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Iš Rusijos.
Dar vienu savotišku Ru

sijos gyvenimo apsireiški
mu yra saužudysčių epide
mija. Skersai ir išilgai pla
čiosios Rusijos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose žu
dosi seni ir jauni, vyrai ir 
inoterįs, jaunuomenė ir vai
kai, įvairiausių luomų, už
siėmimų ir amžiaus žmonės. 
Pastaraisiais laikais toji 
saužudysčių epidemija pa
rodo negirdėtas, pasibaisė- 
tinas-skaitlines.

Nesenai apleido spaudą 
suvestos saužudysčių skait
linės tiktai vienam Peter
burge, kurios parodo, kad 
šiais metais saužudysčių 
Skaitlinės, sulyginus su pe- 
ijeitais metais, pasidaugino 

įpuo 1432 iki 1573 asmenų, 
■)06 vyrų ir 569 moterių, 
■aužudžių skaitliuje buvo 
■3 moksleiviai. Didžiausias 
Kaužudžių skaitlius nuo 18 
Iki 
■87,9 nuoš
Imas nusižudymo jaunesnės 
fkaip 10 metų mergaitės.
V Saužudysčių priežastis iš- 
Įaiš kiūtos 906 atsitikimuose, 
įkas duoda 57,6 nuošimčius 
’abelno skaitliaus. Tos prie- 
ižastįs labai įvairios. Dide- 
iliam žmonių skaitliui žudy- 
pnosi priežastimi buvo var- 
kojimas alkoholinių gėrimų 
B— 182 atsitikimai. Toliau 
Eina bedarbė ir stoka pra
gyvenimo iškaščių —141 at
itikimas; šeimynos nesuti- 
Himai — 48 atsitikimai; nu- 
Htojimas vilties gyvenime — 
■5 atsitikimai; išmėtymas 
■- pametimas pinigų — 12 
Bftsitikimų, lošimas korto
mis — 3 atsitikimai. Tar
me kitų žudymosi priežas- 
fcių, parodoma, prašalinimas 
[iš gimnazijų, policijos kra- 
ttos, ištrėmimas iš sostainės, 
Ueapkentimas paties savęs 
■ž tai, kad teisme davė pa
rodymus ne kaipo drąsus 
Kyras, bet kaipo apgailėti- 
Fnas bailys, nenoras tarnau
ki, apkaltinimas padegime, 
[apkaltinimas rusų nekėnti- 
Įtne, noras pasiliuosuoti nuo 
•rilystos kariuomenėje, iš- 
likvojimas pinigų ir t. p.
I Kas-gi išplatino tas sau- 
■udystes, jei ne biurokrati- 
Eis tvarka su savo prieš- 
■auda, kankinimais, kartu- 
wnis, sušaudymais ir vi- 
SMu^nonagodojimu žmo- 

tiesų ir j<-

rteismas. pa- 
septynis ka- 
už užpuoli- 

io sargybos, 
iti caro pa- 
Įausmę kito
ms.

■i karo teis
ius Gračevo 
■kaltinamųjų 
like pakarti, 
i laikui į ka
ilių rotas.

Poltavoj liko . išpildytas 
mirties pasmerkimas Mol- 
čanovo už išplėšimą cerk
vės. Pasmerktieji kartu su 
juomi jau pirmiau pakarti.

Odesos slaptosios polici
jos nuovadoje atvestą tyri
nėjimui jauna mergaitė Po- 
grebinskąja šoko per langą 
nuo ketvirto augšto ir ant 
vietos užsimušė. Mergaitė 
buvo kaltinama siuntinėji
me grąsinančių laiškų.

Ekaterinoslavo gyvento
ji; kuopa pranešė prokuro-^ 
rui, kad 4-toj policijos nuo
vadoj policistas kaliniams 
neduoda vandens, vagia ski
riamus pragyvenimui pini
gus, muša kalinius ir vieną 
iš jų ■— Titarenko užmušė. 
Prokuroras tą skundą per
davė gubernijos valdybai, 
kuri... visą dalyką atmetė.

Netoli Ekaterinodaro, No- 
vorosijsko geležinkelio lini
jos tunelyje, traukinyje ve
žami apkaustyti kaliniai 
nakčia užpuolė ant sargy
bos, atėmė iš jos ginklus, 
vieną užmušė, o penkis su
žeidė ir, nušokę nuo trauki
nio, pabėgo. Iš skaitliaus 
21 pabėgusiųjų 16 kalinių 
sugauta. y.

