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Iš Rusijos.
i Peterburgo augštesnieji 
rolitechnikos kursai suma- 
!yta pertaisyti į moterių 
olitechnikos institutą. Pa- 
al įstatus, pabaigusios in- 
(titutą moterįs galėsią būti 
nžinieriais. Dabartiniu 
tursą direktorius prof. 
Ščukinas sako, kad kur- 
sistkos parodė nepaprastą 
iarbštumą, energiją ir ga
jumą moksle. Kursą per
taisymui iš valstybės išdo 
įeikalaujama 60.000 rubliu. 
Tuose kursuose dabar mo- 
losi 600 studenčią. Atei
nančiam gruodžio mėnesyje 
jau pabaigsią kursus pir
mutinės moterįs — inžinie
riai.

reivią ir karo laivo “ Ba
kai! ” jureivią, paskirtą 
šiaurinią vandenią apsau
gai, iškilo didelis susirėmi
mas. Riaušės priėjo net 
prie durtuvą. Sužeistieji 
nugabenta ligonbutin.

Odesoje druskos pramo
nininką bendrovė, kaltina
ma sutvėrime pietą Rusijos 
pramonininką sindikato, 
pagal gautą iš Peterburgo 
paliepimą, paduota apskri
čio teisman.

atrandama 
rusyse ir kitose prie bažny
čią pataisytose skylėse.

Vienoj Lizbonos katedroj 
atrasta daug šventąją sto- 
vylą, papuoštą' brangiais 
akmenėliais. Pav. Šv. An
tano stovyla turinti 4.200 
deimantus ir rubinus ver
tės $600.000, o Nekalto Pra
sidėjimo stovyla apkainuo- 
jama ant $250.000.

Vyriausybė taigi dabar 
tuo naudojasi ir mano pa
daryti gerus pinigus.

nio biaurumo' iš vy- 
ii^fftsybes pusės ^Bweikia?

Vokietijos valdžia veda 
smarkią sanitarinę priežiū
rą ir stropią dezinfekciją 
laivu, atplaukiančiu iš Ne
apolio, kur vėl pradeda ap
sireikšti cholera.

EkBachmuto paviete, 
terinoslavo gub., dėlei 
tiečią atsisakymo skirsty- 
ties į viensėdžius buvo var
tojama prievarta su pagal
ba karo spėką, kazoku ir 
raitu iu kareiviu. Uždraus- 
■ į ganyklas paleisti nami- 
■us gyvulius. Delei ste
los pašaro gyvuliai pradėjo 
tisti. Lauko darbai su- 
Babdyta. Dar nuo pereitu 
■etą rudenio dešimtįs tuk- 
«nčią desetinu žemės pa- 
■o neapdirbtos.

Maksvos karo — apskri
čio teisme vedama garsi by
la apie vagystes Maskvos 
intendantūroje. Kaltina
mąjį! suole figūruoja trys 
generolai, 4 pulkininkai, 17 
pa pulkininką, 20 kapitoną, 
9 štabs-kapitonai, 1 poruči- 
kas, 4 statski sovietnikai ir 
5 technikai. Apart to, kar
tu su intendantais kaltina
mi ir maisto bei pašaro pri
statytojai — 4 atstovai pir
kly binio namo Til ir Co. 
Tokiuo budu visą kaltina
mąją yra net 67 žmones.

iSiOCXATJl

Iš Anglijos karaliaus vainikavimo iškilmybią m. Londono, 
karaliaus važiavimą.

Vaizdas parodo

MEDIS SU LIETUMI.

■Rygoj jaučiama didelis 
|'VV.umas.^wjjrgfesijonalinią 
sąjungą. Susitvėrė legali
us rubsiuvią sąjunga — 
abelna latviams, rusams ir 
žydams. Įvyko susirinki
mas atstovą visą darbo ša
ką; išnešta rezoliucija kaip 
L’eikia vesti darbą tarpe vi
są darbo šaką darbininką; 
šrinkta naujas kolektivi- 
lis komitetas, kuris jau du 
tartu turėjo savo posė- 
Ižius; sutverta du agitati- 
'iniai rateliai, vienas dis- 
cusantu, kitas propagandis- 
ą.

Vologdos kalėjimo in
spektorius Efimov, pasvei
kęs po pasikėsinimui ant jo 
teatre, dabar už tą “atsi- 
žymėjiiną” paskirtas augš- 
tu valdininku prie Suomi
jos general-gubernatoriaus.

Mogilevo nepaprastai pri
pildytam kalėjime siaučia 
smarki tifo epidemija. Ap
sisaugojimui tolimesnio epi
demijos platinimosi, visi li
goniai perkelta į žemietijos 
ligonbutį.

Vitebsko gubernijos val
ty ba uždare profesijonali- 
tes sąjungas sliesorią, kal
ią, odininką ir dentistu.

Liepojaus policija surado 
slaptą socijal-demokratą 
spaustuvę. Konfiskuota vi
sos spaustuvės raidės ir 
Įrankiai. Areštuota keturi 
dirbantieji darbininkai. Iš 
tos priežasties mieste pada
ryta skaitlingos kratos ir 
dar tris žmonės suareštuota.

Peterburge brolią Brom- 
ei akcijonierią bendrovės 
lašiną dirbtuvėje nuo 18 
. gegužio straikuoja 1.200 
arbininką. Darbininkai 
areikalavo, kad darbas 
irbtuvėje pasibaigtą viena 
a landa ankščiau netiktai 
ries nedėlios dieną, bet ir 
ries visas šventes. Dirb- 
įvės valdyba tą išpildyti 
tsisake. Darbininkai me- 
j darbą ir įteikė dar nau- 
į reikalavimą, būtent pa
eiti darbo mokestį. Tą rei- 
alavimą valdyba taippat 
:sisakė išpildyti. Dabai’ 
rbtuvė visai atsilygina su 
irbininkais ir ant visados 
tos prašalina.

Archanmdsketarp e Al ek-

Turku šeimininkavimas 
Albanijoje.

Iš Albanijos Vienon ra
šoma apie labai kritišką te- 
naitinį padėjimą.

Turkija ties Černogorijos 
siena sutraukus 50.000 ka
riuomenės.

Turkijos kariuomenė Al
banijoj, ties Černogorijos 
siena, sunaikinus visas apy
linkes. Turką kareiviai žu
do belaisvius albanus, mo
teris ir vaikus; deginą na
mus ir naikina sėjimus; be 
to jau trįs albaną bažnyčios- 
dinamitą suplaišyta.

Kariuomenė vienoj vie
toj apsiaučius minias mo- 
terią su vaikais, kurie be- 
abejonės turės žūti.

25.000 moterią su vaikais 
išbėgo iš Albanijos į Černo- 

ka-i gori ją; ten visi badmiriau-

ja, kadangi vienatiniu valgiu 
esanti virta žole ir įvairios 
šaknelės, kurios renkama 
laukuose.

Vienos dienraščiai prane
ša, kad Černogorija iš Tur
kijos reikalaujanti $750.000 
atlyginimo už Albanijos 
pabėgėlią užlaikymą. Tur
kija-juokiasi esą iš to rei
kalavimo ir vyriausybė-liep
sianti kariuomenei tuos pa
bėgėlius ir pačioj Černogo- 
rijoj persekioti.

Paryžiaus į x dienraštis 
‘‘Echo ■ de Paris’’ nesenai 
atspaudinęs korespondenci
ją iš # Peterburgo, kurioje 
rašomą; jog Austrijos vy
riausybė įsakius savo am
basadoriui Peterburge, 
idant tąsai ten pasiteirautą, 
ar nebūti; galima Austrijai 
ir Rusijai bendrai : įsimai
šyti į albaną reikalus ir 
pagrūmoti Turkijai. La
biausia norima užsistoti už 
krikščionis (albanus), ku
riuos musulmanai nuspren
dę lig vienam išpjauti.

Austriją savo kariuome
nę koncentruojanti Bosni
joj ir Gercogovinbj. ;

Laukiama kraujo pralie
jimas. ”,

Franci jos kabinetas 
rezignavo?

Nesenai Franci jos 
vą bute vyriausybė 
minta, kuomet imta
>ėti klausimas, kas karo 
metu turi but vyriausiuoju 
<ariuomenės vadu. Delei 
;o premjeras Monis nu
sprendė su savo kabinetu 
rezignuoti ir savo nuspren
dimą išpildė.

Tasai kabinetas sutver
iąs šiemet kovo 2 dieną, 
rezignavus priemierui Bri- 
and. *

. Generolas Goirin, kuris 
nesenai paskirtas karo mi
nister™, atstovą bute tu
rėjęs apreikšti, jogei ištikus 
karui — respublikos galva, 
ty. prezidentas liekąs vy
riausiuoju armijos vadu.

Toksai apreiškimas pa

atsto- 
paže- 

apkal-

gimdė opozicijoje, kritiką ir 
karo mini^terio apreiškimas 
taip išjuokta, kad premie- 
ras neiškentėįęs nusprendė 
rezignuoti ir visu kabi
netu rezignavo. U.

Mat, opozicijai, karo metu 
armiją nori pavesti karo 
tarybai, susidedančiai iš 
karo ministerio -ir genero
lą. Ta'S premierui taigi ir

Prezidentas Fallieres pre
mjeru Moniso vieton pas
kyrė J. Caillaux^ kuris tuo
jau sutaisė ^augą ’-kabine
tą ir perstatą prezidentui, 
6 pastaraši&i^at'v|^£iho.:

Naujo katn£et’|į' svarbiais 
šiais' dai’bąsiįbus^ri 'biudže-. 
to reforma^ ir priėmimas 
tamyston- >pį%šaĮimtus gele
žinkelio darbininkas.

Tūkstantis turką krito.
. Nūdien L^ui-lri; 
maišatis.•’ $Eai& 
.sukilėliai'
arabai ii* alhanaą ^ui'kams

tikra 
i,: gimdo 

feš' ^Įąūsybę, 
naą ^ui'kams 

su dviem. vidujiiąą^s neprie
teliais labai slinku; grum- 
ties. j r’ ■ r,’i ir. ‘

Antai 4t|abi j o jb ė sukilė
liai arabėj apsupą, .turką 
įkariūomet^ ties Gbėėšąn.’ ir 
l.OOO.kaiš^ią kaip® patalą 
iškloję.; rj^urką ^riubine- 
nėš vadasįplahom^l AlicPa- 
ša kažkūrf pražuvęs, sako
ma, užmuštas.

Kova prasidėjus ties mie
stu Gheesan, arti Raudo
nąją jurą? Yemenp Vilajete.

Kova b^vūs labai kruvi
na ir pašibiaurėt^ąa.-Apart 
1.000 užuįuštą, ajpabai f 500 
turką sąbadę ^įnSiuvais. 

i Likusio ji turkai- gyvi, "be jo
kios tvariuos, kasųSalĮ, musi- 
neširio į^Gheesahrmįestą.

Turkijoj karo laiva^ “Su- 
tebble ’ ’/.kuriam buvp’ prisa
kytą šaudyti į arąblis, ėmė 
leisti - BombaSį į s . mi
nėtą 
jog

lės, du kulkosvaidžiai, 2.000 
šautuvą ri daug amunicijos. 
Arabai apveikę turkus, sau 
dailiai pasitraukė į tyrynus.

Asyro vilajete be to ara
bai paėmę miestą Abba ir 
visą turką garnizoną, 3.00 
kareiviu.

Blogai sekasi jaunatur- 
kianis. . ’

Jungtiniai Amerikos Vals
čiai turtingi,

Jungtinią Amerikos 
Valsčių išdė: pagal pinigyno 
departamento raportą, ran
dasi šiemet perteklius; 25 
milijoną dolerią. . ’ j."'*.-

Fiskaliniai metai pasibai
gė pęreitoj subatoj ir skait
linės atsakomai suvestos. 
1910-ti fiskaliniai metai pa
liko pertekliaus 15 milijo
ną dolerią.' Šią metą iš- 
de perteklius yra didžiau
sias, pradedant nuo 1907 
metą, kuriais tai metais 
pertekliaus butą 111 milijo
ną dolerią. 1908 ir 1909 m. 
duta dificito: pirmaisiais 
$20.000.000, o antraisiais — 
$58,000.000. . .

Ųž pernykščius fiskali
nius metus inplauktj butą 
$687.000.000, o tikėtasi tik 
$678.000.000. Tad netikėtos 
pasekmės! . Ištisais metais 
išleista, . neskaitant Pana
mos kanalo, $660.000.000. 
Bet dar manoma, kad porą 
milijoną iš likusios sumos 
reiks išduoti kokiems nors 
netikėtiems reikalams.

Pereitais metais Pana
mos kanalo kasimui išleis
ta $40.000.000, Ir regis 
kas metai tokia suma rei
kės suvartoti kol kanalas 
nebus pabaigtas.

Peru (Petinė Amerika) 
turi nepaprastas gamtos 
brangenybes. Didelę ati
džią atkreipia į save augan
ti šioj šalyj medžiai, ku
riuos indijonai vadina “Ta
rnais kapi”, kas reiškia 
“medis su lietumi”.

Yra tai didelis medis, su 
tankiais lapais, turintis 
ypatybę sutraukti iš oro 
vandens garus. To medžio 
lapai surenka ant savęs 
vandens lašus, kurie vėliaus 
pavidale tankaus lietaus 
krinta ant žemės.

Laike sausmečio, kuomet 
upės išdžiūsta, o inkaitintas 
oras turi savyje daug garą, 
traukimas iš oro garą bū
va labai didelis; tuomet di
deli vandens lašai netiktai 
apsčiai krinta nuo medžio 
lapą ir šaką, bet ir per jo 
stuobrį sunkiasi vanduo, 
palaistydamas didelį plotą 
žemės aplinkui medį su lie
tumi.

Kadangi medžiai su lietu
mi galima auginti be dide
lės sunkenybės, o žeihė jo 
auginimui tinka by-kokia, 
tatai Peru ūkininkai nori 
pasinaudoti iš tą medžią 
ypatybes ir, išsodinus juos 
savo laukuose, tokiuo budu 
užbėgti nuolatiniems 
šalyj sausmečianis.

J ureivią straikas jau, 
manoma, greitai 
sias.
nijimą 
tiko
kestį ir Londone manomS’ 
padaryti konferencija visiš
kam straiko užbaigimui.

Meksiko mieste Juarez 
labai subruzdo vietiniai gy
ventojai, kuomet dabartinė 
Meksiko valdžia prašalino 
nuo tamystos buvusius re- 
voliucijonierius, o ją vietas 
vėl pavedė senosios valdžios 
valdininkams.

Pagal paskutinį gyvento
ją surašą, Australija, susi
dedanti iš Naujos Pietinės 
Valijos, Viktorijos, Queens
land, Pietinės Australijos, 
Vakarines Australijos ir 
Tasmanijos provinciją, — 
turi išviso 4.449.495 gyven
tojus, tai yra į dešimts me
tą ten priaugo 675.694 žmo
nes.

Po apvainikavimui Angli
jos karaliaus ir karalienės 
sekančią dieną iškilmingai 
maršuota Londono gatvė
mis, kaipo paroda liaudžiai, 
nes pirmbuvusios iškilmy- 
bės buvo skiriamos “pa
rinktiems” didžiūnams. 
Liaudis su neišsakomu en
tuziazmu sveikino savo val
dovą porą. Visoje parodo
je žuvo'tiktai du žmones ir 
veli liko sužeisti. i

toj

Netoli šiaurinią Portuga
lijos krantą plaukioja kokis 
— tai aptariamas laivas 
“Pluto”, po Vokietijos Vė
luva. vežantis ginklus Por 
tugalijos monarchistams. 
Pirm kelią dieną tam lai
vui pasisekė dalį savo gin
klą perduoti monarchis- 
tams, bet patėmijus dviems 
valdiškiems karo laivams, 
monarchistą laivas visu sa
vo greitumu suspėjo prasi
šalinti.

Madryde Ispanijoje atsi
buvo Eucharistinis kongre
sas, kuriame dalyvavo dau
gybė augštosios ir žemo
sios kataliką dvasiškijos, 
taippat skaitlingos svietiš
kąją delegacijos. Didelį 
įspūdį į susirinkusius pa- 

I darė kalba vyskupo iš Beja, 
: kuris smarkiai užgauliojo 
naują Portugalijos respu
blikos valdžią ir išreiškė 
viltį, kad tenai vėl bus at- 
grąžiuta monarchija.

Turtai rusyse.
Portugalijoje, surašant 

bažnytinius turtus, susekta, 
kad tą turtą esama daugiau 
nei kad buvo manoma.

! Tas daugiausiai lytisi pa
taisymą, indą ir kitokią 
daiktą. Daugumas tą bran- 
genybią išvežta ir paslėpta, 

Pasibaigus kovai, arabams tuojaus nupuolus monarchi- 
teko: keturios;lauko k-anuo- jai, likusios-gi brangenybės

■ C-

’ ..mi- 
miestą, ’manant, 

tai" Arabai mieste 
jau šeiiiiininkajijanti. Ir 
mieste rihigi n t jo kanuolią 
šovinią daug kateivią žūta.

Amerikos milijardieris J. 
P. Morgan atvyko į Vokie
tijos miestą Kiel, idant as
meniškai įteikti kaizeriui 
Viliui dovaną — ęriginalinį 
Martino Liutero laišką, ra
šytą į ciesorią Karolią V, o 
kurį Morganas nesenai nu
sipirko už $25.000. Kaize
ris, atsidėkavodamas Mor
ganui, apdovanojo jį raudo
nojo erelio kryžiumi.

Vienas iš franeuzu oriai- 
vią, kurie darė lenktynes iš ’* 
Paryžiaus į Bremeną, Įkrito 
į Šiaurines jūres netoli sa- i 
los Juist. Tuomet siautė J 
smarki audra ir orlaivį j u- 1 
rą bangos tuojaus nunešė, 1 
taip kad nieko apie jo Ii- d| 
kimą negalima buvo suži
noti. Bet kaip vėliau ištir- | 
ta, buvo tai orlaivis “An- 
dromede”, kuriame lėkė G. j 
Blondel ir L. Corbin. Ne- J 
galima nei abejoti, kad abu ■ 
aviatoriąi^žyvo bangose.

1



"Žinios iš Lietuvos
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Svieto civilizacija užkala kanuolę.

kalboj. Skatikas.

gy-

LIETUVIŲ PROCESIJA.
Sekmadieni, gegužės 22 d. 

iš šv. Mykalojaus bažnyčios

penkiolikų kap.
J. Keleivis.

(“ Viltis”).

Šie 
len

NETVARKA SEINŲ 
BAŽNYČIOJE.

Seinų parapijos lietuviai, 
kurių yra perpus su len
kais, pradeda išpalengvo 
gauti sau teises bažnyčioje. 
Dvasiškajai vyriausybei įsa
kius, laikomos buvo gegu
žės pamaldos. Gražiai iš- 
sipuošė lietuviai Panelės 
Švenčiausios koplyčių, bet 
atsirado pavydžių žmonių, 
kurie nupiaustė daug sus
tatytųjų prie altoriaus gė
lių.

Lietuviai nenusiminė. Už
stojus birželio mėnesiui, 
jie vėl kiek galėdami pa
puošė Širdies Jėzaus koply
čių, kur laikomos pamal
dos. Nesitikėtai pirmų die
nų pakėlė lenkai trukšma. 
Beeinant kunigui prie alto
riaus lietuviams pamaldų 

Įkyti, šeštų valandų ryto, 
^įradėjo giedoti, kad 

yių gies- 
birželio 

Tik 
dabar ne vien per Mišias, 
bet net po Mišių neleido 
lietuviams giedoti. Lietu
viai užsilaikė visų laikų ra
miai ir klausė katedros pri
žiūrėtojo J. M. kan. Ba
naičio įsakymų.

Seiniškiai lenkai, kaip ir 
visur, stoja priešais savo 
'dvasiškųjų vyriausybę. Tas 
įstabiausia ,kad kai-kurie 
bažnyčios tvarkos ardytojai 
priklauso “Katalikiškajai 
Sųjungai”, vietinės lenkų 
katalikų organizacijos.

Vėl tai pastebėtina, jog 
didžiausios trukšmadarės 
tarnauja pas lenkus inteli
gentus, kurie norėdami, be 
abejo, galėtų savo tarnus 
apmalšinti.

Kada žmogus klausaisi 
apie augštųjų lenki] kultū
rų ir žiuri į jų žemus, tie
siog niekšiškus darbus, ne- 
noroms atsimeni šalnos pa
kirstų žydinčių gėlę. Varg
šė nyksta pirm laiko. Ly
ginai lenkų kultūra depra- 
vuota niekšiška endekų po
litika jau suvyto, nupuolė 
ir šiandien įstengia pagim
dyti vien niekšus, norin
čius kovoti už savo “kultū
rų*’ jai lygiais įrankiais.

Lietuviai ramus. Mes 
žinome, jogei kovojame už 
amžiais pamintas musų pri
gimtas teises. Teisybė aiš
kiai musų pusėje. Šian
dien dar neteisingai sutvar
kytos pamaldos Seinų Ka
tedroje. Bet mes tikime, 
jog nepoilgo išgirsime iš 
savo -Ganytojaus lupų tei
sybės ištarmę, kaip jų iš
girdo vilniškiai lietuviai, 
kurie dar labiau buvo 
skaudžiami. Mes nesiliau
sime rūpinęsi savo prigim
tosios kalbos reikalais baž
nyčiose, bet lenkų įrankių 
nevartosime. Nors jie da
ro provokacijas ir tyčia er
zina, nieko neišdarys, 
niekiški ‘ ‘ prakilnių j ų ’

Jkų darbai bus tiktai dar 
viena pavytusi gėlė, įsegta į 
baigiamų pinti “augštosios 
lenkų kultūros” vainikų 
Lietuvoje. Seiniškis.

dirstelės į menkutę stube- 
lę su iškaba “St. Marcin- 
kanci”, ir tuoj ir vardų pa
mirš, nes traukiniai tik bis- 
kutį čionai teapsistoja. Kur 
nepažvelgsi, tas pats nuo
bodus reginys: menkutės 
kūtelės, o aplink smėlis ir 
—- net galo-krašto nema
tyt... Tas pats reginys ir 
Marcinkonyse — miestely
je: tarytum kur jau, bet 
čia, tai turi būti žmonės — 
visai be duonelės, nes smė
lis, yt žiemos sniegas — 
kalnus supusto. O vienok 
apsirikti] keleivis: ne tik 
žmonelės nebadauja, bet 
dauguma pasituri dar ge- 
riaus, negu kitose Lietuvos 
šalyse. Marcinkonįs mat 
turi daug miškų, kuriuose 
ypatingai daug dygsta gry
bų. J uos pardavinėdami, 
kai-kurie gyventojai labai 
gerai verčiasi.

Nelaimė tik, kad stinga 
tiems pirkliams ap

jon lietuvių maldininkų 
procesija. Maldininkams va
dovavo kun.: Januševičius, 
šv. Mykalojaus bažnyčios 
klebonas, kun. Maliukevi
čius, Katedros kamendorius 
ir kun. Kemėšis. Maldinin
kų buvo apie 2.000 žmonių 
lietuvių. Tų pačių dienų 
buvo apsilankiusi Kalvari
joje maldininkų procesija 
iš Karnavės, Vilniaus ap., 
kur lenkų laikraščiai rašo, 
buk ’ lietuvių n esu. Tarp 
kernaviškių buvo tečiau, 
kaip patėmijome, ne maža 
lietuvių.

NAUJOS STIPENDIJOS 
LIETUVOS MOKSLEI

VIAMS.
Miręs sausio 4 d. 1911 m. 

Narvi, Italijoje, didelis Lie
tuvos mylėtojas, autorius 
“Litwini w Litwie” ir Lie
tuvių Hymno, inžinierius a. 
a. Ottonas Zaviša, savo tes
tamentu užraše 15.000 rub. 
geležiniu kapitolan įsteig
ti iš procento 900 rublių 
tris stipendijas studentams- 
katalikams iš Lietuvos, be
simokinantiems Technologų 

e.

žyties, kad ir su specijalis- 
tais pirkliais žydais.

Tai “dzūkų kampelio” su 
“dravėmis” ir kitokiomis 
ypatybėmis... labiausiai gi 
“tamsybėmis”. Ištiesų 
tamsybė neišpasakyta, ypač 
senųjų žmonių tarpe. Ti
kėjime tai jie labai tvirti: 
mat, patįs iškovojo sau ku
nigų ir pasistatė bažnyčių.

Vienų svarbų apsireiški
mų patėmijau, būtent: ga
lingų įtekmę kunigo-veikė- 
jo kas link apšvietimo. Tik
rai stebėtinas daiktas; šitų 
beveik amžinų tamsuolių 
jaunoji karta per kokius 
tris metus virsta visai ne
panaši į savo protėvius. 
Mateisi prieš kelius metus, 
ir dabar tarytum stebuklai; 
o vienok, arčiau pažinęs ap
linkybes, kuriose išdygo tas 
“bukėtas gražiausių dzūkų 
gėlelių” — pripažįsi, kai 
tai ne stebuklas, tiktai nuo
seklus ir išmintingas dar
bas ir įtekmė vietinio kuni
go (kurs, nota bene, už 
“veiklumų” iš kitos, geres
nės parapijos, čia buvo pa
tekęs). Nemanau aš čia mi
nėtam kunigui P. “liaurų 
vainikų” pinti, bet norėčiau 
tiktai atkreipti atidų kitų 
jaunų musų kunigų-veikė- 
jų, — kad galima ir taip 
greitu laiku tamsiausių pa
rapijų gerokai apšviesti. 
Su vargonininko pagalba 
pramokė jis giedoti, kaip 
bažnytines taip ir syietiš- 
kųsias giesmes, — o šventa
dieniais surengdavo dorus 
pasilinksminimus — žaislus 
su dainavimais. Į tokias pa
silinksminimus, man rodos, 
labiausia reikia žiūrėti, kai
po lavinimos ir apšvietimo 
būdų, nes čia jaunuomenė 
gali neapsakomai daug 
maisto pasemti švelnumui, 
dorai ir tautiškai meilei. 
Ištiesų: dar niekur nebuvau 
matęs tokių gražių žaisli] 
drauge su giedojimais, kaip 
Marcinkonyse, labiausia, 
kad tie visi žaislai grynai 
tautiški ir taip džiugina sie
lų, kad nors mesk šalin ge
riausių “operetę”.

Duok Dieve, kad iškelia
vęs į kitų parapijų tas ku
nigas-veikė  j as ir ten tokių 
vaisių sulauktų.

Kaunietis.

RIETAVAS, 
Raseinių apskr.

