny “burtininkas” 
pasodino Anapkiiių prieš 
save ant kėdės, padėjo ant

KŪDIKIŲ PENĖJIMAS 
KAŽKURIOSE PILVO 

LIGOSE.

Bet jei tik pasirodytų 
kiek negera — ar imtų kū
dikis iš naujo vemti, ar la
biau viduriuoti, tuojau vėl 
mažinkit ir retinkite pienų.

Yra motinų, kurios iš bai
mės, kad kūdikis nenusilp
tų, neklausydamos daktaro 
perspėjimų, ima peranksti 
duoti sergančiam kūdikiui 
pieno, košelės. Bet iš to 
tik tiek išeina, kad kūdikis 
labiau ima sirgti ir dažnai 
numiršta.

Čionai kalbėjau 
liejimų sergančių

8. Daina. — Choras “Bi
rutės”.

9. Lietuviška prakalba.— 
Povylas Mažeika.

16. Daina. — Choras “Bi
rutės”.

11. Prakalba uždarymui 
apvaikščiojimo.

Kas norės išgirsti pilnų 
programų, tegul pasirūpina 
ateiti į parkų ir užimti vie
tų ankščiau, nes bus didelis 
susirinkimas žmonių ir vė
lesniems gali pritrukti sė
dynių.

Pageidaujama, kad lietu
viai ir lietuviškos draugi
jos kuoskaitlingiausiai da
lyvautų taip apvaikščioji
me vidurmiestyj iš ryto, 
kaip ir po pietų minėtuose 
parkuose, kad mes galėtu
me kuopuikiausiai pasirody
ti ir parodyti visiems Chi- 
cagos gyventojams, kad lie
tuviai žengia pirmyn drau
ge su kitoms tautoms. Pa
sinaudokime iš kiekvienos 
progos, pakėlimui lietuvių 
vardo.

J. J. Hertmanavičius, 
Liet, draugijų sekret.

nesunku šitų greitųjų ligų 
sukelti.

Cholerina yra da greites
nė už greitųjų: kūdikis umu 
laiku ima vemti ir baisiai 
viduriuoti, be pagalbos ga
li į kokių parų visų skysti
mų iš savęs išleisti ir nu
mirti. Šios ligos pagrieb
tas kūdikis dažnai neišpa
sakytai greit silpsta, atšala 
ir miršta.

Liga ta užsikrečiama, at
siranda kuone visuomet 
karštuoju vasaros metu.

Kruvinąja sirgdamas kū
dikis leidžia irgi labai daž
nai, bet čionai tai atlieka
ma esti sunkiai, su stenėji
mais su pajiega. Mėšlas 
esti gelsvas, balsvas, glitč- 
tas, dažnai su kraujais.

Tai irgi užsikrečiama li
ga ir ne vienų kūdikį nu
kamuoja.

gildomas kas 2 valandas, 
tai ligoniui duokite tik kas 
4-ta.

Kartais kūdikis greičiau 
ima taisytis, jei gauna pie
no ne su vandeniu, bet su 
kruopų viralu.

Žinoma, kad taisant kū
dikiui valgį, reikia žiūrėti, 
idant viskas butų kuošva- 
riausia, nes daug ligų pa
eina nuo musų pačių nešva
rumo. Karvės tešmuo, mel
žėjos rankos, milžtuvė, koš
tuvis, pienpuodžiai, pienui 
virinti rundelukas ar puo
dukas, kūdikio buteliukas, 

žodžiu, 
turi but kuošva- 
r kuotankiausia

pirmų me‘ 
jaigu ir antrųlmetų kūdikis 
tomis ligomis /sirgtų, tai ir 
jų priežiūra ir penėjimas 
bus beveik tas pats. Tik su 
vaikščiojančiais kūdikiais 
esti da daugiau vargo, nes 
jie patįs pasiima uždraustų 
valgių. Kartais čionai 
jiems pagelbsti močiutės, 
nešiotės ir kiti namiškiai, 
paduodami kūdikiams šio
kių ar tokių netinkamų val
gių, mat besigailėdami ba
du kankinamo kūdikio. Šio
se ligose ir tokių kūdikių 
prietelių nereikia užmiršti.

Bebaigdamas pridėsiu, 
kad šiose ligose kūdikiai 
dažnai atšala, visai šalti pa
sidaro.

Neužmirškit tuomet jų 
sušildyti vanių padarę ir i 
kūdikio lovelę pridėję bon- 
kų su karštu vandeniu (tik 
stipriai užkimškit!) -arba 
pašildytų plytų skutuliais 
apvyniotų. Gera yra to
kiuose atsitikimuose kūdi
kio kojukės, rankutės ’Gai
nioti šilta alyva, pašildytu 
vynu.

Bet kaip gydyt kiekvie
nas tokių ligų afcį^imaš, 
negali čionai išpasaSm, rei
kia skubintis prie gero gy
dytojo, kad nebūt pervėlu.

O kol gydytojas pribus, 
reik elgtis taip, kaip čia pa
sakyta. Dr, Jarašius.

— Galime, — pasigirdo 
kapų balsas, —tiktai tar- 
kis ir pigiau 50 rublių ne
imki, dalykas sunkus...

— Na, matai, — tarė 
Ąnapkinųi “burtininkas”. 
— Jie sako, kad pigiau 50 
rublių negalima imti.

Anapkin paprašė “burti
ninko” palaukti, o pats nu
ėjo pas vienų pažįstamų pa
sitarti.

Pažįstamas apie tai pra
nešė policijai.

“Burtininkų” areštavo.
Dabar ieško jo požeminių 

“draugų”.

stalo tris kortas ir kiekvie
nų prismeigė adata, paskui 
paėmė tris spilkutes, dvi 
įsmeigė savo veidan, o tre
čių į lupų ir pradėjo mur
mėti kokius — tai nesu
prantamus žodžius, nuola
tos minėdamas tai Dievų, 
tai velnių.

Pagalios garsiai sušuko:
— Ei, jus... ar girdite...
Ir tarsi iš-po žemės pasi

girdo atsakymas:
— Girdime...
— Ar jus galite surasti 

vaikų Jokūbų, Anapkino su-

vaus 
beje, 
Town
White - Square ant Bridge
port©.

Programas Davis Square 
ant Town of Lake prasidės 
nuo 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlybam vakarui. Susi
dės iš visokių žaislų, pra
kalbų, beno ir dainų.

Programas Mark White 
Square, ant Bridgeport©, 
prasidės nuo 7 vai. po pie
tų ir tęsis iki 10:30 vakare. 
Programas bus išpildytas 
sekančiai:

1. Muzika. — Band.
2. Trumpa prakalba an

gliškoje kalboje. — Mr. J. 
L. MacBean.

3. Daina. — Choras “Bi
rutės”.

4. Muzika. — Band.
5. Angliška prakalba. — 

J. J. Hertmanavičius.
6. Muzika. — Band.
7. Lietuviška prakalba. — 

Pranas Butkus.

Mėsos trusto viršininkai, 
patraukti atsakomybėn už 
peržengimų krašto įstaty
mų.

guminis žindąs 
viskas ! 
riaušių 
nuplauti, iščystyti.

Turiu pridėti, kad nie
kas nesipirktų kūdikiams 
žindyti guminių spenių su 
žarnomis. Tai, galima sa
kyti, pramanyta, kad kūdi
kius naikinti, nes viduj tos 
žarnos prirugsta, pripusta 
ir pertrauktas per tokia 
žarnų pienas tuojau pagen
da. Suprantama, kad iš 
tokios žarnos labai lengva 
liga kūdikiui įvaryti. Pri
deramai išvalyti tokios žar
nos nei kokiuo 
jiegsite.

Nekalbu jau 
paprotį duoti 
žindus iš kramtytos su cu
krum duonos ar ir ko kito. 
To jau tikrai laikas but 
liautis.

Trumpai suglaudus, kū
dikis nemalimu sergantis ši
taip reikia gydyti: ,

1. Praniausi a duoti arba
tinis šaukštukas ricinos 
aliejaus, kad vidurųkus iš
valytų.

2. Kokias 8 — 12 ir net 
24 valandas, žiūrint, kaip 
sunkiai kūdikis serga, vi
sai neduokite nei krūties, 
nei pieno, nei kitokio val
gio; tik girdykite remunė- 
lėmis, pasaldintu vandenė
liu, arbatėle, kruopų vira-

kurios galės parūpinti savo 
kareiviams arklius, privalo 
susižinoti kaip galima anks
čiau su maršalka, p. Povy- 
lu Mažeika, 3315 Auburn 
avė., kuris duos atsakančias 
instrukcijas, kur ir kada su
sirinkt ir kaip pasirengt. 
Taippat ir visos kitos lietu
viškos draugijos privalo 
pranešti tuojaus p. Mažei
kai, Įdek žmonių pasiųs į 
parodų, ar su vėluvomis ar 
be, ii’ gauti nuo maršalkos 
pilnas instrukcijas.

Pageidaujama, idant vi
sos lietuviškos draugijos 
turėtų savo tautiškas ii 
amerikoniškas vėluvas, ii 
nešimui vėluvų pasiųstų ne
mažiau kaip po 4 žmones. 
Visos draugijos, kurios no
rės dalyvauti parodoje, tu-3 
rėš pribūti ant 26 st. ir Mi
chigan avė., ne vėliau kaip 
9:30 ryto 4tų d. liepos, ki
taip netilps į eiles. Kuo- 
anksčiau tenai pribus, tuo 
geriau.

Apvaikščiojimas' vidur
miestyj pasibaigs iki 12 vai. 
ryto. Po pietų bus pareng
ti tinkami apvaikščiojimai 
parkuose. Lietuviai daly- 

dviejuose parkuose, 
Davis Square ant 
of Lake ir Mark

i 3. Prie krūties esantiems 
■8 — 12 valandų be valgio
• praėjus duokit krūtį, bet 

rečiau ir trumpiau žindy-
i kite; o jei kūdikis be kru- 
. ties auga, tai per ištisas 24
• valandas neduokite jam 
: pieno, bet tik vandenėlio,

remunėlių, kruopų viralo.
4. Toliau kaip pradėsit 

vėl pienu penėt, tai duokit 
labiau praskiesta pienų ir 
rečiau, negu pirma.

5. Jaigu kūdikis košelės, 
bulkos, bulvių gaudavo, tai 
nemalimu susirgus visai tų 
daiktų neduokite.

Taip besielgdami ne kar
tų be gydytojo kūdikius iš- 
gydysite. Bet jei nuo to 
liga nesimažintų, tad reikia 
Į gerų gydytojų kreiptis.

2. Greitoji.
3. Cholerina..
4. Kruvinoji,
Tai yra jau daug baises

nės už nemalimu ligos. 
Nuo jų nemaža kūdikių iš
miršta.

Greitoji. Kūdikis susi
daro dažnai kokius 8—10 
kartų, skystai, dvokiančiu 
mėšlu, kuris gali būti gels
vas, bet dažnai esti žalias. 
Pilvas buna išpustas, kūdi
kis daugiausia karščiuoja, 
no kartų ir susivemia. Ne
gydomas nyksta, nyksta ir 
trumpiau ar ilgiau pasirgęs 
gali pasimįrti.

Šita liga nelimpama. Pa
eina ji nuo nesveiko, nuo 
nepriprasto, nuo suteršto 
valgio. Taip, jei kūdikį ne
išmintinga motina per va
saros karščius atitraukia 
nuo krūties ir ima vienu 
karvės pienu penėti, jei 
duoda jam duonos, apgižu- 
sio pieno valgyti, tai visai

KAZ. RADZEVIČIUS.
Shenandoah, Pa, bir

želio 19 dienų š. m. pa
simirė plačiai visiems 
žinomas pilietis Kazi
mieras Radzevičius. 
Mirė staiga, 9 vai. va
kare, nuo plaučių krau- 
japludžio.

A. a. Kazimieras gi
męs liepos 25 d. 1852 
metais, o į Amerikų at
keliavęs 1871 metais. 
Ligi pat mirčiai jis 
Shenandoah’ryj užlaikė 
Eagle Hotelį ir šiaip 
jau buvo pasilaikantis 
žmogus.