Kutaiso gubernatorius vi
siškai atsisakė durnos atsto
vui Gegečkori duoti leidi
mus pranešti kur-nors du
rnos darbų atskaitą, taippat 
skaityti prelekcijas kokia
me — nebūt klausime. 

į Krasnojarske pasmerk
tas šešiems metams kator- 
gon -Spasko vienuolyno re
gentas Obrin, "išžaginęs 8 
vaikus. -1

į Anglijos karalius dėkoja 
savo pavaldiniams.

j Liepos pradžioj e Anglijos 
karalius Jurgis išleido į An
glijos tautas tam, tikrą raš
tą, kuriuomi Visiems dėko
ja už velijimų išreiškimus, 
parodytus jo vainikavimo 
laike. ,. . /

į Štai to Tašto turinys;
Manosioms tautoms: 

Šiandie, kuomet vainikavi
mas ir su anuo Sujungti vi
si ap vaikščiojimai praėjo, 
trokštu užtikrinti visas Bri
tanijos tautas kas link iria- 
no dėkingumo už jų širdin
gą prisirišimo apreiškę 
Atjaučiau toj puikioj ir 
kiltoj vainikavimo ceremo
nijoj iškilmingą savo gyve
nime valandą, ne menkiau 
kaip sekančiomis dienomis, 
kuomet mano tautos mane 
sveikino ir pripažino savo 
monarchą. O to lojališku- 
mo apsireiškimai pasirodė, 
ne tik čionai, iškilmingai 
važiuojant į Westminster 
Abbey ir kitur, bet ir tūks
tančiuose velijimų, .atėjusių 
iš už jurų, iš tolimų Brita
nijos šalių.

Nusitikėdamas, . kad tie 
simpatijos apsireiškimai del 
karalienės ir manęs,'po Die
vui yra mums geriausiu spė
kų šaltiniu, žengiu ateitimi 
šu atnaujinta Viltimi, 
bent kokios sunkelybį^Bs^ 
Bistotų prieš

no tautas — visi susivieni
ję pasistatysime drąsiai 
prieš tas šui^enybes, o vis
gi su Dievo ^agąlba puikų 
rezultatą:. —
■George. N '■= .'y

Bile vietįfts ^mirtingas 
žmogelis pa|Mgt^J parašyti 
dar dailesnius žodelius, jei 
turėtų karalius išteklius ir 
jam butų leista krėsti viso
kių ten “va^ikavimų” ko
medijos. . Jg; ' 

■ ■■ ■ - . -įs - ■ ■

Prūsų seinąks pertrauktas.
, Vokietijos kancleriaus 
paliepimu atidai pertraukta 
neąpribuotam laikui Pr-usų 
seimo posėdžiai delei negra
žių atsitikimų, kuomet li
beralai atstovai buvo parei
kalavę rinkamų reformos. 
Rinkimus reformuoti pasi
žadėjus pati vyriausybė, bet 
tas dalykas iš metų į metus 
tęsiama, nepaisant net vi
suomenės karšti; reikalavi
mų.

Andai ketverge .jąosėdyj 
liberalai ingšę rinkimams 
įstatymų projektą ir parei
kalavę tą opų klausimą ga
lutinai pabaigti bUsavimu.

kai balsavimui pasipriešino, 
delei ko liberalai silkelė bu
te didelį triukšmą, taip kad 
nebuvo galjpm.- prisišaukti 
prie tvarkų^* Tik staiga 
atgabenta kanclieriaus’ pa- 
li^dmas^jv seimas neapri- 
k^M|^^^Kui pertraukti.

iiAiguriąis' žo- 
atsto-

visa laikraštija apkalba tą 
kancleriaus pasielgimą. 
Daugumas laikraščių tą pa
sielgimą tiesiok pasmerkia 
ir vyriausybei- grasina pa
vojumi sekančiais Seiman 
rinkimais.

Socijaldemokratai-gi ren
gia susirinkimus ir apkalba 
rinkimų reformos klausimą. 
Vyriausybė, žinomas daly
kas, savo kad gauna, tai 
gauna. -

Vyriausybės toji taktaika 
greičiau sukels revoliuciją.

Anglijos karalius Irlandi- 
joje.

Liepos 7 dieną Irlandijos 
sostainėn Dublinan nukako 
naujai apvainikuotas Angli
jos karalius Jurgis V su sa- 
vaja šeimyna. Karaliui ke
lionėje juromis draugavę 
27 karo laivai ir 17.000 jū
reivių. Dublinas išpuoštas 
kaip dar nekados. Kara
lius kuoiškilmingiausiai su
tiktas ir priimtas Ties 
O’Connell tiltu ir visais 
šaligatviais, kur karalius su 
didžiausia paroda pravažia
vo, išstatyta tūkstančiai ve- 
necijinių stulpų su gausiu 
apšvietimu. Taippat ir Du
blino tvirtovė dailiai deko
racijomis išpuošta. Šv. Pat
riko salė, kelis desėtkus me
tų buvus apleista, dabar ka
raliaus priėmimui atnau
jinta.