Gegužės 12 d. buvo musų 
bažnyčioje šv. Komunija 
vaikams. Susirinko jų ne 
maža kuopelė, apie pustre
čio šimto vaikučių. Kun. 
Vaitekūnas nenuilsdamas 
juos rengė, mokino kate
kizmo ir aiškino alkoholiz
mo pavojingumų. Kun. 
Adomauskis žiurėjo tarp 
einančiųjų prie Dievo sta
lo vaikučių tvarkos. Po šv, 
Mišių kun. Vaitekūnas pra
kalbėjo į mažulėlius, ragin
damas juos giliai širdelėse 
išlaikyti tų brangių pirmos 
šv. Komunijos dienų. Įra
šė visus į “Blaivybę”. Pas
kui arbatinėje pavaišino ar
bata ir saldainiais.

Šmėkla.

MARCINKONIS.
Marcinkonįs — geležinke

lio stotis ir miestelis Vil
niaus gub., Trakų apskr. 
Kaip stotį, taip ir miestelį 
galima pavadinti kuo ne 
‘(paskutinios rųšies ”:. ke- 

ivis važiuodamas geležin- 
liu, vargiai kada tepate
ks, jei bent per langų, vaikščiojo Verkų JBalvari-’nep

NAUJIEJI ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gub.

Šis miestelis visai dar 
jaunas, nes pirm pravedus 
čia šiaurųjį geležinkelį be
veik *jo (miestelio) ir ne
buvo. Naujuosius Švenčio
nis labai iškėlė kun. kan. J. 
Burba. Jis čia pastatė pir
mųjų bažnyčių, kuri nese
nai gavo parapijos teises. 
Daug čia pasidarbavo kun. 
Burba. Žmonės tamsus 
puslaukiniai, apie tikėjimo 
dalykus kitas tiek tesupra
to, kiek višta apie “kompa
sų”. O čia reikia bažnyčia 
statyti! klebonijos nėra! 
Vargo senelis ankštame, na
melyje ant greitosios^ nu
pirktame, ir vargo paįapi- 
jonių naudai, nes, galėdamas 
gyventi Švenčionyse, 1 vie
nok čia vargo, kol uždėjo 
pirmuosius pamatus katali
kybei ir tautybei. Čia bu
vusieji letuviai buvo sugu- 
dėję ir sulenkėję, nors jų 
namų kalba buvo lietuviš
ka .

Pradėjus dirbti atsirado 
ir žmonės, ir pajėgos. Jau
nuomenė pažino tikėjimų, 
pramoko lietuviškai puikiai 
giedoti, ii’ dabar, kad ir pa
mainomis su lenkais, vis tik 
garbiname Dievų gražiais 
giedojimais prigimta kalba. 
Myli lietuvius ir kun. Bal
čiūnas, dabartinis klebonas. 
Tik gaila ,kad čia vargoni
ninkai kaip tyčia vis len
kintojai. Šit kad ir dabar
tinis: lenkus moko, o lietu
vius uja; šie gi, matydami 
neapkentimų, pradeda nuo 
giedojimo atšalti; o giedoti

ginamai genaus mo-Į

ka,

po a 
kanauni

nkejėliai. — 
įleisti tokio 
įiį choro, kai- 
likusios nuo 
Burbos.

Keleivis.

•r

Gegužės; 15 d. užsidegė 
jaunas p.AVJenclavavičiaus 
miškas. Pirma užsidegė 
valstiečių į^kynimai, paskui 
ugnis perėjo ir Venclavavi« 
čiaus miškan. Per tris va
landas išdegė 2 valaku gra
žaus pušyną' Ugnį šiaip- 
taip suturėjo, kad nebeiti t 
toliau, bet degti tur-but

NAUMIESTIS, 
Suvalkų gub.

d. gegužės pavakar: 
atvyko čionai Seinų vysku
pas Antanas Karosas. Žo
lynais buvo papuoštas veik 
visas kelionės kelias nuo 
Sintautų iki Naumiesčio. 
Už miesto vyskupų pasitiko, 
vainikais ant pečių nešL 
nos, 50 baltais rubais pasi
puošusių lietuvaičių, o ma
žosios mergaitės bėrė prie
šais ant kelio gėles. Žmo
nių laukti privažiavo dau
gybė, taip kad net per gat
vę sunku pralįsti.

Išbuvo Naumiestyje dvi 
dieni 30 jr 3,1 gegužės ir 31 
pavakarį, jau buvo išlydėtas 
į Vilkaviškį., Dirmavonėn 
žmonių atvyko netoli trijų 
tūkstančių. Visos pamal
dos buvo atliekamos grynai 
lietuviškaį, tįr pamokslus 
vyskupas j irj kunigai sakė 
vien lietuviškai.

Visokių-. vagilių per tų 
laikų irgi .nesnausta. Nes 
pasitinkant ir antrųjų die
nų, kuomet darėsi didelė 
spūstis, daugelis žmonių, 
išėję iš bažnyčios, pasijuto 
nebeturį dešimčių, o kaiku- 
rie dagi ir šimtų rublių — 
išimta tiek, kiek katro tu
rėta. Sakoma, jog vagiliai 
buvo atvažiavę iš Kauno, o 
net ir iš Varšavos.

Pirmiau aplankytose vie
tose: k. a. Pilviškiuose, 
Lukšiuose,. Griškabūdyje, 
kaip girdėti, vagiliai veikę 
dar pasekmingiau.

Kitokių nemalonumų ne
buvo. Vincė.

MASIAŲ 
Kruopių valse., Šiaulių ap.

Gegužės 7 d. čia iš vieno 
laidario kilo ugnis (bene 
vaikai bežaizdami bus už- 
krėtę); sudegė 4 ūkininkai 
— kitam liko tik marški
niai ant nugaros, ugnį sun
ku buvo sustabdyti, nes bu
vo didelis vėjas. Nuosto
liai dideli. Šitas kaimas 
jau senai tarėsi išeiti į vie- 
nasėdžius, bet vis atsiraz- 
davo priešininkų. Šių žie
mų vargais negalais žemės 
tvarkomosios'' komisijos na
riams tarpininkaujant galu- 
;inai nutarta* jau išsiskirs
tyti ir jau šį1 'pavasarį lan
da atvažiuojant matininko 
matuoti ’laukams; belau
žant štai ir nelaimė „atsiti
ko. Jei butų prieš metus- 
kitus sūsStar|, tai gal tik 
vienas butų iftikentėjęs.

‘Kaunietis.

DRUSKININKŲ STOTIS.
Vasaros-vakarų geležin

kelio stotis Pariętis (Po- 
riečje) artimiausioji Drus
kininkų stotis, pavadinta , 
;aippat Druskininkai. Ka
dangi Druskininkų kurorte : 
jau prasidėjęs gydymo lai- < 
kas ir pradęję važlhoti ten 
daugelis žmonių, tai Drus, 
kininkų stotyje vasaros lai-1

i. A'k- i .-'k - _iil

ku be paprastųjų traukinių 
įsakyta stapterėti vienų, mi
nutę ir greitiemsreras trau
kiniams NN. 15, 16.

ŽAGARĖ, 
Šiauilų apskr.

Naujoje Žagarėje, vidu
naktį gegužės 18 dienų kilo 
ugnelė. Supleškėjo ugny
je apie 200 gyvenamųjų 
trobų ir apie 100 šiaip kitų 
trobesių. .

Trakų apskr., Vilniaus gub.
Ši parapija kad ir pri- 

skaitoma prie grynai len
kiškųjų, tečiau arčiau pri
sižiūrėjus ir patyrinėjus, 
pasirodo kitaip esu. Pačių 
sodiečių ir žmonių pavadi
nimai parodo, jogei čia lie
tuvių yra. Štai kuriuose 

= sodžiuose lietuviškai šneka: 
Diržionyse, Grabijoluose, 
Kaugonyse, Selenuose, Rek- 
štonyse. Žmonių pavardės 
šiuose sodžiuose tokios: Sa- 
gaičiai, Mileikos, Ručiai, __ 
Gimbliai, Biliai... toks džiaugsmas ir kas iš

Nors namie kitaip nešne- to? ir kad intikinus manę 
ka, kaip tik lietuviškai, te-Į pridūrė: Ogi juk ir po kri
čiau meldžias lenkiškai, nigų suvažiavimo lietuviš- 
Kunigai čia visadbuvo siun- Į koše parapijose ėmę ir len- 
čiami lenkai. ' 
liūdnai išrodo šie nelaimin
gi žmoneliai. Susitikę pra
eivį pasveikina “Niek ben- 
dzie pokvalony”. Toliau 
jau prakalbįs lietuviškai.

Kartų atsilankė pas ma
ne moterė su dvylikos me
tų šuneliu. Aš jų paklau
siau, kodėl taip elgiasi: pa
garbina lenkiškai, o toliau 
jau kalba lietuviškai. At
sakė: pas juos kalbų, kad 
lietuviškai pagarbinti esan
ti nuodėmė, nes tai pago
niška kalba. Patikrinimui 
pasakė, jogei a. a. kun. 
Bobkevičius buvo jiems at
siuntęs tokius didelius po
pierius, kuriuose ji mačiu
si stambiomis raidėmis 
“Litwa poganska”. Kųgi 
daugiau rašo tuose popie
riuose, paklausiau aš. Ne
žinau, atsakė, nes nieks ne
skaitė, ot, aiškino, kiek, 
bet nieks nesuprato, atsakė 
moterė. Žingeidumo veda
mas paklausiau: ar efha sū
nelis išpažinties? Sako, ei
na. Užsimaniau sužinoti, 
kokia gali būti lenkiška iš
pažintis nemokančio nei 
žodžio lenkiškai... Atsakė, 
kad pati mokiusi atlikti iš
pažintį. Pasirodo, kad iš
pažinties pas juos mokia tė
vai, ar šiaip vyresni, nely
ginant kokio katekizmo. 
Iškaltos formulos pereina 
iš tėvų į vaikus. Ana mo
terė taip mokinusi: “Oica i 
matki ne poslukalam, grok 
ščipalam, smetana liža- 
lam”... Ir tam panašus da
lykai.

Susigriebusi moterė pa
klausė : ar taip pas jus spa- 
viedojas? nenorėdamas pa
niekinti moters ir josios iš
pažinties, pasakiau: taip, 
ik biškutį kitaip. Aa! ge
rai sakai, atsakė moterė; aš 
juvau vienų sykį pas jus 
kunigų išpažinties, tai pa
varė. Sako: nemoki spa- 
viedotis; o tai mat pas jus 
dtaip... z

Teko susidurti su vienu 
žmogumi, nusipirkusiu ten 
skinimo sklypų. Gan rim-l 
;as žmogelis. Pasakojo 
kad nusipirkę žemės kenčiu 
didelį vargų. Vaikus turi 
vežti kitur išpažinties, nes 
;ie taip iš eilios nemokų, 
kaip čionykščiai parapijo
ms. Padžiuginau jį, jogei 
dabartinis J.E. Valdytojaus 
cirkuleras pašalins tų visų... 
Gana jau, gana! tarė žmo-

Keistai ir kiškai sakyti, o pas mus nei 
Evangelijos nesakoma.

Nors ir aiškinau, jog tai 
tur būti patįs žmonės negei
dė pamokslų lietuviškų, bet 
žmogelis ir šnekėt nedavė, 
sakydams: kur tik bus to
kie kunigai, kaip Kazokiš
kėse buvo Vaidoga, tai ir 
niekur lietuviai nenorės sa
vo kalbos. Pridūrė, jog ir 
Žasliuose ir Ketaviškėse ne
norėjo lietuviškai; kodėl gi 
dabar nori? Bet jaigu ir 
lietuvis bus kunigas, toliau 
tęsė žmogelis, tai betgi lie
tuviams sunkiau įvesti sa
vo kalba pamaldas, nes jie 
neturi kam rašyt nei skun
dų, nei važiuoti į Valdytojų. 
O lenkai lietuvį kunigų be
matant sudoros. Pats ne
pasijus, kaip jau ir besųs 
ten kur apie Gardinu. Gal 
ir tiesa, tariau sau.

Nežinia, ar pasieks kuo
met Kazokiškių lietuvius 
šviesos spindulys?

Neraviškis.

VILNIAUS MARIJA
VITAI.

Išpradžios marijavitai 
gyręsis, buk esu jų Vilniu
je apie 2.000 žmonių. Te
čiau pernai metais kalėdo
jant kunigams po miestų — 
užtikta daugiau-mažiau už
jaučiančių marijavitams la
bai mažai, nes išviso tik: šv. 
Rapolo parapijoj 13 žmo
nių, visų Šventų parapijoj
— 9. žm., šv. Jokūbo par.
— 3 šeimynos ir kitose pa
rapijose po keletu žmonių. 
Vilniaus katalikų konsisto- 
rijon iki 1911 metų nepa- 
duota nei vienas oficijali- 
nis pranešimas apie perėji
mų iš katalikų į marijavi
tus.

Trakų apskr.
Čia nuo pernai metų 

vuoja vartotojų draugija 
‘ ‘ Solidariškumas ’ Sekasi 
tur būti pusėtinai, nes plati
na sankrovų ir galvoja apie 
Savo namus. Tik bloga, 
kad žmonės nesupranta 
naudos iš draugijos: dažnai 
girdėti kalbant, jog ir ten 
suksiu ir gana.

Neraviškis.

is, ne vienas jau buvo

DERLIUS.
Vidaus reikalų minisfnri- 

jos surinkta šitokios žinios 
apie javų derlių gegužės 1 
dienų Lietuvoje:

gub. — žiemos javai veil 
visur gerai žėlė; vasaroja 
tik pradėję želti, o kai-ku 
tik sėjami tebuvo. Orą 
šiltas, bet javai menkai a 
gę, kad lietaus trukę. Su 
valkų gub. — visi javai, a 
skritai, geroki (ypač žiem 
rugiai). Vasarojai tik Se 
nų apskrityje buvę ne koki

ORŠA, 
Magilevo gub.

Oršos miesto mokyklos 
inspektorius apskelbė, ka 
ateinančiais mokslo metais 
tikyba katalikams, kurių 
naminė kalba ne lenkiška, 
turės būti išguldoma rusiš 
kai.

Realinėj gi mokykloj di
rektorius pareikalavo, k 
egzaminas katalikų iš tik 
bos butų daromas rusišk< 
kalboj. Ant to kapeliom 
nesutiko, del to egzami 
visiškai nebuvo.

Matyt, jog valdžia pra 
da nebe juokais kovot B 
tarusijoj su lenkybe.

Pradedamoj Pohosto m 
kykloj egzaminas iš kata

VALKININKAI, 
Trakų apskr.

Gegužės 29 d. sekmadienį, 
ir gegužės 30 d., pirmadienį 
— buvo čia, kaip jau buvo 
pranešta, lietuvių 2 vakaru 
Pirmų dienų Vilniaus artis- 
tai-mėgėjai rodė komedijų 
“Švarkas ir milinė”, antrų 
dienų du veikalėliu: “Tar
nas padėjo” ir “Kurčias 
žentas”. Be to, abi dieni 
buvo dar ir koncerto sky
rius.

NAUJI ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gūb.

Apie Naujus Švenčionis 
valkiojasi kaž-koks senis, 
kurs lenkišku žargonu in- 
kalbinėja tamsiems kaimie
čiams, jogei jį Šventasis Tė
vas siuntęs rinkti aukų, už 
kurias popežius laikysiųs 
pamaldas išprašyti reikalin
gam lietui. Vilniečiai laik
raščių neskaitų, perspėjimų 
negirdėję, lengvai seniui in- 
tiki, ypač dabar, kada lie
tus reikalingas. Taigi bobu
tės ir aukoja monelninkui 
PO

Namų vaistinė.
— Tavo indauja, išteisy- 

bės, indomi. Anoj randasi 
tik vynai, degtinė ii* viso
kie likeriai. ,
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Amerikos žiniqs.|| Į]
^Laikraštininkų tinstąs 
L pavojuje.
I[ew York, N. Y. — Dis- 
įkto prokuratorius Wise į 
bėralinį teismų Įnešė 
■ndą priešai laikraštinin- 
Itrustą, į kurį priguli ša
ltinių. ir mėnesinių laik
inių leidėjai. Tas trūstas 
k skundžiamas slaptam 
■kime ir peržengime anti- 
Bstinių Shermano įstaty
ti, todelei - prokuratorius 
Ikalau-ja jį išardyti.’ Trus- 
■ priguli sekančios' lėide- 
I kompanijos: Periodical 
Baring House,’Doūbleįay, 
■ge and Co., Crowell Pub- 
Ling Co., S. S. McClure 
M Phillips Publishing Co., 
■įer and Brothers, Leslie- 
^Le Co., Review of Re-

Co., International 
^^^■ne Co., New Publi- 
|^MnCo., Butterick Pnb- 
wl^^^^tSEdard. Fa- 
|B^Co?7 New Idea Pub- 
■fng Co., Ridgeway Co., 
merican Home Magazine 
o., Short Stories Co., Li
fted, Current Literature 
įiblishingt Co., Frank N. 
►oubleday, Herbert S. 
Louston, Fred. L. Collins, 
■has D. Lanier ir George

-Utassy.

►ar bi ninku viršininkai ver
iami teismo persiprašyti.
Washington, D. C. — 

listrikto Columbia augš- 
iausis teismas išnešė nuta- 
imą, kad Amerikos Darbo 
’ederacijos prezidentas Sa- 
mel Gompers, tos Federa- 
Is sekretorius Frank 

?rison ir buvęs angleka- 
unijos prezidentas John 
chell turi perprašyti 
mą už jo pažeminimą, 
į jam padarė ignoravi- 
teismo uždraudimo bol
uoti firmą Buck Stove
Range Co., o bus jiems 

iskas dovanota. Gomper- 
!S vienok atsakė teismui, 
ad jis nėra vaiku, kuris tu- 
l perprašyti tėvą ir nemato 
uomi jis teismą pažemino 
• už ką. turi jį perprašyti. 
Eorrison ir Mitchell taip- 
at nenori teismo perpra
nti, kadangi augščiausis 
ideralinis teismas paliuo- 
ivo juos nuo visokios at- 
ikomybės.
Mat, teismas bijosi viešos’ 

isuomenės opinijos ir ne- 
iri jokios priežasties pa
kaukti tuos viršininkus at- 
ikomybėn, tad nors tokias 
omedijas lošia.

[ilžiniškas medvilnės var
tojimas.

Washington, D. C. — Val- 
iškas cenzuso biuras pa- 
uoda, kad pereitais 1910 
lėtais Jungtiniuose Vals
uose suverpta 9.585.500- 
)0 svarų medvilnės, kurios 
ertė apskaitoma $1.250- 
10.000. Jungtiniai Valsčiai 
uodą 59.9 nuošimčius 
aelno medvilnes derliaus 
įsame sviete, Britanijos 
idija 18.3 nuoš., Egiptas 8 
uoš., o Rusija 4.7 nuoš.

Nevalia dirbti 7 dienas į 
savaitę.

Hartford, Conn. — Vals- 
jos Connecticut legislatu- 
>s darbo komitetas nutarė 
■iimti bilių, visiškai už- 
•audžiantį dirbti visas sep- 
nias dienas savaitėje. Iš
irimą daro tiktai farmų 
irbininkai, kurie laike ze
es produktu valymo gali 
rbti septynias dienas, 
ippat privatinių namų 
rnai. yisi kiti darbinin

kai buhl baudžiami, jaigu 
dirbtų nedėlioję, o darbda
viai turėtų’ mokėti tris sy
kius didesnę baudą už savo 
darbininkus.

Skaitlius mokinių nedėldie- 
ninėse mokyklose.

.San Francisco, Cal. — 
Mokyklų su sivienij imo In
ternational Sunday School 
konvencijoje to susivieniji
mo sekretorius Marion 
Lawrence išdavė savo at
skaitą, iš kurios matyti, kad 
visos šalies nedėldienines 
mokyklas lanko 14.946,504 
mokiniai, vyrai ir moteris. 
Bėgyje paskutinių trijų me
tų į tas mokyklas pribuvo 
1.431.006 mokiniai ir jos 
kuopuikiausiai auga ir už
silaiko. Tose mokyklose 
randasi 173.459 mo
kytojai, arba abelnai viso
se Jungtinių Valsčių viešo
se mokyklose dabar yra 
1.670.686 abiejų lyčių moky
tojų, išimant iš to skait- 
liaus parapijinių mokyklų 
mokytojus, kurių taippat 
yra nemaža armija.

Duosnumas misijų tikslams.
Philadelphia, Pa. — Bap

tistų susivienijimo, žinomo 
po vardu Baptist World 
Alliance, konvencijos posė
džiuose nutarta sudėti $100- 
000 įsteigimui baptistų se
minarijos Peterburge, Rusi
joj. , - Tuoj aus imta rinkti 
aukos ir ant vietos tam tik
slui surinkta $70.000. Kon
vencijoje dalyvavo ir Rusi
jos atstovai, kurie tikrino, 
kad baptistų spauda ten 
duoda gerus vaisius.

Amerikon atkeliaus admiro
las Togo.

Washington, D. C. — 
Kongresai! įnešta bilius, 
reikalaujantis paskyrimo 
$10.000 padengimui iškaš- 
čių iškilmingo priėmimo Ja
ponijos admirolo Togo, gar
singo pergalėtojo rusų lai
vyno, kuris po vainikavimo 
iškilnivbiu Londone mano 
atlankyti ir Jungtinius 
Valsčius. Karaliaus Jur
gio vainikavime Togo* re
prezentuoja Japoniją. Ad
mirolas Togo Jungtinių 
Valsčių sostainčje bus ofi- 
cijaliniai priimtas. Jam 
bus iškelti oficijaliniai pie
tus ir visur bus atiduoda
ma kareiviška garbė.

Parako dirbtuvė išlėkė 
oran.

Peoria, Ill. Čia išlėkė 
oran visa parako dirbtuvė, 
kurioje iš nežinomų priežas
čių sprogo parakas. Žuvo 
du darbininkai, kurie laike 
sprogimo buvo dirbtuvėje. 
Nelaimingųjų lavonai, su
draskyti į šmotelius, rasta 
net už 150 pėdų nuo spro
gimo vietos. Sprogimas pa
darė didelius materi j alinius 
nuostolius.

Traukinio susidaužymas.
Delevan, Wis. — Gele

žinkelio linijos Chicago, 
Milwaukee & St. Paul trau
kinis, einantis iš Delevan į 
Bardwell, pusiaukelėje nu
šoko nuo bėgių, garvežis 
parvirto, o pasažieriniai va
gonai vienas į kitą smarkiai 
susidaužė. Nelaimėje žuvo 
mašinistas J. Dumi ir peč- 
kuris A. Hinsey, kuriuos 
virsdamas garvežis sutrynė 
ant vietes. Daugybė ke
liauninkų yra sunkiai su
žeistų, I ne vargu beišliks 
brZvi, ' <

Gaisras skerdyklose.
Fort Worth, Texas. — 

Vietinėse gyvulių skerdy
klose prigulinčiose, kom
panijoms Swift’o ir 
Armour’o, iškilęs didelis 
gaisras, padarė nemažus 
nuostolius. Ugnyje žuvo 
mėsos sandėliai, ant 27 ake- 
rių žemės pločio gyvulių 
tvartai, gyvulių pašaro san
dėliai ir daug kitokių na
mų. Tiktai praėjus ilgai 
valandai, išsiplėtusį gaisrą 
ugnagesiai įstengė sustab
dyti.

Dideli karščiai.
Kansas City, Kan. -— 

Valstijoj Kansas pereitą sa
vaitę buvo dar negirdėti 
karščiai. Mieste Kansas 
City termometras rodė 100 
laipsnių karščio; Salina ir
McPherson, Kan. karštis 
priėjo iki 114 laipsnių; 
mieste Manhattan buvo 113 
laipsnių, Strong City 111 ir 
Blackwell 111 laipsnių.

Aukos del universi^W^
Cambridge, Mass; —- Pa

sibaigus mokslo metui Har
vardo universitete, tos mok
slo įstaigos rektorius .išda
vė finansinę atskaitą, ku
ri parodo, kad perei
tais mokslo metais įvai
rus labdariai suaukojo pa
laikymui to universiteto 
vieną milijoną ir du šimtu 
tūkstančių dolerių. Lai
minga visuomenė, kuri' turi 
tokių turtingų ir duosnių 
labdarių.

Studentas nusižudė.
Cambridge, Mass. — Ne

išlaikęs kvotimų ir negavęs 
dipliomo vyresnysis studen
tas Artur E. Smith iš Salt 
Lake City nusižudė Hard- 
vardo kolegijos miegamam 
kambary, kur jisai mokino
si. Pametęs visokią viltį, 
studentas išgėrė smarkių 
nuodų ir ant vietos krito ne
gyvas. Jo lavoną rado ko
legijos sargas.

Du juodparviai nulinčiuota.
Monroe, G a . — įnirtusių 

miesto gyventojų minia iš
lupo iš policijos rankų juod- 
parvį T. Allen’ą, suareštuo
tą už užpuolimą ant baltos 
moteries, pakorė ant gatvi
nės lempos stulpo ir sušau
dė kaip rėtį. Toji pati mi
nia 2 valandi vėliaus iš
vilko iš kalėjimo kitą juod- 
parvį Joe Watts’ą ir taip
pat nužudė biauriu budu. 
Šis juodparvis buvo kalti
namas už užpuolimą ant 
farmerio ir jo dukters.

Skundai ant emigracijos 
valdininkų.

New York, N. Y. — Ant 
emigracijos valdininkų 
New Yorke pasipylė visa ei
lė skundų už biaurų elgi
mąsi su emigrantais. Vie
name skunde sakoma, kad 
valdinnkai neleisdavo moti
noms atlankyti jų sergan
čių vaikų, gulinčių ligon- 
butyje ant Hoffman Island, 
kol tos motinos neišvalyda
vo valdininkų biurų ir emi
gracijos namų grindų. Už 
tą sunkų darbą bėdinos mo- 
terįs negaudavo j okio kitokio 
užmokesčio, kaip tik leidi
mą pamatyti ištolo savo 
sergančius vaikus. Jaunas 
mergaites valdininkai tan
kiai užkabinėdavo, o su ne
drąsiomis tiesiog brutališ- 
kai elgdavosi. Toliau skun
duose sakoma, kad sergan
čius ir numirusius vaikus 
Hoffman Island ligonbuty- 
je prausta vienam vandeny 
ir vienoj maudynėj. Vis: 
tį© skundai po prisaika

Anglijos feldmaršalas Kitchener peržiūri Kanados kareivius ant Londono gat.

įteikta sveikatos komisijo- 
nieriui dr. A. D. Doty New 
Yorke. Apkaltinančius liu
dijimus prieš valdininkus 
^pirmutinis suteikė F. N.