Velionis buvo labai 
prieteliškas ir turėjo 
linksmų būdų. Jis žy
mus ir tuo, jogei ilgus 
metus Susivienijime L. 
R. K. A. kasieriavo.

Nuliudime paliko pa
čių, du suims ir šešias 
dukteris. Visi vaikai 
jau paaugę.

Amžina jam atsilsi^

4-to LIEPOS APVAIKŠ
ČIOJIMAS.

Paroda Chicagoj prasidės 
10 valandų ryto. Visos 
“floats” ir draugijos eis 
nuo 26tos gatvės ir Michi
gan avė. iki Randolph st., o 
potam suksis kitom gatvėm 
ir, daėjus iki Van Buren st., 
pasklys namon.

Lietuviškas “Float” yra 
beveik gatavas. Visi žmo
nės, kurie ims dalyvumų ant 
to “Float”, susirinks 8 va
landų ryto ant 33čios in 
Auburn avė., prie svetainės 
parapijos Šv. Jurgio, kur 
apsirengs ir eis ant vežimo. 
Vežimas išvažiuos iš 33čios 
ir Auburn avė. 9 vai. ryto ir 
važiuos iki 26tai gatvei ir 
Michigan avė., kur visos 
kareiviškos ir kitos draugi
jos susirinks apie 9 vai. ir 
auks ‘ ‘ Float ’o ’ ’. Tenai 

maršalkos sutvarkys lietu
viškų eilę.

Lietuviškos gvardijos.

Didesnė pusė ligų, kurio
mis kūdikiai serga savo gy
venimo pusmetį — tai skil
vio ir žarnų ligos.

Tos ligos daugiausia pa
eina iš nepriežiūros ir neti
kusio kūdikių penėjimo.

Pilvo ligomis kūdikiai 
serga dažniausiai karštomis 
vasaros dienomis.

Tie kūdikiai, kurie maiti
nasi motinos krūtimis, ser
ga viduriavimu kur-kas re
čiau, neg tie, kurie karvės 
pienu minta.

i^tai svarbiausios, ypač 
vasaros metu užeinančios, 
kūdikių pilvo ligos.

Iš Rusijos 'miesto Sama
ros pranešama indomus da
lykas, kad tenai buvo susi
tvėrusi organizacija vaikų 
vogimui.

Kovo mėnesyje Samaroje 
įvairiose šeimynose buvo 
pavogta 4 vaikai,'8 — 12 
metų amžiaus;

Tarpe kitų dingo gimna
zistas pirmos klesos, 11 me
tų Jokūbą s Anapkin.

Vaiko tėvas pranešė apie 
tai policijai ir pats uoliai 
ieškojo sunaus. Bet viskas 
buvo veltui, vaikas, tarsi, 
vandeny nuskendo.

Nesenai Anapkinų atlan
kė kokia -—tai senutė ir pa
pasakojo jam, kad vaikų 
gali surasti gyvenantis Sa
maroje “burtininkas”, ku
ris “per mastų žemėje vis- 
kų matus”.

Anapkin nuvyko nurody- 
ton antrašu vieton ir už
miestyje rado senų, griū
vančių stubelę, o joje “bur
tininkų”. Kuomet Anap
kin inėjo grintelėn, “burti
ninkas”, žilas, sulinkęs se
nis, visas apaugęs nei tai 
pūkais, nei tai plunksno
mis, — sėdėjo kampe ant 
suolo.

— Ko reikalauji? — atsi
liepė smarkiai “burtinin
kas”.

Anapkin išpasakojo sa
vo nelaimę ir paklausė, ar 
negalėtų surasti jo sunaus.

— Viską* galiu, jaigu už
mokėsi, —i atsišaukė “bur
tininkas”.

— O kiek reikia?
— Penkesdėšimt
Anapkin turėjo

20 rublių ir paprašė senio 
nuleisti ‘ i

— Pigiau jukino budu ne
galima, —& atkartojo senis, 
— aš “jiems’’ turiu užmo
kėti.

— Kam jiems?
— Tylėk... Palauk dvy

liktos valandos 
pats išgirsi jų bjTsų. Vi 
dudieny aš “jų’^klausinė 
įu, o nakčia lakstau mies

Visose šiose trijose ligose 
priežiūra ir penėjimas vie
nodas.

Pirmiausia duokite rici
nos, kad išvalytumėt vidu
rius. To vaisto duodasi ar
batinis šaukščiukas, jei iš- 
sivemia, tad duokit už va
landos kitų.

Kol kūdikis vemia, ne
duokite jam nei kokio val
gio, net nei motinos krū
ties, tik arbatėlės, remunė
lių, pasaldinto virinto van
denėlio, ir tai nepodaug 
kartui, po arbatinį šaukštu
kų; cukraus į tuos gėralus 
dėkite mažai.

Apsilpusiems vemian- 
tiems kūdikiams gera yra 
kartais duoti po šaukščiukų 
kas 5 minutas atšaldintos 
arbatos su geru koniaku — 
į stiklinę (skleinyčių) ar
batos arbatinis šaukštukas 
koniako. -

Taip be 
maitinkite 
mažiausia 
kartais ir 
vėmę.

Kad jau vėmimas apsis
tos ir ne taip tankiai ligo
nis viduriuos, tada elg’kitės 
šitaip:

1. Jei kūdikis prie krū
ties, duokit jam krūtį, bet 
ne dažniau, kaip į 4—5 va
landas ir tai vis ne iki so
čiai. Jei protarpiais kūdi
kis verktų, norėtų gerti,, tai 
girdykit saldžiu vandenė
liu, arbatėle, remunėlėmis 
ar kruopų viralu, bet ir tų 
daiktų duokit nepodaug.

2. Jei kūdikis nujunkin- 
tas (atimtas nuo krūties), 
tai da ilgiau palaukite ne
davę karvės pieno, iki nesu- 
siramins kūdikio skilvys ii’ 
žarnos. Toliau pradėkit 
duoti labai praskiestų pie
nų (taip 1 dalis pieno ir 6— 
8 dalys virinto vandens, 
truputį cukraus). Ir to pa
ties praskiesto pieno duokit 
vienam kartui nedaug, po 
kokius 2—4 šaukštus, ir re
tai, kas 4—6 valandas. Da 
toliau, jei kūdikiui toksai 
maistas tinka, vandenį ma
žinkit ir duokit maisto kū
dikiui dažniau, kol pamažu 
nesugrįšite į paprastąsias; 
vėžes.

1. Nemalimas arba iš gre- 
kiško dispepsija.

Tai paprasčiausia kudi- 
kių liga. Kūdikis ima daž
niau negu sveikas susida
ryti. Sveikas savo reikalų 
atlieka 1—2—3 kartus, o 
čia kūdikis ima oran eiti po 
4—6 kartus kasdien.

Ir mėšlas esti kitokis, ne
vienodai geltonas, kaip pas 
sveikų, bet stojasi žalsvu, 
matosi jame geltonų gaba
lėlių (tai nepermalta varš
kė). Kartais toksai kudi- 

ikis susivemia ir daug ver- 
|Į<ia. Kuone visi anie ne- 
■lUoramos kūdikiai, kurie 
[išrodo motinoms nežinia ko 
[per dienas ir naktis bever
čių, tai dažniausia esti 
■gos paimti.
■ Nemalimas paeina 
■etikusio penėjimo, 
■ndikis gauna perds 
■hiti, arba perdaug jos pn- 
■■la, jaigu j<- n duoda ne- 
^^■ką pienų, peranksti ko- 
■HH buikosi jaigu motina

Ka degtinę, abi... abelnai, 
Wffgu kūdikis valgo tokį 
i valgį, kurio jo silpnučiai vi
duriai nepajiegia sumalti, 

. sunaudoti — tai įgija ne
matinio ligų.

Todelei, norėdami tų ligų 
prašalinti, pirmiausia at
kreipkite akis į kūdikio pe
nėjimų.

J ei kūdikis nemalimu 
serga prie krūties būda
mas, pamėginkite rečiau ir 
po mažiau krūties duoti: 
vietoj 5 kartų, sakysime, 
žindykite jį tik 3 kartus, 
taip — kas 6 — 8 valandos. 
Jei kūdikis tarpais reika
lautų maisto, verktų, išro- 
dytų alkanas, duokite jam 
pasaldinto virinto vandens, 
remunėlių skystimo, leng
vutės arbatėlės. Jei mote
riškė valgydavo kopūstų, 
žalbarščįų, šviežios duonos, 
jei alaus ar degtinės gėrė, 
ir kūdikis nemalimu susir
go, tad žindytoja turi tuo
jaus liautis tokių daiktų 
valgiusi ir gėrusi.

Dažnai kūdikis taip peni
mas ir be kokių vaistų į ke
letą dienų iš nemalimo pa
sveiksta, nurimsta ir ne be 
tas pasidaro.

Jaigu kūdikis be krūties o

auginamas nemalimu suser
ga, tai pirmučiausia davę 
jam arbatinį šaukštukų ri
cinos aliejaus kokių dienų 
palaikykite jį visiškai be 
pieno. Duokite jam tik 
kartas nuo karto pasaldin
to vandenėlio, remunėlių, ar 
arbatėlės, ar kruopų per
košto viralo. Toliaus rei
kia kūdikis maitinti labiau 
praskiestu pienu, sakysime, 
jei kūdikis apsirgo gauda
mas vienų be vandens pie
nų, tai dabar duokit jam 
tik pusiau su vandeniu su
maišytų pienų. Taippat 
reikia duot to pieno rečiau, 
kaip sveikam. Vadinasi, < 
jei sveikas kūdikis buvo i
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GANYMO APSIREISKIM
ARBA ATĖJIMAS IR GYVENIMAS V. J. 

KRISTAUS ANT ŽEMĖS.

TEATRALIŠKAS PERSTATYMAS.
SUDĖSTĖ V. JUOZAS K...S.

vai-

To-

Tąsa.

Marija: (Į Juozapą). — Kas per vienas tas 
kelis?

Juozapas: — Gal kokis girioje paklydęs ir neran
da kaip išėjus. - •

Marija: — Nemanau, kad jis butų paklydęs, 
kino budu rūpintųs, verktų, o jis nieko nebijo.

Juozapas: — Gal tėvai už nepaklusnumą išvarė 
iš namų? •

Marija: — Nemanau taippat, kadangi jis tėvus, 
matomai, gerbia. Iš jo kalbos supratau, kad tankiai 
išvardija Augščiausiąjį Dievą. Be to sakė, tėvai se
natvėj silsisi.

Juozapas: — Dievas vienas žino... Dievo stebuklai 
visur gerbiami.

Marija: (Šaukia Jezy). — Sūneli mylimasis, eisime 
jau, nes jau trupučiuką pasilsėjom. Dabar busim 
stipresni (Jėzus prieina arti Marijos ir Juozapo. Šv. 
J onas lydi J ežy. Beeinant apsiaučia pulkas Angely 
ir gieda).

Angelai gieda:
a ,. Jautriai bet drąsiai'^

Sven-tas

Die-vo .3 iš -rin - kta - sis Ma-žas .bu-dams dar vai-.

77f- r f
\ke-lis, Ro-do kt - tiems dan-gun ke-ha

Tyruose viens sau išėjęs,
Gyvenimą ten pradėjęs, 
Šaukia balsu kaip galėdams, 
Žmonių kaltes apgailėdams.

Nieks to balso dar negirdi, 
Visi turi akmens širdį, 
Vientik Jėzus atkeliavo 
Su globėjais šventais savo.

Jonas Jėzų tuo pažino, 
Žolėms, medum pavaišino, 
Tie, pavalgę, pasilsėjo — 
Nazaretan sau išėjo.

(Šventa Šeimyna eina, Jonas Jezy lydi, 
baigdami giesmę, taippat išlydi).

— Uždanga nusileidžia. —

Angelai

fC t? 4
karijaus sūnūs, kurį Jam Angelas apreiškei 'Jis yra 
Augščiausiojo Viešpaties siųstas ant šios žemės; idant 
pritaisytų kelius savo Viešpačiui. Jis nors jaunutis 
ir mažas, bet Dievo akyse yra didis. Tegu Jo tėvas, 
Zakarijas, nesirūpina apie jį, nes jį sergsti- Dievo An
gelas. Jis eina pirm Veido savo Viešpatie^, dėlto jis 
jaunutis ir pradėjo mokyties savo amato (Visi stebisi).