Žodžiu " pasakius visas 
Dublinas atnaujintas kara
liaus priėmimui, kadangi 
tikimasi greičiau Irlandijai 
gauti savyvaldą.

Jūreivių straikas Anglijoje.
Iš Liverpool pranešama, 

jogei jūreivių straikierių 
padėjimas neikiek nepersi- 
mąinęs. Pasažierinis gar
laivis . “Carmania”, kuris 
nesenai norėta leisti per 
Atlantiko vandenyną, stovįs 
sau ramiai Liverpoolio uos
te, kadangi neturįs atsakan
čio . skaitliaus jūreivių, - Gar
laivy- “Canada” susekta 
prasidedantis gaisras, regis 
tyčiomis pakurtas. . Gais
ras tečiau greitai su mažais 
nuostoliais užgesintas. Gar
laivis “Empress of Bri
tain”, gabenantis Kanados 
premiėrą ir Kanados ka- 
riuomenęjš Londono, iš
plaukęs į Montreal su pilna 
jūreivių ingula.

’ Glasgove straikuojanti 
jūreiviai ir uosto darbinin
kai nesenai parengę didžią 
demonstraciją. Protestuo
ta prieš Anglijos vidurinių 
dalykų ministerį Churchill, 
jog tasai leidžiąs garlai
viams plaukti be pilnos in- 
gulos.

Kadangi albanai Turki
jos kayiuomenei atsisako vi
siškai pasiduoti, iš Konstan
tinopolio pranešama, jog 
Turkijos vyriausybė suma
nius visuotiną mobilizaciją. 
Viena dalis sumobilizuotos 
kariuomenės bus pasiųsta 
ant albanų galvų, o kita 
prieš Černogoriją, kuri buk 
albanus 
miauti.

Mažiausias ’ Vokietijos 
skraiduolis “Bremen” an
dai gavęs paliepimą j Jauk
ti į Kanados uostus. Jis 
plauksiąs prieš vandenį S v, 
Lauryno

Krupo 
Essuose 
darbininkų andai turėję sa? 
vo susirinkimą ir išnešę iš 

prieš darbo ir 
mokesnes sąl^jSSRBMjfchg 
tuvėse. Darbo 
nepakeliami.

Vokietijos c i e s < > riWHSB»| 
tomis dienomis savo^K^^ 
iškeliavęs ant vakacijų^H 
romis į šiaurius. Šalį valdtr 
kanclerius. Tarytum, Vi
liui nėra visuomet vakacijų 
ir tyro oro kadir pačiame 
Berlyne.

- Liepos 1 dieną Austrijoj 
inėję veikmėn nauji įstaty
mai kas link visuotino Aus
trijos piliečių tania vi r«o 
kariuomenėje. Lygia dali
mi prasidėjo ten ir pirmie
ji kariuomenės manebrai. ;

Berlvne šeši kareiviai ar-* 
tileristai nesenai apdaužė 
už kg, tai savo paaficierį. 
Andai tų šešių kareivių at
sibuvo kaMm4^me bJfc 
Keturi jų pasine r ktaB^MH 
metus sunkiems 
du po 8 metus.
tai aštri bausmė. WBmMmI

Nesenai MadrideW|||ĮI|| 
vo metinis Euchi^^^S 
kongresas, kuriame 
v o žymesnioji svieto 
kija. Pasibaigus koi^HH 
atsibuvo miesto gatvėmSl 
procesija su Švč. Sakra® 
mentu. Nebūta jokių anti- 
tikybinių demonstracijų ir 
nelaimingų atsitikimų.

Iš Madrido Paryžiun pra
nešama, kad Ispanijos vy
riausybė išnaujo norinti 
paskirti pasiuntinį Vatika- 
nan ir anuo busiąs buvęs fi-. 
nansų ministeris ReverlesJ 
Jei toji žinia bus teisingai 
reiškia tai, jog ištemnB 
santykiai Ispanijos su mM 
mu bus painiosimi! ir ESI 
dvi pusi mielai siisitaik®®|

Už Morokko reikaltBj-^ 
mis dienomis kaip 
imta kelių viešpatysčiOsEI 
ties. Tau kraštan 
paiiija, Francija, 
Rusija ir Anglija. EBSgBB 
biausiai visiems į 
kauti Vokietija, 
risi kailis kur norf^^^^^H 
ti. Po' visų 
pagaliau sutikta 
reikale atlaikyti 
tarptautine kmqfWWMBMwBI

1



Žinios iš Lietuvos. mariu 
svietą ai

NAUJAS LAIKRAŠTIS..
Valkininkų, dekonas kun. 