Hoffman 
^■^c^flgonoumo užveizda. 
Tame dalyke vedami tyri
nėjimai.

Drąsus aviatorius.
New York, N. Y. — Avia

torius Thomas Lopwith pa
kilo Wrighto systemos ae
roplane iš Garden City L. I., 
dasivijo linijos White Star 
pasaži erinį laivą “Olym
pic”, jau plaukiantį plačio
se jurose ir, žemai nusilei
dęs, laivo tarnautojams įtei
kė siuntinį, užadrėsuotą vie
nam pasažieriui J. A. Bur
pee. Altikęs savo pasiunti
nystę aviatorius ramiai sau 
sugrįžo ir nusileįdO toje pat 
vietoj, iš kur ’pakilo lėkti. 
Minios žmonių, žiūrinčių tos 
drąsios oro keliefeęs, su di
džiausiu entuziazmu sveiki
no drąsų aviatorių, kuomet 
anas sugrįžo atgal. Laivo 
keliauninkai taippat sveiki
no aviatorių šauksmais.

Nacijonalinė kova su 
girtybe.

Peoria, Ill. — Mokytojų 
ir nedėldieninių mokyklų 
globėjų konvencijoje nutar
ta vesti nacijonalinę kovą 
su girtybe ne tarpe suau
gusiųjų žmonių,' bet tarpe 
vaikų, kuriuos reikia mo
kyti ir prasergėti nuo alko
holio nuodų. Kovoti su 
girtybe tarpe suaugusiųjų, 
kurie jau yra įgavę alkoho
lizmo ligą, moteris pripaži
no nepasekmingu dalyku ir 
bereikalingu aikvojimu sa
vo spėkų. Tiktai ateinan
čioji karta būtinai reikia 
apsaugoti nuo tų nuodų.

Važiuos pas carą.
New York, N. Y. — Iš

rinktas baptistų bažnyčios 
prezidentu, pastorius Ro
bert Stuart McArthur tos 
bažnyčios narių konvencijo
je pranešė, kad jis šiais me
tais važiuosiąs pas carą, 
idant jį “atversti,į tikrąjį 
tikėjimą”... Jis taippat 
mano atlankyti ir. popežių, 
bet ar ir jį panorės “atvers
ti” — nieko nežinoma, nes 
apie tai pastorius nekalba.

Fotografuoti galima kiek
vieną. r.

Newport ,R. I. — Augš- 
čiausio valstijos teismo tei
sėjas nutarė, kad laikraš
čių korespondentai gali 
kiekvieną žomgų ant gatvės 
fotografuoti ir tas fotogra
fijas vartoti laikraštyje. 
Tą nutarimą teismas išdavė 
iš tos priežasties, kad kokis 
— tai H. P. Walker sumu
šė laikraščio korespondentę 
už tau kad tas jį ant gat-

MILIJARDAS. to į sidabro krūvą, rei
kėtų jau net 500.000

Daugumas žmonių neper- 
sistato sau, kas tai yra mi
lijardas, iš tos priežasties 
nurodoma sekantis paaiški
nimas.

žmonių. J aigu milijar
das auksiniais pinigais iš
kloti vienas palei kitą, tai 
reikėtų 1.050 kilometrų il
gumo žemės pločio, o jaigu

kitokie milij

pinigus sudėti vienas ant 
kito, tai turėsime 33.000 
metrų augščio stulpą.

ir galingi

lijardas sidabre reikalauja 
jau 1000 vagonų po 5 tonus, 
kurie užimtų 6 kilometrus 
bėgių.

General - gubernatorius 
Gondatti išleido visiems ry
tų gubernatoriams įsaky-

vės fotografavo. Prisaikin- 
tųjų teismas nuteisė Wal
ker’ą užmokėti nukentėju
siam korespondentui $400 
atlyginimo.

Nauja pjaunamoji mašina.
Columbus, Ind. — Fer

meris Chas. Speere pirmu
tinis pradėjo piauti savo ja
vus su gazolinu varoma 
plaunamąja mašina. Lai
ke javų piutės visai nerei
kalauja arklių, kadangi vis
ką apsidirba su gazolinu va
romomis mašinomis. Jo 
mašina į vieną valandą nu- 
piauja daugiau javų, negu 
arklinė mašina per ištisą 
dieną.

Bereikalingai pasikorė.
Janesville, Wis. — Čia at

ėmė sau gyvastį turtingas 
keptuvės savininkas W. 
Wilkenson. Jisai manė, 
kad jo jauna žmona pabė
go su kitu vyru, užtai ir nu
sižudė. Tuotarpu saužu- 
džio lavoną atrado jo žmo
na, kuri sugrįžo iš svečių 
pas savo gimines mieste 
Belwidere, Ill., ir jai nei 
nesisapnavo bėgti nuo savo 
vyro. Blogai vienok pasiel
gė, kad nepranešė vyrui kur 
išvažiuoja, ką pati dabar 
su didžiausiu nusiminimu 
pripažinsta.

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,

Milijardas vokiškų mar
kių aukse sveria 333.580 
kilogramų, o*galima juo už- 
pildyti namą, kurio kiaMH| 
nas iš šešių kambarffl^ffnd 
17 kvadratinių metrų. Jai
gu iš to aukso nulieti vie
lą, tai ja galima butų ap
juosti visą žemę. Milijar
das sidabre sveria penkis 
milijonus kilogramų, tokiam 
sidabro kalnui augščiau mi
nėtas namas turėtų būti su 
šešiais kambariais, 477 kva
dratinių metrų didumo 
kiekvienas.

Idant pervežti milijardą 
aukse, reikalinga 64 vago
nai, kurie užimtų 400 metrų 
geležinkelio bėgių ilgį. Mi-

Jaigu milijardas aukse 
sulieti į vieną krūvą, tai jos 
pakėlimui reikėtų 6.000 
žmonių o 32.000 žmonių tu
rėtų nešti milijardą aukso, 
jaigu kiekvienas jų paim
tų tiktai 10 kilogramų. Pa
kėlimui milijardo sulie-

Apskrityje Muntefik Me- 
zopotamijoje, Mažojoj Azi
joj, jau kelios savaitės vieš
patauja visiška anarchija, 
sukilus įvairioms beduinų 
gentėms. Turkų gubernato
rius Saadoun paša iš visų 
pusių apsuptas maištinin
kais Valdžia išsiuntė į 
Bagdadą keturis batalijomis 
pėstininkų maišto numalši
nimui.

mą, idant šie savo apskri- 
čiuose iki 14-tai dienai rug- 
piučio š. m. padarytų sura
šą visų žydų, neturinčių tie
sos ten gyventi. Visi ap
sigyvenę žydai manoma iš 
ten prašalinti.
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$4000.00

Namas įtaistas pagal naujau- 
budą . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
labų bizniavas mūrinis namas, što- 
ir. 8 gyvenimai. Bandos atneša

______ Kaina .. $15000.00.'
i.

Kai-
$5600.00.

.. $5600.00.

Tąsa.

*1 Izis — Egiptiečių deivč.

“Atleisk man, nes tau ką pasakysiu... ko 
' nepasakyčiau kam kitam”.

Iras paniekinančiai nusišypsojo.
— Tas nedaug — tarė — ant Egipto dievą, ku-

& •S

LEW. WALLACE”

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
- ' Sulietuvino 

JONAS MONTVILA.

— Nazarietis, tas pats, apie kurį mąs tėvAįtiek 
moka pasakoti, tas pats, kuriam tarnavo Ben-Huras 
taip ištikimai ir taip ilgai — čia balsą nuleido. — 
Nazarietis pribus rytoj, jisai šiandie...

A

Estera veltui stengėsi pasirodyti ramia; nuleido 
akis, veidai ir kakta paraudo. Nepatėmijo nusišypso
jimo, kuris nei spindulys apšvietė Egiptietės burną.

— Šitai jo prižadėjimas.
Čia iš po juostos išėmė laišką, kalbėdama:
— Džiaugias su manim drauge, jisai pribus ši

čia šiandie! Ant Tibro kranto Stovi puikus namas, ku
ris laukia manęs, kurį ir tu gali vadinti savu.

Dundėjimas greitu žingsniu pasigirdo nuo gat
vės, dirstelėj žemyn, bet vėl staiga atšoko, sudėjus ran
kas ant galvos ir sakydama:

— Pagarbinta buk Izida*). Tai Ben-Huras, o 
kad pribuvo, kad apie jį mislijau, tai jau geriausis lė
mimas! Nebūtą dievu, kad mane apviltą! Dirstelk > 
mane, Estera, ir pabučiuok laimingą!

Izraelite dirstelėjo, o Iras pamatė jos veidus de
gančius nei liepsna, akįs žėravo piktumu, už kurį nie
kas ją nepasmerktu, nes ji buvo pastatyta ant perdaug 
didelio išmėginimo. Negana to, kad jai buvo užginta 
kalbėti apie taip karštai mylimą žmogų, apie , kurį net 
ir mislyti galima buvo tiktai kaipo per sapną, reikia 
dar, kad jos priešininkė girtasi prieš ją savo pasiseki
mu, kalbėdama apie savo laimę, kurią jis jai apmislijo. 
Apie ją, vergo dukterį, nei nepriminė, kuomet jos lai
minga priešininkė gali girtis laišku, kurio įtalpą gali 
atvesti ant daug prileidimą. Taip, to buvo perdaug jos 
širdžiai ir dėlto, visai jos nebučiuodama, tarė:

— Nežinau, ar myli daugiau jį, ar Bymą?
Egiptietė pašoko ir, prikišdama arčiau prie Este

ros burną, užklausė:
— Kuomi jisai yra tau, Simonideso duktė?.
Visa drebėdama žydauka pradėjo kalbėti:
— Yra mano...
Bet čia susilaikė, o paskui nublankus tarė:
— Yra draugu mano tėvo.
Liežuvis nepaklausė jos, neprisipažino, jog yra

užsiėmimo, kuriam pašventė savo jaunystę, o gal ir 
visą gyvenimą.
derystė užšvito jai kokia tai puikia iWiIniinga aureole.

■ - -V-' j'S’ <
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Už valandos po aprašyto atsilikimo ant stogo, 
Baltazaras, Simonides ir Estera nuėję*Ttiftią svetainėn; 
neužilgo pribuvo Ben-Huras ir Iras. ’

Aplenkęs savo draugę, Ben-Huras įėjo į svetai
nę ir pasveikino pirmiausia Baltazauą, nusilenkė prieš 
senuką, o atsigrįžęs į Simonidesą, patėmijo Esterą... 
ir susimaišė. ’
, - ■ ^nvBąmątęs Esterą, sustojo nusistebėjęs regėjimu 
taip dailios ^moteries; tuomi pat laiku vidurinis balsas 
priminė jam slilaužyiną prižadu ir neišpildymą pride- 
rysčiu; taip, .ą^t^ko. valandėlės sugrįžimui seną minčių.

Stovėją; nB^Mtebėjęs, paskui pergalėjo save, pri
siartino prieEsteros ir tarė: ; f

—- Ramybė tau, saldi Estera; ramybė ir tau Si- 
mbnidesė, Viešpaties palaiminimas tebūna su tavim, 
nes buvai gerū . tėvu tam, kuris tėvo jatt neturėjo!

Estera tylėdama nuleido galvą. = *
— Sveikas, Hurą sunau, namuose tavo tėvu; buk 

pasveikintas sąvb tėvo namuose, sėsk-ir apsakyk apie 
savo kelionę;, dįHąis,įo labiausia apie tą stebuklingą 
Nazarietį. i Dą^aljyk mums, kas Jisai yra... Kalbė- 
kię liuosai ųnėš.įlyg -kas šitam name turi didesnę teisę 
prie Iiuosybėsčk , Sėskie tarpe musu, kad męs visi gir
dė tume, ką 'tusakysi^i

Estera tiipjauš atnešė puikią 11 
vė jam. . ‘

— Dėką, tau!!-—: tarė nuoširdžiai.
AtSikė^^^^įlareipė į vyrus. - '
—- Rąibuyšui"įyčia anksčiau, kad galėčiau pa

pasakoti jums, apie Nazarietį.
AbudĮi žingęi^iai klausė. b-■'
— Daugelį'dimią vaikščiojau su Juom stropiai 

sergėdamas jo žingsnius ir darbus; mačiau Jį aplin
kybėse, kurios teisingai buna laikomos išmėginimu ir 
pėrsitikrinimu, įr galį liudyti apie žmogų. Apsvarstęs 
tą viską, įiusprendžiąu, kad norint^f>yna lygtim man 
žmogumi, tai vieitok. esu persitikrinę^--kad yra kuomi 
daugiaus. ,

— Kuomi daugiaus? — paklausė nusistebėjęs 
Simonides. - ej >3 .

— Tuojaus jums išaiškįsiu.
Tuomtarpu atsidarė durys ir kas įėjo į svetainę; 

Ben-Huras atsigrįžo ir -pakilo išskleidęs^ Minkąs:
— Amra! brangi sena Amra!
Prisiartino, visi užmiršo, kaip<jnAj) sena, juoda, 

raukšlėta, matant, ant, jos tbiimos d^iaągsnią 
klaupė prie savo augintinio koją U;.Uąčs^yą jo--rankas;' 
jisai praskleidė ąuo jos veidu žilus plaukus Ir bučiavo į 
juos, kalbėdamas p . _ ; - j ; , _

— Gera Amra, .ar nežinai nieką; apie jas,—: nei 
žodžio, nei žeąklo? ; :

Gera tarnaitė balsiai apsiverkė,-tas buvo aiškus 
atsakymas. ... .<; ■

— Tebūna Dievo.„valia! — tarė iškilmingai;s 
klausytojai, iš.balso..suprato, kad nustojo vilties surasti 
savuosius. Akyse blizgėjo ašaros, kurįas; stengėsi su
laikyti, kaip priderą vyrui.

Už valandos pergalėjęs save, atsisėdo vėl ir tarė:

Kas daugiau, prigefu^’jausmui, pri-
Supratęs pirklio mintį, Ben-Huras atsakė:
^- Ateina su dvylika žmonią; yra tai daugiausia 

žuvininkai, artojai, vienas net. muitininkas, visi praš- 
čiokai. Keliauja pėsti, negązdina ją šaltis, vėjas, lie
tus nei saulė. Kad pamatytum juos, kaip sustoja prie 
vieškelio laužti duoną, arba atsilsėti, tartum, kad tai 
būrys piemeną, grįžtančią iš prekymečio, bet niekad 
nepamislytum apie karalią ir jo palydovus. Bet užtat, 
kad nuleidžia nuo galvos uždangalą, kad ant ko dirstel
ti, arba nukrėsti dulkes, kiekvienas pažįs, kad Jisai 
yra ją valdovu, mokytoju ir draugu.

Jąsą išmintis yra didelė — kalbėjo toliaus 
Ben-Huras, žinote tat, kad didžiausis noras, vostik 
neantra musą prigimtis yra troškimas pelno. Ką pa
sakysite apie žmogą, kuris galėtu turėti turtus, kuris 
net akmenis galėti! permainyti į auksą, o nori būti 
vargingu?

Grekai tokį vyrą pavadintu filozofu — pa
tena jo Iras. ■

i — Ne, duktė, — pertraukė Baltazaras — filozo- 
fai negalėjo daryti tokią daiktą.

Iškur žinai, kad Jis taip gali?

aukė,

Atsi

Nazarietis su savo mokiniais.

verge.
IV J.

„ -^rje laimina Mylinčiuosius, pasilaikyk savo bučkius, pa- 
‘isilaikyk, nuo tavęs dasižinojau, kad šičia, Judėjoj, ga
iliu sulaukti kitus, daug brangesnius už tave. — Apsi
sukus pridūrė: — einu ją., pasilik ramybėje.

Estera sekė paskui ją akimis iki trepą; kada 
toji išnyko iš akią, užsidengė akis rankomis ir gailiai 
apsiverkė; gėdingos, taip ilgai laikomos ašaros riedėjo 
per jos skaisčius Veidus. Atėjo dar jai ant mislią tė 
vo žodžiai: tavo meilė nebūtą be vilties, kad bučiau pa- 

. šilai kęs viską, kaip tai turėjau tiesą.
' Ilgai skausmas spaudė jos širdį, jau visos žvaigž

dės užtekėjo ir švietė ant miesto ir kalną, o ji dar ne
galėjo grįžti į vasarinį namą ir užimti savo vietą ša
lia tėvo. Ant galo pergalėjo save ir nuėjo prie savo

Atsiklaupė Amra prie savo augintinio kojų 
ir bučiavo rankas. .

— Eikš, Amra, atsisėsk prie mąs;__ . ko:
ją, nes turiu daug pasakojimą apie ąępa^nista žmogų, 
kuris atėjo ant šio pasaulio. :......
■ Atminus savo padėjimą, Amra nuėjo toliau prie 
sienos ir atsisėdo, džiaugdamasi; matjsąng, savo augin
tinio. Ben-Huras-gi, atsikreipęs į senelius, kalbėjo:

— Bijausi atsakyti tiesiok anį tąyo klausimo, 
verčiau apsakysiu tą, ką mačiau, kad jus parengti ją- 
są priėmimui, nes rytoj pribus į n^ęst^j nusiduos į 
šventinyčią, kurią vadina namu savojitęvo. Tenais, 
kaip sako, apreikš pats save pasauliui,; įp dažįnosime, 
kurio teisybė, tavo Baltazare, ar tavo Sicionidese?

Girdėdamas tai Egiptietis sudėjo rankas sau ant 
krutinės, ir užklausė:

— Kur turiu nusiduoti, kad pamatyčiau Jį?
—: Bus didelė, minia žmonių, ir grūdimasis; ge

riausia butą, kad nueitumėte ant Salfiamono portiko.
— Ar galėsi eiti su mumis?
— Ne — atsakė Ben-Huras — turiu būti 

draugais, galiu būti reikalingas laike procesijos.
— Procesijos! —« sušuko liksmai Simonides 

keliauja tat iškilmingai?
i >■

’ ’ — Mačiau — atsakė Ben-Huras— kaip vandenį
permainė į vyną. " - -

c — Tai įdomu — tarė Simonides, — bet dar man 
rodosi įdomiaus, kad nori būti varge, galėdamas būti 
tuHingii. Ar gi jau taip bėdinas? > .

<— Neturi nieko ir neužvydi turintiems, kas la
biau, apgailbstauja turtingus. Bet, apleidžiant šiuomi 
tarpu tą, pasakykite man, ką mislytumėte apie žmogą, 
kuris dvyliką kepalaičiu duonos ir dvi žuvi padalino 
taip, kad pavalgydino penkis tūkstančius žmonių ir at
liko dar pilni krepšiai liekaną. Mačiau tai savo 
akimis. ; \ :• . v

r- Matei? — sušuko Simonides.
— Da pasakysiu, kad pats valgiau duoną ir žuvis.

Ne Čia dar galas — toliaus pasakojo Ben-Hu
ras, ką pasakytumėt apie žmogų, turintį, tokią gy
dymo gale,-kad ligoniui užtenka dašilytėti Jo rūbą, 
arba ištolo - praeinant šauktis pagalbos, kad likti svei
ku? Tr tą mačiau Savo akimis ir tai ne kartą. Grįš- 
tafit mUmš keliu į Jerichą, du neregiu prašė Jo pagal
bos: Jisai’palytėjo ją akis ir tiedu pražiūrėjo. Ne^ 
užilgb atvėdė šuparaliiinotą; dirstelėjo ir tarė: Eik 
į šavb namusligonis pakilą ir nuėjo. Ką jąs ant to?

Pirklys'neturėjo atsakymo.
• Gal mislijate, kad tai burtai,; monai? Gir

dėjai ir tokius, dėlto leiskite man privesti jums dar 
d idesniirs stebuklus. - Žinote visi tą žmonijos slogą, 
tą neišgydomą ligą, nes tik mirtis ją gydo — piktasiąs 
rauples.

Išgirdus tai Amra nuleido rankas; pusiau paki
lo, kad nepraleisti nei žodžio.

- Ką pasakytumėt — kalbėjo karštai, — ką pa
sakytumėt, matydami atsitikimą, kurį tuojaus pasaky
siu. Būnant man su Nazariečiu Galilėjoj, atėjo prie 
jo rauplėtas ir tarė: -

— Viešpate, kad panorėsi, busiu apvalytas!
; ; — Išgirdęs tuos žodžius tas vyras palytėjo savo 

ranka rauplėtąjį ir tarė: Norią, buk apvalytas — o 
žmogus liko sveikas, kaip bent vienas mąsą, o mąs bu
vo didėlė minia.

Dabar Amra pakilo, plaukus rankomis nusklei
dė nuo burnos; visas vargšės kraujas subėgo ant šir
dies, vos galėjo klausyti.

— Paskui — toliaus kalbėjo Ben-Huras — kar
tu atėjo dešimt rauplėtu; šitie, puolę Jam į kojas, šau
kė: Mokytojau, Mokytojau! susimylėk ant mąsą! O 
Jisai jiems atsakė: Eikite, pasirodykite kunigams, 
kaip liepia teisės, o kol ten nueisite, busite išgydyti. 
Pats tai girdėjau ir mačiau.

— Ir stojosi, kaipo tarė?
— Taip, ant kelio apleido juos

'(Toliau bus)

• r tik-

NAMAI IR LOTAI 
PARDAVIMO.

Musą, banke. randasi 
džiausiąs “Real Ėst 
skyrius namą ir lotą, 
tuviai pasinaudokite i 
ros progos, nes visi nam; 
lotai randasi ant Bridge 
to ir apielinkėj lietuvi 
gyventoj. Kam mokėt 
reikalo randą, kad gą 
turėti savo namuką ir j 
laimingai gyventi. Žm 
mokėdamas randą per ] 
tą metą, galėtą įgyti 
locną namą su mažmo 
prisidėjimo keleto 
Todėl atsišaukite į 
banką, o mes suteiksime 
saę reikalingas informac 
delei pirkimo namą ir 1 
Jaigu kur norėtumėte p 
ti namą arba lotą patą 
moj vietoj, atsišaukite 
mąs, o mes vistiek su 
me pigiaus ir geriaus, 
kiti agentai.
. Cionais aduodame 
šą nekurtą ir 
galima pirkti. labai pi

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 storai 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500. 
metams. Kaina ................... $170C0.(i

■*2 lubų kampinis mūrinis namas, 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos ati 
ša $3.'5.00 meams. Kaina ., $2200

2 lubų medinis namas, 2 gyvenini 
Bandos atneša $288.00 metams. K 
na ................................................. $2300.1

2 lubų medinis namas, 3 gyvenini 
Bandos atneša $336.00 metams. K; 
na ................................................. $3000.0

2 lubų medinis namas, 2 gyvenim; 
Bandos atneša $300.00 metams. Xa 
na ............................................. .. . $2200.00

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas!
Kaina ...................................... .’ $2700.00

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Bandos at 

neša $300:00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų medins namas, - ......

mt.i. Kaina .......................... $1500.00'.
1 lubų mūrinis namas. Kai

na      $2150.00.
ARCHER AVE.

2 lubų medinis- namas. K
na .................  . ,.......................... $3000.

2 lubų medinis namas. Bandos ; 
neša $5.40.00 metams. Kaina $3000.

1 lubų mūrinis namas,' 1 didėlis 
gvenimas ir maudykle. Bandos 
neša $204.00 metams. Kaina

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

2 lubų mūrinis namas, 
neša $300 metams.

2 lubų medinis namas. Parsieis: 
labai pigiai tiktai *

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimui 
Kaina ............. .. ................

PISK ST.
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- 
Kaina ..................... $1900.00.

HALSTED ST.
lubų medinis namas su Stora. 

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

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 Storas 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.
šių

3 
ras . __
$1680.00 meams.

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

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

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 itai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me
tams. Kaina ........................ $2500.00

1 lubų mūrinis namas. Kai
na    $2500.00

PARNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00
LOTAI.

1. Lotas tanai 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 “nieke! 
shoe* ‘ teatro. Kaina už abudu lo
tu ............     $4000.00

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarj 
■Western avė. Bockwell avė., Talma» 
aVe., Washtenaw avė., Fairfield avė, 
ir California avė. Lotai randasi la 
bai puikioj vietoj. Vanduo randas 
ant visų lotų. Suras taipgi pradedi 
įvesti ant Western avė. Situos lotu 
daugiausia perka lietuviai, slavoka! 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš go 
ros progos. Tie lotai parsiduoda u 
$225.00 ir aukščiau.

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

JONAS M. TANANEVTČE
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

i Waterbury, Conn.
į Oras gražus, tankiai paly
ta, didelių karščių nėra, 
darbai nelabai gerai eina, 
■isose dirbtuvėse dirbama 
liktai penkias dienas į sa- 
laitę, tai ir žmonių be dar- 
fto nemažai matyti. Bet 
ftad smukini pas mus yra 
Įižtektinai, tai mus žmonės 
laesnaudžia. Šeštadieniais, 
kada dirbtuvėse nedirbama, 
[žmonės užtektinai turi dar- 
Įbo smuklėse prie gėrimo. 
Vietoje, kad išeiti kur ir 
įtyru oru pakvėpuoti, tai 
[žmonės sulindę į smukles 
įpei’ visų dienų maukia už- 
■modintų skystimėlį, o vaka- 
■ nekuriems tenka ir į šal- 
■jų nuvažiuoti.
Į18 dienų birželio p. n. 49 
BBftP^a^Včs buvo krikšty- 
Bbs pas J. B. Susirinkę 
■večiai pei* dienų taip “ulia- 
vojo”, kad net svetimtau
čiai praeidami juokėsi iš 
“polenderių” tamsumo. Ne
gana to, dar daugumui te
ko šaltojoj pernakvot, o 
paskui baudas užsimokėti. 
Gėda musų lietuviams! Ar 
dar ilgai mes nesuprasime 
kaip savo susirinkimuose 
kuomi geresniu užsiimti, 
vieton maudytis degtinėje?

19 dienų birželio atsitiko 
.baisi nelaimė pas M. S. p. n. 
ftCi Leonard gatvė. Kada 

pietų pavalgęs išėjo 
[į darbų, jo likusi žmona su 
vaikučiais, norėdama grei
čiau apsidirbti savo naminį 
darbų, pasodino į lopšį savo 
ftienų metų ir 10 mėnesių

niekas nieko neveikia. Pas 
mus pareina 2 egz. “Kata
liko”, 5 “Saulės”, 4 “Vie
nybės Lietuvninkų” ir 3 eg
zemplioriai “Lietuvos”. 
Bet ir šitie laikraščiai dau
giau pareina po kelis į vie
nus namus, taip kad išviso 
laikraščius skaito apie šešios 
šeimynos, o apie 44 šeimy
nos nei į rankas nepaima 
jokio laikraščio, ar knygu
tės. Liūdna!