Zakarijas: — Kaip man linksma, kad mano sūnūs, 
Jonas, yra sveikas ir gyvas ir Viešpačiui tarnauja. 
Nors ilgu man be sunaus, bet regimai jis yra Dievo 
siųstas (Visi tyli).

Marija: — Dabar gal galėsim jau ramiai gyventi 
sugrįžę į šią šalį ir džiaugties tarp savųjų.

Zakarijas: — Nepatarčiau Jums šioj šalyj gyventi, 
nes gal ištikti ir vėl kokia nelaimė, kaip tai buvo gi
mus Kūdikėliui. Baimė ima ir dabar pamislįjus anuos 
laikus, kas dėjosi Judo žemėje. Plūdo nekaltas krau
jas upeliais. Motinų, ašaros suvilgė visą žemę.

Juozapas: — Kad mums Dievo Angelas pranešė, 
jog jau mirė tas piktadėjas.

Zakarijas: — Mirė, bet jo sūnūs Arkelęjtts nege- 
resnis už savo tėvą, o gal, išgirdęs, kad jus sugrįžot, 
lieps nugalabinti Vaikelį ir jus pačius. Nors gaila 
butų atsiskirti, bet jei ištiktų ir vėl toks pavojus, ką 
tada darytumėte?...

Marija: — O Dieve Augščiausias pasigailėk! Gai
la tų motinų, katros apverkė savo sūnūs, išliejančius 
nekaltą kraują per to galvažudžio nusprendimą.

Juozapas: (Susirūpinęs). — Verčiau grįžkime į 
Galilėjos Nazaretą. ,,

Zakarijas: — Verčiau, verčiau, tas butų daug ge
riau.

Marija: — Kur jus savo vaikel^Jpną paslėpėte, 
kada Erodas žudė nekaltus vaikei
^K/tttKBri jas: —- Nunešėme į tyrą ir paslėpėme vie
name urve, ir ten jis per tą visą trukšmingą laiką iš
buvo gyvas. Kur jis buvo paguldytas, tai it šiandie 
dar toji vieta žymi. Pasibaigus persekiojimui, susi
ieškoję parsinešėme namolei, bet musų širdis tą laiką 
peršėjo, kad tik budeliai nesurastų.

Juozapas: — Mieliausia Marija, šiurpas ima vis
ką apmąsčius. Rengsimės ir eikime į Nžfearetą, ten 
rasime pažįstamus prietelius ir prie jų priįiglaušime.

Zakarijas: — Gaila skirties, bet patariu, negai- 
šuokite, nes pikta dvasia ir nemiega. O jei išgirstų 
apie tat Arkelejus, kas gal spėt, o gal ir lieptų bude
liams sugavus nužudyt.

Marija: — Tai rengkimės greičiau, susieisime ir 
vėl kuomet nors pasikalbėti (Rengiasi, rcykąsi savo 
daiktus į našulį. Jėzus glaudžiasi prie savti Motinos).

Juozapas ir Marija: (Atsisveikindami). — Kaip 
tai butų miela čion pas jumis, bfet kadDievb jAkia'va- 
Tia. Tegu taip įvyksta. Likite sveiki. Tegu Dievas 
jums laimina ilgą ir laimingą pagyvenimą.

Zakarijas: — Laimingos kelionės ir jumis, tegu 
Dievas laimina jūsų žingsnius (Juozapas, Marija ir 
Jėzus išeina, Zakarijas palydi. Beeinant apsiaučia 
juos pulkas Angely ir gieda).

Angelai gieda:

geriaus nuėjus pirmiaus, negu suvėlavus. Einam 
rengtis.

Juozapas:
maisto kelionei, o aš aptvarkysiu rakandus viduj ir 
inrankius, o tuokart pradėsiu rengtis.

Marijos — Eisiu tuojaus ir pasigamysiu (Į J ežy). 
Vaikeli mylimas, rengkis ir Tu, eik su manim drau
ge, nusiprausi, aš duosiu naują jupelę, kurią numez- 
giau; pasirėdę nueisim į bažnyčią (Marija ir Jėzus iš
eina. Juozapas tvarko rakandus, inrankius ir pats 
rengiasi. Marija ir Jėzus sugrista pasirėdę. Marija 
turi našulį, kuriame pagamintas maistas kelionei).

Marija: — Jau aš pasirengiau, maisto įsidėjau vi
sai savaitei, našulys sunkus.

Juozapas: — Gerai, mylima Marija. Aš paimsiu 
tą našulį nešti, o judu liuosi galėsite eiti. Mane bai
mė ima, kad tik musų Vaikelis stengtų nueiti. Gana 
tolimas kelias ir nelemtas vaikščioti, o Vaikelis ne
pripratęs kelionėms.

Marija: (Apkabina J ežy ir bučiuoja). — Myli
mas Vaikelį, ar stengsi nueiti į Jeruzolimą?

Jėzus: (Lėtai, nuolankiai). — Mieliausia mama ir 
tau mylimas globėji Juozapai! Ačiū už jūsų rūpestin
gumą. Tikiuosi lengvai atlikti tą kelionę, jukgi maž- 
ką nepėkščias ir iš Egipto sugrįžau, o dabar juk esu 
(Jaugiau sustiprėjęs.

Juozapas: — Eisime pamažu, o kaip jausimės pa
ilsę, sėsimės kur ir pasilsėsime.

Marija: — Tai einam. Sūneli, duok rankutę (Ma
rija J ežy paima už rankos. Juozapas rišulį pasimau- 
ja ant lazdos, užsideda ant peties, kita ranka paima 
Jėzui už rankutės ir eina. Apsireiškia pulkas Angelų, 
apsupa Šventą Šeimyną ir gieda).

Angelai gieda:

Eik, mylima Marija, pasigamyk

Jau lai-kas amžiaus Je-zui a • tė-.o. Kad i baž - ' r ---- ” * . *

ny - cią ei - ti rei-kė-jo: Taip meiliai * vi - si ten iš-si*

ren-gia, Su tik. ra šir-džia kė - lio-nėn

Patsai Dievas kenčia vargi} 
Per apmaudą pikto svieto.
Meiliai ėmė svieto vargus — 
Nieks neskyrė ramią vietą.

•t. Jėzau, saldus Kūdikėli, ;
' Kurti taip ^dtfbliiesi’ kankinti, ' 

Tik Tu ištark nors žodelį — 
Visiems nereiks tūom kankinties.

Bet tu nori žmonių būdų 
Patyrt, mėgint, išbandyti, 
Ir per tą-gį savo guodą — 
Nori visus išgydyti.

zen - gia,

“KATALIKO” AGENTAI

JUOZAS SZLIKAS
"KATALIKO” GEN ER ALISKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį "Ka 

taliką” ir priiminėti už jį prenume 
ratą, rinkti drukus ir apskelbimui 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Jonas M. Tananeviče, 
"Kataliko” leidėjas.

P.. Andrius Jvreviče musą kėliau 
jantis agentas po visą Chicagą. Pas j 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį "Ka 
taliką ’ ’, priduoti apskelbimus ir kito 
kius drukoriškus darbus.

“Kataliko” Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiel a, P. O. Box 16. -
WILKES BARRE, PA.

A. šeškeviče, 501 New Grand St 
W. Adominas, 34 Logan Street
J. Kučinskas, 238 Slocum Street
K. Kučinskas, 168N.Washington st

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st 
N. Geudrolis. 224 Arherns St.

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

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

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

J. Digrys, 1213 Philo SI

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas. Box 453.
W. LY&N, MASS.

W. Waicenavicze. 26 River St
PLYMOUTH, PA.

St Poteliunas. 345 E. River St
WATERBURY, 3ON N. j 

Sab. Walentinas 370 Humbold si 
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank fl

WORCESTER, MASS. I 
J. Vieraitfs, 107 S. Harding SI 
M. Paltanaviče. 15 Millbury S* 

PITTSBURG, PA. 
J. G. Miliauckas, 

co Union Saving Bam.

3-čias ATIDENGIMAS.
Šventa Šeimyna, grįždama iš Egipto, užeina 

Zakarijo namuosna.
(Zakarijas skaito sau vienas Šv. Raštą.

Šventa Šeimyna, Zakarijas 
sveikinasi).

Juozapas ir Marija: — 
Dievas.

Zakarijas: — Tegul bus 
žemės ir kiekvienoje vietoje.

Marija:— Amen.
Zakarijas: (Svečius sodina). — Sėskit sveteliai, 

taip jau buvau jus pasiilgęs, maniau, kad jus jau nei 
gyvų nėra (Į Jezy). O koks jūsų. Vaikelis jau paau
gęs (Džiaugiasi).

Marija: — Labai pavargom kelionėje; visokių 
prietikių turėjom; kelias per girias, per tyrus, nelem
tas; visoki orai, suvargino. Pakeliui radom vieną vai
kelį, tyruose gyvenantį, pas kurį pasilsėjom kelias va
landas. O jis mus pavaišino žolėmis ir medum (Zaka
rijas nusistebi, tai išgirdęs).

Zakarijas: — Gal tai musų ten vaikelis gyvena?... 
Dievas mieliausias žino...

Marija: — Tai savo vaikelio neturite namieje?
Zakarijas: — Kaip tik mano moteris Elzbieta mi

rė, tuo jis iš namų pasitraukė.
Marija: — Kur jis išėjo?
Zakarijas: — Jis atsisveikino mane ir meldė, kad 

aš jį atleisčiau nuo savęs.
Marija: — Kur. jis iščjo?
Zakarijas: — Kur jis išėjo, nei aš nežinau, bet 

__ jis ketino eiti į tyrus ir tenai gyventi.
Marija: — Toks jaunutis?

. - Zakarijas: — Tiesa jaunutis, bet jo dvasia pra- 
j kilni. Jis apie save sakydavo, kad esąs siųstas tai- 
. syti kelią Viešpačiui.

Marija: (Į Juozapą). — Ar tik nebus tas pats 
vaikelis, kurį mes eidami iš Egipto radome tyre. Mums 
klausinėjant apie viską, jis labai mandagiai ir augš- 

k tomis mintimis atsakinėjo.
Juozapas: — Musų Vaikelis Jėzus su juom dau- 

K giausiai patylomis kalbėjo, tarsi du prieteliu. Klaus- 
kime Jo, Jis mums pasakys.

Marija: — Sūneli mieliausias, ar Tu žinai tą vai- 
^■felį, pas kurį buvome užėję pasilsėtų?
■MT i^Įezus: (Stojas prieš visus). — Tas vaikelis, kurį 

mes radome girios urve begyvenantį, yra Jonas, Za-

(Baigiant giesmę Šv. Šeimyna išeina, 
išlydi).

Angelai

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

Jos. Rickis, 781 Clifo.d Av.

Taip nūp Die - vo y - ra skir - ta 
p i' I

— Uždanga nusileidžia

Įeina 
nusistebi, džiaugiasi ir

Tegul bus pagarbintas

pagarbintas danguj ant

Var-gus kę- sti, ne - sil- sė - ti.
4 r r r.r=F=f

Kur toj lai-mės vie - ta

1----- -----I----- -------rr---------------

skir - ta, Nieks ne-gal šian-dien at-spė

Jėzaus Marijos — Juozaps vadovas, 
Tarsi, koks esąs didis valdovas;
Pats pirma žengia ir veda kelią — 
Vis tai tas stojas per Dievo valią.

Linksmai išeina, grįšt ne taip stosis, 
Juozaps, Marija verks ir raudosis; 
Jėzus bažnyčioj liks tarp mokytų, 
Kad jiems Augščiausį ten apsakytų.

(Pabaigus Angelams giedoti, visi nuo 
eina).