V. Mirftnas gavo iš Vilniaus 
gubernatoriaus Liubimovo 
pranešimą, jog jam leista iš
leidinėti Vilniuje.. lietuvių 
kalba laikraštį vardu “Vil
niaus Spindulys”; Nauja
jame laikraštyje bus deda
mi: 1) straipsniai doriško' 
turinio, 2) ’ politikos ekono
mijos, 3) beletristika (apy
sakos, eilės), 4) žinios iš 
Lietuvos,Rusijos ir užsie
nių ir 5) apskelbimai. Pre
numeratos kaina: metams 1 
rub. 50 kap., pusei metų 75 
kap. Redaktorium pasira
šys kun. Petras Kraujelis.

nimuosius pačto karvelius. 
Juos laikyti tegali tik karo 
tikslais tam tikra karo kar
velių stotis Šančiuose; te
nai tai ir turį atiduot pačto 
karvelius, kas .juos ląiko. 
Nesilaiką šio įsakymo busią 
baudžiami išsiuntimu iš 
tvirtovės rajono. Tasai 
įsakymas paliečia ne tik 
Kauno miestą, bet ir jo 
apylinkės, iki 7 varstų ap
linkui.

kalnaj. „ Cėlia 3ąWjfhiaža, 
kad del koznabutu įszgąla- 
ma tik - po “ § i kapęjkąs. 
szvantom dienomsy Tanu 12 
valandoj - ligi■. vakarą”. 
Na, taigi pirma afiša Pane
vėžyje dar ’ tąįp taisykliš- 
kai parašyta. 'Manyti nau
jas : “pililogas” įsteigė tą 
teatrą — monėlninką, ku
riame nėra, nieko įdomaus 
ir gero, tik gal 10 stikliukų, 
per kuriuos matytį neaiš
kiai patįs niekšiškieji pa
veikslai.

Nevėžio Mylėtojas.

čiausis įj 
nių supi

»rjų diem. 
PFeturias de 
!ų išstatytas 
oriaus Šven- 
eiitas. žmo- 

.š visų kraštų
nesuskaitomos, minios. Gra
žu, žmogaus dvasią kelia 
augštyn. Per visas tris 
dienas pasakyta žymesnių 
pamokslininkų po du pa
mokslu ,tarp kurių labiau
siai atsižymėjo gerbiamasai 
vadovas kun. Andziulis.’Ką 
jį girdėjome sakant, sunku 
aprašyti. Ačių už tai ta
riame.

Reikia būtinai Vilkaviš
kyje blaivininkų draugijos. 

...... Uola.

TVEREČIUS, 
Švenčionių apskr.

Ši parapija yra grynai lie
tuviška. Treti metai jau 
suėjo, kaip užbaigta daili 
bažnyčia, tik altorių dar nė
ra. Šis miesčiukas butų d^. 
lūs, nes dailini e— 
j^l®l^®anronastatvtas ,tik 

čia nerti mugių 
dra ugi jų. Žmonės 

deri ingę. tik kiliai
Vertėtų jiems 

®®®Brienkicmi us ir taisyti 
■H^bet apie tai, matyt, ne
galvojama, nes jie labiau 
rūpinasi išeivybe. Prekyba 
žydų rankose, tik yra viena 
sankrova lietuvio p. Spie- 
žiaus. Žmogus tai sąžinin
gas, taigi jam sekasi ne
blogai. Vargonininkas, lie
tuvis, mokina chorą, tik vy
rų kaip ir nėra. Labai rei
kalinga čia blaivybės drau
gija, bet nėra kam tuomi 
pasirūpinti. Keleivis.

MARTIŠIUNĖLIAI, 
Panevėžio apskr.