Oras pas mus labai gra
žus, kartais palyja ir yra vė
su. Vietiniams darbinin
kams ant farmų darbo yra 
užtektinai. Zanavikas.

fru kambarį. Lepšis stovė- 
B jo arti kamodos, tai vaikas,
■ radęs degtukų, vienų užsi- 
ft braukė ir -uždegę sau dra
ft bužėlius. Motina, pajutus
■ durnus, atbėgo ir rado liep- 
^snose visų vaikų. Nežino-
■ darna kų daryti, pagriebė
■ nuo lovos užtiesimų ir ap-
■ supo liepsnojantį kūdikį. 
| Motina ir pati nemažai ap-
■ ° kūdikio net viduriai 
I buvo pragruzdėję. Per te- 
r lefonų pašauktas daktaras 
Į jau nieko gelbėt negalėjo, 
F ir vos gyvas kūdikis nuga

benta ligonbutin. Čia pa
daryta operacija, bet jau

- nieko negelbėjo. Po kelių 
valandų sunkaus kankini
mosi kūdikis numirė, palik
damas dideliame nuliudime 
savo gimdytojus.

Motinos, geriau dabokite 
savo vaikus!

J. Raibikis.

Elizabeth, N. J.
17 dienų birželio vakare 

tėvas ir sūnūs Virvičiai pri
mušė F. J^Bkunų. Virvi
čiai pradėjo girtis apie sa
vo darbo mokestį, kad jie, 
buk, uždirbu 45 centus į va
landų. F. Jankūnas liepė 
jiems nesigirti, nes jis tik
rai žinųs, kad jie uždirbu 
tiktai 25 centus į valandų. 
Iš to pakilo ginčai ir muš
tynės, taip kad Jankūnas 
vos gyvas bepaliko.

Koks tai žmonių tamsu
mas ir suvaikėjimas! Apie 
apsišvietimų jie visai nesi
rūpina, jokių knygų nei 
laikraščių neskaito, tiktai 
vaikščioja po smukles, gir
tuokliauja ir mušasi. Bet 
pas mus žmonės bijosi skai
tyti laikraščius, nes perei
tais metais atsilankęs čia 
Tėvas - Kazimieras labai 
įbaugino žmones už laikraš
čių skaitymų.

J. Penkiapirštis.
• • • -* .***■- 1 - ’ ‘A. _ .. . .

Worcester, Mass.
Lietuvių ir lenkų keptuvė

se iškilo straikas. Darbi
ninkai reikalauja sutrum
pinimo dienos darbo iki 
10 valandų į dienų ii’ pakė
limo darbo mokesties iki 
unijos kainų. Keptuvės sa
vininkas Naumavičius susi
taikė su savo darbininkais 
tų pačių dienų. Kiti keptu
vių savininkai, Sulkus, Bul- 
vičius ir Karpovič nesutin
ka sutrumpinti dienos dar
bo valandas, teisindamiesi, 
kad prie duonos kepimo ne
galima nureguliuoti darbo 
valandas. Keptuvės apim
tos straiku ikišiol iškepda
vo po 3.000 duonų kasdie
na. S.

St. Charles, Ill.
Keletas savaičių atgal po 

St. Charles, III. apylinkę 
vaikščiojo kokis — tai pa
veikslų dirbėjas. Surinkęs 
iš lietuvių fotografijas ir 
paėmęs rankpinigius, po do
lerį ir daugiaus, fotografi
jas vienoj stuboj paliko, o 
pats su pinigais išdūmė ir 
daugiau nebepasirodo. Sa
kėsi esųs lietuvis, bet, tur 
but, yra žydas, nes lietuviš
kai kalba labai žyduodamas, 
tankiai mini priežodį “zno- 
čias”. Yra apie 25 metų 
amžiaus, mažumų rudas, 
usus skuta. Girdėt ir kitose 
apylinkėse jis taip padaręs. 
Jaigu kur jisai atsilankys, 
tegul lietuviai jo apsisaugo- 
ja ir pinigų iškalno neduo
da. Gerai butų, kad kas jį 
kur užtėmijęs praneštų 
šiuomi adresu: Simonas 
Kiela, 575 W. 6-th St., St. 
Charles, Ill.

Ansonia, Conn. -
Čionai tomis dienomis 

pribuvo naujai įšventintas 
lietuvis kunigas, Kazimie
ras Šatkus. Nesenai jis 
laikė primicijų m. Chica
go. Paskirtas airių bažny
čioje už kamendorių. Mat 
prie jų bažnyčios priklau
so daug lenkų ir lietuvių, 
kurie neturi savų atskirų 
parapijų. Čionai lietuvių 
yra apsčiai. Priskaitoma 
daugiau 700 asmenų. Ver
tėtų tad lietuviams kų nors 
pagalvoti apie savo locnų 
parapijų, juo labiau, jei nū
dien pas save susilaukė sa
viškio kunigo. X.

RED. ATSAKYMAI.

kas. Kurfteisi, visur pa
matysi d»gybę sodiečių 
terbomis mfrųišteliais apsi- 
korusių, slankiojančių bū
riais miešto gatvėmis iš vie
nos, bažnyčios į kitų. Visur 
girdi lietuviškų uturkų. Pa
sidairęs pamatysi nemaža ir 

i. f Šiomis dieno- 
čia lietuviai

H

Hoosick Falls, N. Y.
Darbai mašinų dirbtuvė

se visai sumažėjo. Daugy
bė žmonių vaikščioja be 
darbo ir nežino, kada pradės 
dirbti. Bet mus žmonės į 
bedarbę neatsižiuri, kad ir 
mažai turi pinigų, bet smu
kles kaip lankė, taip ir lan
ko. Vietiniai lietuviai ne
turi jokios pašalpinės drau
gystės. Jaigu tik kas ima 
jiems kalbėti apie kokios- 
nors draugijos uždėjimų, 
tai iš tokio žmogaus tuojaus 
juokiasi, sako: “ar mes ne
turime kur pinigų dėti, kad 
mes turime sudėti viso
kiems dykaduoniams!” Tas 
ir teisybė. Pas mus visai 
nėra smarkesnių ir gabes
nių žmonių, kaip tik kele
tas vertelgų, kuriems žmo
nės nelabai užsitiki. Taip 
tai nieko ir neveikiame, kad 
nėra kam gerai kų užma- 
M^^^veikti. Lietuvių čia 

150 pa-

Lynn, Mass.
24 dienų birželio čia 

ko gaisras Brett’o medžių 
plovyklose ir greitai apėmė 
artimus namus. Į gaisro 
vietų tuojaus atvyko ūgna- 
gesiai, bet kol liepsnų užge
sino, aplinkiniai gyventojai 
persigandę bėgo iš savo na
mų. Tūkstančiai lietuvių 
ir italų, gyvenančių arti 
piovyklų ir už kelių blokų 
nuo jų, bėgo iš miesto da
lies, apimtos ugnimi, pasi
imdami su savim kas grei
čiau po ranka pakliuvo — 
drabužius, skalbinius, pa
galves ir t. p. Gaisras už
gesinta ir visi nuostoliai sie
kia $75.000. Sudegė: me
džių piovykla, batų dirbtu
vė ir trys gyvenami namai, 
keliolika gi namų apdegė. 
Gyventojai, kurie prieš va
landėlę didžiausioje baimė
je apleido savo namus, vėl 
sugrįžo ir ramiai sau tvarkė 
namuose išmėtytus daiktus, 
persitikrinę, kad ugnagesiai 
labai trumpam laike įsten
gė numalšinti ugnį ir kad 
jiems negresia jokis pavo-

išti-

A. Tamuliunas, Chicago. 
Tamsta indomus žmogus su 
tomis savo pastabomis kas 
link prisiųstos mums iškar
pos iš lenkiško laikraščio, 
regis, iš “Wielkopolanino”. 
Tasai straipsnis “Katali
kui” atsiųstas lietuviškame 
vertime ir čia nereikalas 
kalbėti, ar jis sutinkųs su 
lenkiškuoju tekstu, ar ne. 
Bet turime patėmyti tai, 
kad Tamstos iškarpoj pri
siųstas straipsnis pirmiau
siai pasirodęs Europos laik
raščiuose, o tik paskui iš 
anų laikraščių persispauzdi- 
no “Dziennik Chicagoski”, 
“Gazeta Katolicka”, “ Wiel- 
kopolanin” ir kiti ir nei 
viename tų laikraščių ne- 
patėmyta, iš kur tasai 
straipsnis paimta. Aišku 
tad, kad straipsnis yra se
nas ir anas jau kelintusyk 
vis atkartojamas tuose pa
čiuose laikraščiuose. Jei 
atimsime komentarijus, tai 
visa rasime ir angliškose 
knygose, paskirtose moks- 
laeiviams ir kitose. Tai ko- 
gi daugiau reikia?

S. Zalpis, So. Omaha, 
Nebr. — Jaigu, kaip Tams
ta rašai, “Keleivyje” tilpo 
iš jus miestelio neteisinga 
korespondencija, tad Tams
tai reikia “Keleivyje” į jų 
ir atsakyti. Taip reikalau
ja teisybė, nes “Keleivio” 
skaitytojai tik tokiuo budu 
gali matyti Tamstos mena
mąjį neteisingumų toje ko
respondencijoje. Musų lai- 
kraštin Tamstos korespon
dencija gali tilpti tik tuo
met, jaigu “Keleivis” 
netalpins.

“Į LAŠUS”.

jos

Bent keletu dienų į metus 
“Vilnius pasidaro lietuvių 
mestu. Tai Sekminių lai-

pažįstamų 
mis supla 
iš visų trijų lietuvių guber
nijų. .. .

Daugiausia jų sutiksi 
prie Aušros Vartų, Kalva
rijoj, prie Bonifratrų ir... 
prie lašų. Kas tai per la
šai, paklausite. Nežinojo 
jų ir šiuos žodžius rašus.

Einu anųdien paskubom 
Trakų gatve. Pasiveja ma
ne du lietuviu sodiečiu. 
“Kunigiuk, Kunigiuk! susi
mildamas pasakyk, kaip čia 
galima nueiti int lašus?” 
Kalbina mane lietuviškai. 
Iš kur ta drąsą, manau sau: 
nepažįstamų kunigų užkal
bina mužikų kalba. Tai 
turbut nebus da patyrę, 
kad čia esama lenkų miesto 
ir kad čia negražu viešai 
prabilti lietuviškai.

Paklausimu nustebintas, 
prisipažinau, kad apie jo
kius ypatingus lašus čia ne
su girdėjęs. Taigi, sako 
Kristaus lašai! Kai Kris
tus ėjo iš Piloto rūmų, tai 
Jo kraujas ir prakaitas la
šėjo. Gi tie lašai esu at
vežti čia Vilniun.

Tai naujiena, manau sau. 
Eikime gi ieškoti tų lašų. 
Jie bus girdėję, kad tie la
šai esu prie Šv. Onos baž
nyčios. Einame ten. Į 
bažnytėlę inėję randame 
pilnų sodiečių maldininkų. 
Artimiausios J mergaitės 
klausiame lietuviškai: ar 
jus nežinotu nustebusi at
sakė. Eikit/ aš parodysiu. 
Nuvedė į gretimai stovintį 
bokštų. Čia, sako, yra “la
šai”. Bokšte ilga eilė laip
tų, viršuje kurių pastatyta 
J. Kristaus stovyla. Į kiek
vieno laipto vidurį intaisyta 
po stiklu... kas? neteko su
žinoti, nors ir labai rūpėjo. 
Stiklai nubučiuoti, nebeaiš
kus, inžiurėti neikaip nega
lima, ko ten esama viduj. 
Iškabintas apačioj lenkiš
kai spauzdintas raštas aiš
kina, kad paminėjimui Pi
loto laiptų, kuriais J. Kris
tus 6 kart ėjęs, ir kuriuos 
atvežusi iš Jeruzolimos į 
Rymų karalienė Elena, in
taisyta ir čia Vilniuje 18, 
laiptų, kuriuose esu relikvi
jos... bet kokios — apie tai 
nieko nesakoma.

Bokšto viduj pilna žmo
nių. Visi laiptai užimti be
klūpančiais ir besimeldžian
čiais. Prie spauzdintos len
telės stovi 50 metų žmoge
lis ir sunkiai pusbalsiai 
slebizuoja kas parašyta. 
Jam sunkų darbų pabaigus, 
klausiu jo lietuviškai, ar su
prato, kų išskaitė ir kas čia 
per “lašai”. Oo!! sako, aš 
visa palskai permanau. Iš 
kur Tamsta? klausiu. — Iš 
Leliūnų "(Ukm. apskr.). 
Čia, sako, lašai iš Rymo at
vežti. ' '■* i

Prie bokšto stovi būrys 
moterėlių. ■ Prieinu ir klau
siu, ar nežino' jos, kas čia 
per lašai. >

Išpradžių intardamos pa
žvelgė ir tikr nusišypsojo. 
Paskui, matoihai, insitiki- 
nusios kad blogų norų netu
riu, ėmė ašikinti, tik nevie
nodai. Viena sako, tai Kris
taus lašai. Eik tu, kų tu 
kalbi, atrėžė kita: čia sako, 
ne lašai, čia relikvijos. Ko
kios relikvijoj paklausiau. 
Kad nežinau,nsako.

Einu namon ir galvoju, 
kaip 
grindas

pnaS tikėjimo pa
pas-muš sodiečius

•gflEAl
MMONi

Francijos naujo kabineto sanariai ir pasitraukęs pirmininkas Monis.

priėjo ir juos pabu- 
mano dalį dangaus 
Ir ar ilgai dar taip 

Kuomet gi pradės

Užuot stengties suprasti 
Kristų ir Jojo mokslų, ieš
ko Vilniuje Jo lašų. Į tuos 
lašus 
čiavę, 
gavę, 
bus?
jiems lašėti į smegenis tik
ro tikėjimo supratimas? 
Bent čia Vilniuje tokio la
šinimo dar nedaug, matyt, 
esama. Čia, rodos, viskas 
taip sutvarkyta, kad minias 
sodiečių lietuvių į Vilnių 
atsilankančių intikinus, jo- 
gei musų krašte katalikybė 
remiasi tik lenkybę. Prie 
Aušros Vartų, prie “lašų”, 
Kalvarijoje prie kruvino 
kelio stočių parašai, paaiš
kinimai vien lenkų kalboje. 
Beje, Kalvarijos klebonas 
iškabino ir lietuvių kalba 
apskelbimus,. kad pasisau
gotų vagių, bet visi parašai 
ir ten lenkiški.

Kitur gi nei tiek lietuvių 
kalbai teisių neduota.

Nejaugi ištikrųjų tiesusis 
kelias į dangų tik pro len
kybę? Maldininkas.

48 DIENAS LETARGI- 
NIAM MIEGE.

Rusijos policija areštavo 
apkaltintų plėšime ir užpuo
lime ant traukinio nekokį 
T. M., kuris jau ir pirmiau 
kelis kartus buvo teisiamas 
už vagystes traukiniuose. 
Vasario mėnesyje 1911 me
tais jisai buvo atkeltas į 
Ekaterinoslavo kalėjimų. 
Jo teismas apie užpuolimų 
ant traukinio buvo paskir
tas kovo mėnesyj. Gavęs iš 
teismo apkaltinamųjį aktų, 
T. M. pagriuvo ant savo ka- 
ėjimo kameros narų, už

čiaupė burnų, užmerkė akis 
ir nuo tos dienos guli, tarsi 
negyvas. Kalėjimo admi
nistracija visokiais budais 
stengiasi jį išbudinti, pri
kelti; bet viskas be pasek
mės: taip jisai išgulėjo be
valgio, be gėrimo iki 22 die 
nai kovo. Tiktai 24 d. ko

vo atsikėlė, pasimeldė ir vėl 
atsigulė, ir vėl — nei balso, 
nei trupinio duonos, nei la
šo vandens, nei žvilgtelėji
mo, nei jokio judėji
mo. Kalėjimo valdyba 
pradėjo manyti, kad 
jisai tyčiomis nuduoda. To- 
delei 22 kovo buvo paskir
tas jo teismas, kuriu pa
kviesta daktarai — speci- 
jalistai. Ligonį turėjo pri
statyti į teismų. Tarsi ne
gyvų lovonų, indėjo jį veži
man ir nuvežė teisman. 
Buvo šalta diena. Teisėjai 
išėjo gatvėn, apžiurėjo ne
judantį kūnų ir turėjo at
sisakyti nuo kokio-nora 
sprendimo. Kaltinamas bu | 
vo nuvežtas atgal į kale j i-' 
mų. Ir vėl pragulėjo ten 
be gyvasties ženklų, be val
gio ir gėrimo net 'iki 1 d. 
balandžio.

Vidurių organai vienok 
veikė: nors silpnai, bet vei
kė ir žarnų systema ir šla
pumo pūslė.

Pirmų balandžio ligonis 
liko pervežtas į gubernijos 
ligonbutį, kur daktarai pra
dėjo jį valgydinti su pagal
ba tam tikrų prietaisų, 
pravestų per nosį į skilvį. 
Ligonis vistiek gulėjo be ju
dėjimų. Apatinė dalis jo 
kūno iki juosmeniui visiš
kai nejautri ir neparodo 
jautimo, badant adatomis. 
Ligonis didžiai sumenko. 
Paskutiniame laike, kuo
met pradėta valgydinti vei
do varsa pagerėjo ir kūno 
svarumas vienu svaru pa
sididino. Dar vienas svar
bus apsireiškimas: nežiū
rint, kad ligonis be judėji
mų guli jau ištisas 48 die
nas, jo kūnas visai nenugu
lėtas, jokių žaizdų nuo gulė
jimo nėra.

Nuo 18 dienos balandžio 
ligonį pradėjo valgydinti iš 
šaukšto. Ir jis pradeda jau 
rodyti nekuriuos gyvumo 
ženklus. Užklausus: ar no
ri valgyti jis atsako judė
jimu rankų ir lupų.

Kaip sprendžia vyriaus 
ligonbučio gydytojas, Kru

miller, ligonis ne tiktai da
bar, bet ir laike visos savo* 
ligos girdėjo ir suprato tų, 
kas jam buvo kalbama. 
Priežastį ligos Krugmillen 
mato dirksnių sujudime.

-Faraono duktė.
— Pasakyk man dabar, 

mano vaikeli, kų žinai apie 
Mozės jaunystę?

— Mozė buvo Egipto Fa
raono dukters sūnūs.

— Ne, mano vaikeli, Fa
raono duktė, pasivaikščio
dama Nilio pakraščiais, 
atrado Mozę iš nendrų nu
imtoj kašėj.

— Tai tik ji taip sako

Teisingai.
— Kuomet tave užtiko 

bevagiant, ar ir tu taippat 
šaukeisi sau pagalbos?

— Šaukiau, ponas teise* 
jau.

— Kodėl?
— Perdaug turėjau viscid 

kių daiktų maiše ant pečių, 
o to visko buvo man gaila 
palikti...

<

Amerikai

< ■

Japonijos garsus admirį 
las Togo, kuris iš Aughjįj 
atkeliauja

priėmimui
vyriausyne 

išleidžia $10.0’

— i___-i.
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NEMUŠKIME VAIKŲ

8. S. Elzbietos kar.
9. N. 5 savaitė po Sekminių. Anatolijos.

10. P. 7 brolių mieg.
11. U. Pijaus pop.
12. S. Jono Gvalberto.
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Amerikos Lietuvių Laik 
raštininkų antrasis suvažia 
vimas atsibus šiemet rug 
piučio 28, 29 ir 30 dienomis 
mieste Scranton, Pa. Su- 
važįaviman kviečiama visi 
lietuviai laikraštininkai. 
Kaip buvo seniau minėta 
kas link to suvažiavimo, jo
gei nanas turėsiąs atsibūti 
šio liepos mėnesio, dienomis 
15, 16 ir 17 — tas pasirodė 
labai neparanku Chicagos 
laikraštininkams, todėl su
sirinkime nuspręsta laikas 
atmainyti ir suvažiavimui 
paskirta rugpiučio 28, 29 ir 
30 dienos. Apie tai tėlegra- 
mais pranešta nekuriems 
laikraščiams. - - '

Redakcijos Patemijimai.
Philadelphia, Pa. atsibu- 

vusioj višasvietinėj baptis
tų konvencijoje dalyvavo ir 
Lietuvos “atstovas”. Ta
me dalyke mums rašo vie
nas musų korespondentas, 
kad kokis — tai baptistų 
misijonorius A. P. Stanke- 

Į vičius, buvęs kosmopolitas, 
o dabar lietuvis-tautietis, 
atstovus nuo Lietuvos bap
tistų (apie kuriuos, rodosi, 
dar niekur nebuvo girdė
ta) perstatė I. Inkį — lat
vį, kuris baptistų konven- 
cioje ir “atstovavo” lietu
vių tautą.

Nieko tame nebūtų ste
bėtino, jaigu Lietuvoje bu
tų skaitlingos baptistų baž
nyčios organizacijos, arba 
bent nors kur butų buvę 
girdėti apie kokius — ten 
Lietuvos baptistus. Atsi
radus gi kokiam — tai lie
tuviui, baptistų misijono- 
riui Stankevičiui, jau atsto
vaujama visa tauta. Ko- 
Jda gi lietuvių tauta paskv
ili I. Inkį savo atstovu?

Čia yra labai panašus da
lykas, kaip kad Paryžiaus 
“lietuviška ambasada”. Ten 
taippat kokis — tai p. J. 
Gabrys apsi šaukė save
“ambasadorium” ir “atsto
vauja” lietuvių tautą, o kas 
indomiausia, tokiems “am
basadoriams” ir “atsto
vams” nekurie musų veikė
jai pritaria ir siunčia gau
sias aukas. Jaigu mes ir 
toliau viešai palaikysime to
kius “atstovus”, tai jų tiek 
visur privis, kad mes jau 
nebegalėsime nei surasti, 

“atstovas” kur ir ką 
‘‘atstovauja!’’...

Rodosi,-jau mes pakakti
nai aiškiai matome tą visą 
chaosą ir betvarkę, kuri 
nuolatos ardo musų kilčiaų- 
sius ir geriausius visuome
niškus užmanymus. Juk 
taip vadinamoji “lietuviš
koji politika” jau taip yra 
persisunkusi į visų musų or
ganizacijų ir pavienių vei
kėjų kūną ir kraują, kad jš 
jos jau nebe nenumanoma 
nei kaip išbristi. Nejaugi 
mes nematome, kad toji 
“politika” stumia visas mu
sų organizacijas prapultim, 
nejaugi nematome, kad vi
si sveikiausi ir veikliausi 
musų veikėjai jau šalinasi 
iš visokio visuomeniško dar-, 
bo. Tam visam kalta vien 
toji savotiška, “lietuviška 
politika”.

Kas-gi tą “politiką” dau
giausiai palaiko ir prigydo 
tarpe Amerikos lietuvių, 
jaigu ne musų laikraščiai? 
Spauzdintas žodis, kaip ne- 
kurie musų laikraščiai išsi
reiškė, sulyg žmonių many
mo yra šventas. Spauda 
musų laikais yra vienas iš 
galingiausių ginklų, kuriuo- 
mi viskas yra atsiekiama. 
Bet, deja! Pasižiūrėję į 
nekuriuos musų laikraščius, i 
mes ten atrasime labai iš
kraipytą ir piktą pasinaudo
jimą tuomi spaudos ginklu.; 
Musų laikraščiai pilni as
meniškumų, vienas kito 
kandžiojimų, šmeižimų, plū
dimų ir visokių nedorų tik
slų, kurie kaipsyk ir yra 
toji visa musų palaikoma 
“politika”, kuri taip baisiai 
demoralizuoja visas musui 
organizacijas ir visokį vi-: 
suomenišką darbą.

Laikraštininkų suvažia- 
rimas, rodosi, šiemet įvyks, 
nes, matomai, visi musų di
džiausi laikraščiai jam pri
taria. Nes ar-gi gali tok- 
Ki augštas užmanymas bu- 
■ užmestas, ar-gi gali būti 
Blaidota tokia kilta idea 
lEsų laikraščių gerinimo ir 
H atstovų susiartinimo?

Kas-gi dabar gali iš mus 
tarpo prašalinti tą visą laik
raščiais pasėtą demoraliza
ciją, jaigu ne tie patįs musų 
laikraščiai? Rodosi, jau čia 
komentarijų nereikia. Kas- 
gi tokiems kiltiems visuome
nės reikalams galėtų priešin- 
ties? Kas nenorėtų to viso 
musų ligotos visuomenės 
gydymo? Čia tai, rodosi, 
tokis laikraštininkų ir vi
suomenės veikėjų suvažia-

Nemuškime: nes kas sė
ja vėjus, tas renka audrą.

Socijologas Ruchle savo 
knygoje apie vokiečių mo
kyklas paduoda beveik ne-

ikėtinas, vienok teisingas 
skaitlines mokytojo J. Ha- 
berle, kuris bėgyje 52 mėtų 
savo mokytojavimo savo 
ranka suteikė mokyklų vai
kams, nei daugiau nei ma
žiau, tiktai 3 milijonus 224 
tūkstančius 22 kūno baus
mes! — Atkartojama: 3.224- 
022! Iš to— 114 milijono 
lazdų, milijono rykščių, 
žaiidinių, ausinių, pagalios 
kitokių, įvairių-įvairiausių 
bausmių...

Kokios tai baisios skaitli
nės tiktai vieno mokytojo 
veikime ir kokias baisias 
pasekmes jos galėjo turėti 
ir turi!

Iš kitos pusės amerikonų 
mokytojas Ibershof, dide
lis vaikų mušimo priešas, 
užtikrina, kad visą savo il
gą mokytojavimo laiką, 
švelniai ir maloniai elgda
masis su vaikais, nekuo
met neišgirdo nuo jų net 
jokio pikto atsakymo, o blo
gų papročių ir piktus vai
kus išsukiodavo iki nepa
žinimui.

“O, kaip man gaila vai
kų, — rašo savo feljetone 
vienas garsus raštininkas, 
— kuomet juos muša; jog 
jie negali apsiginti, net ne
kalčiausi, net prieš išjuokia
mus. Nelaimingi vaikai!”

Ir ištiktųjų, pagalvoki
me, kas dedasi tokio muša
mo vaiko sieloje? Kaip 
tuomet vaiko sieloje sukįla 
laukiniai, mieganti sielos 
gilumoje gyvuliniai jaus
mai: piktumas, įnirtimas, 
vergo jausmai, kerštas. Ar 
tokie jausmai gali geron 
pusėn auklėti jauną vaiko 
širdį? Ir nors vaikas to 
viso nemoka aiškiai išreikš
ti, nesupranta, vienok atei
tyj tas viskas apsireiškia 
aiškiausioj formoj..