— Uždanga nusileidžia. —

SKYRIUS VI.
Šventa šeimyna Nazarete.

nu-

1-mas ATIDENGIMAS. '1
(Vargingas namukas. Juozapas dailidė dirba 

kandus. Dailidės varstotas, aplinkui ant sieną inran- 
kiai. Jėzus paaugęs, dvylikos mėty, Juozapui pri- 
gelbsti darbe. Ir pats Jėzus pasidaręs sąlytygy didu
mo kryžiy. Marija verpia, arba siuva. Prieš ątidari- 
iltą scenos, Juozaps dirbdamas tauškina, kibia, Obliuo
ja ir tt.). j |

Juozapas: — Musų Vaikeliui suėjo jau dvyliką 
metų. ft f

Marija: — Taip, 25 gruodžio pabaigė dvyliktus 
metus.

Juozapas: — Šiemet, eidami ant Velykų švenčių į 
Jeruzolimos bažnyčią, vešimės ir VaikėK

Marija: — Taip, taip yra įsakyta Mozės įstatymu, 
kad Vaikeliai, pabaigę dvyliktus metus^ventėmis lan
kytų bažnyčią sykiu su tėvais.

Juozapas: — Beje, jukgi jau laikąs rengtis, pas
kui pavėhiosim, Mums tolimas kelias,; ims keletą die-kui pavėluosim, 
nų kelionės.

Marija Taigi, mylimas Juozapai, t;

ra-

s ties:

2-ras ATIDENGIMAS.
(Po švenčių sugrįsta Juozapas, paskui 

Pasigenda Vaikelio, abudu nusigąsta, rūpinasi, Mari
ja verkia. Vakaras).

Marija: (Parėjus, dairydamosi pašoka, sušunka). 
— Mylimas Juozapai, o kur musų Vaikelis?!... (Abudu 
nusiminę).

Juozapds: — Ištiesų nėra?...
Marija: — Matai, kad nėra. Aš maniau, kad su 

tavim parėjo.
Juozapas: — Aš tikrai mislinau, kad su tavim, 

mieilausioji Marija, sūnelis parėjo.
Marija: — Iš bažnyčios išeinant ir namo einant, 

man nei kam ko, aš buvau persitikrinus, kad su ta
vim sūnelis grįšta.

Juozapas: — Aš dar dairiausi į šalis, bet kad svie
to daug, nemačiau nei tavęs, Marija, nei sūnelio ir mis
linau, kad judu einate namo.

Marija: (Verkdama). — O, Juozapai, ką dabar da
rysime, praradę Vaikelį. Dieve, Dieve, kodėl taip 
mane baudi. Tokia nelaimę sutikau, kad savo mie
liausią Sūnelį, savo brangiausią turtą praradau. Sū
neli mano mieliausias, kur tu esi?... ar girioje pakly
dęs, o gal žvėris sudraskė?!...

Juozapas: (Ramindamas). — Neverk, mieliausia 
Marija, gal sugrįš sūnelis.

Marija: — Ką aš dabar darysiu... Dieve, Dieve! 
šauksiu prieš dangų bepertrukio... Sugrąžink man sū
nų ! Ak, baisi valanda mane suspaudė...

Juozapas: (Apsiverkęs ramina Mariją). — Mie
liausia Marija! Nustok taip verkus, ramink pati save.

Marija: — Kuom aš raminsiuosi, kad ramybės ne
tekau !

Juozapas: — Dievas gailestingas, nuo tiek pavo
jų išgelbėjo, gal suramįs ir dabar, o Vaikelį rasime.

Marija: (Verkdama). — Jau mano sunaus čion 
ant žemės nėra... Žiūrėk, Juozapai, ir mėnuo, tarsi, 
aptemęs.

Juozapas: — Tėve Augščiausias, pasigailėk Savo 
tarnų! Neduok verkt Marijai (Į Mariją). Melskime 
Dievo Augščiausio, gal mus pasigailės (Klaupias Juo
zapas ir, pakėlęs į dangy akis, meldžiasi. Marija taip-

oliau bus)

3/ a ri ja.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 415 Middle St.
Jonas Bagdonas, 196 Maple Street.

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wauace St.

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

R ROCKTON. MASS.
R. P. Meškinis, 35 Arthur
Jono RaitianaucKas, 135 James

St.

NEW YORK, N. Y.
J. Zemantauekas, 307 \V. 30 St.

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

Av.
Ct.

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Hu.nbold St.
J. V. Lutkauckns, 120 Grand St.

CHICAGO, ILL
P. Monkus, 2345 W. 20 St.
A. Gembutas, 3036 Union St.
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. Laikar, 710 W. 14 Place.
V. Stulpinas, 921 — 33rd PI.
K. Steponis, 3241 Illinois Ct.
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av.

"Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

SO. OMAHA, NEBB.
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.

GHICAGOJE, ILL.
M. J. Tauuuevicze, 670 W. 18 St
M. J. Halaskas, 345 Kensington A v.
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

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

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

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkua, ’ 211 — Its St

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta. 
k$. P. Miszkinis Co., 25 Arthur St 
John J. RamanosM, 135 Ames St

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St

LAWBENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union St
A. RamanoskI, 99% Oak St

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

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

8



ANGLIŠKOS KALBOS

Aptiekorius
Nuo mene

Kaina

Telephone Monroe 2842
4934

JEIGU ESATE SUSIRGĘ? Telephone Gary 18;

FARMOS! PARMOS!:30 vak. Nedelioj: 1 iki 5 vak

ŽODYNĖLIS

KIŠENINIS

Šitos krautuves gabumas pigume

Telephone Yards 3547

a^^^^^^^^-ĘSSss^ss^^ssssss^sąsss^

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

Galima pasirinkt. 
Kaina $10.00 i 
Norėdami pirkt

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

Seniausia ir 
Puikiausia 

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

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

Stasys Kuczis, 
Kazimieras Ramanauskas 

ir Juozas Balčius.
LIETUVISZKI PARDAVĖJAI.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

ŽODYNĖLIS
UETOVlStJUMSUlnS 

a
MSLIiUI-LIHUniUS

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Ave.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

8:30 vakare

EXCELSIOR WATCH CO. 
SM AtheuMum Bldg, Chicago,

yra plačiai pripažintas. 
Mes esame persitikrinę 
kad mus nuolatinis augi
mas lankytojų rėmėsi ant 
to, kad mes duodame ge
resnį tavorą už jūsų pini
gus, negu kokia nors kita 
krautuve Chicagoje. Mes 
užkviečiame jumis kad 
galėtume darodyti, kad 
tai yra tiesa ką męs sa
kome, peržiurę j imu mus 
gražių siutų, naujausios 
mados, spalvų ir išdirbi
nio kuriuos mes parduo
dame nuo

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
gerymij, kaipo.

GINGER AT.V., i’APSO, SALSERIO 
IB OBUOLINĖS SAIDĖS

šauki bro
li? Nagi 
kad ma
no burna 
bėgų pas

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczins ant
pagrabų, veselijq ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Artistanis^megejaimžinotinaį

Visados darote gerų veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

> J. T. Wachowski J 
| ADVOKATAS į 
\ Varo provas suduose kopasek- > T mingiausiąi. Reikale kreipkitės \ 
? po antraszu: ’

\ Broadway & Seventh Ave. \ 
\ GARY. IND. J
e -w. ®

Telephone Yards 709

WAS UmSKAS

ir prirenku akulio- 

nuo 10 iki 12 ryte; 
pietų; nuo 7 iki' 8

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00' be prisiuntimo.

Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

i'as neturi narvinės. Pakeleivingi 
t?ga a.^ilankj prie ini sų, o.mes Jums 
duosime atsakančią, vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose

Lieku su godone,

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av.

J. Kuczinskas,
238 Slocum St. Kingston, Pa.

Atdara Su-
• ■‘TV batos *®ta- 

b jjįč re iki IO;3O 
vai* Medei.

HINČ® IU

JOE DA1LTDIS 
LIETUVIS PARDAVEIAS 

Naujas No. 1853-55 Blue Island Av. 
tarpe 18 ir 19 gatvių, Chicago.

IM- 23 1 KMENŲ 
n7ZOiaa>B GELEzINKHLIO

MM LAIKRODĖLIS.
■ Vyriškas arba

moteriškas laik- 
rodėlii gvarantuo 
taa ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš; 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkr.s pasiųlijimas. . Mes 
nusiųsime šitą 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 prie laik-odėlio.

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas man atėjęs 

nes aš užlaikau šaltį alų, geriausią 
viną ir ruginę EEGTxJTjl, < cigarai 
tai net iš 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.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienoje spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintų kiekvieno lietuvio štubą.

Gedeminas, Didis Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos 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 Popežius, Pijus X, ko- 

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

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

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

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

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.

3315-8, Morgan St ChicagoJlL

Broliai neeikit pas žydą
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Turiu įvairių 
kningų,skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu- 
vių.baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:

KAZ. KUCZINSKAS,
1681.Washingtoa Si., Wilkes-Barre, Pa.

labai sausa,
VINCA SKRABULI

ten gausių t milžinišką stiklą alaus 
išsigerti ir ha vanos cigarų parūkyti; 
1500 Adams ;St., Gary, Ind.

Klauskit 
ChopenlOe 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS,: BARTKOWIAK - 
Išdirbėjęs , .■ ■ -

Paulina St.. Chicago. Ill. 
Phone Yards 11L.4.

kontraktierim
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-$3td Pl. Chicago, IU.

HATTERS & GENTS’, FURNISHERS 
merchant tailoring bss-qoo

OUR specialtv Blue leland Ave.

Atdara Pa- 
nedelio Ut* 
arn nko ir

Ketvargo vak 
iki 9 vai.

Kerte Blue Island Ave. ir 18ta gatve.

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Specijalistas ligų vyrų, mote
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vat iškas ligas vyrų, rėomatizm.i, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių 
rius.

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 5 po 
vakare.

NAUJA DAKTARIŠKA. KNYGA. 
DAKTARAS KIšENIUJĖ.

Su paveiksinis, naudingai-.? patari
mais ir daugyoe receptų nuo visokių 
ligų .gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant. apdaro, knyga parsiduo- 
"a po 1 dol. Tą knygą gali garti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką’’ 
.- Jt metų mokydamas prenumeratos 2 
<161. musų .gontai,

M. r ALTANA VICE
51 Milbųry St., Worcester, Mas:.

LIETUVIŠKAI-AHGLIŠKAS
AHGLIŠKAI-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 parauki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeninį. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. 'Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelj pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul j j nusipirks 
o nesigailės!

Prancūziškos skareles apdaruose.....$1.00 
Audekliniuose apdaruose___________ _ 75c

13 MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, ill..

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir m. 
terų, kad ir užsišenčjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o j: 
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 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto.

1759 West 18 Str., Corner Wood Str.

IŠėijiąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
^jeta^us lešuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Aųierik^s lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi
rašo.5 " Pavienis numeris tik 10c.

Iii Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
& Laiškus rašydami visuomet pa-
k dėkite tokį adresą:' 3244 S.MORGAN SI.'
A fist-ž’Asa CHICAGO ILL

Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai gydo moterų ir 
aikų ligas.
Valandos :nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

r nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago, HL

(21—33)

The Scholl Sheet Metal & Mir Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLĖKE APDENGĖ ir TAISO.
Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin.

4080-82 Archer Avesne Chicago, HL
Szaka 3036 Archer Ave. Tel. Drover 1323

štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemes“ . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge 
ležinkelhi labai gražių upių ir gana žu 
vingų upelių, žemes turimo ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių a u 
ginimui. žemė parsiduoda pigiai si 
geromis išlygomis, 
bent kokios žemės, 
akerį ir brangiaus, 
žemės, kreipkitės anl šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan

liepos mėnesio pradės eiti iš Vilniaus 
sinis nepijodiūis leidinys

TEATRAS
Eis knygutėmis nuo 32—48 pusi, in 16.
Tilps jame: verstini ir originalai: dramos, 

dijos, farsai ir tt. — kur reikės — bus ir muzika.
Visi spausdinami “Teatre” veikalai bus tik dra

matiškos cenzūros leidžiami. Prieš spauzdinant 
kiekvieną veikalą peržiūrės tam tikras “literatą ir 
scenos veikėją komitetas.

metams su prisiuntimu:
Lietuvoje — 3 rubliai, 
Užrubežyje — 4 rubliai.

rankraščius ir pinigus reikia siąsti šiuo

"‘j Jos vardas yra."
“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškss 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 : • Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
^Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. } 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: 

v @ JONAS M. TANANEVICZE . 
K244 So Morgan St. Chicago, Ill.