Martišiunėliuose buvo 
per Sekmines nepaprastas 
balius. Kai-kurie Ramon- 
galių vaikinai, susidėję pa
sidarė alaus ir pakėlė Mar
tišiunėliuose balių. Šešta
dienį pradėjo alų gerti, pa
siprašė ir daugiau vaikinų 
ir mergaičių. Žinoma, 'per 
Sekminių šventes bažny
čion nerūpėjo eiti, reikėjo 
alus gerti; prie alaus ne
mažai ir degtinės buvo, ir 
tai gėrė net 4 dienas. Pas
kutinę dieną atsilankė ir 
neprašytų svečių, nusipir
ko alaus, pasigėrė, paskui, 
žinoma, padėkojo už aluką: 
vienam vaikinui armoniką 
sudaužė ir jį nemažai sužei
dė. Nežinia delko Marti
šiunėliuose buvo jų balius, 
gal Ramongaliuose negavo 
vietos ir gailestingo žmo
gaus, kaip Martišiunėlių 
V., kuris davė ir vietą ir 
alų padarė. Kaip skaudu, 
kad musų jaunimas taip el
gias: kai apšvietai ir ‘ge
roms draugijoms tai gaila 
ir skatiko, o pragerti negai- 

ir rublių.
Lamokietė.

BALSAS NUO DRUSKI-

RYTIEČIO BALSAS.
.Negaliu gerai čia aš vie

nas išreikšti, kaip mums, 
rytų lietuviams neapsako
mai malonu, kad dar vis mu
sų neužmiršta tie mūšų bro
liai tautiečiBU^vpač Ame- 

B^mai, w^nesiliauja siun- 
^^^as musų reikalams, 

ridu, kasdiena auga 
pun. Tumo fondas 

Itiečiams šviesti.
nemaža kruvutė su- 
! tikimės, kad ir to- 
lamirš musų tamsuo- 
nndas, nors jis ir di- 
as butų, greit išsi- 
es skylių — daugybė. 

Aš gyvenu rytuose, tarpe 
tūkstančių musų brolių, tad 
matau didelį, didelį reikalą 
nuskendusius traukti (gal 
atsigaus), o skęstančius, žū
vančius gelbėti, nes tikrai 
išgelbėsime.

Vardan jų aš sakau. Jū
sų, broliai žadintojai, mes 
neužmiršime, atsikėlę atsi- 
lygįsime...

k Kai-kur jau ir mes, rytie
čiai, pradedam akis krapšty
ta jau kai-kurię pasijutom 
Išilgai miegą, jau kartais 
|^®atom ir spindulį saulu- 
HMjetckančios musų rytuo- 
^^MJal vis kada išmiegosi- 
iAĮBr, kaip žmonės, prie 

stosime. Tad jei jus, 
g^«įiau pabudę broliai, no- 

■ pieš nebotum prie-
^^^His ir sykiu su jumis 
įMKMnne, tai nesiliauki- 

kol mes visi pri- 
Wwj®b- Teauga kun. Tu- 

rytiečiams švies-
d. M.

la

ADUTIŠKIS, 
Švenčionių apskr.

Palei Siaurąjį geležinkelį 
yra miestelis Adutiškis. Ši 
parapija grynai lietuviška, 
net ir dvarų čia visai nėra, 
tik jos pakraščiai, nuo kaž
kurio laiko (kaip vietiniai 
žmonės pasakoja, nuo lenk
mečio) gudams apsigyve
nus pradėjo baltgudiškai, 
anot jų, uturt (kalbėti). 
Teko man čia būti Sekmi
nių dieną. Užeinu bažny
čion, gieda lietuviškai, prieš 
sumą kun. sako pamokslą 
lenkiškai, manau gal čia 
mūsiškiai lenkais išvirto? 
Po sumos išeina, beveik vi
si žmonės iš bažnyčios. Ei
nu klausyti, kaip čia žmo
nelei liuosu laiku kalba, 
girdžiu, didžiuma kalba lie
tuviškai, kur-ne-kur balt
gudiškai, o lenkiškai tik 
vargonininkas su savo gimi
nėmis ir senas elgeta skai
tė lenkišką “Officium”. 
Mišparų laiku tėmijau, ko
kios gi jų maldaknygės? 
Ugi lietuviškos, daugiausia, 
Šaltiniai. Aišku, kad čia 
lenkiškas pamokslas visai 
bereikalingas kunigo ir 
žmonių varginimas. Kas- 
link giedojimo, tai mergai
tės gana dailiai gieda, vy, 
rai gi silpniau, gal nuo 
alaus? J. Keleivis.