Taip, mėtines, kumščios, 
net lazdų ir rykščių žaizdos 
greitai pas vaikus išgįja, 
bet vaikų sielos žaizdos ne
kuomet! jas tankiausiai 
žmogus nešioja iki pat mi
rimui.

Ir vėl, kas labai gerai ži
noma, mušamas vaikas nu
stoja ambicijos, doros jaus
mų, jautimų žmogiškumo, 
stoka gi ambicijos, “gėdos

vimas būtinai reikalingas. 
Tai ideai, rodosi, niekas ne
gali būti priešinga#, ir mes 
neikiek neabejojame, kad 
ateinantis laikraštininkų 
suvažiavimas Scrantone ga
lės įvykti. Suvažiavimas 
įvyks, nes musų priedermė 
liepiajįįvykdinti! t

.akyse’”, tai jailiesus ke
lias į visokiųšBsąžinės iš
krypimus, į įikWarystes.

Gabus auklėtojas iš vie
nos vaikų akių ir veido iš
vaizdos- atskira mušamą ii 
nemušamą namie j e vaiką. 
Juk akys geriausiai parodo 
žmogaus sielos kiltumą.

Mušamas va was, paūgė
jęs, visuomet leršija kam 
tik gali; silpnesniam broliu
kui, sesutei ir draugui.

Mušimas-gi vaikų tarpe 
musų nepaprastai įsivieš
patavęs, 
vo vaikus 
darni savo 
mių. Mes 
manydami 
geresniais.

Mušimas yra veiksmas fi
ziškos pergalės ant silpnes
nio sutvėrimo, yra pažemi
nimas, kerštas, užgavimas 
kūno ir dvasios. Ir ar to
kiuose veiksmuose ir pajau
timuose gali būti kalba apie 
pataisymą 
Nekuomet!.

Piktas
Kiekvienas,

Mes mušame sa- 
visai nesupras- 
elgimosi pasek- 
mušame vaikus 
išauklėti juos

vaiko klaidų?

piktąl.gimdo 
net mažiausis 

kasdieninio gyvenimo veiks
mas, pakelia arba naikina 
musų būdą; viskas, net kas 
slaptingai, tarpe keturių 
sienų yra papildoma, visuo
met mumyse atsiliepia.

Nemuškime ir tarpe ke
turių kambario sienų savo 
vaikus. . Nemuškime net 
mažiausiai, nes kiekvienas 
vaiko užgavimas/ tai paties 
savęs užgaviųlaSj, nes žen
klai tų užgavimų ilgai pa
silieka musų ^ieloje ir bu
de. ~ -

Nemuškime delpu, rykšte, 
diržu... d d t

Neverskimer; klūpoti, sto
vėt kampe, m I

. Neuždarykimę* vaikų tam
siam arba šalta m kambaryj 
Neatimkime niio vaiko val
gį, neatimkime pasivaikš
čiojimo ir žaismių... Vis
kas tas butų tiktai išreiški
mu fiziškos pergalės, taigi 
atkartojama — kankinimu.

Nemuškime vaikų, nes 
pagalios tai yra nuožmiau
sias ir biauriausias lauki
nio žmogaus apsireiškimas.

Ar ne geriau dalintis su 
vaikais tuomi, ką suteikia 
mums žmonijos apšvieta: 
teisingumu, švelnumu, pa
tarimu, pavyzdžiais, inteli
gentiškumu ir širdimi?

ALKOHOLIKŲ GYDY
MAS. ‘

J ..

Tų nelaimingųjų žmonių, 
kurie yra pakliuvę į alkoho
lio kilpas, gydymas labai 
tankiai yra klaidingas ir 
net kenksmingas, tatai čio
nai paduodama nuomone 
žinomo daktaro, ką tame da
lyke sako medicinos moks
las.

“Pirmiausiai reikia pa- 
briežti, kad alkoholizmas 
yra liga, pilnoje’ to žodžio 
reikšmėje, ir ° tai - liga, iš
kreipianti visą 'fl žmogaus 
dirksnių (nerVų) fir viduji
nio gyvenimo °1 systemą. 
Svarbiausiu šios ligos apsi
reiškimu yra~ nustojimas 
valios. Tuomet, kada svei
kas ir nonnSlinjfil žmogus 
savo stipria f$diąf įstengia 
pergalėti blogps ^papročius 
arba norus, alkoholikas, nu
stojęs savo valios, tam tik
slui yra visai netikęs.

Tiktai suradus tokius 
svarbiausius ligos apsireiš
kimus, galima suprasti ir iš
galvoti alkoholikų gydymui 
būdą, to gydj^o pasekmin- 
gumą ir visišką ligonio pa
sveikimą. Alkoholizmas yra 
liga, tatai ją reikia gydyti. 
Kokiais budais?

Pirmiausiai reikia pripa
žinti, kad vaistų, naudoja
mų alkoholizmo ligos gydy
mui, nėra ant viso svieto. 
Visokie vaistai, siūlomi 
laikraščių apgarsinimuose, 
arba rekliamuojami kito
kiais budais, yra paprasta 
apgavyste ir išnaudojimu 
lengvatikių žmonių. Kiek
vienas skatikas, tam tikslui 
išleistas, žuvo arba žūva vi
sai veltui.

Vienatiniu alkoholizmo 
gydymo budu yra visiškas 
atpratimas gerti alkoholi
nius gėrimus. Seniau dak
tarai mane, kad tokis at
pratimas turi būti siekia
mas išlengvo, nuolatai, 
šiandie vienok gydymo pa
tyrimas aiškiai parodė, kad 
alkoholikas, norėdamas iš
sigydyti, gali tai atsiekti 
be jokių savo sveikatai nuo
stolių ir tai vien visiškai 
nustodamas gerti alkoholi
nius gėrimus.

Vienok — kaip jau augš- 
čiau minėta — kadangi al
koholikas pirmiausiai nu
stoja valios, tatai jo’ gydy
mas yra gan sunkus. ,

Tokiuo budu lengviausiai 
alkoholikus yra gydyti 
įstaigose, specijališkai tam 
tikslui skiriamose. Tos 
įstaigos, priimdamos alko
holiką gydyti, pirmiausiai 
neduoda jam nei lašo alko
holio ir prašalina visokią 
progą, idant ligonis jokiuo 
budu negalėtų gauti alko
holio. Ligonis iškarto jau
čia alkoholio alkį, tankiai 
jaučia abelną silpnumą sa
vo suirusio organizmo—bet 
tokiose įstaigose tie orga
nizmo silpnumai prašalina
ma tyru oru, atsakančiais li
gonio spėkoms lengvais 
gimnastikos judėjimais, pa- 
s ivaikščio j imu, vandenio 
trynimu, maudynėmis, taip
pat prastu, sveiku valgiu.

Jau trumpam laike tokiuo 
budu gydomas alkoholikas 
pajunta pagerėjimą, atgau
na geresnį protavimą, ge
riau miega, atsiranda noras 
dirbti ir geriau valgo.

Vienok ligonis dar nėra 
išgydytas; reikalinga dar 
keli mėnesiai, idant ligonis 
galėtų apleisti įstaigą, kai
po visiškai išgydytas. Vi
siškai išgydytas, nes pirmu
tinis stiklelis nuodingo gė
rimo gali visą ilgą gydymą 
paversti į niekus ir senoji 
ligonio valios silpnybė vėl 
gali atsirasti.

Iš to viso aišku, kad gy
domas tokiose įstaigose al
koholikas turi pasilikti vi
siškai blaiviu žmogumi. Tei
singai tat pasakė vienas al
koholizmo ligos tyrinėtojas, 
kad tik tas alkoholikas gali 
būti pavadintas išgydytu, 
kuris miršta kaipo blaivi
ninkas^

Aiškinkite savo šeimy
noms, giminėms ir pažįsta
miems alkoholizmo ligą ir 
būdą jos gydymo, idant tar
pe jūsų užšvistų aušra pa- 
siliuosavimo nuo to pikčiau
sio žmogaus priešo — alko
holio”.

Taip tai kalba apie alko
holikų gydymą vienas žino
mas daktaras.

Po apmokėjimui.
Tėvas: — Turėjau tave 

nubausti, nors tas padarė 
man didį nesmagumą.

Simus: 
toj ką man.

Ale ne toj vie

Atsimena.
— Kiek tai kartų 

Juozuk, sakiau, idant 
liptum daugiau ant tvoros? 
\ — Septynis kartus, pra-

tau, 
ne-

LAIMĖS SIEKIMAS.

Prakilniausiu iš visų 
žmogaus siekinių yra lai
mės siekimas.

Laimės siekimas pas žmo
gų persveria visus kitus 
siekinius ir yra taip didelis, 
kad nekartą žmogus sau iš
sirenka mirtį, negu nusto
ja to, ką jis laiko sau už 
laimę.
„ Bet ar žmogaus laimė yra 
pasiekiama? Ir ar žmogus 
moka išsirinkti laimės sie
kimui kelią?

Rodosi, kad ne, kad tan
kiai klysta ii* siekia prie jos 
aklai ir skubiai, nieko ne
mąstydamas. Tankiausiai 
žmogų apeina kaip galint 
greičiau užganėdinti nesu
skaitomus savo norus, įvai
rius kūno pasigėrėjimus, 
parankumus, gero pragyve
nimo aplinkybes ir gerbū
vį. Laimės sup^timas tan
kiai ir tai nc®Ruig:iausiai 
yra painiojamas su gero 
rra gyvenimo supratimu. 
?ažvelgkite ten, kur vieš

patauja perteklius, didžia
vimasis ir viskas, kas nu- 
duotinai suteikia neva gy
venimo gėrybes, vienok tan
kiai sutiksite ten didesnes 
nelaimes, negu vargdienio 
bakūžėj. Tikra laimė ne 
yra siekime greitai praei
nančių gerybių ir troški
mų, nors jie butų 
nuosavi ir kiltus. Beabejo- 
nės, atsitaikantieji laimės 
nusišypsojimai, ar gerbūvis, 
atsiektas sunkiu darbu, at
neša daug džiaugsmo, užsi- 
ganėdinimo ir laikinos lai
mės. Rodosi, nėra ant svie
to tokio žmogaus, kuris 
tam tikrose savo gyvenimo 
valandose nebūtų pasakęs: 
kaip aš. esu užganėdintas, 
laimingas! Bet tai yra tik 
laimingos valandėlės, grei
tai praeinančios—tai ne yra 
laimė.

Pažvelgkime tiktai giliau 
į nepastovumą tokios laiki
nos laimės: žūva turtai, su 
laiku išsisklaido arba nusi- 
trina —nuolatinėse gyveni
mo lenktynėse su savo ben
dradarbiais — literato ar 
artisto garbė; politikos am
bicija užvilia; sveikata nu
silpsta ir nyksta, o namų 
šeimynos laimė taippat ne
kartą būva tokia nepastovi 
ir užvilenti, ar tai del mir
ties mylimiausių asmenų, ar 
taippat, kas blogiausia, 
kuomet yra iškraipinta, su
žeista, apimta ligomis arba 
sunkiais moraliniais skaus
mais.

Bet ar jau laimė visiškai 
nepasiekiama? Ar jau taip 
liūdnai turime pasiduoti sa
vo likimui?

Tarpo musų gyvenimo 
slogų ir smūgių yra tokių, 
kurių juokino budu negali
ma išvengti. Krinta ant 
mus smūgiai, ardanti visą 
gyvenimą, priešai kuriuos 
mes jaučiamės begaliais. 
Tai sunku, toks s he’rimės 
visuomet slėgį i : riiįo ne
laimingą žmoniją. Bet ar 
jos būtinai tina naikinti ir 
musų vidujinę laimę?

— Ne!
Tas tiesą, kad, gal, dau

gumas žmonių nėra apsi
ginklavę į sunkią gyvenimo 
kovą, lengvai pasiduoda nu
siminimui net mažiausiuose 
nepasisekimuose, pasibaisė
ja nelaimių ir dvasioje nu
puola. Bet yra ir tokių 
Įvirtų, parinktų žmonių, 
kurie pavyzdingai perneša 
visokius skausmus, vargą, 
ligas, mirtį brangių asme
nų, žlugimą visokių savo 
lūkesčių. Ir nežiūrint, kad 
nekartą nelaimės kaip

tus krinta ant jų valvų, jų 
dvasios ramybė palieka ne
paliesta. Nes jų dvasioje 

■ skrauti yra turtai, kurių jo. 
kis piktas negali pasiekti ir 
suardyti, iš jų tai jie semia 
galybę ir paguodą. | į

Gerai yra dirbti ir cikvo-l 
ti savo jiegas siekimui ma-j 
terijalinio ir moralinio ger-l 
būvio; nuolatinio gerinime] 
žmogaus likimo, tame yral 
žmonijos pažanga ir laimė! 
Tiktai sergėkimės išstatyti 
visą musų laimę ant kortos,] 
kuri kas valandėlė keno-į 
nors ranka gali būti per
keista arba nunešta leng
viausiu vėjo paputimu. ’

Laimė yra viduj mus, gi- i 
liai ant dvasios dugno, žmo- į 
gaus vidurinėje esybėje ir 
randama užganėdinime, mu- j 
su idealinių troškimų, sie^ 
rime Tiesos, Dailos ir Ger®

Tokį dvasios stovį gal B 
ma pasiekti vien nuolatiniiB 
avinimu paties

vo visos esybės. Kiekvie® 
nas žingsnis tame atvejy ar® 
Ina mus prie laimės ir pa-e 
<elia mus į dvasios augšty- 
jes. Iš P. Dubois.

BRIEŽAI.

Regis šiemet vėl bus pa
daryta mėginimas — orą- 
laivių perlėkti Atlantiko 
vandenyną. Iškalno drą
siai galima tvirtinti, jogei 
tasai mėginimas pasibaigs , 
taippat, kaipir pastarą^ 
sis, kuomet buvo 
iš Amerikos pasiekti Euro- ' 
pą ir drąsuolių gerai išsi-

Jungtiniai Amerikos® 
Valsčiai formal^kai pripa-^Į 
žino Portugaliją respubli
ka. To akyveizdoj, regis, 
karalius Manuelius per
trauks visokius diplomatiš
kus susinešimus su Jungti
niais Amerikos Valsčiais.

Anglijos novelistas, E. 
Philips Oppenheim, sako, 
jogei Amerikos merginoms 
stoka sentimentalizmo (su
sigraudinimo). Amerikos 
laikraštijai toksai novelis- 
to apreiškimas labai nepa
tinka ir ji už tai rustinasi, 
kaip tai paprastai už... tei-

Andrew Carnegie, kuris 
nusprendęs “numirti var
ge”, tini metais asmeniš
kų inplaukų “tik” $250- 
000. Su tokiuo vargu kiek
vienas musų mielai sutik
tų.

Iš Londono rašoma, kad 
ponios Vanderbilt brilijan- 
tai buvę visai niekis prieš 
blizgančius karaliaus dvaro 
mergų 
nybė! 
pakels 
nimą?

brilijantus. Baise- 
Ar-gi amerikonės 

tokį didelį pažemi-

Garsi fralicuzė aktorė, 
Sara Bernhardt, pėrmai- 
nius savo nuomonę kas link 
“paskutinio atsisveikinimo” 
išvažiuojant iš Amerikos ir 
nusprendžius dar sykį Ame
riką aplankyti ir “pasku
tiniu” žygiu atsisveikinti, 
kadangi per paskutinį “at
sisveikinimą” ;• Ameriko
je už perstatinius pelui jus 
apskritą milijoną frankų.

Musų vaikai,
— Andriuk, uždraudžiau 

tau Sėsties ant šlapios žo
lės, nes drėgnumasnesjek 
ka.
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'-.■■rdavo: 
|9Ta, bus 
^rnuo po- 
■nurimo”, 
nujos “re- 
raininant” 
L’ “tvarkos 
Įo pakarti, 
r ir į areš- 
|. Su nu
li valdžiai 
Imieji vis 
I Toks di- 
I .Juk ke
itėjus toji 
Rių katinui 
bu valdžia, 
įtins kater
ius padidė- 
jivo kator- 
I, 1909 m.

buvo pri- 
SWil< krimina- 

atsitikda- 
■Btavo kuopą 
^■Oįumųiadą ’ 

I860 nu ar- 
|Hiaja Volia” 
■ro” nariais, 
■litiškųjų bu- 
■jog visai pra- 
Mnalinni tar- 
|Hn‘ga beveik 
^Ėjimas.
■>ol itiškuosi us 
■retai j teis- 
■>, tankiausia 
■kai išsiųzda- 
■tams i Toli- 
■ ir pabaigta; 
■kosios bylos 
K daugiausia 
■toj senobinio 
■ismai skiria 
■ntus ir tuks- 
■turi išbūti ka
tės kovotojai. 
|)s. pagimdė ka
rmas”.
: stebėtis skai- 
risdirbtą kator- 
vimo projektą, 
valdžia da ne
įveiktiems savo 
tatome ne sten- 
likiuti katorgą 
lio išsilavinimo 
alinių, bet visai 
- da didesnį su- 
inio asmens.

to projekto 
tome, jog ma- 
•gos terminas 4 
lakeltas lig se
lini politiškųjų 
davo sėdėti tik 
? šio laiko visi 
?tus. Du metu 
t i katorgoj tai

katorginių 
iiinistracija bū
doj, kur išrasti 
ą. 1907 m. bu- 
1 siųsti kaliniai 
Sibiro geležin- 

ten daug kator- 
Lavo, dėlto val- 
siuntus juos į 

atėjimo mūrų, 
ienas darbo ne
at orgos kalėj i- 
s galėdavo su
austai 100—200 
net tuose kalė- 
o 1.000—1.200: 
Daugumą kati-’ 
ac jokio darbo. 
>gai atsiliepda- 
veikatą ir ūpą. 
iai neužsidirb- 
tiirėdavo pasi- 
ejimo valgiu, 
-ktas neįstengė 
ams darbo, bet 
taurino: knygų 
lokslą, lošimą 
invedė didesnę 
tt.
aikantiems ka- 
1 buvo leidžia- 
; du trečdaliu 
■l^įtiSibire,

naujas projektas duoda pro
gą kalėjimo administracijai 
susiaurinti tą kalinių “tiė^ 
są”, invedus sąlyginį par 
liuosavimą, bet tik atsėdė= 
jus penkis šešdalius nuo lai
ko užskaitymo į kategoriją 
“pasitaisančiųjų”. Tas leis 
kalėjimų viršininkams ne-. 
paliuosuoti kalinių atsėdė
jus du trečdaliu bausmės.

Naujas projektas nelei
džia katorginiams lyg pa- 
liuosavimo apsivesti. Se
niau katorginiai galėdavo 
apsivesti ir juos tada už
skaitydavo į riiuosąją ko
mandą”, kuri gyvendavo at
skiruose namukuose su sa
vo šeimynomis. Dabartinis 
projektas, tiesą sakant, nie-s 
ko naujo neinveda, nes] 
“laisvoji komanda” del po
liškųjų jau nuo 1907 m. pa-, 
naikinta Irkutsko general
gubernatoriaus įsakymu.

Bausmę atlikę katorginiai 
lyg gyvos galvos turėdavo, 
apsigyventi Sibire, pagal 
naujo projekto gali apsigy
venti gubernijose kas 3 me
tus ministerijos nuskiria- 
mose katorginių apsigyve
nimui. Negali išten išva
žiuoti, už pabėgimą skiria
ma aštri bausmė — lyg 8 
metų katorgos. Ligšiol ka
torginių šeimynos galėdavo 
važiuoti valdžios lėšomis lig, 
katorgos kalėjimų, kur sėdi 
jų artimas. įėjus į galę 
naujam projektui nebegalės 
naudotis ta privilegija.

Uždraudžiama siųsti į ka
torgos kalėjimus valgis; pi
nigų prisiuntimas smagiai 
suvaržomas. Leidžiama-gi 
kiekvienam katorginiu! ka
lėjimo valgio pagerinimui 
išleisti kas mėnuo .1 rub.! 
Katorginiams, kurie jau 
priskaityti į “pasitaisančių
jų” kategoriją, leidžiama 3 
rub. išleisti. Ir tai tik be
būnant katorgoj iš pačio ka
linio uždirbtu pinigų!

Pasimatymas su pažįsta
mais giminėmis, taip laukia
mas ir daug gyvybės įne- 
šąs į kalėjimo gyvenimą at
sitikimas, bus beveik visai 
panaikintas; leidžiama bus 
matytis tik su tėvais, vyru, 
žmona, vaikais ir ne tan
kiau, kaip kartą į mėnesį. 
Tiems asmenims galima ra
šyti laiškus ue tankiau kar
to į mėnesį. “Pasitaisan
tiems” bus leidžiama maty- 
ties tankiau negu kartą į 
mėnesį; laiškus rašyti ga
lės kas dvi sa raiti.

Da labiau suvaržomi nau
jai atvaryti katorginiai — 
jie bus sodinami į separet- 
kas (vienam kambarėlis), 
bus varomi į neapmokamus: 
darbus; tokie kaliniai nega
lės not 1 rub. į mėnesį pri
sidėti prie kalėjimo valgio, 
nes jiems už darbą niekas 
nemokės.

Rankų retežiai panaiki
nami, kojų paliekami. Rykš
tės, botagai ir visos kūno 
bausmės paliekamos. Po 
senovės duodama viršinin
kams teisė pagal nuožiūros 
plakti kalinius rykštėmis. į

Tokios bus įvestos kator
goj “reformos”. Visete jos! 
nei kiek nepalengvina, bet; 
dar apsunkina kalinio būvį.: 
Visos jos taikomos į politiš
kuosius, — uždraudimas 
valgio ir pinigų atsiuntimo, 
suvaržymas pasimatymų,: 
užgynimas pirkti už savo 
pinigus valgio, varžymas 
knygų skaitymo, lošimas: 
šachmatais ir tt. Matomas 
,yr’ noras numarinimo, su
ardymo fiziškų spėkų kali
nių, — juk darbų neorga
nizuojama, o leidžiama tik 
už uždirbtuosius pinigus 
prisipirkti valgio.
, “Ruk.”

CIVILINĖ LYGA DEL 
; IMIGRANTĘ.

labai sva1

Jungtiniuose Valsčiuose 
nesenai susitvėrus taip va
dinama “North America Ci
vic League for Immig
rants”. Jos rezidencija yra 
miestas Boston, Mass. Vei
kimas tos lygos nėra imi
grantams labai naudingas.

1898 metais valstijos New 
York gubernatorius Hug
hes, legislatures ingaliotas, 
paskyrė valstijos imigrantų 
komisiją, kuri turėjo smul
kiai ištirti sąlygas, kokio
se imigrantai randasi vals
tijoj New York.

Toji komisija išdavė sa
vo raportą kovo mėnesy 
1909 metais ir patarė įvesti 
nekurias reformas, bet delei 
trumpo laiko legislatura mi
nėtų reformų nepravedė. 
Nežiūrint to veikimas imi
grantų komisijos neužsibai
gė, o jos raportas, apgar
sintas spaudoje, sujudino 
visuomenę ir sukėlė judė
jimą, turintį savo tikslų, už
vesti geresnę ir pa sėkmin
gesnę globą ant Imigrantų. 
Pradėta ieškoti kelio sutvė
rimui piliečių organizacijos, 
kuri tame atvėjyj pasek
mingai veiktų. Tuomet at
kreipta atidžia į veikimą 
panašios organizacijos 
“North America Civic Lea
gue”, kuri buvo išplėtusi 
savo veikimą tiktai Naujos 
Anglijos valstijose. Idant! 
netverti naujos organizaci
jos ir nedalinti visuomenės 
darbą į dvi dalis, nutarta,: 
užuot naujos organizacijos 
del imigrantų New Yorke, 
uždėti New Yorko skyrių 
-lygos iš Naujos Anglijos, 
tuomi patim suteikiant mi
nėtai lygai veikimą ir New 
Yorko valstijoj. Tos orga
nizacijos New Yorko komi
tetas liko suorganizuotas 
gruodyje 1909 metais, o 
pradžioje 1910 metų jisai 
pradėjo jau veikti. Rapor
tas, apie kurį žemiau kal
bama, yra pasekmės veiki
mo visos tos organizacijos.

Štai svarbiausi punktai to 
raporto:

“Bėgyje visų metų, pasi
baigusių 30 dieną birželio 
1909 m., į Amerikos prie
plaukas atvyko 751.786 imi
grantai ii* iš to skaitliaus 
68 nuošimčius, arba 515.520 
imigrantų reprezentavo se-: 
kančios tautos: armėnai,bul-• 
garai, chinai, čekai, dalma- 
tai, grekai, ispanai, italai, 
japonai, kroatai, lietuviai, 
lenkai, meksikonai, portu
galai, rusai, rusinai, rumu
nai, sirijonai, slovakai, tur
kai, vengrai ir žydai. Rei
kia patėmyti, kad iki 1882, 
metų Amerikon imigravo- 
daugiausia germanų ir kel-j 
tų tautos, o po tų metų 
daugiausia imigravo Slavė
nų ir Iberijos tautos,

Augščiau minėtais metais 
Amerikon atvyko apari tų 
68 nuošimčių dar 54.767 
skandinavai, suomiai ir ho- 
landai, kas kariu padaro 75 
imigracijos nuošimčius, vi
siškai nevarioj anči ūs anglų 
kalbos. Tame skaičiuje 193- 
480, arba 29 nuošimtis bu
vo žmonių, nemokančių 
skaityti nei rašyti. Atvy
kimas tekių žmonių būtinai 
verčia uždėti vakarines mo
kyklas mokinimui anglų 
kalbos, be kurios vartoji
mo imigrantas yra atskir
tas nuo dalyvavimo vietinės 
visuomenės gyvenime, o 
tuomi palieka nenaudingu 
asmeninu. į

Iš skaitliaus 515.520 imi
grantų, kuriuos augščiau 
minė jame, 73 nuošimčiai 
buvo vienų vyrų. Tai yra

apsireiškimą 
bus, ka daugį jis padaugina 
skaitlių darbininkų rankų, 
pagimdo didelę konkurenci
ją darbininkams, čia jau se
niau apsigyvenusiems ir 
nuolatos mažina darbo už
mokestį: viena iš priežas
čių to apsireiškimo yra ir 
tas, kad užrubežinis darbi
ninkas yra pripratęs prie 
sunkesnių ir blogesnių dar
bo sąlygų, negu tos, kurios 
yra įsigyvenę šioj šalyj.