KEORGKE HAZARD 
PLUMBERIS

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

3252 Emerald Avenue - - Chicago, HL
Telephone Yards 4527.

NEVILKINKITE BET TUOJAUS ATEIKITE PAS MUS IR 
DUOKITES IŠEGZAMINUOTI PER

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

Gydo jie labai pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIŠKAS ir 
MOTERIŠKAS, net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptinoas ligas, už- 
nuodijimą kraujo, reumatizmą, nušalimus, išbėrimus, ligas piaučią 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,

Biuras: 1118 So. Halsted St., Tarp I2tos ir Taylor Sts

Visus 
adresu:

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

JONUI STRAZDUI.
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Labai linksma knyga

MORAS IR SATYRA

^KHE FALCON CIGAR FACT^ 
P^vardu SAKALAS Cigarų Fabriku

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, UI.
TeL Yards 173d.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pa?argų, nei visose virtuvių knygose ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas tiri kišeniųjc 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perką

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus ši uždam as adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, III.

Lietuviškas Saliunas
Siunčia pinigus j visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
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 romus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM VOGIUS
537 Collinsville Av., E. St. Louis, HL

visų
Antanas Bankus įduoda visiems Ue 

-pviams rodą dykai,,, katrie tik pri 
Simą į mus naują'riniestą.Gary, Ind., 
dėlto, kad yra Bernausiąs ’ gyventojas 
ir aldermanas to miesto. &

Taipgi užlaiko didžiatisiąkarčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

Taigi, katrie lietuviai norite va
žiuoti j mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri
koj, ir norite užsidėti, arba
pirkti lotą, tai nesiefuokite apgauti vi
sokiems agentams, bet atvažiavę pri
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu 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: ’

Antanas Bankus,
Cor; 14th Ave. and Washington St., 

Gary, Indiana.

Dr. G. M. Glaser

Kas atsiųs $2.00, gaus tą juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš
kas,. moteriškas ir vaikų ligas.

7 VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, 
dėliotais nuo 8 iki 10 ryte.

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

Telephone Canal 37

K. MAKAREV1CZE

Ne-

111.

šluoml apreiškia pagodotal visuo
menini. jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisų Ir gyveni
mų j savo locnų namų po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas uaviausiais 
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 dienų ir naktj. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

DPUIKU° SALI UNA
Labai gardi arielkele, szaltas bavarakas 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn, 
čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

• Telephone Y Ards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct., kertė 33-člos gatvės

B Szaltas I 
sjf alus /

J TT '5 skani a- L
rielkair

Šitas pradinis Rankvedis parengtas naudai tų, kurie nori trumpu laiku pra
mokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Kaina. .25c. 

Užsisakydami knygą adresuokite:

J. M. TANANEVICZE,
B»i

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. KAITIS, 1607 North Ashland 

Ave.

M. B. KODIS, 2002—4 Canalport Ave. 
JUOZ. CHAPAS, 1734 So. Union St. 
JUOZ. MOLIS, 2350 So. Leavitt St. 
LIETUVIŲ VAIŽBIŠKAS SUSITEL

KIMAS 301 E. 115th St.________ _
M. T. KIZIS, 2055 W. 25th Street.

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

Union St.
PRANAS R.J3ZINSKAS, 67’ W. 18th 

Street.
JUOZ. YUKNTUS, 1620 So. Union St.

Turiu didelę salę-’ del 
mitingų, veselijų-ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Russian-American

PASKOLINIMO ir NAMŲ STATYMO 
DR-JA “LIETUVA”, 1750 S. Union 
Street.

APTIEKOS.
JUOZAS LESZCZINSKA.S, 3315 So.

Morgan St.
JOS. P. CROWLEY, kertė 31os ir So.
Halsted St.
GRANT WORKS DRUG STORE, An

ton Beliauskas sav., 1408 S. 49 Ave.
BANKOS.

LIMANOWSKI IR SZYMOWICZ, 8813
Commercial Ave.

BABBERIAI.
A. DRAUGELIS, 670 W. 18th Street.
PETRAS G LOBIS, 12259 W. Wallace 

Street.
IRANAS TRELEKAUSKIS, 3319 Au-

burn Avė._________________
PRANAS PAULAUSKIS, 3237 South

Morgan St.______________________ _
KAZ. GLOBIS, 3347 S. Morgan St.
K. DAGIS, 856 W. 33rd St.

M.
CIGARŲ IŠDIRBĖJAI. 

CZERNAUSKAS, 2213 Auburn 
Ave.

CIGARŲ, TABAKO IR SALDUMYNŲ 
KRAUTUVĖS.

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

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

Street.
DELIKATESU KRAUTUVĖS.

T. ANTANAITIS, 3448 S. Halsted 
Street.

DRABUŽIŲ IR AP AUTUVŲ WP ATT’nTTXZx-Q
POVILAS PILKIS, 668 W. 18th St.
A.- L. ZACHABEWICZE, 2336 South 

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

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

K. ST U LG A, 4513 So. Wood Street.
K. P. BIRUS, 918 W, 33rd St.
M. PALIONIS, 2323 South Leavitt 

Street.
F. GOLUBICKIS, 1412 South 49-th 

Ave.

DUONKEPIAI.
ADOMAS WERTELKA, 3339 Auburn 

Ave.

FOTOGRAFISTAI.
THE ATLAS STUDIO 

Lietuviškas Fotografistas 
1719 So. Halstid St. ir 

3142 W. 22nd St.
ZONAS BASHINSKAS, 665 W. 18th 

Street.

GRABORIAI.
POVILAS MOŽEIKA, 3315 Auburn 

Ave.
B. A. ADOMAVICZE, 2318 S. Leavitt 

Street.
K. KATUTIS, 710 W. 18th St. Tel. 

Canal 285.
GR08EBNĖS IR BUČERNĖS.

ANT. ŠLIAUTABAS, 928 W. 33-rd St.
KAZ. BEINARAUSKAS, 3301 South

Morgan St.

Mes turim geriausius SIO Siutus
ANT WEST SIDES

JUOZ. MILASZEWICH, 627 W. 18tta| PETRAS JAUKSZTIS, 2158 W. 23rd
Street._____________________

JONAS KROTKAS, 2454 S. Oakley 
Ave.

J. JUOZENAS Ir J. KUCZIS, 2349 S.
Oakley Ave.

WAICZIKAUSKAS ir DARASZIUS,
325 E. Kensington Ave.___________

49-th

KAZ. ŽUBAITIS, 3225 Auburn Ave.
BUČAS IB JAN ELTONAS, 3440 So.

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

Court.
JUOZ. RIMKUS, 1520 — 49-th

Court.
MATULIS IB MIKOLAITIS, 1345 S. 

49-th Ave.
KONTBAKTOEIAI.

JONAS MIEŽLAIŠKIS, 2342 South 
Leavitt St.

JURGIS ANDZIULIS, 1327 
Court.

Street.
JUSTINAS STAL1GA, 1931 Canalport 

Ave.
M. MIELDAŽIS, 2065 W. 25th St.
DOM. SHETIZJTIS, 1750 So. Union 

Street.
JUOZ. S. sHEMIOT, 644 W. 18th St.
JUOZ. SUKZDA, 645 W. 18th St.

Line
Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 

- • • Amerikos.
41% d. j Libava 

! III klesa $30.00 
II klesa $47.00
I klesa $62.00 

Yorko; Birma Geg.

Rusijos ir 
d. j Rotterdam 
klesa 
klesa 
klesa

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 DVILEVIČE, 1341 North 

Ashland Avė.
JUSTINAS ANTANAVICE, 1719 — 

21 Ellen St.
P. KAILIUS, 1410 

Court.
49 th

KURPIAI.
JUOZ. KALINAUSKAS, 1405 South 

49-th Avė.

LAIKRODININKAI.
P. K. BRUCHAS, 3248 South Morgan 

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

JUOZ. KOWARSKAS, 2458 S. Weitern 
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. NEZELSKIS, 263 E. 115th St. 
JONAS GRINCEVICZIUS, 11506 Front 

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

Ave.____________________________
J S. DAWGINTIS, 333 E. Kensington 

Ave.
ADOMAS URBONAS, 361 E. Kensing

ton Ave.________________________
KAz. DAUNABAVICZE, 12001 South 

Halsted St.
KAZ. ŽIOGAS, 12020 South Halsted 

Street.
JUSTINAS TAMOLTUNAS, 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.
R JUKNIS, 1442 -

Court.
SIM. ŽVIBAS, 1347 — 14-th St. and 

15-th Ave.
JOK RIMKUS, 1346 -

Ave.
K RUZGIS, 1404 South 48-th 

Ave.
JUOZ. MALONE, 4837 West 14-th 

Street.
B. DAMBBAUSKIS, 1318 N. Ashland 

Ave.
JONAS NORBUTAS, 1719 Ellen 

Street.
ANT. AMBROZAITIS, 1658 Wabansia 

Ave.

8%
III
II
I
Laivai

13, Kursk Geg. 27, Lithuania Birž. 10.
Del smulkesnių žinitj kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

$29.00
$45.00
$52.00
iš New

A. E. Johnson (St Co.
27 Broadway New York, N. Y.

49-th

49-th

MUZIKANTAI.
PRANAS KUZMABSKIŠ, 911 W. 33rd 

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

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbos išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautienėms su komento- 
rium parengtu kun, A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas 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 p risiu n- 
timu ...........................4................ $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago.

5-th

PEBKBAUSTYTOJAI IR KURO 
PRISTATYTOJAI.

ANT. ŽEBRAUCKAS, 2142 W. 22nd 
Place.

PIENIAI.
B. IVINSKIENĖ, 1908 Canalport Ave.
ALEX. FILIPAVICZE, 2311 South 

Leavitt St.
JONAS LUKUŠIUNAS, 2316 Hoyne 

Ave.

Lietuviai Išdirbėjai

Illinois.

Havanoiį ir:ttamų 
'E ROSE CI

Geriausių
WHITE

SABOTSKIS
4614 So. Wood St4. Chicago,

cigarų

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

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-®® ^i $28-®®

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

1922 iki 1932 So. Ha.lsted Street, - Chicago, HL
ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

State Street
Tel.Oakland 1441

J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012

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

Jeigu, brolL liūdnas būni; Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas
dieną, Jis priima kožnų vienų Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5672.

SALTUNAI 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 Hlinois Ct. 
ANT. LIEKIS, 3301 So. Morgan St. 
J. JUKNIUS, 3247 So. Morgan St.

MIKAS GRUNKYS 1700 N. Wabansia 
Ave.

JONAS PAJAUJIS, 1825 Wabansia
Ave.______________________________

PRANAS ARSHANSKIS, 8756 Hous- 
ton Ave.________________________

KAZ. LUKOŠIUS, . - 8901 Houston 
Ave.

JONAS MEDELIS, 8707 Commercial 
Ave. ■

DEL VISU ŽINIOS,
Kad aš dabar parduodu vyriškus če- 
verykus No. 6. 6%* ir šventadieni
niai, kurie buvo pę. $3.50 dabar $2.50 
ir mažiau. MoterrSkns No. 3, 3% ir 
4, kurie buvo po $3.00 dabar $2.00 ir 
mažiau ir ant visų kitų tavorų nu
mažintos kainos.

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

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

T. RADAVTCZE, 936 W. 33rd St.
JUOZ. SELITBKY, 2015 Canalport 

Ave.
ADOMAS GEA. VICZIU8, 2613 Seuth

Halsted St.

SPAUSTUVĖS.
CONSOLIDATED PRINTING Co., Sa

vininkai: Olszewskis, Žemaitis ir 
Ambrosius, 814 W. 33rd St., Branch 
4736 S. Wood St. *

Al. G. VALASKAS, 349 E. Kensington

JONAS ILGAUDAS, 161* Ro, Halsted 
Street,

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, tpilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gromatoms mašinukių 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c 
markę, o gausi kataliogą dykai. _ Tai 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus

M. K. WILKEWICZE.
3225 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visų savo darbų gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd St.
TeL Yards 6423

Kartus Laszai Del Skilvio.
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!