Druskininkai yra apsupti 
iš visų pusių parapijomis 
lietuviškomis: Leipalingio, 
Ratničės ir Liškavos, tai
pogi visi Druskininkų gy
ventojai išėję yra iš nuro
dytų parapijų. (Suraučiai, 
Mankielevičiai, Čiurlioniai 
ir kiti lietuviai). Nors jie 
visi tarp savęs kalbasi lie
tuviškai, bet bažnyčioje vi
sos pamaldos lenkiškos, nes 
taip nori keli ponai — len
kai turtuoliai, ir su jais lie
tuviai kovoti negali. Jų 
rankose turtai ir pinigai; 
jaigu jie neims mus sezono 
laiku į tarnystes, neims tai
pogi pieno — ar daržovių 
ir kitų dalykų, tai kuo 
mums bėdiniems reiktų gy
venti ir užlaikyti šeimyną? 
Dieve mano! nors verkda
mas priverstas būti lenku, 
nes kitaip iš bado su . vai
kais reikėtų pražūti!

Kada pasklydo garsas, 
kad kunigą Voleiko (karš
tą endeką) iškelia iš. Drus
kininkų, visi širdingai 
džiaugėsi (jo niekas nemy
li), bet lenkai, bijodami, 
kad neatkeltų kum lietu
vio, sudėjo pinigus ir siun
tė deputaciją į Vilnių su 
prašymu, kad paliktų ant 
vietos. Žinoma, prašymas 
buvo išklausytas, nes Dva
siškoji Valdžia apie visą tą 
istoriją nežino, o dabar kun. 
Voleiko kas šventė iš am
bonos užduoda po 3 pote
rius už neprietelius — lie
tuvius, kurie norėjo jį iš
ėsti.

Dieve mano, ar ilgai taip 
vargįs mus brolius — lie
tuvius? Argi jau Dievas 
nesusimylės ant musų bė
dinų — nuskriaustų? No
rėtųsi bent prieš mirsiant 
atlikti išpažintį savo pri
gimta kalba, nes dabar nei 
jie nesupranta ką kunigas 
sako, ir taipgi nesupranta 
kunigas,- ką tu sakai, dėlto 
pas mus ir girdėti visokios 
paleistuvybėš ir nežmoniški 
pasielgimai.

BroLVaikis Antanas.

ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gub.

Per gegužes mėnesį buvo 
mokinama katekizmo prie 
bažnyčios vaikai visos pa
rapijos. Lietuvių surašyta 
ir eina mokintųsi 208 vai
kai, o lenkų vos surinkta 20 
(žiur. “Vilties” 58 num. 
laikr. apžv. “Gon. Codz.” 
No. 112 koresp. iš Švenčio
nių). Aimanuoja lenkai, i 
reikalauja perpus pamaldų. 
Gal musų lenkai ne visi 
leidžia vaikus katekizmo 
mokinties .'Ne, leidžia visi, 
ir kaipgi nęleis, nes jiems 
vieniems yra paskirtos die
nos ir lenkiškai mokinama. 
Klebonas kelis, sykius ragi
no iš šaky kibs (lenkiškai), 
kad daug; lenkų vaikų rink
tųsi, bet jau 'daugiau neb- 
sulaukiama (lies nebėra), 
tai suprantama kiek, jų yra 
musų parapijoje, o vis dar 
dažnai bruzda, reikalauja 
perpus pamaldų. Mat, 
kursto vienas iš Vilniaus V. 
H. Bažnyčias chore lenkai 
visai įšn^^BKrgai*® la
bai no^H^^HP*, bet tė
vai neleidusiai šiaip jau 
gauna įvairius , pašaipos 
laiškus iš savo giminių, gy
venančių Vilniuje.

D. Muz.

su

KRUONIS, 
Vilniaus gub.

Musų miestelis jau 
mažėjo, visas išsiskirstė į
vienkiemius. Visi džiau
giasi, tik gerai pavargo, kol 
perkėlė trobas. Nuo gegu
žio 1 d. čia po musų parapi
ją darbuojasi matininkas 
rusas, mokąs susikalbėti ir 
lietuviškai. Gintautiškius 
jau išmatavo. Šią vasarą 
dar turės išdalyti šiuos kai
mus : Vaiguvą, Narkunus, 
Dijokiškį ir Dabintą. Kaž
kur preš išsiskirstant kįla 
maištas, ir neretai atvyksta 
policiją malšintų. Labiau
siai moterėlės trukdo.

. .. rfDievo Muz.

'VĖS KOMEN- 
į ĮSAKYMAS.

PA NE VĖŽY S,
Einu per miestą ir matau 

naują afišą dviejomis kal
bomis. Skaitau: “Muze- 
um paweiksla par panora
ma Ira paradamu kokie 
žmonis ir ku tikiečia ir zwie- 
resbuwa ligi patapa, senu 
HMMMrifl^BKeus 
^^^^^^^^^knoiziesius, 

' . . 'fc^bažny-

VILKAVIŠKIS, 
Suvalkų gub.