Iš abelno imigrantų skait
liaus, pribuvusių 1908—9 
metais, 88.393 arba 11.5 bu
vo žemi aus 14 metų am
žiaus. Tas pagimdo didelį 
sunkumą sureguliavime vai
kų lankyti mokyklas, kas 
yra priverstina šioj šalyj. 
Kadangi vaikai naujai pri
buvusių imigrantų niekur 
nėra užrašomi, tatai negali
ma vesti kontrolės, ar
vaikai lanko mokyklas, ar 
ne.

Daugumas imigrantų

SSM

tie

at
vyksta į šią šalį ieškodami 
darbo — o darbininkai dau
giausiai be jokio amato. 
1908—9 metais į šią šalį bu-: 
vo įleista 86 niu^imčiašg^iM 
grantų, vidutiniškai turin
čių $23 kiekvienas. Trisde
šimčiai imigrantų nuošim
čių kelias buvo kitų apmo-. 
ketas, o 93 nuošimčiai va
žiavo pas gimines ir pažįs
tamus. Toks didelis be? 
amato darbininkų užplauki-: 
mas, turinčių prie savęs ma
žus pragyvenimo iškaščius,' 
priverčia juos dirbti blo-! 
ginusiose sąlygose, by tiktai 
pragyventi. Tas labai su
mažina dar6h užmokestį 
Amerikos darbiu inkai. Imi
grantai, nevartojanti vieti
nės kalbos, daugiausiai ap
sigyvena tii^po savųjų ir 
tuomi r‘ tveria ,rta utines ko- 
lienijas, priešingas ameri- 
kanizaeijai. Tokia imi
grantų kolionizacija mies
tuose ir valstijose — lygos 
nuomone — esanti kur-kas 
pavojingesnė, negu nekurie 
apie tai maną. Toji kolio
nizacija daugiausiai esą pa- 
tėmijama valstijose New 
York, New Jersey, Illinois, 
Pennsylvania ir Massachu
setts.

Skaičiuje 449.850 
grantų, apsigyvenusių 
valstijose, dauguma 
fabrikų darbininkai, 
562, arba ketvirta 
ūkės darbininkai, 22 
šimčiai samdininkų, 
nuošimčių taraių, kas kartu 
duoda 281.181 darbininką i 
be jokio amato.

Organizacija “North A- 
merican Civic League of 
Immigrants” laiko reikalin
gu įvesti daugelį naujų įsta
tymų, kurie užtikrintų atei
viams didesnę pagalbą šioj; 
šalyj apsigyventi, bet kar
tu ir kaip galint greičiau ir 
lengviau juos suamerikani- 
zuoti ir prašalinti jų tau- 
tvstės ženklus.■ Oi •

Tokie tai tos organizacijos 
raporto svarbiausi punktai, 
kurie savaįmi daug pasako 
ir reiškia šios šąlies imigra
cijos klausiine^,;

JIV i-
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imi- 
tose
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124- 
dalis, 
nuo-'
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Tyli, ramf naktis.
Mėnulis išlenįjvo plaukia 

tarpe milijardų blizgančių 
žvaigždučių, varsuodamas 
savo sidabrine šviesa išdi
džiai srovenančios Vilijos 
bangas ir jos kalnuotus, 
miškais apaugusius kran
tus. NuolaBžĮuose kloniuo
se ir ka 
didelis, p]

čius širdies

, kur stovi 
liestas, plau- 

liepsnojan- 
smus kvaps-

Vaizdas iš Anglijos karaliaus vainikavimo

n iai margaspalvių gėlių. 
Viduryje stovi augštas, žo
lynais apaugęs kalnas, iš
didžiai žiūrėdamas į pla
čiai išsimėčiusį jo kloniuo
se miestą. Tai musų sostai- 
ne, taip nerami dienos lai
ke, dabar stovi paskendu
si giliame nakties sapne, už
žavėtą slaptinga mėnulio 
šviesa...

Aplinkui tokia tyla, to
kia ramybė, jog, rodosi, po prievartos, 
tai nakčiai turi išaušti skai
stus rytas, paskendęs spin
duliuose laimės ir linksmy
bės... Bet... ar ištikro mie
ga sos tai nė?

Plačia skraiste kruvinų 
ašarų pridengta širdis gim- 
tinos šalies — miega tiktai 
nuduotinai... Miega, kvė
puodama amžina ugnim 
liepsnojančio ugnekalnio — 
prakilnių siekinių ir vilties, 
drąsaus pasišventimo ir au
kos, skaudžių smūgių ii’ 
skausmų...

Pasklidę plačioje veidmai
nybes ir prievartos juroje, 
jos ramus gyventojai nega
li užmigti. Jų krūtinėse 
nuolatos plaka kraujuose 
paplūdusį širdis... Jiems 
jau trūksta spėkų ramiai 
užmigti. Visi, sulaikę 
kvėpavimą, be paliovos turi 
budėti—

Budi žilaplaukis, dreban
tis senelis, palaidojęs savo 
sulaužytame gyvenime viso
kią viltį...

Budi skausmuose . suak-i 
menėjusi motina, — visa iš
balusi, tarsi baltas marmu
ras...

smaukta kakta — ir maži 
vaikai jau turi budėti. Ir 
jų tyros, šventos nekalty
bės sielos negali ramiai le
kioti svajonių ir berupes- 
tirigumo padangėse. Ir jie 
turi budėti, laukdami va
landos, kada juos išplėš iš 
glėbio mylimos motinos, iš 
po gimtinės pastogės, iš 
tyro baltumo lovelių ir lop
šių — ir inmes į bangas 

nuožmumo ir 
veidmainybes,

Taip — tai 
saros nakties, pripildytos 
gėlių kvapsniais, tylame 
šlamėjime Vilijos vandenų 
— tu miegi, Vilniau!... Ir 
budi su tavimi visa gimti
nė šalis — su sužeista ir 
kraujuose papludusia širdi
mi ir skausmuose pasken
dusia siela... V. A.

Čiulbo ai sučiulbo 
Margieji paukšteliai. 
Ir rasa sužvilgo 
Skaisčiuos žolynėliuos.

Linksmu šįęnpiovėliui 
Piaut žalias šienelis, 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį... |

M. Dagili

HUMORAS.

tyloje va-

ŠIENPIOVIO DAINA.

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis, 
Linksmina paukšteliai 
Mano kietą dalį.

Jau aušrelė šypso 
Užtekės saulyte! 
Pasiėmęs dalgį 
Eisiu į gojelį!

Nors galvužė svirsta, 
Ieško pasilselio,

Reikia prakaituoti!

Pirm laiko subrendęs ir 
susenęs jaunikaitis, vos pra
dedąs žengti gyvenimo ke- 

ir jis negali užlionėn 
migti..

Užsidėjusi ranką ant ša’ 
lancioš širdies vos prade
dančios pažinti meilę, — 
budi jauna mergaitė, žvelg
dama aplinkui pamišusio- 
mis, stiklinėmis akimis...

Nuliudiisiu veidu, pirm 
laiko mąstančiomis akimis.

Pasipustęs savo 
Aštrią sundrunėlę, 
Nuverčiau kaip rūtos 
Šimtą pradalgėlių.

Man plati krutinę 
Palengvai alsuoja. 
Dieve duok sveikatą 
Žolelės priskinsiu!

Ai žibo sužibo 
Už žalios girelės. 
Skaisčioji saulutė 
Žemai užtekėjo.

Kur du
— Kuomet išgiM^HH 

pati pešasi su vynvtSH 
rytum, man kas širdį ■ 
dumi teptų. ■

— Tai regis tamsta ■ 
jaunikįsl 1

-y ''Ne jaunikis, bet užlį 
kalu stiklų ir porcelian

( Bus dėkingas. ■
Polic ijautas (nutverę^O 

vaiką bevagiant): — Pa-^ 
lauk, aš tave išmokysiu, ’ 
kaip reik vogti!

— Ei, tai busiu labai dė
kingas ponui policijantui, 
nes šeštas sykis vagiu... ir 
šeštas sykis esu sugauna
mas!

Gelbėjo!...
Fra nei j-, ss prezidentas

.1818 metais, norėdamas pa
naikinti girtuoklybę pamal
dų valandomis, išleido įsa
kymą, į<ad už gėralus, iš
gertus pamaldų valaudo- • 
mis, nereikia mokėti! — 
Tas gelbėjo! LJ

Mokykloje.
Mokytojas: — Delko 

Saulius pasislėpė patyręs, 
jog turi likties karaliumi?

Mokinys: — Nes bijojo, 
kad užtai reikės jam “fuu- 
dvti.” ' • -

Išeinant.
— Zose! Aš šiandie na

mo sugrįšiu vėlai vakare!... 
Išlaiko prašalink nuo po- 4 
nios lovos žibintuvą ir ge
rai paslėpk pečiaus kačer- 
gait^w.

ĮįJ-j*'-*^6*’?; i" —f ■■ L
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ĮKAS

SūneliAPSIREIŠKIMAI ,> t.' :
- Dabar tarnausiu jums prašąiit. Jėzus

ARBA ATĖJIMAS IR GYVENIMAS V. J. 
KRISTAUS ANT ŽEMES.

Tąsa.

Marija: -— Tėve Augščiausias! Atiduok man Su 
nu! Jus, Angelai, jus žinot, kur yra mano Sūnelis, at
veskit man, atiduokit man, atiduokit! O Simeonai, 
tu man taip kalbėjai, kad peilis pervers man širdį; 
Jau šiandie viskas pildosi.

Juozapas: (Atsistojęs). — Raminkis, Marija. Die- 
vuje turėkim viltį, nepražus. Eisim pas gentis ieškoti, 
gal ten su jais parėjo ir ten jis randasi.
M Marija: (Pašokus). — Mieliausias Juozapai, einam 
*per visus gentis ir pažįstamus, o gal ir rasim (Nusi
ramina).

Juozapas: (Ramindamas). — O jei nerastume pas 
J gentis, nei pas pažįstamus, grįšim į Jeruzolimą, gal li

ko mieste, ar bažnyčioj.
Marija: (Ramiau). — Einam, einam, brangus Juo

zapai, gal rasim kur nors. (Rengiasi greitai eiti. Ap
stoja juos pulkas Angelų ir gieda. Juozapas ir Mari
ja klausosi).

Angelai gieda:

TEATRALIŠKAS PERSTATYMAS. 
SUDĖSTĖ V. JUOZAS K...Š.

Mariją: 
Nazaretą.

Jėzus: —
lenkiasi daktarams. Daktarai taippat. Šventa Šei
myna išeina. Daktarai pradeda pamaldas. VienasDaktarai pradeda pamaldas, 
šmilkind altorių, kiti gieda psalmę). “ •

Daktarai gieda:

Tegul sako dabar I'zrąelius,laimė- jogei.Viefipats buvo šu'mų:nus-

Kad sukilo žmonės prieš mumis, .
Rasi butų ir gyvus mus prariję.

Jezus, apsitaisęs ir paėjęs į šalį, atsisuka į žmones .ir 
ištiesęs ranką, sako).

Jėzus: — Klausykite balso tyre šaukiančio, nes 
-Viešpats Augščiausias, siuntė jį pirm savo pribuvimo 
tarp jūsų. (Jėzus nueina. Žmonės nustebę akimis pra
leidžia Jėzų. Jonas taippat). .~

— Uždanga nusileidžia. — .

Klausykite balso tyre šaukiančio, nes

mė, jo-gžii Viešpats buvo*, sueinu-/mis,

Kad rustinos supykintas jų ant musų, .
Rasi butų mumis vanduo nuskandinęs.-

Upelį perbrido siela musų,
Rasi siela musų butų perplaukusį ir per vandenį neperbredamų.

Pagalba mums vardan Viešpaties, 
Kurs sutvėrė dangų ir žemę. .4-

(Baigiant psalmę visi pasilenkia prieš altorių).
— Uždanga nusileidžia. —

SKYRIUS VII.
Nuo Jėzaus su Motina Šv. atsiskyrimo iki garbingam 

įjojimui į Jeruzolimą.

-r * ,r
Pa - na Sven - ciau' šia- .-jm* - si - gai - lėk

naus

aus

aigiant giesmę, Juozapas ir Marija išeina. An 
jįydi).

— Uždanga nusileidžia. —

nai. baž - ny - čioj, Dak - ta - rus

o - kan - tį, Šven-tą Ras - ta. skaj - tan ti..

amdyk sau širdį dar bent mažų laikų, 
O laikas ateis, rasi savo vaikų.

abar bažnyčioj pildo Tėvo valių
Mesk verksmus į šalį.

er Sunaus savo šitų ieškojimų 
įprašyk kalčiij žmonėms atleidimų, 

ant jie rastų brangų Sūnų Tavo 
Kiekviens širdyje savo.

ru -

3-čias ATIDENGIMAS.
Jėzus tarp daktarų.

ruzolimo bažnyčia. Daktarai, rabinai, vieni 
kiti stati. Stebisi iš. Vaikelio. Jėzus Vaikelis 

yje, trįs daktarai pasitraukę toliau, tarp 
i. Paskui įeina Juozapas ir Marija).

ktaras: — Kas tai do vienas tas Vaikelis, Ku- 
tarpe musų pasirodė? Kalbėjom net tris dienas, 

minties negalėjom suprasti, nes labai giliai Šveu 
što klausimus atsako ir patsai gilių klausimų 

ia.
I Daktaras: — Matytis jis yra nuo Dievo...

III Daktaras: — O gal tas pats Mesijus, apie Kurį 
g sykių kalbėjom?
I Daktaras: — Kituose Švento Rašto išguldimuo- 

ųrėjome visai nustoti kalbėję, nes nežinojom, kas at-

II Daktaras: — Taip, aš labai tuom nusistebėjau, 
r vyriausias Švento Rašto mokytojas paklaustas nu

sikreipė į šalį, nežinodamas kas atsakyti.
III Daktaras: — Tas Vaikelis tikrai bus tuo Me- 

Tėmykim, jau jis pas mus trečia diena randasisi jum.
ir visai neišėjo iš bažnyčis, nei su mažiausiu savo rei
kalu, ir yra nevalgęs, bet nejaučia alkio.

I Daktaras: — Taigi! Mes vis vienas po kitan? 
išeidavom tai šen, tai ten, o jis visą tą laiką išbuvo

■'bažnyčioje, nei nepasikrutindamas iš vietos.
II Daktaras: — Turi jis žinoti Dievo paslaptis.
III Daktaras: — Netik jis kad žino Dievo paslap

tis, bet, regis, jis pats yra nuo Dievo, o greičiausiai bus 
pats tuo Mesi jum.

I Daktaras: — Kuom nebūtų jis, bet nėra papras
tas vaikas.

Į J D atkarus: — Taigi sakau, Jis žino Dievo pas
laptis.

III Daktaras: — Tvirtinu, jis pats yra tuo Me
si jum. (Įeina Marija ir Juozapas, dairosi. Pamato Jė
zų. Marija atsiliepia).

Marija: — Sūneli mano mieliausias, kur tu mums 
pražuvai. (Jėzus prieina prie Marijos. Marija Jėzų 
apkabina). e

Marija: — Mieliausias sūneli, ką tatai mums pa
darei? Štai aš ir Juozapas verkdami ieškojome Tavęs 
tris dienas. Klausinėjom visų giminių ir pažįstamų, 
ar kas nežino apie Tave.

Jėzus: — Kas yra, kad mane ieškota, ar nežinota, 
jog tuose daiktuose, kurie yra mano Tėvo, reikia ir 
man būti. (Daktarai visi nusistebi, nesupranta, ką Jo
vus sakė).

1-mas ATIDENGIMAS.
Jėzaus su Šv. Marija atsiskyrimas.

(Vieta Nazarete. ~ J e ^dešimtų metų. Je-
drija taipogi sėdi iržus sėdi liūdnas, užsimąstęs 

su doma žiuri į Jėzų).
Marija: (Nustebus). — Sūneli mano mieliausias, 

kodėl esi šiandie taip nulindęs ir mažai su manimi 
kalbi?...

Jėzus: — Motin mano brangi! Jau atėjo laikas 
eiti pagarbinti ir apreikšti dangiško Tėvo Vardas, 
idant tuo budu apreikščiau svietui išganymą ir atlik
čiau savo pasiuntinybę, delei kurios priėmiau žmogyste. 
(Tylėjimas, Marija nusistebėjus žiuri. Jėzus pakįla 
ir eina artyn Marijos iriclaupias prieš ją).

Jėzus: — Mano mieliausia Motina! Buk tatai 
linksma ir nesirūpink manimi.

Marija: (Taipgi atsiklaupia). — O mano brangu
sis Sūneli, liūdną žinią man šiandie pasakei.

Jėzus: — Motina, buk rami, atleisk manė nuo sa
vęs, nes aš turiu išpildyti savo pasiuntinybę?

Marija: — Mano palaimintasis Sūneli, tęs 
Tėvas palaimina Tau ir man, Tavo tarnaitei. f

Jėzus: — Tėvas Augščiausias laimins Tau"Motin. 
Raminkis kol išvis! savo Sūnų, pergalintį mirtį, ir busi 
vėl palinksminta.

Marija: — Atsiskyręs nuo manęs atmink, mieliau
sias Sūneli, manę, kad Tavo motina viena be tavęj pa
silieka.

Jėzus: — Mieliausioji Motina, per visas dienas, vi
sados esu su Tavimi.

Marija: — Bet dabar išėjęs mieliausias Sūneli, 
sugrįšk manęs palinksminti.

Jėzus: — Suraminsiu Tave visados, kada tu tik 
busi nuliudus. O Tėvas Augščiausias Tave pastiprįs, 
idant prsistebėtum mano darbams.

Marija: (Į dangų žiūrėdama sudėjus rankas). — O 
Tėve Augščiausias, atmainyk tą savo ištarmę, kurią 
turės išpildyti Tavo mieliausias Sūnūs. Jei gali, su
teik žmonėms savo išganymą be Sūnaus mirties. Bet 
jei Tavo, Tėve, tokia valia, tegul viskas išsipildo, kas 
yra pranašų aprašyta apie mano Sūnelį. (Į Jėzų). Sū
neli mielaiusias, ar sugrįši mane palinksminti?

Jėzus: — Raminkis, Motin mieliausioji; kiekvie
noj valandoj Tave raminsiu ir neapleisiu. Dabargi lik 
sveika. Už kiek laiko ateisiu Tave palinksminti (Jė
zus pakįla, palenkia galvą prieš Mariją ir išeina, o Ma
rija išlydi).

— Uždanga nusileidžia. —

gu Tavo

2-ras ATIDENGIMAS.
Jėzaus krikštas.

(Giria prie upės. Žmonių burįs. Vieni susėdę, 
kiti stovi, kiti atsirėmę į medžius klausosi Šv. Jono 
pamokslų).

Jonas: — Užtiesą sakau jums, artinasi netoli iš
ganymo dienos. Melskitės prie Augščiausibjo Dievo, 
apgailėkite savo nusidėjimus. Išpažinkit savo kaltes 
prieš Sutvertoją, ir darykite atgailą. (Ateiną^ Jėzus. Jo
nas palenkia galvą. Visi su atidžia žiuri). y -

Jėzus: — Prašau tavęs, mielas Jonai, Jąpkrikštyk 
mane. _ .

Jonas: (Susimaišęs). — Viešpate, mžm išpuola 
prašyti, idant Tu mane apkrikštytum, nes Tu esi Die
vas, o manęs menko žmogaus prašai apkrikštyti..:

Jėzus: — Nenoriu, kad mane dabar ^vietai ap- 
reikštumei, nes dar neatėjo laikas; noriu
nusižeminimo, todėl apkrikštyk mane. (Jėzus nusivel
ka žemiaus pečių rubus ir inbreda upėn. Jonas, labai 
nusižemindamas, baimingai, pila vandenį ant galvos 
Jėzui ir sako).

Jonas: (Pildamas vandenį). — Teikkis mane pa
švęsti, mano Išganytojau. (Tuo laiku šviesa iš augštu- 
mos apšviečia Jėzų ir girdėties balsas: —_T^ 
MANO MIELIAUSIAS SŪNŪS, KURIA
GAU, VISI KLAUSYKITE! — Ir Dvas 
veiksle balandžio nusileidžia. Jonas su nusi 

asilenkia. Žmonės visi labai

nuo

m
> YRA 
■AME 
Kv. pa
minimu 
įsistebi.

Tavo šlove didelė ir Tave laiko Dievo

; . 3-čias ATIDENGIMAS.
; į ; 1 Viešpatį Jėzų velnias gundo.. ’

' • (Uoluotas tyras. : Jėzus meldžiasi, pasninkauja. 
Velnias toli matosi, nedrįsta prisiartinti. -Paskiau 
drąsiau ima slinkti, tai į vieną pusę, tai į kiią.^ priei
na arčiau).

Velnias: —
gyvojo Sunumi. Jei taip yra, ;paversk tuos akmenis į 
duoną ir pavalgįsi. Kamgi Tau kęsti alkįs?...

Jėzus: — Yra parašyta: Ne viena tiktai duona 
žmogus yra gyvas, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš 
Dievo burnos. (Jėzus nuo scenos pranyksta, taippat ir 
velnias. Apsireiškia ant scenos Angelas ir pasakoja).

Angelas: — Gal kas nusistebės, kodėl musų Vieš
pats Jėzus, būdamas pats Dievu, davėsi velniui gundy
ti?... Dėlto, kad išmokintų mus, kaip reikia priveikti 
pagundas. . O priveikti mes jas turime šitaip: melz- 
damiesi, vargindamieši, pagundų saugodamiesi ir nusi
žemindami. Negana to, šičion gundymo. Jėzus da
vėsi velniui nuvesti į šventą miestą, ten pastatė Jį ant 
viršaus bažnyčios stogo ir tarė velnias: — Jei esi Die
vo Sunumi, nusileisk žemyn. Nes yra parašyta: Jog 
savo Angelams įsakė apie Tave ir nešios Tave ant ran
kų, idant kartais nepažeistumei savo kojų ant akmens. 
Tarė jam Jėzus: Vėl yra parašyta: Negundysi 
Viešpaties, tavo Dievo. (Luktelėjęs apsidairo). Negalė
jęs velnias Jėzaus pergalėti, nuvedė Jį ant augšto kal
no ir parodė Jam visas svieto karalystes ir visus tur
tus, 
lęs 
Bet 
tų.
rašyta: Viešpačiui, tavo Dievui, garbę atiduosi, ir 
Jam vienam tarnausi. (Palūkėjęs). Jau velnias Jį ap
leido, o Angelai tarnauja Jam. (Jėzus pasirodo ant 
scenos tarp būrio Angelų. Kalbėjęs Angelas jų tarpe 
randas. Angelai puola ant kelių prieš Jėzų, garsiai 
atsiliepdami) :

Angelai: — Buk pasveikintas Viešpate Dieve mu
sų! (Du Angelai pakįla, prieina arčiau Jėzaus ir 
sako):

Du Angelai:
gai varginai Savo nekaltą Kūną, ką dabar liepsi pa
taisyti ano pastiprinimui?

Jėzus: —; Eikite pas mano mieliausią Motiną ir 
ką Jos šventos rankos pataisys, tą tegul atsiunčia (Tuo
du Angelu išeina. Likusieji Angelai gieda).

ir prižadėjo visa tą Jam atiduoti, jei tiktai puo- 
ant žemės jam atiduos garbę, arba pasiklonios. 
Jėzus, būdamas pats Dievu, nereikalavo jokiii tur- 
Tada tarė jam Jėzus: Eik šalin, velne, nes yra pa-

Musų mieliausias Sutvėrėjau! Il

(Baigiant giedot, Angelai sugrįsta. Jėzus sėdasi 
ant žemės. Vienas Angelas paduoda Jezui valgį, žuvį 
ir duoną, o kitas pasakoja, kaip jie buvo nusiųsti pas 
Mariją. Jėzus tuom laiku valgo).

Angelas: — Palinksmino dangaus Tėvas savo Mo
tiną, pasiuntęs mus pas Ją, idant Ji pataisytą Jam 
valgio. O kokis neišpasakytas buvo Jos džiaugsmas, 
kada mes Jai pasakėm, kad Jėzus mus atsiuntė delei 
valgio. Pagamino tad smulkiu žuvelių ir griežinėlį 
duonos. Neapsakyta buvo Jėzaus meilė palinksminti Sa
vo Motiną Šv. (Jėzus baigia valgyt. Pakįla. Angelai 
gieda taippat kaip pirma. Šventas ir tt. Pabaigus 
giesmę, Jėzus pakelia rankas augštyn ir sako).

Jėzus: — Dangaus Tėve! Palaimink visą sutvė
rimą !

Uždanga nusileidžia. —

4-tas ATIDENGIMAS.
Jėzaus garbingas įjojimas Jeruzolimon.

(Miestas Jeruzolimas. Angelas apsako Jėzaus 
darbus. Paskiau Jėzus artinasi į miestą. Žmonės 
Jį susitinka).

Angelas: — Kas apsakys Jėzaus visus darbus ir 
stebuklus, ką yra padaręs šventoj žemėj, Palestinoj, 
patvirtindamas Savo Dievystę. Kanoj Galilėjos pada
ro pirmą stebuklą, permainydamas vandenį į vyną. 
Garsingais dieviškais pamokslais tūkstančius žmonių 
patraukia nuo stabmeldystes, prie savo naujo tikėji
mo. Gydo sunkiau sergančius ligonius; raupuotus ap
valo ; nebyliams sugrąžina kalbą, akliems regėjimą, 
kurtiems girdėjimą. Sustabdo audras ant jurų. At
verčia didžiausią nusidėjėlę Magdaleną. Padaugina 
stebuklingai duoną ir papeni tūkstančius žmonių; 
vaikščioja viršum jurų, išvarinėja velnius, akyveizdoj 

(Toliau bus).

JUOZĄ 
“KATALIKO’ 

AG
Turi. tiesą, užrJ 

taliką ’ ’ ir priinl 
ratą, rinkti dr| 
‘ ‘ Katalikui ” ir 
pinigus, taipgi jj 
lotus. |

Jonas 1

P. Andrius .r^BB| 
jant.is agentas po^VUij^ 
galite drąsiai užsiBBH 
taliką”, priduoti ' 
kius drukoriškus

CHICAGO-!^™ 
J. K. Valinskas. ■Vif^

ST. CHAM
S. Kiela, bWHII 
vvilkes-b^H 

A. šeškeviče, 50^8| 
W. Adominas, 
j. tnWĮĮ 
KLKučinskas, 168 fl||

soTbošt^B 
Paul P. Mikalauskas,B| 

N. Gendrolis, 22^H 
norvvooeB

J. Pakarki is, 1032
GRAND RAP®! 

W. Staseviče, 34^8 
Kaz. Brazaitis, 5B| 

scrantoB 
J. Petrikis, 151 8

J. Digrys,■

FOREST CIB 
J. Dzikas, IB 
W. LYNN, 8 

W. Waicenavicze, ■
PLYMOUTM 

St. Poteliunas, 345■ 
Waterbury! 