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 gerumų, tos gyduolės, kaipo aptiekorius.
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje.
Mano adresas tokis:

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

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami

Mn I
ie.45 I

Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgystB, mes 
ur im e cash register! kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
terių parduota pramonininkams idant 
pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi
nigų.

Kaina ju nuo $15.oo
TBLEPONUOKIT AB BABYKIT KaTZIIOGO.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Register! už mažiau 
pinigų ne kokia kita firma ant pasaulio.

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.
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linistracija Liet. Teatr. 
įgystės po priegloba Šv.

Martino.
fcNik. Overlingas, Piririn., •
1 3245 S. Morgan St.
■in. Stonevicze, Vice-prež.-,
[ 3206 Ąuburn Av.
■t. Kasparas, Prot. Raštin., 
I 3239 Auburn Av.
■n. Kadzievski, Fin. Raštin.
f 1900 W. 17th St.
kart. Kadzievski, Iždininkas, 
I 3244 S. Morgan St.

[REŽISIERIUS TEATRŲ.
I Martinas Z. Kadzievskis, 
į 3244 So. Morgan St.

ministracija Dr-tės Šv 
Stanislovo V. ir K. 
' Juoz. Klimas, Pirmsčdis, 
i 4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis, Pagelbininkas, 

4608 So. Wood St.
bulius P. Baltutis, Prot. Rašt, 
I 3244 So. Morgan St. 
Lrgls Brazauckas, Fin. Rašt, 
I 4551 Hermitage Ave. 
bzlmieras Stulga, Kasierius, 
I 4513 So. Wood St.

linistracija D. L. K. Vy- 
,uto Politiško Kliubo.

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

425 So. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas,

130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fin. Raršt., 

168 N. Washingtc a £t.
P. Aceviče, Rašt. Prot., 

58 Sheridan,S..
J. Rėkus, Kasierius , 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Becse St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery Sė.

3019

Visotinas Išpardavimas Krautuves.
Draugisczių reikalai

TEL. DBOWEB 285

KOMITETAS.godone,

. J'I

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

"ErBELLS
Memorial Bells a Specialty. 

1 Mflflhaaa Bell Fenadry Ca, Baltiaer«»M£»U8A»

Administracija Dr-stės Šv 
Mateušo Apaštalo.

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

Antanas Mazelanskis Pagelbininkas,
3302 c_'o. Morgan St.

Nikodimas Overlingas Rašt. Pvot 
3245 So. Morgan St.

Antanas Kasparavičia Rasti. Fln.
3239 Auburn Ava.

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

Ignotas Brazausfcis Knygius, 
3220 IBinois Court.

6:30 vai. vakare. Vakarienės va
landa, visi yra užkviečiami atsinešti 
užkandžius į daržą. '

7:30 vai. vakare. Beno koncertas, 
paskaita, apskelbimo neprigulmybės ir 
paveikslai. Kalba p. Frank Mies. 
Beno grojimas. Prakalba lietuviškai 
J. J. Jankauskas. Benas. Lenkiška 
prakalba. Benas. Čekiška prakal
ba. Daina kvarteto L. J. Ratelio. 
Daina duetas L. J. Ratelio. Benas. 
Užbaiga.

Parsiduoda salžunis < netoli Apveiz- 
' Parsiduoda la- 

Sa-
Sį 

M. 
St.

loa Dievo bažnyčias, 
bai pigiai, jaigu greit, Jcas pirks, 
vininkas turi saliupą< llitur, tai 
nori parduoti. Atsišaukite pas: 
J. Tananeviče, 67d'W. 18th 
(25—27).

MASAŽAS
Masažas pavikrina kraujo cirkulaciją 
dėlto yra pagelbingas nuo nerviškumo 
nesuvirinimo ,apsikrovimo taukais ir 
panašių nesveikumų. Žmogui suteikia 
skaistumą ir gyvybę. Reikalingas prie 
niksterėjimų po gripsų ir p. Klaus
kite jūsų daktaro ir reikale kreipkite! 
pas

dministracija Draugystės 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF L AKE.
Tam. Petrokas, Pirmsčdis, 

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

4600 S. Paulina St. 
'uoz. žalandai.skas, Prot. Rašt, 

4513 Hermitage Ave.
Zaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 
intanas B. žemaitis. Kasierius, 

4731 So. Wood 21.

TAUPYKI! PINIGUS.
Keistuto Paskolinimo ir Buuuzojimo 

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. Ritfiko svetainėje, 3251 HU- 
nois Court. Si spulka yra seniausia 
iš visų lietuviškų spulkų Chicagoje. 
Akcijos kaina 25c., taigi draugai gali 
užsirašyti keletą akcijų, akcijos užsi
baigia už 6 metų ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami 
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akcijų, nes tai yra geriau
sias būdas del susičėdijimo pinigų, 
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 visų popierų 
ant atsakančių namų.

Su guodone,
S. A. Pileckas Sekretorius, 

730 W. 17th St.
Chicago, IB.

APVAIKŠČIOSIMAS.
Dr-stė šv. Juozapo L. Mirimo ims 

dalyvumą apvaikščiojime prie pašven
tinimo šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno, ant 67 gatvės ir Rockefeller gat. 
Pašventinimas atsibus nedėlioję, 2 die
ną Liepos (July) 1911 m., 4 vai. po 
pietų. Visų draugysčių sanariai susi
rinks ant 2:30 į vietą apvaikščiojimo.

Važiuoti Ashland avė. karais į pie
tus ligi 69 gatvės, potam 69 gat. į 
vakarus iki Western avė. ir ten pra
sidės apvaikščiojimas. Sanariai drau
gystės šv. Juozapo L. Mirimo nepa
mirškit pasiimt baltas pirštinaites ir 
draugystes ženklą (šarpą). Iš namų 
turime išvažiuoti 1:45 po pietų.

Su pagalba,
Sekretorius J. J. Polekas, 

4558 So. Marshfield avė.

DIDELIS PIKNINKAS.
Dr-tsė šv. Mykolo Ark. II parengė 3 

metinį pikninką utarninke, 4 d. Lie
pos (July) 1911, Meyer darže, Haw
thorne, Cicero, Ill. Pradžia 9 vai. ry
to ir tęsis iki vėlam laikui. Inžanga 
vyrui su motere 25c. širdingai už- 
kviečiam .visus lietuvius ir lietuvaites, 
senus ir jaunus, nes pikninkas yra 
parengtas smagiausiam laike ir geriau
siam darže. Priegtam grajina puiki 
lietuviška muzika (Birutės orchestra) 
naujausius šokius, galėsite smagiai pa
sišokti ir smagiai laiką praleisti.

Su

PAIEŠKOJIMAI

M. JURGELIONIENU, 
ParneB avė., Chicago, Illinois 

(netoli 31-mos gatvės).
Masuoja moteris ir vyrus.

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

[Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

J. V. Zacharevlče, Prez., 
917 — 33rd St 

Martinas Kadzievskis, Sekr., 
3244 So. Morgan St.

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
. 3244 So. Morgan St
| Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 

32ud Pl. and Auburn Ave.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

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

K. Chniieliauskas, raštininkas, 
3231 Auburn A v.

TEMYKITE SĄNARIAI!
Dr-ste Šv. Kryžiaus eis ant pašventi

nimo V. Kaz. Seserų Vienuolyno, 2 d. 
Liepos (July), dėlto kiekvienas sąnarys 
privalo pribūti ant 2:30 po pietų. Sąna
riai privalo susirinkti ant C9 ir Western 
Ave. iš kur pasitiksime Jo Mylistą Arci- 
vyskupą.

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

-------------------------------------- 7-------- TEMYKITE SĄNARIAI DR-STES ŠV.
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. iš kur pasitiksime 
Jo Mylistą Arcivyskupą.

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

Reikalauju į kriaučių šapą jauno 
vaiko, tarpe 15—16 metų, prie tam 
išmoks gerai amatą. Jauni nesibijo
kite mokytis amato, bo amatas yra 
vargdienių užtarytojas. M. Z. Palo- 
nis, 1639 W. 18 Pl., Chicago, IB.

(24—26)

PAIEŠKO VARGONININKO.
Reikalingas vargonininkas, mokąs 

gerai bažnytinius kaip lotiniškus taip 
ir letuviškus giedojimus mokyti. Al
ga ne už mokslą, bet už darbštumą.

Su laiškais atsišaukite per “Kata
liko” redakciją.

Reikalaujam 200 darbininkų ant far- 
mų į Minnesotos valstiją; 200 darbi
ninkų prie geležinkelio darbų Illinois, 
Iowa, Nebraska, Wyoming, Minnesota, 
Wisconsin, North Dakota ir Montana 
valstijose; 200 darbininkų į Wisconsi- 
n’o girias, kelias nuo Chieagos $6.00. 
Ateikite patįs, bet nerašykite. Lucas, 
lietuviškas agentas, 363 W. Madison 
st., basement, Chicago,:JQL

Administracija Dr-tės Šv.
1 Juozapo Laim. Sm.
^Juozapas Zalandnuckas, Prez., 

4513 Hermitage Ave.
Jurgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 

4535 So. Honore St.
Juozapas Paleckas, Prot. Rašt,

4558 So. Marshfield Ave.,
mas Przijalgauskis, Finansų raštiniu.

4723 So. Marshfield Av.
Stan. AnuCauskas, Kasierius,

4559 So. Hermitage Ave.

SUSIRINKIMAS.
Draugystė Lietuvos Sumi No. 1 ant 

Town of Lake, turės savo mėnesinį 
susirinkimą subatoj, 1 d. Liepos (July) 
1911, 8 vai. vakare, Petro Pilitauskio 
svetainėje, 4512 Hermitage avė. Kiek
vienas privalo pribūti, turėsime daug 
svarbių reikalų del apsvarstymo.

Juoz. Zalandauskas, Sekr.
4513 Hermitage avė.

Paieškau Elzbietos Lemezukės, per
nai pavasarį išvažiavo iš Ško
tijos Į Ameriką ir aš dabar norėčiau 
žinoti kur ji yra. Meldžiu jos pačios 
ar kas kitas kas ją žino pranešti man 
ant

218

antrašo:
Juozupas Kaniuška,

River St., Exeter Boro, Pa.
(26—28)

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

EE PARK, WILKES BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St
Juozas Adoinlnas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1. Box 172.
rAlex čerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatajitis, Kasierius, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

“Kataliko” Kliubo 
Administracija. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Moj. Stragis Pirmsčdis. 

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Chicigos Lietuvių Drau

gijos Savitarpinės Pašelpos, utarnin
ke, 4 d. Liepos (July) šių metų 
Schuth’s Grove, Riverside, III. Pra
sidės 9 vai. ryto. Inžanga 25c. po
rai. Atsilankę ant šito pikniko ras 
užgančdinimą jausmų. Kiekvieno 
Lietuvio dvasią papuoš puiki s dai
nos didžiojo choro 81-mos kp. L. S. S. 
ir kitų. 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
šutinį trūkį (eleveitorį) iki 48 avė., o 
tenai paimti La Grange karus iki 
Bergmann’s Grove. Nuo karų iki 
daržui nuvež automobilius dovanai. 
Skaitlingai atsilankyti kviečia, 
(25—26) KOMITETAS.

Paieškau savo tikro brolio Vincento 
Brazo, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šiaulių parapijos Leporų so
džiaus. 2 metai atgal gyveno Ogles
by, IB., o dabar nežinau kur gyvena. 
Prašau atsišaukti jo paties, ar kas 
kitas ant šito adreso:

Chas Brazas,
368, Westville,

(26—27)
Box m.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus Saliunas ant kam

po parko, su didele svetaine, iš prie
žasties savininko išvažiavimo ant far- 
mų. Atsišaukit pas savininką: 1444 
S. Jefferson st., kampas 14th Pl., Chi
cago, Ill, arba į “K-to” redakciją.