Šiomis dienomis atsilan
kė pas mus vyskupas. Pri
imtas buvo labai pagar
biai. Sukruto ir draUgij os, 
kurių čia yra dvi ir per at
stovus sveikino J. E. vys
kupą. Taigi buvo atstovai 
ir nuo mokinių vietinių 
gimnazijų vyrų ir mergai
čių. Žmonių, Ganytojui 
viešėj ant, prisirinko daug. 
Padirmavota apie 3.191 as
menį. Žmones negalėjo 
tvarką užlaikyti. Vagių 
buvo turbut visa gauja, nes 
išimta iš kišenių žmonėms 
keliolika dešimčių rublių. 
Reikėtų, rodos, pasisaugo
ti, nes juk ne pirmiena to
kie atsitikimai. Išvažia- 
yus J. E. Vyskupui ’užsto-

KLOVAINIAI, 
Paney^o apskr.

Gegužės 2Ž d., čia vieno 
ūkininko daržinėje buvo 
įrengta vakarėlis. Prasidė
jus šokiams ir žaislams, ne
tikėtai atsirado Pakruojo- 
antstolis r su/a sargybiniais, 
kurio užklausti “ką čia 
veikiate?” įrengėjai šiaip 
aiškino: F f £ai yra vakaruš
kos. Pas mus tokia mada 
— gegužes mėnesyje pasi
darėme -alaus, suprašėme 
svečius, senesnieji alų gė
rė, o jaunesnieji šoko ir žai
dė ant kluono arba darži
nėje”. Bet antstolis pada
rė kratą daržinėje ir rado 
cai-kuriuos 
spektakliui 
riuos kaipo 
pasiėmė su 
rinkusiems 
;yti, kadane 
ras su yaM 
sybės 
gaųi|^M

x -reikalingus 
daiktus, ku- 

kaltės^ženkljiĮ 
savi^M^I^A
Ii- 1 "

SŽBE

Pastaraisiais laikais nekuriuos Amerikos miestus apnyko dideli karščiai 
Iš karščio, kaip ve Chicagoj, Bostone, New Yorke ir kitur daug žmonių mirš
ta, arba tiesiog nusižudo. Per pusantros savaites iš karščių tik viename Chica
go numirė į 300 suaugusių ir vaikų. Vaizdas persta to, kaip suaugusiejie ir vai-!, 
kai gelbisi nuo saulės spindulių užgavimo. Maudosi.

Marijampolės apskr.
Ačiū karštam pasidarba

vimui vietinio vargoninin
ko, turime dar jauną, bet 
gana gražų chorą, kuris 4 
mišrais balsais puikiai pa
gieda rąžančių, taip kelias 
giesmes iš p. Naujalio gies
myno ir nemažai tautiškų 
dainų, kurių pirmą kart te
ko ir pašaliečiams pasiklau
syti ir pasigerėti. Mat, čia 
per Sekmines vietinis kle
bonas su kamendoriu kėlė 
puotą choristams. Sekmi
nių pirmadienį visas choras 
apie 25 žmonės vietiniame 
arbatnamyje pasivaišino 
šaltais užkandžiais ir išgė
rė arbatėlės ir giros.

Padainavę keletą daine
lių ir pošokę tautiškus šo
kius linksmai išsiskirstė į 
namus, palikdami smagų 
įspūdį balbieriškiečiams. 
Antradienyje gi susirinko 
klebono sodne‘tik jau ma
žesniame skaičiuje. Paša
liečiai išgirdę jausmingą 
dainelę, bėgo gatvėmis ir, 
susistoję ties sodno Vartais, 
su pasigerėjimu klausėsi. 
Publikai dainos, matyt, pa
tiko, nes kaikurias prašė at
kartoti.

Malonu buvo žiūrėti, kaip 
jaunimas ant žalios pieve
lės gražiai linksminasi, bet 
dar maloniau, kad choris
tai ir, apskritai, Balbieriš
kio jaunimas. (išskiriant 
mažą dalelę) savo suėji
muose apseina be alkoho- 
liaus, linksmindamiesi gra
žiais žaislais ir dainomis. 
Ačiū karštam raginimui 
vietinių kunigų, blaivybė 
sparčiai kįla. Ražančiaus 
pasiklausytų į bažnyčią 
ateina ne tik aplinkiniai 
ir kitų parapijų žmonės, 
bet ir miestelio žydai va
saros metu prie atdarų lan
gų susirenka ties šventorių 
ir klausosi giedojimų. Už 
tai didžiausia garbė darbš
čiam vargonininkui, mes 
jam tariame širdingą ačiū.