Sab. Walentinas 37(1
K. Ch. Kazemekas, į

WORCESTER,! 
J. Vieraitis, 107 S. J 
M. Paltanaviče. 15 1

PITTSBURG, 
J. G. Miliau! 

c-o Union Savin;

ROCHESTER, 1 
A. Kaspar, 19 St 

Jos. Bickis, 781

KENOSHA, W1 
M. K. Petrauckas, 415j 
Jonas Bagdonas, 106 M

new HAVEN. Cfl 
Kaz. Makarevicze, 255 į

YOUNGSTOWN, O
J. P. Sabaliauckas, 28 Jį

BROCKTON, MA
R. P. Meškinis, 35]
John Ramanauckas, 133

NEW YORK, N. ■ 
J. Zemantauckas, 307 ■

CICERO, ILL. I 
F. A. Golubicki, 1412 -I 
M. Szarka, 1410 I

BROOKLYN, N. I 
Sabast. Valantinas, 370 Hil
J. V. Lutkauckas, 120 j

CHICAGO, ILL.I 
P. Monkus, 2345 I
A. Gembutaa, 3036 1
Kaz. Jamontas, 3952 VI
M. AndruškeviSe, 1521 N. j| 
P. Laikar, 710 Wl
V. Stulpinas, 921 -J
K. Steponis, 3241 11
Dozn. Venckus, 3222 A;

Aušros” Draugijos Sk: 
3149 So. Halsted S< 

John Dabulskis, ' 3262 So. N 
M. K. Vilkevič, 3225 So. J

Jonas Visockis, 8132 V.iB
SO. OMAHA, NEM 

P. Versacki, 261 ■
CLEVELAND, OH1I 

P. Szukys, 1408 E.l
CAMBRIDGE, MAS 

P. Bartkeviče, 877 Caml
Kur galima gauti “] 
ką” pavieniais num 

CHICAGOJE, ill! 
M. J. Tau&nevicze, 6701 
M. J. Yalaskaa, 845 Keusįl 
P. M. Kailis, 1607 N. A|

SO. BOSTON, MaI 
P. Mlkalauckas, 24fl

NEW HAVEN, Col 
Kaz. Makarevicze, 255 Hfl

ELIZABETH PORT, B
D. Boczkus, X11 1

BROCKTON, MASS|
Ch. Tamuleviče, Box 108, Moil 
t!. P. Miszkinis Co, 25 Az 
John J. Hamanoski, 135 J

BROOKLYN, N. YJ
A. Plachoeky, 87 4

RUMFORD, MAINll 
Jonas Kalvelis, 2221

LAWRENCE, MASS]
A. F. Svirta, 31 U
A. Ramanoskl, 09%

LOWELL, IIASS. I
L. Stakeliunas, 69 Ch]

NEW HAVSjįjAjjgjjį
J. .K VaitkeviM^^^k^^a^s

8



siusti šiuo

SATE SUSIRGĘ?

? LIETUVIS KRIAUCZIUS ®

Šitos krautuves gabumas

Telephone'Yards 3547

musų nuo $10-00 ik, $5O.oo

M

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Paęk flve. 
".Telefonas Calumet 5401 Visi Depf.

WWW W W W W ww«."<* w

i & GENTS’ FURNISHERS
Losing sob-boo
LTV Blue Island Ave.

Ko tu 
šauki bro
li? Na-gi 
kad ma
no burna

labai sausa, taį bėgų pas 
VINCA SKRABULI 

ten gausiu milžiniškų stiklų alaus 
išsigerti ir havanos cigarų parūkyti. 
1500 Adams SL, Gary, Ind.

’ V J tabako. \
JOS. BARTKOWIAK

. Išdirbėjęs
’4934 So. Paulina St, Chicago, Hl. 

Phone Yards 4154.

The Scholl Sheet Metal I Roofing Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLEKE APDENGS ir TAISO, 
įiestelin.

Mow-.. Chicago, 111-
Szaka 3036 Archer Avė. Tol. Drover 1323

ęKITE BET TUOJAUS ATEIKITE PAS MUS IR

i Specijalistus iš Seno Krajaus
už pilna ir gera egzaminą su geriausiais vaistais
pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIŠKAS ir 
net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptinaas ligas, už- 
o, reumatizmą, nušašimus, išbėrimus, ligas plaučiiį ir 

ą pūsles, galvos skausmą, skausmus per. kryžių, ligas mo- 
^us ir visokias kitas ligas.
randasi naujausios elektriškos mašinos naujausiai meto-

yte, 1 iki 3 po piet, 5 iki 7:30 vak. Nedelioj: 1 iki 5 vak.

8 So. Halsted St., Tarp I2tos ir Taylor Sts

svedis Išsimokinimui
SVIETIŠKI PAVEIKS 

LAI.
Litigrafuoti paveikslai vienoje spal 

voje, juodai ant balto, kurie privalė 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintų kiekvieno lietuvio stubų.

Gedeminas, DidL , Lietuvos' Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį an4 
kelių, paduoda jam duonų 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 .......,.j. 25c.
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana- an' 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresų: 

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

4080-.

pa

FARMOS! FARMOS!

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

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėtas ■__ 

visokių mineraiiškų 
gerymų, kaipo.

GINGER A T, VI, PARŠO, SALSERIO 
TR OBUOLINĖS SALDĖS

Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Pasekmingiaųsiai gydo moterų ir 
vaikit ligas. <

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

- 4801 Ashland Ave., Chicago, HL
(21—33)

, LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

S’as neturi nutrinės. . Pakelei vingi 
tagn a.silanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietų pailsi ir 
tarnavimų visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,

Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.

MURUtser
4

Galima pasirinkti 
Kaina $10.00 u; 
Norėdami pirkti

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow,

EGZAMINUOTI PER

KOS KALBOS
Jos vardas yra.*

les Lietuvlškai-Angliškos Kalbos Rankvedis’*
> audeklo apdaruose tiktai $1.25 
pranta kaip yra reikalinga angliška

Žmogus atvykęs į šitą šalį pri- 
koje kalboje delei pagerinimo savo 
ekomenduojanie naujai išleistą kny- 
(Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
'ankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
į piliečiu”. 3 Yra tai praktiškiau- 
uviškoje kalboje delei išsimokinimo 

starti angliškus žodžius. Jisai yra 
uviams, nes pirmoje vietoje telpa 
paskui angliškas tekstas, o trečioje 
arimas. Prie galo telpa pamokini- 
nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 

s. Labai naudinga knyga.
s savo laišką adresuokite šiteipĮ)

M. TANANEVICZE .
an St. Chicago, Ill.

PLUMBERIS
’aras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
ir savo darbą gvarantuoja.
venue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

Visados darote gerų veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant
pagrabq, veselijų ir tt. -

6flS W.18th St. Chicago, IU. -

Telephone Gary182

. J. T. Wadiowski į 
j ADVOKATAS j
i Varo provas Baduose kopasek- x 
J mingiausiai. Reikale kreipkitės J 
F po antraszu: . . ' v
f Broadway & Seventh Ave. \
\ GARY. IND. Y

A. L. GRAICUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Į 
3312 South Halsted Street

Telephone Yards 3162

Štai proga įgyti žemės tarp* 61 liety- 
viško farmgrio. Cionais Lietuvių, ko
lonijoj tapo suorganizuota Ūkiška 

■ Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemes” . .Šitą lietuviškų 
kolionija randasi Lake Massan pavie

ne Michigan© valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan- tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių, žeinėš turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, . sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. *" žemė' parsiduoda pigiai sl 
geromis išlygomis, 
bent kokios žemės, 
akerį ir brangiaus.
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. MichiganSeniausia ir 

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

JOE DA1LIDIS
LIETUVIS PARDAVEI1S
No. 1853-55 Blue Island Av.

irpe 18 ir 19 gatvių, Chicago,

IM. 23 AKMENĘ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlio gvarantuo 
tas ant 20 mėtų, 
paauksuotas du- 
bėltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 

. laikų laikanti, la- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
kų. Spcijališkf.s pasiųlijimas. _ Mes 
nusiųsime šitų 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 •".ovanai prie lail-odelio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Ath^uamn Bldg, Chicago, HL

*U»DAGISeG6**
■ •• ■•-* v . ■-* - ■ **-**• .Jttk

KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
• ~ • - • - • . - ■_ . v . • . •• - - TT- • -• .

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno menesio.
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos Jištuvią politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi
rašo. Pavienis numeris tik 10c.

Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa
dėkite tokį adresą:

DAGISPUBL. C0.
3244 S.MORGAN ST.

CHICAGO'ILL

Klauskit 
ChopenlOc 
cigaru, nes 

'V padirbti iš 
t geriausio

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausių 
vinų ir ruginę DEGTINĘ, c 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, Ill.

Nuo liepos menesio pradės eiti iš Vilniaus mėne
sinis peri j odinis leidinys

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

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

matiškos cenzūros leidžiami. Prieš i 
kiekvieną veikalą peržiūrės tam tikras 
scenos veikėjų komitetas.

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

rankraščius ir pinigus reikia

pauzdinant 
literatu ir

- NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ca po 1 dol. Tų knygų gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Katalikų” 
: nt metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. xJALTANAVIČE
51 Milbury St., ' Worcester, Mass.

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Ofisas 1268 Milwaukee Av. 

arti Paulina St.
Specijalistas ligų vyrų, mote

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

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare.

V ĮSUS 
adresu:

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

JONUI STRAZDUI.

Telefonas Canal 32

DAKTARAS S. WISSIG
IŠ SENO KRAJAUS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirmų rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vak 

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

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: O ver k otų s ir visokios ma- 

< dos Siutus. Meldžiu szėlpt -tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buojų. Meldžiu kreiptis pc antraszu: $

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

kontraktienua
i i * ■’ >€

Pervežamo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33M£1. Chicago, Ill.

Brd$ųi neeikit pas žydą
Męs pasiuvanti Siutą kokį kas nori. Turiu įvairių 
kuingų,skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu
vių baisioj karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus raudasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:

1691 Maitota Si WilWirrj, h

Atdara Pa- 
nadalio Ut- 
arn.nko ir .

Ketverge vak A 
iki 9 val.

Atdara Su
katos vaka-

Kerte Blue Island Ave. ir 18ta

yra plačiai 
Ales esame p< 
kad mus nuolat 
tnas lankytojų rd 
to, kad mes duo 
resnįtavorą už j u 
gus, negu kokia no 
krautuve Chicagoję. Mes 
užkviečiame jumis kad 
galėtume darodyti, kad 
tai yra tiesa ką męs sa
kome, peržiurejimu mus 
gražių siutų, naujausios 
mados, spalvų ir išdirbi
nio kuriuos mes parduo
dame nuo

$10 iki $25
Stasys Kuczis, 

Kazimieras Ramanauskas 
ir Juozas Gulčius.

LIETUVISZKI PARDAVĖJAI.
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HUMORAS IR SATYRA

Dr. G. M. Glaser

Ne-
/

Ill.

Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš
kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

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

Telephone Canal 37

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

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

ANT WEST SIDES

Vyrų Siutai nuo $7-50 iki $2

d. H. OLSON

ir pataisymas.

Pramoninįkai pagelbiami, apsti

d. j Libava 
klesa $30.00 
klesa $47.00 
klesa $62.00 
Birma Geg.

AUTUVĖS.
18 S. Halsted

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

$29.00
$45.00
$52.00
iš New Yorko;

APAUTUVŲ 
UVĖS.

668 W. 18th St.
CZE, 2336 South

ISTAI._______
Halsted St.

149 S. Morgan

K. P. SIBUS, 918 W. 33rd St.
M. PALIONIS, 2323 South Leavitt 

Street.
F. GOLUBICKIS, 1412 South 49-th 

Ave.

■ Szaltas
PIUS
skarn a-

KAS

MK3W 1
THE FALCON CIGAB FACT.

Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

Labai linksma knygą

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

Toj knygoj atrasi daugiau juoką nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir padargų, 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 ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pa jaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

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

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adr, taip

8244 So. Morgai] Street Chicago, Ill,

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

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, Ill. 
TeL Yards 173a.

Lietuviškas Salinu as
Siunčiu pinigus | 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 rodės arba pagelbos, pra
šom ateiti, pas mane, o aš patarnau
siu. del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo romus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS

DYKAI ROSX DEL VISŲ
Antanas Bankus • duoda visiems lie

tuviams rodą dyk^i, katrie tik pri- 
buna į mus naują teles tų Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldermanas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

Taigi, katrie ^lietuviai norite va
žiuoti į mus naują miestų, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri
koj, ir norite užsidėti biznį, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite 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 j Gary, Ind., 
važiuokite ant šito adreso:

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

Gary, Indiana.

The Halsted Furnitu
1936-1938 So. Hoisted Stree

Specijališki Pigumai per šią
Mes ištaisome jums namus kompletnai už pini 

lengvu išmokesčiu.
Mes turime lietuvišką pardavėją VINCA MAKAVE

K. MAKAREV1CZE

^UIKU0 SALIUNA
Labai ?ardi arielkelo, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.Chicagos Biznierių Adresai I
ADVOKATAI.

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

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

M. KALTIS, 1607 North Ashland 
ve.

SKOLINIMO ir NAMŲ STATYMO 
-JA “LIETUVA”, 1750 S. Union 
set.

APTIEKOS. 
AS LESZCZINSKAS, 3315 So.

■rgan St. _________________
P.CROWLEY, kertė 31os ir So.
ed St._________________________ ___

T WORKS DRUG STORE, An-
i Beliauskas sav., 1408 S. 49 Ave.

BANKOS.
NOWSKI IB SZYMOWICZ, 8813

Commercial Ave.
BARBERIAI.

GELIS, 670 W. 18th Street. 
Š“GLOBIS, 12259 W. Wallace

et._______________
NAS TRELEKAUSKIS, 3319 Au- 

jurn Ave. _______ __ _____________
LANAS PAŪLAUSKIS, 3237 South 
Morgan St._____ ____________________

? GLOBIS, 3347 S. Morgan St. 
K. PAGIS, 856 W. 33rd St._________

CIGARŲ IŠDIRBĖJAI.
M. CZEBNAŪSKAS, 2213 Auburn 

Ave.
PAKAKO IR SALDUMYNŲ 

KRAUTUVĖS.
Auburn Ave.
. Halsted St.

E. Oakley Ave. 
E. Kensington Ave. 
KOOPERATIVIŠKA 
Služinski Manager, 

^Halsted St._____________
GA, 4513 So. Wood Street.

s DUONKEPIAI.
ADOMAS WERTELKA, 3339 Auburn 

Ave.

FOTOGRAFISTAI.
THE ATLAS STUDIO 

Lietuviškas Fotografistas 
1719 So. Halsti d St. ir

3142 W. 22nd St.
JONAS RASHINSKAS, 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.

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

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

Street.
JONAS KROTKAS, 2454 S. Oakley 

Ave.
J. JUOZENAS ir J. KUCZIS, 2349 S.

Oakley Ave.
WAICZIKAUSKAS ir DARASZIUS,

325 E. Kensington Ave.
KAZ. ŽURAITIS, 3225 Auburn Ave.
BUČAS IR JANELIUNAS, 3440 So.

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

Court.
JUOZ. RIMKUS, 1520 — 49-th

Court.
MATULIS IR MIKOLAITIS, 1345 S. 

49-th Ave.
KONTRAKTORIAI.

JONAS MIEŽLAIŠKIS, 2342 South 
Leavitt St.

JURGIS ANDZIULIS, 1327 • 49-th
Court.

KRIAUČIAI.
JOZEFĄ STANKIEWICZ, 829 — 33-rd 

Street.
PRANAS KUZMARSKIS, 911 W. 33rd 

Street.
IZ. BRAŽINSKAS IR JUOZ.. STUL- 

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

Place.
JULIUS DVILEVICE, 1341 North 

Ashland Ave.
JUSTINAS ANTANAVICE, 1719 — 

21 Ellen St.
P. KAILIUS, 1410 — 49-th

Court.
KURPIAI.

JUOZ. KALINAUSKAS, 1405 South 
49-th Ave.

LAIKRODININKAI.
P. K. BRUCHAS, 3248 South Morgan 

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

MUZIKANTAI.
PRANAS KUZMARSKIS, 911 W. 33rd 

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

PERKRAUSTYTOJAI IR KUBO 
PRISTATYTOJAI.

ANT. ŽEBRAUCKAS, 2142 W. 22nd 
Place.

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

Leavitt St.
JONAS LUKUŠIUNAS, 2316 Hoyne 

Ave.

SALIUNAI IB BUFETAI. 
JONAS MAZELIAUSKAS, 3256 So.

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

Street.
PETRAS SZLIAKYS, 3231 Auburn 

Ave.
JUOZAS RIDIKAS, 3253 Illinois Ct.
ANT. LIEKIS, 3301 So. Morgan St.
J. JUKNIUS, 3247 So. Morgan St.

GROSEBNĖS IR BUČERNĖS.
ANT. ŠLIAUTABAS, 928 W. 33-rd St.
LAZ. BEINABAUSKAS, 3301 South 

Morgan St.

šiuoml apreišklu pagodotai vlsuo- 
menial, jog esu seniausias gydytojas 
aut Bridgeport©, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mų j savo locną namų po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nur austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendiatose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 S

leleplione Y iras 2716.
Ura visi pas 

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

TWO

Šita didelė metalinė lova su va
riniu padailinimu visokio koloro 
per šitą išpardavimą $7-9«

Šitą puiki didele komoda 
su medinėm renkinom su 
dideliu veidrodžiu $<1.48 
tik

Šitas \ 
sios ,ma 
parduos 
po

Šitas puikus viešruimio setas, 3 šmotą, mahogany finish 
šium arba skūra aptrauktas, dabar tik už

Mes turimgeriausius SIO

onas iLGAuaes, įau a*. Haiated 
•treet.

• KAZ. KUDULIS, 1942 Canalport Ave.
- JUB. M. CHERNAUCKAS, 1900 So. 

Union St.
PRANAS BASZINSKAS, 67’ W. 18th 

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

PETRAS JAUKSZTIS, 2158 W. 23rd 
Street.

JUSTINAS STALIGA, 1931 Canalport 
Ave.

. M. JLIELDAŽIS, 2065 W. 25th St.
_ DOM. SHEMZJTIS, 1750 So. Union 

Street.
_ JUOZ. S. k.HEMIOT, 644 W. 18th St.
1 JUOZ. SUKZDA, 645 W. 18th St.

JUOZ. KOWARSKAS, 2458 S. Western 
Ave.

ANT. EVANAUSKI, 2425 So. Western 
Ave.

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

ALEKSANDRA MATUTIS, 2425 So.
Oakley Ave.

J. J. RADOMSKIS, 2259 West 23rd 
Place.

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

Ave.
J. B. 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. DAUNARAVICZE, 12001 South 

Halsted St.
KAZ. ŽIOGAS, 12020 South Halsted 

Street.
JUSTINAS TAMOLIUNAS, 1443 So. 

49-th Ave.
JUOZ. NEFFAS, 1500 South 49-th 

Ave.
ANTANAS KLIMAS, 1410 So. 49-th 

Ave.
JUOZ. MAŽENTAS, 1336 So. 49-th 

Court.
JURGIS ANDZIULIS, 1327 — 49-th 

Court.
P. JUKNIS, 1442 — 49-th

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

15-th Ave.
JOS. RIMKUS, 1346 — 5-th

Ave.
S. RUZGIS, 1404 South 48-th 

Ave.
JUOZ. MALONE, 4837 West 14-th 

Street.
B. DAMBRAUSKIS, 1318 N. Ashland 

Ave.
JONAS NORBUTAS, 1719 Ellen 

Street.
ANT. AMBBOZAITIS, 1658 Wabansia 

Ave.
MIKAS GBUNKYS 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.
SPAUSTUVĖS.

CONSOLIDATED PRINTING Co., Sa
vininkai: Olszewskis, Žemaitis ir 
Ambrozius, 814 W. 33rd St., Branch 
4736 S. Wood St.

M G. VALASKAS, 349 E. Kensington 
Ave.

Turiu didelę salę uel 
mitingų, Kyeseii jų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.
5 -F*

Russian-Kmerican

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Amerikos. 

11% 
III 

II 
I

Rusijos ir
8% d. j Rotterdam 
III klesa

II klesa
J klesa
Laivai _

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

musų agentų, arba prie pačių persta
tytojo.

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

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausią 
gerai žino žmogaus didumą.

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją sav 

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdė

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 

1922 iki 1932 So. Hexisted Street, - Ch:
ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavė^

Kartus Laszai Del Skilvi

| 40,2

fe State Street
Tel. Oakland 1441

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! | 

Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio. j 
gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sul 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliu 
ligomis ir tt.

Aš pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptie! 
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodi 

’ aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje. I
Mano adresas tokia: j

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautieniaus- 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.

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

Pinigus siųskite ant adreso:

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago. 
____________________ iį < r-?___ _____

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

J. MAYZELS Aptiekei
2424 SO. OAKLEY AVE., CHIC

3225 S. HALSTED

ii-

BOELLS
Memorial Bell, a Specialty.

T. RADAVICZE, 936 W. 33rd St.
JUOZ. SELITSKY, 2015 Canalport 

Ave.
ADOMAS GENEVICZJUS, 2013 8auth

Halsted St,

Kaina ju nuo $15.oo
TeLEFONUOKIT AB RAŠYKIT KaTALIOGO.

Sustabdo klaidas, ' 
Platina bizni 

Stabdo nud 
Daugini 

Prašaliu

Suvirs 850,000 Nations 
teriq parduota pramonii 
pagelbėti jiems uždirbi 
nigq.

Jeigu, broli, liūdnas bnni, Vakarais 
liūdnume žuvi, tai pas RickĮ cik kas
dieną, Jis priima kožną vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5672.

Nežiūrint kaip didelį 
krautuve, ar kitokia u 
ur im e cash register j ] 
by kokiai krautuvei. ’

Pramonininkai po, 
naudoja National j 
eterius dėlto kad: j

DEL VISŲ įžJNIOS,
Kad aš dabar parduodu vyriškus če- 
verykus No. 6. £T*/i 7, šventadieni
niai, kurie buvo po $3.50 dabar $2.50 
ir mažiau. Moteriškus No. 3, 3% ir 
4, kurie buvo po $3.00 dabar $2.00 ir 
mažiau ir ant visų 'kitų ta vorų nu
mažintos kainos.

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

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolčikų, 
visokių, žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gronratoms 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,
CHICAGO, ILL.

J. W. Zacharewicz
Notary Public, Seal 
Estate ir Insurance.
Esami navoj u Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pus lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Registerį už 
pinigų ne kokia kita firma ant pasaulio.

The National Cash Register
47-49 E. Randolph Chic:

TELEPHONE CENTRAL 1211.
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KAT

De.20. Kaina

Visotinas Išpardavimas Krautuves TEL. DBOWEB 285

3

I “LIETUVA” I
Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill

PAIEŠKOJIMAI,

So. Wood Street S
5štininkas,

kurią 
Apart
gražų

viena ant ki- 
moksliška di- 
193. Kaina 60c. 
................... 75c. 23 KABALAS, arba Salamono Bu

klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. PusL 26. Kaina tiktai 15c.

6 Rašomoji ma- 
kiekvienas 
to duodame 

albumą

Parsiduoda la- 
Sa- 

6i 
M. 
St.

stin.

us,

histracija Dr-stes Šv 
M&teušo Apaštalo.

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

ntanas Mazelanskis Pagelbininkas, 
3302 Co. Morgan St.

Nikodimas Overlingas Rišt. Prot.
3245 So. Morgan St. 

A'-t anas Kasparavičia RaHL Fin.
3239 Auburn Ava.

ITazimieras P. Sirus Išdininkaa, 
918 — 33rd Street.

ign-’.'.as Brazausfcis Knygius, 
3220 Illinois Court.

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

Parsiduoda saliunas netoli Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. .------2_
bai pigiai, jaigu greit kas pirks, 
vininkas turi saliuną kitur, tai 
nori pu t d doti. Atsišaukite pas:
J. Tananeviče, 670 W. 18th 
(fu—27).

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, Hl. 
(25—27)

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

(26—28)

klojimų, susirlrikdkvl 
dų Į požeminius nrvĮ 
bomis vadinamus, U 
die dar tebrandasi u 
217. Kaina . * 
Ta pati apdaryta . .

ant pamal- 
I, katakum- 
rie ir šlau
nie. PusL 

35c.
HMfe. 50c.

je telpa 13 Įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lietu
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nljallškų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. 25c

16 DANGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią Įtekmę turi 
tos. Knyga yra 
dėlės vertės. Pusi. 
Ta pati apdaryta

17 GELŽKELIS. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ......................... 10c.

22 HUMORAS IR SATYRA Su
taisė P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny- 
fa. Jei busi nulindęs paimk tą

nygd, o ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina ................................. 50c.

DYKAI. — Pirkite pas mus $6.00 
vertės tabako ir išsiskirkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 1. Naujausias im
portuotas fonografas, su didelis nike
liuota dūda ir rekordu, kuris grajlns 
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 inranklal gražioje 
dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 
šaukštukas cukrui, 
žinelė, 
vartoti, 
siskirti:

‘^1

11gali 
iš- 

foto- 
grafijoms su mužike, 10y3 coL augštą. 
Gražu užboną alui, su muzika, 81/, 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 pačtiniais 
ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 
pakelių tabako už 6 dolerius, dovaną 
per expresą.

Kam prekės nepatiks, gali JĮ su
gražinti.

S ŠV,

Draugiscziiį reikalai
as,

Rašt.,

rlus,

ubo.

SOS,

ka.

R 20 metų senas laikraštis |Kunig

Telephone Yards 1454

Chicago, ill

8

kas

9Box in.

Tik $225.00 ir aukščiauANT PABDAVTMO

50c.

:J Lb

Atsišaukite prie savininko

, Piim., 
d St.

rmitage Av.
Kasleriv.8,

ršt., 
St.

Ka'.na
Lietuvių

3502 So. Hatsted Street,

14 BROLIS IR SESUO.
Parašė Vaikas. Labai 
šių' dienų atsitikimų

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

(24—27)
h 
manau Rast..

20 GULIVERO 
nonas šalis. 
Yia tai labai 
aprašymus apie t. tsitlkimus 
liaujant po išsvajotas šalis.

augystės 
1.