(21—28).-

tdministracija Lietuviškos
Tautiškos Draugystės

‘^Vienybe”.
S. Pocius Pirmsčdis, 

670 W. 18th St.
Stan. Radaviče, Protokolų Rašt.,

1823 String
M. J. Tananevicze

670 W. 18th
J. Girgždas Pirm in.

913 — 19th
Jonas Simanas, Finansų Rašt., 

2037 Canalport Av.

St.
Kasierius, 
St. 
Padėjėjas, 

PI.

Dr-stė Šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

ANTRAS DIDELIS PIKNINKAS.
Dr-stės Lietuvių Jaunikaičių Dainos 

Mylėtojų atsibus utarninke, 4 d. Lie
pos (July), 1911 m., Bergman’s Grove, 
Riverside, Ill. Pikninkas prasidės 9 
vai. ryte. širdingai užprašom lietu
vaites ir lietuvius, jaunikaičius ir mer
ginas, vietinius ir iš aplinkinių atsi
lankyt ant puikaus pasilinksminimo, 
nes tai bus vienas iš puikiausių pik- 
ninkų, ko neiviena draugystė negal pa
rengti, kaip tik D. L. J, Dainos Myl. 
Nepamirškite, kad tikietai tik 25c. 
porai. Kas atsilankys, bus visukuom 
užganėdintas, 
čia atsilankyti

PASARGA:
tuvių Jaunikaičių 
kiekvienas privalo ant savo pikninko 
pribūti, atėję pas tikietų pardavėją 
užsirašykit savo vardus ir pavardes, 
kas to nepadarys bus nubaustas $1.00.

A. Mežlaiškis, Pirmsčdis, 
S. Pocius. Raštininkas, 

670 W. 18 St.

Parsiduoda geroj vietoj čeverykų 
krautuvė su šiaučiaus šapa, grynas 
pelnas $100.00 ant mėnesio. Atsišau
kite po numeriu 1907 Canalport Ave.

(24—27)

Parsiduoda pirmos klesos bučernė 
ir grosernė, taipogi arklis, vežimas 
ir bogė, 3 šunes ir daugiau visokių 
daiktų, 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, HI. (25—27)

Visus širdingai kvie- 
KOMITETAS.

Nariai draugystės Lie-
Dainos Mylėtojų

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

A. Kasmauskis Pirmsčdis, 
4559 Hermitage A v.
J. Vasilkus, Pagelb.,

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

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

4519 S. Paulina St.
M. Ambrozr.itis, Išdininkas, 

4447 So. Honore St.

PROGRAMAS 
DAVIS SQUARE PARKE, 
44-ta ir Marshfield avė. 

4-to liepos apvaikščiojimo.
1 vai. po pietų, Boles gėmis — Mor

ris & Co. Team, su Prize Flag.
3 vai. po pietų, Paroda baigsis ant 

Bank "" 
Shipps.
Square 

4:30

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

r-stė Lietuvių Jaunikaičių 
dainos Mylėtojų.

Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

3. Vasikauekas, Pag., 
2409 S. Hcyne Av.

S. Pocius, Raštin. Prot.,

Stand. Prakalba, G. L. 
Valdininko namų ant Davis 

Parko. -
vai. po pietų, Kalba lietuviš

kai Jos. J. Ėlias.
Lauko sportai.

Vaikams: Relay lenktynė; Chariot 
lenktynė, Burden lenktynė, 70 jardų 
bėgimas, Happiug lenktynė.

Vyrams: Trumpas metimas, peršoki
mas pločio, Peršokimas aukštumo.

Merginoms: Basebolės metimas, Tri
kojės lenktynės, Relay lenktynė, 50 
jardų bėgimas.

6. vai. vakare: ženklai, cigarai ir 
'saldumynai bus duodant kaipo do
vana._____

Ant pardavimo forničei del 4 ruimų 
parsiduos nebrangiai, nes savininkas 
nori išvažiuoti į Lietuvą. Norinti 
pasinaudoti iš geros progos, lai atsi- 
šuakia po adresu: Kaz. Pilipaviče, 
3244 So. Morgan st., Chicago, Ill.

(26—28)

Ant pardavimo forničei del 4 ruimų 
dar gana geri, veik nauji. Savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą ir todėl no
rėtų greitai parduoti. Norinti pirkti 
lai atsišaukia po antrašu: St. Bugvi- 
lonis, 938 — 32nd PL

Parsiduoda grosernė ir bučernė su 
imaia. Kampas S£-ad ir Union 

(24—26)

Visi kokie tiktai randasi drabužiai krautuvėje bus 
parduoti už daug numažintas kainas.

Vyriški viršutiniai ir apatiniai marškiniai, kelnės 
šventėms ir darbinės, skrybėlės, naktaizos, kaimeliai, 
vyriškos ir moteriškos pančekos; vyriški ir moteriški 
čėverykai ir daug kitokių daiktų, kas kam reikalinga, 
turime. Viskas tas, turi būti parduota bėgyje vieno 
mėnesio ir namas išrand'avotas, nes savininkas neatbū
tinai turi išvažiuoti į krajų. Todėl, pasiskubinkit kol 
dar visko yra pilnai ir naudokitės iš pigumo, tuom už- 
čėdysit sau dideli procentą, nes viskas bus parduota už 
NUMAŽINTA 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 sakoįr^kad atsakantis tavoras ir pigi 
kaina. Jaigu kas norėtų visą tavorą paimti kartw^nt 
biznio, tai labai linkime, ba tai gera progą; bizniam 
dirbtas ir nesigailės nupirkęs. Atsišaukite pas.

K. STULGA, 4513 So. Wood Street
, 5. CHICAGO, ILL.

DR. A. L. GRAIČUNAS 
J. LIETUVYS gydytojas

3312 South Halstėd Street
Telephone Yards 3162

SfIill ... i ■

Telephone Yards 1454

WM. E
■r., f fire

3502 So.

E. FURLONG
INSURANCE

Street, Chicago, ill

Lotai! Lotai!
Tik $225,00 ir aukščiau

Ant gatves S, Fairfield Av. So. Wash- 
tennw Avp. S. Talman ir S. Rockwell St.

Ii; •; J

Vanduo ant lotų įvestas. Geriausia proga 
Lietuviams nusipirkti tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chieagos, kadangi tenai la
bai puikus oras. Tenai prieina karai Western Ave. 
ir 47-tos gatvės, dr 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:

J. M. TANANEVIGZE
3244 S. Morgan St Chicago

DYKAI. — Pirkite pas muš $0.00 
vertės tabako ir išsiskirkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 1. Naujausias im
portuotas fonografas, su didelia nike
liuota dūda ir rekordu, kuris grajina 
garse! ir aiškei. Kiekvienas gali turėti 
savo name koncertą. 2. Geriausia 
armonika vokiško išdirbinio su notom 
ir ttt. 3. Gražus nikelinis laikrodis 
su muzike. Kiekvieną kartą muzika 
grajina 10 minutų. 4. Gražus, padai
linti vyriški arba moteriški laikro
dėliai. 5. Stalavi tarankiai gražioje 
dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 
šaukštukas cukrui. 6 Rašomoji ma
šinėlė, kurią kiekvienas gali 
vartoti. Apart to duodame iš
siskirti: gražų albumą foto
grafijoms su muzike, 10Į/2 col. augštą. 
Gražu užboną alui, su muzika, 8ya co
lio augščio, su gražioms figūroms, ka
da uzboną paimi muzika grajina, o ka
da pastatai vėl perstoją. •

Už musų dovanas vien norime, kad 
pagarsintumėt musų firmą. Atsiųskit 
mums ant rankos 50 centų partiniais 
ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 
pakelių tabako už 6 dolerius, dovaną 
per ezpresą.

Kam prekės nepatiks, gali j} su
gražinti.

English-Asiatic Tobacco Co., Dept. T.
115 East 7th Street New York City.

Kleker’s Photo Studio 
noriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su Ai
žiausiu pasistengimu: veselijų, kliubų ir visokios rūšies. fot<K 

•j rafijas. Mano specijališkumu yra koloravimas ir padidirnm^ 
^ptografijų iš mažų į dideles. Aplaike paliudijimą žen^a^^^B 
k»«go, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jūsų fotogu£MnH|M|H 
* West 4-7-th

_ -j metų senas laikraštis g 
r LIETUVA”Į
S 20

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Iii.

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 Chieagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAŠYK taojaua, o gaud vieną "Lletuvo." numeri ant pažiūros dykai.

Lietuvis

Fotografistas,

VYRAI! SŽS Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Cbicago]e, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų..
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pa* tuziną ar daugiau daktaru be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

ISgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nopzsekmingą ęydymą-HEISŽGYDO, NSMOKEK.

KRAUJO : 
UZNUODIdJMĄ-l 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Sztu>* 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Slaptos 
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

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

Plaučiai
Dusulys. Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
meno vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas jieško. Ai tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (ROOA DOVANAI.) Kalbamo Lietuviszkei.

Dj.ZINS, 183SSCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak?Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Išgydo, kad fcutura tvaikas

Specialistas
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

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

11
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J. M. Tananevicze

t * *

35.
40.
35.
33.0

Tarp Tilžės 
.......... 4.85 
......... 5.20 
....... . 6.95 
......... 6.60
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K VIETINES ŽINIOS. » Bankinis
P

sa

3244 So. Morgan St

dar-

paro-

paste-

Gydymo patarimai dovanai; rašyk in

* * * * *
ieško 
plėši-

F savo prekes.
Tuomi dalyku dabar už

siims miesto valdyba, bet ką 
ji nutars, nieko nežinoma.

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 
9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos Bis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne
dėliomis, utarninkais ir. pėtnyčiomis. 
Kitoms Visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

atnaujina suirusią nervą systemą, nura
mina suerzintus nervus, atgražina jiems jie- 
gas, suteikia gaivinantį ir stiprinantį miegą.

Bonkutė vienas doleris.

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir. parduoda namus ir 

Parsamdo bankines skryneles 
Pardno-

Chicagos policija 
organizuotos gaujos 
kų, kurie jau ilgą laiką api
plėšia prekių vagonus.

JOHN M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima bankou pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pardaoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

MIKAS J.TANANEVICZE 
670 W. 18th St. Chicago.

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus aut 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 užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Smulkios žinutės.
Pereitam ketverge užsi

baigė mokslo metas'viešose 
mokyklose. 12.000 vaikų 
gavo dipliomus.

įvairias keistas švilpynė 
užgaunančių akis šviesą.

Apie žmonių suvažinėji
mą nei žodelio!...

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.Ashland Av. Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pin:jus musą ban- 
koj duodams čekią knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti yrįgUJ* QVnlina TAI imia nnl* D/inl
Estate, 
lotus.
(boxes) po $2.50 metams.
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis i.vieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakhro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

A. OLSZEWSKI
3252 S, Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. ,/

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. ■ Nuo- birželio; 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Tarp Eytkunų 
5.00 ...... .

5.25 ......... 
7.10 .........

6.65 ........

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

triukšmo kinamųjų organų veiklumą, 
kuriems gerai veikiant su-

Palaiko virškinimą 
Pašalina užkietejima.
Pataiso jaknu nesveikumus.
Apgali silpnumą.
Padaugina krauja.
Suteikia nauja gyvumą.

Užbėga priešlaikini suseneiimą, kuris darko tavo išvaizdą.
Kaina 75 Centai.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir Jotus. 
Parduoda šifkcrtes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nub birželio 4 dienos 
Bis ofisas užsidarys, 6 valandą vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visom-., C" ’ ' ’----
iki 9 vai. vaksro.

Gatviniai pardavėjai vėl 
galės sukauti.

Policijos viršininkas Mc
Weeny buvo išleidęs įsaky
mą, uždraudžiantį smul
kiems pardavėjams, vežio
jantiems miesto gatvėmis 
įvairias prekes, garsinti tas 
savo prekes visokiais šauks
mais. Tokis užraudimas la
bai sujudino pardavėjus. 
Jie rengėsi pakelti net vi
suotiną pardavėjų straiką.