LAKE..
sėdis,

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
pasibudinlmas prie apmislyjimo 
Kančios Viešpaties^ Jėzaus Kris- 
taus. Pusi.

lie-
57.

25c.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eiles. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. PusL 21. Kaina 10c.

i ĄPSAKIMĖLTAI. Keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir
išvertė Siūlelis. PusL 75. Kai
na ..............  25

>rez., 
t.
t. Rcšt.,

Kliubo 
acija. 
LE, PA 

’irmsėdi^ 
St.

VYnAr PASITEIRAUKITE so

Skausmai

Senu patyrusiu ir pasekunsątausiu specijalistu Chicago] 
aplanko ravo ligonius ypatiškai.

Kalbame viso

mas, Ligos Kepenų ir 
Inkstų

Patinusias Gyslas, -------------
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

TAUPYKI! PINIGUS.
Keistuto Paskolinimo ir Buč-izojimo 

Dr-stė No. 1 (spulka).
Nauja 40ta Serija atsidarė Gegužio 

11 d. 1911 m., ant Dr-tės susirinkimo 
kuris atsibuna kas ketvergas 8 vai. 
vakare J. Ridiko svetainėje, 3251 Illi
nois Court. ši spulka yra seniausia 
iš visų lietuviškų spulkų Chicagoje. 
Akcijos kaina 25c., taigi draugai gali 
užsirašuti. akcijų, akcijos
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 savaites. 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. Pileekas Sekretorius, . 

730 W. 17th St.
Chicago, Hl.

KATAL.IOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj. -z'
No.
1 GR A M ATIKĄ. Trumpa 

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Amerikr- 
je. Pagal Stuobrį Ir kitus ps-^ 
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai' 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuvišką kalbą ir rašybą. PusL 
102. Kaina drūtuose audekli-

. niuose apdaruose .............. 50c.

24 KAIP ATfSRADO JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
PusL 35. Kaina...................... 10c.

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ IS 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

Prez., 
It

Is, Sekr., 
a St.

sierius, 
St. 
apelonaa,

rn Ave.

Dr-tes Šv. 
pi. Sm. 
ckas, Prez.,

r ice-Pre zident s, 
Lore St.
! Prot. Rašt, 
field Ave., 
Finansų raStinin.
(field Av.
L Kasierlus, 
tags Ave.

O.

(S BARRE, PA.
s, Pirmsėdis, 
Avė.

Pagelbininkas,
L St.

Prot. Sekr., 
Box 172.
Flu. Sekr.,

k Avė.
Kasierius, 
Box 171.

Lietuviškos 
•augystės 
>ė”. 
misėdis, 
b St.
Itokolų Rašt., 
? St.

Kasierius, 
St.
Padėjėjas, 

PI.

ržiaus Ant 
Lake.
Birmscdis, 
ge K v. 
Pagelu., 
>d St. 
rtokolų Rašt 
insi St. 
,št. Fin., 
i na St. 
Išdininkaa, 
ore St.

Jaunikaičių 
lėtoių.

KELIONĖS į nesi
vertė P. žemutis, 

puikus ir juokingas 
....... ke- 

Už- 
imahti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi. 
98. Kai na .................. 50c. 
Apdaryta ................. ,-................ 75c.

26 KATORGON. Atsitikimas Mu
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo
vas be jokios mielaširdystės kan
kino -ir žudė nekaltus žmones ar
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina ............................................. 10c.

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

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

Gegužinė (Pic-nic).
Visų Lietuvių Chicagos, 

jos apielinkčs ir Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininkas”. Pa
rengtas visiems žinomam 
darže Schuth’s Grove, Ri
verside, Ill, Nedėlioję, Lie
pos (July) 9 d., 1911. Pra
džia 9 vai. ryto. Inžanga 
25c. porai.

Paieškau savo pusseserės Mortos 
iasarskaitės, bus apie metai kaip 
tvažiavo į Ameriką, į De Kalb, HL, 

bet ‘dabar nežinia, kur. Paeina iš 
šeškų sodos, Panevėžio pav., Kauno 
gub. Meldžiu kad ji pati atsišauktų 
arba kas kitas duotų žinią, nes aplai- 
kys atlyginimą, po antrašu:

Ant. Keciaris,
222 Market St., De Kalb, Hl.

Paieškau Karolio Ramanausko, Val- 
nėkų kaimo, Jono Brainio Palavkų 
kaimo, abu Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Stumbriškių volosties, Subačių 
parapijos. Pirma abu gyveno Wa
terbury, Conn. Prašau atsišaukti ant 
adreso:

Juozapas Szarkunas, 
2231 N. 15 St., Springfield, Ill.

Paieškau Elzbietos Lemezukčj, per
nai pavasarį išvažiavo iš Ško
tijos į Ameriką ir aš dabar norėčiau 
žinoti kur ji yra. Meldžiu jos pačios 
i.r kas kitas kas ją žino pranešti man 
ant antrašo:

Juozupas Kaniuška,
218 River St., Exeter Boro, Pa.

(26—28)

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

Chas Brazas, 
368, Westville,

(26—27)

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).

Parsiduoda pirmos klesos bučernč 
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. į Nornti pirkti 
atsišaukite ant adrss^: M. T. Kezes 
2055 W. 25 St., Chicago, Hl. (25—27)

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

Parsiduoda Barberšape, ant dviejų 
krėslų ir 3 stalai grajinimui boles ar
ba pool room pigiai iš priežasties ‘sa
vininko užsiėmimo su kitu bizniu, arba 
paieškau barberio atsakančio tą darbą 
mokančio, mokestis atsakantis. Kreip
kitės pas savininką ant adreso:

J. Kodis,
De Kalb, DL

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevl
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
moklnimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 25c.

KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Deharbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mažiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. PusL 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam'plotui pasakai
tės. PusL 1551 Kaina drūtuose 
apdaruose ..........................................50c.

NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti Ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 50c.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti valkams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 
so apdaruose ............... ............ 65c.

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. ... Kaina 
drūtuose apdaruose .....'....50c.

BELETRISTIKĄ.
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos -Ir . Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. PusL 
24. Kaina ..............  tOę.

AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi ui savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ........................ 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lai
kų apysaka. Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
Ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina __........
Ta pati apdaryta .

11 APIE RŪKYMĄ Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kok| 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkolioliškl gerymaL Pusi. 
23. Kaina ...........................  10c.

j APSIRIKIMŲ KOMEDIJA At. 
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienklevič. Išguldė Lap- - 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina ...... 15c

Apysaka, 
užimanti 
apysaka, 

verta perskaityti kiekvienam 
tuviul-tėvynainlui. Pusi. 
Kaina ............... ...........................

15 CIEOOBIUS DOMICUONAS IR 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo- Pa
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecorlul Do- 
Bidjonui. Aprašyta,. kaip . plr- 
■Mią katalikai, venrds mi pene-

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

Vyriški viršutiniai ir apatiniai marškiniai, kelnės 
šventėms ir darbinės, skrybėlės, naktaizos, kalnieriai, 
vyriškos ir moteriškos pančekos; vyriški ir moteriški 
čeverykai ir daug kitokių daiktų, kas kam reikalinga, 
turime. Viskas tas, turi būti parduota bėgyje vieno 
mėnesio ir namas išrandavotas, nes savininkas neatbū
tinai turi išvaduoti į krajų. Todėl, pasiskubinkit kol 
dar visko yra pilnai ir naudokitės iš pigumo, tuom už- 
čėdysit sau dideli procentą, nes viskas bus parduota už 
NUMAŽINTĄ Mainą, nes čia parsiduoda ne kad už-' 
dirbti, bet kad yra reikalas išvažiuoti, ir todėl užčėdy-1 
šit “štorninko pelną” sau. Jaigu kas mislytų kitaip/

pirksit, bet įneš busime užganėdinti, kad persitikrin
si^ jog tiesą1 sakom, kad atsakantis tavoras ir pigi 
kaina. Jaigu kas norėtų visą tavorą paimti kartu ant 
biznio, tai labai linkime, ba tai gera proga; biznis iš
dirbtas ir nesigailės nupirkęs. Atsišaukite pas,

K. STULGĄ, 45>3 :
*' ’CHICAGO, ILL.

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Lotai! Lotai!
Ant 46 gatves S. Fairfield Av. So. Wash 
tenaw Ave. S. Talman ir S. Rockwell St

Vanduo visų? ant lotų įvestas. Geriausia proga 
Lietuviams nusipirkti tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chicagos, kadangi tenai la
bai puikus oras: r. Tenai prieina karai Western Ave. 
ir 47-tos gatvės, ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c.

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

Dabar yra geriausias laikas pirkti šiuos lotus,
i o ones šiuo laiku yra geriausiai statyti namus kadangi jau 

oras gana šiltas.

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Iwrgan St Chicago

Kleker’s Photo Studio
Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su di
džiausiu pasistengimu: veselijų, kliubų ir visokios rūšies foto- 

Mano specijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 
iš mažų į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvės nuo 

kunigo, ateikit pas .fotografiją į rėmus.
1645 West 47-th Street CHICTfW

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

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

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

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

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirakant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą sinsti per 

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške aut išleisto
jo ranką, adresuojant šitėip:

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

RAŠYK taojaus, o gana* vienq “Lietuvos” ntnuerj ant pažiūros dykai.

Atsa&ančiausias 
Listuvls

Aš nonų kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Stnkturos, U.
Kraują Nuod‘Į. Netviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyru Hgn,

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daujį pinigų ant d 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems; žmoninas, 
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį b 
riuomi tikrai ir ant visada išlydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKA
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. ___
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu^Jgyta 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tams 
siu kaip išsigydyti ir

ISgydau visiškai figas skilvio, plaučių, kepenų ir i 
Nemokėk ui nopasekmingą gydymą—NEtSZGYQO, NIĖMO

Slaptos
Vyru Ligos

i£gydomo& greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Fajiegos, Gyslų Hty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubėgi m ai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- (Ištyrimas Dovanai)

UZNUODIJIMA
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, SzuB- 
votes. Niežn Hemorhoidus,

Naikinan-

Vidurines Ligos, ------ —-----
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios k- nerviškos moterų 
ligos.dies Hgos. .

V1SISZKO I8ZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
savo ligos man. Mano preke yra Žema ir pritinkanti pne mano at- 

sakunčiogydymo. o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente-
jimų. (KODĄ DOVANAT./ Kalbame Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183 SS CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vok. ledeliams nuo S ¥>□ iki 4 po
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pa-

ati-

Atmainos įstatymdavystėje.
Didelės atmainos Illinois 

valstijos įstatymdavystėje, 
apimančios taippat miestą ir 
pavietą Cook, įeis į galę jau 
nuo 1 dienos liepos š. m., iš 
kurią svarbesnes čia prive
dama:

Padidinimas Chicagos 
prieplaukos.

Uždėjimas skyriaus 
vieto ligonbučio.

Dunning’o įstaigos 
duotos į valstijos kontrolę.

Nauji II ir VII armijos 
pulko ginklą sandėliai.

Nauji įstatymai automo
biliams.

Miesto valdžiai pavesta 
rūpinimasis apie pardavinė
jimą sprogstančios medžia
gos.

Piečius del ežero maudy
mą dabar miestas galės pa
sisavinti per teismą.

Jackson parke paskirtas 
piečius del Field’o muze- 
jaus.

Įvesti į vartojimą pope- 
rinius puodžiukus gėrimui

Parką policijos algos fon
das.

Miesto darbininką algos 
fondas.

Stropi priežiūra sanitari- 
nią laiilygą visoe vietose, 
kur yra pardavinėjami ir 
taisomi valgomi daiktai.

Lombardą savininkams ir 
geležies pirkliams uždraus- 

> ta priiminėti prekes nuo ne-

Gerti smarkius gėrimus 
traukiniuose uždrausta; ga- 
įlhna gerti tiktai bufete ir 
■valgomam vagone.
L Nauji asekuracijos įsta- 
Kii.'
V Kriminališkose bylose ga
mina apeliuoti.

■Sveiki namai del darbi- 
■ ninku.
!■ Ch i c a go s pram onininku
|Hisi vieni j imas “Chicago
■Association of Commerce” 
■sumanė statyti darbinin- 
’įams pavyzdingai įtaisytus 
namus. Tuomi sumanymu 
manoma prašalinti senus ir 
netikusius namus, kur dar
bininkai gyvena kartais po 
tuziną ir daugiau vienuo
se kambariuose. Penki tur
tingi pramonininkai paža
dėjo suaukoti po $50.000 — 
arba kartu ketvirtdąlį mili
jono dolerią — statymui pa- 
^^įnga^s^^M namą pa- 

e • Randa
■ . ' .K sulyginant 

° chirl)i- 
dai>bą eRi 

■i sutaupintu 
p tramva-

4 . . '■imui pinigus.

nuo turt0-
tarybą jau pra- 
mokesčius nuo

Chicagos tur- 
.’■■■■‘Blidesnią korpora- 

' .■■arpo korporaciją 
turtą padavė: 

Edison Co.
Chicago Te- 

P^moneCo. — $14.917.034; 
Marshall Field & Co. — 
$5.917.000; Carson Pire 
Scott & Co. — $2.324.342; 
John V. Farwell & Co. — 
$1.969.207; Boston Store — 
$1.350.000. Mokesčiai liko 
uždėti ir ant sekančią fir
mą, turinčią mažiau milijo
no abelno turto: The Fair 
Store — $994.900; Mandel 
Bros. — $725.000; N. K. 
Fairbank & Co. — $526- 
272; Siegel Cooper & Co. — 
$523.035; Hart. Schafner &

Marx $500.000; Butler Pa
ler Co. — $450.000.

pavedantieji Civili- 
Tarybos Komisijai

Smūgis politikieriams.
Nuo pirmos dienos liepos 

įėjo gyveniman nauji įsta
tai, 
nes
visišką kontrolę valstijos, 
pavieto ir parką valdišką 
vietą. Tai yra didelis smū
gis politikieriams, iš kurią 
dabar atimta tiesa dalinti 
“riebias” vietas savo šali
ninkams. Pagal naują tvar
ką į betarpinę Civilinės Ko
misijos valdžią pereina 
1.400 valstijos valdininką, 
2.000 pavieto, ir apie 3.00C' 
parką valdininką.

Plumbertą laimėjimas.
Amerikos Darbo Federa

cijos pildomoji taryba pas
kutiniame savo posėdyje 
Washingtone išleido įsaky
mą, pripažinstantį tiktai 
vieną plumberią uniją tie-

prieš plumberius 
šviesos ir vandens pravedė- 
ją uniją įsakyta panaikinti. 
Abieju uniją nariai turės 
susitaikinti ir prigulėti : 
vieną abelną organizaciją.

Bet pravedėją unija prieš 
tokį pildomos tarybos įsa
kymą smarkiai protestuoja, 
taip kad dar vis nematyti 
pabaigos, tos blčdingos pa
tiems darbininkams kovos.

Naujas skandalas.
Merriamo komisija, ku

rios egzistavimas išsibaigė 
pereitos savaitės utarninke, 
miesto valdybai i pranešė 
paskutinius savo darbo vai
šius: Komisija savo atskai
toje skaitlinėmis parodo, 
kad miestas kasmet nustoja 
$45.000 delei netikusio ve
dimo t. v. “dog pound”, kur 
laikomi yra sugaudyti gat
vėse šunes. Komisijos at
skaita parodo taippat kon
trakto kainas už kritusius 
mieste arklius. Už visus 
kritusius arklius miestas 
gauna į metus tiktai $25, 
kuomet turėtą gauti ma
žiausiai $45.000.

Merriamo komisija taip
pat smarkiai užsipuola ant 
miesto statistikos biuro, 
miesto daktaro, tramvają 
eksperto, žuvą inspekto
riaus ir miesto architekto- 
riaus.

Traukimą susidaužymas.
Specijalinis elektrikinio 

geležinkelio traukinis, kur
suojantis tarp Chicago ir 
Milwaukee, o vežantis apie 
300 delegatą iš vokiečiu 
dainininką suvažiavimo Mil
waukee, susidaužė su kitu 
traukiniu tarp North Chi
cago ir Waukegan. Nelai
mėje liko lengviau ir sun
kiau sužeista apie 20 keliau
ninką. Susidaužymo prie
žastimi buvo nepermatomas 
rūkas.

išli-Nepaprastas gyvasties 
kimas.

Naujai didmiestyje stato
mam Heisen’o name, prie 
Madison ir Wabash avė., 
dirbantis ant dvidešimto 
augšto darbininkas Eustice 
paslydo ir puolė nuo gele
žinio balkio. Puolančio bal
są išgirdo dirbantis ant de
vyniolikto augšto darbinin
kas Murray, kuris sugriebė 
puolantį Eustice už drabu- 
žią ir taip stipriai jį pa
braukė, kad nors jo nega-

Svarbus dalykas.
Viename iš geriausiąją 

medicinišką žurnalą randa
me pasakyta, kad daug esą 
žmonią, kurie kreipiąsi į gy
dytojus su tūlomis pilvo li
gomis, visai nežinodami.

jį į šalį ir tokiuo budu^ft 
gelbėjo jo gyvastį. Eustice 
nupuolė ant aštuonioliktojo 
augšto balkią ir ten užsi- 
aikė.

Po tokio nepaprastai lai
mingo puolimo, Eustice pa
sikėlė ir norėjo dirbti to
liau, bet draugai jam nelei
do ir nusiuntė jį į ligonbu- 
tį, kur gydytojui apžiurėjus 
atrasta tiktai lengvais sužei
dimas dešinės kojos.

Nepilnamečiai plėšikai.
Trys vaikai, dar vos kiek 

paūgėję, ant kertės N. Ada 
ir W. Madison gatvią už
puolė kokį — tai K. Dew
ing^ ir pagrąsinę revolve
riais atėmė iš jo $9. Vie
ną nepilnametį plėšiką, 15 
metą amžiaus J. E. Pierce, 
policija kiek pasivijusi tuo
jaus sugavo, o kitus du, bū
tent 17 metą K. Cummings 
ir 17 metą R. Unger, poli
cija areštavo kiek vėliaus.

Biaurus užpuolimas.
Šalę Chicagos ant farmos 

Plainfield, Ill. kokis — tai 
v(ti®Fa užpuolė ant farme- 
rio M. Allen’o dukters Blan- 
kos. Valkata atėjo į Alle- 
n’ą namus ir nuo Blank os 
pareikalavo valgyti, kuo
met gi mergina atsisakė to
kį brutalą pavalgidyti, val
kata parmetė ją ant žemės 
ir, pagriebęs nuo pečiaus 
puodą su verdančiu vande
niu, išliejo nelaimingai mer
gaitei ant veido.

Drąsi mergina, nepaisy
dama skausmą, pakilo ir iš
bėgusi į kitą kambarį atsi
nešė revolverį. Valkata 
vienok iš jos ranką išlupo 
revolverį ir pagriebęs mer
giną, nuvilko. į rūsį, kur 
taip smarkiai trenkė ją į 
grindis, kad mergina nusto
jo žado.

Po valandėlei atsipeikėju
si mergina pakėlė trukšmą. 
Visa apylinkė sukilo ant ko
ją ir pradėjo ieškoti užpuo
liką. Į porą valandą vė
liaus polieja valkatą suga
vo. Idant išvengti linčiavi- 
mo teisėjas Cain tuojaus 
l^epė nugabenti valkatą į 
Joliet kalėjimą, kur jį teis 
prisaikintoją suolas. Už
puolikas vadinasi William 
Burke.

Tautą paroda.
Liepos 4 dieną, lyginai 

kaip ir pernai, atsibuvo vi
są tautą historijinė paroda. 
Ėmė dalyvumą keliolika 
tautą, kurios buvo jau pa
minėta pereitame ‘ ‘ Katali
ko” numery. Kiekviena 
tauta turėjo savo tam tik
rus vežimus, ant kurią bu
vo perstatoma historijiniai 
momentai. Pav. lietuvią 
vežimas perstatė: Lietuvos 
karalius Gediminas su savo 
kariuomene paima Kijevo 
pilį. Paroda labai dailiai 
išėjo, buvo ko pažiūrėti, tik 
vienas nesmagumas buvo — 
perdidelis karštis, kuris 
Chicagos gyventojus jau ke
linta diena smaugia. Paro
dos dienoj buvo karščio 102 
laipsniai 4 vai. popiet. To
kią karščią nekuomet čio
nai dar nebūta. Kasdiena 
žmonią desėtkai krinta.

Platesnis parodos aprašy
mas su paveikslais bus at- 
spauzdinta sekančiame 
“Kataliko” numery.

vo liga, tik 
kiekvienas’ 
kad, jaigu 1 
tvarkiįMaBi

Riova. Tečiaus 
gydytojas žino, 
itk atsakomai su- 
^ą ir visus val

gio virškinimo organus, tai 
ir džiova išgydoma. Tas 
parodo, kaip stropiai reikia 
daboties net mažiausiuose 
susirgimuose. Jei vartosite 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine, tai bus geriau
sias jums vaistas panašiuo
se atsitikimuose. Jis išvalo 
organizmą, sustiprina ir re
guliuoja organą veikimą. 
Suvirškinto maisto maitin- 
gosios dalįs veikiai kraujo 
išnešiojamos po visą kūną, 
o nudėvėtos ir nebereikalin
gos medegos iš jo prašalina
mos. Vartokite šitą vaistą 
visada, kaip tik pajusite, 
kad j ūsą viduriai netvarko
je. Gaunamas visose aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333 — 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill.

JOHN M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pare uodą 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: 
nedčliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, Ijaip ikišiol.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon epinigus ar moka 
3%. Skolina pinigds ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines'..' skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams, g? Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. '

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. ‘Ji uo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarj ,sjZ valandą vakare: 
nedėliomis, ’ utarm akais;, ir- pėtuyčioms. 
Kitoms visoms;..dienoms bus atdaras'iki 
9 vai. vakaro, kąip ikišiolei.

MIKAS J.TANANEVICZE 
670 W. 18th St. Chicago.

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda Šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčliomis, utarninkais ir petnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, Kaip ikišiolei.

JOHN J. BAGDŽIUNAS
2334 S. Oakley. Av. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo. birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne- 
dčliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

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 Suryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir petnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaias iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

NEW CITYjSAVINGS 
BANK

4601 S. Ashland Av: Chicago
Priima bankpn pinigus ir moka 

3<fy. Už sudėtus pin jus musą ban
ko j duodama čekią knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti 
visur. ---- —x
Estate, 
lotus.
(boxes) po $2.50 metams.

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo bankines skryneles
* . Parduo

da laivakortes fe. siunčia pinigus į vi
sas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nud birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6-valandą-vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir petnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduod^^nainus ir lotus. 
Parduoda šifksrtesHr siunčia pinigus 
•į visas svieto dal^B

OFISO VALANWS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. N£o birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarą 
nedėlioms, utarni 
Kitoms visoms c 
iki 9 vai, vakaro j kaip iki ii; lai.

s 6 valandą vakare: 
įkais ir petnyčioms. 
[enema b”s atdaras

Bankinis
— =Pirkimui Laivakorčių. =1

Žemiaus suteikiame kainas ant nekurtą liniją išvažiuoji 
jantiems Amerikon. Mes turime geriausias laivą kompanija  J 
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. 1 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip k< 
kad nepatekti į rankas apgaviką, kurie nuo keliaujančią pin? 
musą bankinį kantoną tūkstančiai žmonią atvažiuoja ir išvaži 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivą surašą:
Iš Krajaus 
$ c 
40.00 
45.00 
40.00 
38.00 
40.00 
38.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 1 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dj 

2.50 Vaikai mažiau vieną metą ... .......         J
- x Vaikai nuo vieną metą iki 12 metą, moka pusę kainos . ] 

Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis 
turi mokėti pagalves taxą $4.00, todėl tie turi būti pridėti! 

kortės kainos.

KOKIA LINIJA./
Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New YoJ 
North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eini 
North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg 
North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina' 
Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplauk 
Holland American Linija tarp Rotterdam ir New Yo:

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: VJ
......................Hamburg     B 
..................... Bremen  J
................ Antverpen............ .................■ 
............. .  Rotterdam ..............................■

Vaikai: 4 metą lig 10 metą pusę, nuo 10 metą pilną kainai 
metu dykai. ■

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiks 
tingiausias informacijas. I

Visiems lietuviams žinoma, kad musą bankinis kontoras y n 
geriausias už visus kitus, tai ir geriausiai ir saugiausiai siunčia’ 
ir pinigus Lietuvon ir į kitas dalis svieto. .

Visuose reikaluose kreipkitės į musą Bankinį Kontorą adresui

Tarp Eytkuną 
5.00 .... ........
5.25 .......... 
7.10 ..............
6.65 ..............

J. M. Tanane1
3244 So. Morgan St.,

Severos gyduoles išsiplatino, nes jos vertos užsitikejimi

Vasarine liga
cholerina, vidurių liuosumas, greitoji, 

traukliai ir slėgimas skilvio — kankina 
vaikus ir suaugusius dabartinėj metų da- 
lyj. Tokios ligos tankiai turi blogas pa
sekmes, jaigu jų tuojaus neprašalinus 
vartojant

Severos
Gyduoles prieš Cholerą 

ir Greitąją
Didesnė bonkute 50c
Mažesnė, bonkute 25c.

Tavo inkstai negali išlaikyti nuolatinio 
intempimo, kuriame randasi, ir dėlto sil
psta. Privalai juos sustiprinti, nes nuo 
stiprumo inkstų priklauso viso kūno svei
kata. Pasieksi vieną ir kitą vartodamas

Severos
Skilviui Kartu

Bonkute vienas doleris.

Severos gyduoles pardavinėja aptiekoriai ir gyduolių pirkliai beveik 
visur. Niekados neimk jokiu kitu gyduolių, 

jaigu jas tau siulintu. vitton tikru Severos Gyduolių.

Negali išlaikyti Ranku drebeji

Severos
Gyduoles Inkstams 

ir Jaknoms
Didele bonkute $1.00
Mažesne bonkute 50c

Del ištikimu gydomo patarimu rašyk in musu Gydymo Skyri

Miršta iš ba
turėdami viso ko iki valiai.l 
žmonių likimas, kurie turi sugl 
škinimą. Jiems yra stoka afl 
suvalgo, tai visados kenčia sll 
smus, kuris negali gerai virškiii 
link tokį padėjimą, vartodamas

neramumas, susierzinimas, nem! 
mė ir rūpestis — tai yra nekuriel 
škimai silpnumo ir suirimo ner j 
nok yra gyduolės, kurių kiekyje 
vartojimas suteikia ramumą sH 
nervams ir priduoda jiems sve.lJB 
tok 1

Severos
Nervotoną

Doleris '
Bonkute

12
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