Šiomis dienomis, vado
vaujant aldermanams Ega- 
n’ui ir Pawers’ui, pardavė
jų atstovai nuvyko pas 
miesto majorą maldauti at
šaukimo to nutarimo. Ma
joras su tuomi sutiko ir pa
liepė policijos viršininkui 
atšaukti savo įsakymą. 
Dabar gatviniai pardavėjai 
vėl galės šūkauti įvairiais 
“operiniais” balsais nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Bet iš kitos puses 
vailoO.OOO naktinių 

rie, žinoma, 
ja

Naktinės orgijos turi 
nustoti.

Aplinkinių prie Wilson 
avė. ežero viešų maudynių 
gyventoji^ komitetas pers
tatė miesto majorui mau- 
dančiasios tose maudynėse 
publikos pasielgimus ir pa
reikalavo tai prašalinti. Ma
joras paliepė visas ežerb 
maudynes uždarinėti nuo 
9:30 vai. vakaro, idant tuo
mi prašalinti nežmoniškas 
naktines orgijas. Prieš tai 
galima buvo maudynėse 
“linksmintis” net ištisą 
naktį. Policija dabar už
darinėja netik maudynes, 
bet 10-tą valandą uždaro ir 
aplinkines Wilson avė. 
liunus.

Lubos užgriuvo.
Knabo restauracijoje, 

n. 158 W. Randolph gatvės; 
užgriuvo lubos. Laimė dar, 
kad lubos griuvo tuomet, 
kada svečiai, išsigandę jų 
braškėjimo ir lūžimo, suspė
jo išbėgti gatvėn. Tiktai 
keli svečiai liko lengvai su
žeisti, taįppat ir keli res
tauracijos tarnai nukentėjo, 
kadangi nesuspėjo išbėgti. '

Mat, nuo karščio netik 
statinės mediniai lankai 
atsileidžia, bet ir restaura
cijos lubų supuvę balkiai 
perdžiūvo ir atsileido!...

gos. "^1 vaistą patariame 
vartoti vidurių ir pilvo ligo

 

se, taipja'u ligose paeinan
čiose nuo\kraujo sugedimo, 
nervų suirimo, nuo apetito 
stokos, nužudymo energijos 
ir abelno nusilpnėjimo. Be
to, tas vaistas yra labai ge
ras ir vartotinas plaučių ir 
kepenų ligose, nuo reuma
tizmo, nuo galvos skaudėji
mų ir visur, kur reikalinga 
išvalyti organizmas nuo ne
sveikų mėdegų. Gaunamas 
visose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333 — 1339 S. Ash
land avė., Chicago, UI.

Kantoras
— —Pirkimui Laivakorčių. =

žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvaži 
jautiems Amerikon. Mes turime geriausias laivų kompanijas, ant kurių pardu 
dame šipkortės į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena ši 
korte nusiunčiamo lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilai 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. P 
musų bankinį kantarą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvien 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus

ldant

atsto- 
darbi-

Naujas parkas ir kelias 
prie ežero.

Fabrikantų susivienijimo 
“Illinois Manufacturers As
sociation” specijalinis ko
mitetas įneša miesto val- 
dybon sumanymą įtaisyti 
prie ežero Michigan dar 
vieną ar du parkus ir didelį 
bulvarą, jungiantį Grant 
parką su Jackson parku. 
Į ežerą su pagalba tam tik
rų požeminių pravedimų 
galima pilti iš visų miesto 
dalių atmatas, kurias su 
laiku galima išlyginti ir iš 
viršaus duoti didelį sluogs- 
nį cemento ir asfalto. Mies
tas į vienus metus gali iš
pilti atmatomis nuo 27 iki 
33 akerių, o kad išpilimui 
reikalinga apie 300 akerių 
plotis ir ilgis, tatai sumany
mas gali būti įvykdintas 
tiktai už dešimts metų.

Delei geresnės tramvajų 
komunikacijos.

Jau kelios savaitės ener
giškai yra vedama priežiū
ra ir kontrolė vežėjų, ypa
čiai didmiestyje, idant tuo
mi pagerinti tramvajų ko
munikaciją. Yra žinoma, 
kad vežėjai tankiai įsipyks- 
ta motormanams ir tyčio
mis neprasišalina nuo tram
vajaus bėgių, nors tramva
jus bepaliovos skambina. 
Idant tą prašalinti, pramo
nininkų susivienijimas 
“Chicago Association of 
Commerce” sutarime su po
licijos valdžia pradėjo per
sekioti vežėjus ir priešgi
nas tankiai areštuojama.

Nustoja vietos.
Trisdešimts dvi ligonių 

prižiūrėtojos prašalintos iš 
Kankakee pamišėlių ligon- 
bučio už įvairias piktada- 
ystes ir brutališkumus su
igoniais. Prižiūrėtojoms 

užmetama nuožmus apsiėji
mas su ligoniais, vogimas 
ligoniams prigulinčių daik
tų ir girtybė. Tuos prižiū
rėtojų prasižengimus suse
kė privatiniai abiejų lyčių 
detektyvai. Nuduodami pa
mišėlius, detektyvai išbuvo 
tarpe ligonių net kelias sa
kaites ir visą laiką rinko 
prirodymus prižiūrėtojų 
kaltei.

Medžio trusto byla.
Specijalinis prisaikintųjų 

teismas, kuris peržiūrinėja 
medžio trusto bylą, po ke
lių savaičių tyrinėjimo pa
reikalavo nuo federalinio 
teisėjo Landis’o, idant šis 
patrauktų teisman - 
drų medžio korp

rętorįų,' kaipo tvėrėjų 
medžio trusto. Kaltinamie
ji yra peržengę antitrusti- 
nius Shermano įstatymus 
tuomi, kad jau metai laiko 
sutvėrė organizaciją “Lum
ber Secretaries’ Bureau of 
Information”,, kuri turėjo 
visą eilę kontraktorių ir 
šiems tarpininkaujant par
davinėdavo namų statymui 
medžius.

Vėl bedarbė.
Santaikos komitetas tarpe 

darbininkų sulaikė darbą, 
prie 9 didelių namų, prie ku
rių dirba plumberių unijos 
darbininkai. Nauja bedar
bė, iššaukta kaip ir buvusi 
kova plumberių unijos su 
vandens ir šviesos pravedė- 
jų unija, apima 1.100 
bininkų.

Nauja auka.
Paskutine ‘ ‘ j uodaran-

kių” auka žuvo italas Car- 
mella La Bosą, kuris liko 
nušautas prieš saliuną p. n. 
1910 Armour av. Italas atė
jo pas savo pylimą ją M.Pel- 
lagia, dukterį J. Pellagia, 
prieš kurio saliuną La Ro
sa liko nušautas. Iš laiš
kų, kokius rasta velionio 
kišeniuose, matyti, kad La 
Rosa turėjo artimus susinė
simus su “Juodąją Ranka”, 
bet paskutiniu laiku su ta 
organizacija norėjo per
traukti ryšius. Pagal ras
tus laiškus policija ieško 
italo De Salva, kuris, ma
noma, ir nužudė La Rosą.

Siena užgriuvo penkis 
darbininkus.

Prie naujai statomo ant 
Madison gatvės ir Wabash 
avė. kotelio “Continental” 
staiga griuvo siena ir pri
slėgė penkis darbininkus. 
Sunkiausius sužeidimus ga
vo 38 metų J. Moore, ku
ris ištrauktas iš po griuvė
sių tuoj aus numirė.

Žmogaus kaulai.
Policija įpuolė į pėdas 

naujos žmogžudystės italų 
aplinkoje. Rūsyje namų p. 
n. 1144 Sėd wick gatvės at
rasta apvynioti kruvinais 
marškiniais žmogaus kau
lai. Policijos nuovadoj prie 
Chicago avė. ištyrus, pasi
rodė, kad kaulams stokuoja 

įušio ir kojos. Kadan- 
__ kaulų, jau nebuvo kū
no, policija mena, kad pik
tadarystė papildyta jau me
tai laiko atgal. Vedami ty
rinėjimai, bet abejojama į 
kokias-nors pasekmes.

Groki jos kalbos studijos
— sako vienas profesorius
— pasuka žmogaus mintį 
šalin nuo perdidelių turtų 
taupimo. Kodelgi Ameri
kos teisdarystė nepriverčia 
trustų didikų mokyties gre- 
kų kalbos ?

KOKIA LINIJA?
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d.
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas ..
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d.
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų ..
40.00 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d. 35.0
40.00 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.0 
36.00 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.............. ............ ......................................... 2.5

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos.........
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves tarų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: / 
ir

..................Hamburg...........................  

... i........... Bremen ....................... .

...-......... .  Antverpen ........... ............

.......... Rotterdam ..................... .
Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 . 

metu dykai.
Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika

lingiausias informacijas.
Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didžiausias ir 

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:
Saldledžio fabrikantai fe- 

deraliniam teisme bylą pra
lošė ir dabar bus teisiami 
kaipo kriminalistai.
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Chicagos anglai taippat 
“vainikavo” savo karalių. 
Vainikavimo dienoje jie su
taisė didelį apvaikščiojimą, 
koncertus ir įvairius pasi
linksminimus.

4 dieną liepos paroda.
Susivieni j imo ‘ ‘ Sane

Fourth Association” val
dyba jau užbaigė savo ren
gimąsi ir išdirbo 4 d. liepos 
parodos programą, kuris se
kančiai perstatoma:

1) Susivienijimo orkes
trą iš 60 muzikantų; 2) 
Parodos maršalka M. T. 
Girten su raitelių štabu; 3) 
Majoras Harrison su paly
dovais; 4) Gubernatorius 
Deneen su palydovais; 5) 
Anglų draugijos; 6) Kro
atų draugijos ir parodiniai 
vežimai; 7) Čekų draugijos 
su vežimais ir raitais “Sa
kalais”; 8 Danų divizija; 9) 
Vokiečių draugijos su veži
mu; 10) Graikų draugijos 
su vežimu; 11) Airių drau
gijos su vežimu; 12) Lietu
vių draugijos su vežimu; 
13) Lenkų divizija; 14) Šve
dų draugijos; 15) Šveicarų 
divizija; 16) Susivienijimo 
“Sane Fourth” savi 
diniai vežimai.

— .......— ■ 1 .
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 į visas svieto 
dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaias iki*k 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Chicagovill

Automobilių važinėjimas.
Teisėjas Sexton, policijos 

viršininkas McWeeny, ir 
visų miesto parkų policijos 
valdininkai turėjo posėdį, 
kuriame tarėsi apie geresnę 
automobilių važinėjimo 
kontrolę. Posėdyje ypa
čiai buvo aptariama tas, 
idant automobiliai išduotų 
kaip galint mažiau durnų ir 
nedarytų tiek 
kaip ikišiol. Manoma iš
naikinti prie automobilių stiprėja ir žmogaus pajie-

Pailsimas.
Jus, be abejonės, 

bėjote, kad šiuo metų laiku 
visada jaučiatės pavargę ir 
pailsę. Aišku, kad jums 
reikia kokių-nors jiegas su
stiprinančių vaistų, kad ga
lėtumėte darbą dirbti. To- 
kiuo vaistu yra Trinerio 
American Elixir of Bitter 
Wine. Jis sustiprina virš-

********************«***«^K#**#**************************^**
Jaučiuosi kaip naujai užgimęk. — Ponas Jos. Haihal iš East Jordan, 
Mich, prisiuntė mums sekantį laišką: “Malonu man pfanešti, kad, pildy
damas Jūsą patarimus, tūlą laiką vartojau Severos Gyvasties Balsamą, 
kuris padarė tikrus stebuklus. .Dabar jaučiuosi stiprus ir sveikas, rodos 
naujai užgimęs”.

************************************************************

* * * *
*
%*

Iszrodai senu
Rūpesčiai, persunkus darbas, sumažėjimas jiegų 
ir kitos priežastįs sykiu paimtos padaro tai, kad 
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

Greitas palengvinimas
yra reikalingas, kada užeina smarkus reu

matizmo skaudėjimai raumeynse arba kūno 
sunariuose, 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 vilnonės 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.

dienoms bus atdaras 
aip

WB F. Severą Co CED4B RiPIDS___ ___ ILaI i _ "f
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