Balbieriškietis.

tojų draugijos sankrovą, iš
vogė pinigus, markes ir 
daug manufaktūros. Nuo
stolių apskaitoma apie 300 
rub. Tą pačią naktį įsi
laužė per langą į traktierių, 
paėmė irgi pinigus ir kai- 
kuriuos brangesnius gėra
lus. Vienoje aludėje, radę 
pinigų tik 7 kap. ir plekšnių 
porą, bet ir tą sugriebė. 
Plėšikai mėgino laužties į 
monopolįj1 bet čia jam paju
to pardavėja, ir, manydama, 
kad tai kokie girtuokliai, 
ėmė rėkti, kad degtinės ne
duosianti, nes naktį niekam 
neduodanti. Tai užgirdę 
plėšikai pabėgo.

Anksti rytą buvo duota 
žinia valdybai, pasidarė su
bruzdimas, vieni davė žinią 
policijai, kiti šiaip ėmė ri
tinėti. Pavakaryj atbėbo 
pailsusi viena mergaitė, gy
venanti netoli miesčiuko ir 
pranešė sankrovos pardavė
jams, kad pamačiusi ką ten! 
nepaprastą rugiuose, netoli 
jos gličios esą drabužių ir 
kitų daiktų. Kuogreičiau- 
siai tuoj pulta pas vieną iš
tariamą žmogų, ten gyve
nantį, padaryta krata, bet 
nieko nesurasta. Rugiuo
se ištikto atrasta daug ma
nufaktūros, kaliošų, skare
lių ir tt., bet konjakų pa
vogtų iš traktieriaus nebu
vo. Vienas intariamas buvo 
suimtas, bet dabar vėl pa
leistas. Labai negerai, kad 
tokiam miestelyje jokio 
naktasargio nėra. Mažes
niuose miesteliuose ir tai 
po du naktasargiu buna. 
Ar ne geriau butų nusam- 
džius dorą, blaivų žmogų, 
kuris dabotų mesčiuką.

. Adomas iš Rojaus.

i<a pusnuogiai vaikučiai, se
neliai abiejos lyties ir mote J 
ris, alkanų vaikų motinos® 
melždami pašalpos. >

Daugel šeimynų be pas-1 
togės po girią išsiblaškę su I 
liekanomis savo menko tur
to, po eglėmis tankmėse 
susimetę daboja apdegusių i 
skurlių glėbius ir kruvašV 
sulaužytų apdegusių rakan-1 
dų ir baldų. Yra tarp jų 
ligonįs, girdėties verksmai, 
dejavimai, baisus reginys! 
Gaisras prasidėjo iš tarto- 
ko . ..Eeina kalba, kad ty- , 
čia padegta.

Gaisro laiku vienam, ku- 1 
ris uoliai ėmėsi gesinti, už- I 
pylė miltais aĮds; dvejetą j 
piktadarių nutvėrė policijai 
belaistant kerosinu sienas. I 
Daugybe gaisro laiku, užuot j 
gelbėti, vogė, kas biauriau, 1 
kad ir iš sodiečių tokie at-1 
sirado: buvo turgaus diena.-I 
Tokioms biaurioms paska- J 
loms išpradžių nenorėjo ti- ' 
keti tos vietos klebonas, 
bet išėjus eikštėn vagys
tėms, labai nubudo.

Meldžiu visų, kas kiek | 
gali ar iš apdėvėtų baltinių, 1 
drabužių, ar pinigais, paau. I 
koti alkaniems artimiems " 
Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: Alytus, Suvaiką 
gub. kun. Pavlavičiųi, pa
rapijos klebonui.

Kuo veikiau ateina su pa-“^ 
galba, tuo geriau, užtai ai- | 
kanųjų vardu meldžiu pasi- J 
skubinti. J

Lazdynų Pelėda. J

apskr.
23 į 24 gegužės
;e vagis į varto

ALYTUS, 
Suvalkų gub. '

Baisų reginį parodo Aly
tus: pora savaičių atgal 
gaisras sunaikino tą mies
telį, paversdamas į griuvė
sius 282 sodybas. Neapsa
komas vargas ir badas, ap
link sodiečiai bėdini, iš jų 
nukentėjusieji nieko laukti 
negali, dvarų taipogi mažai, 
arba labai toli, už tai kiek- 

pravažiuojantį apnin-

DARSUNIŠKĖS, 
Vilniaus

Visai nese^M^^H

kaip
i r vargoniiiiuk»^i’^K 
būti naujas.
reikėtų būti 2 ■HHI 
dažnai mainos
kai, todėl ir
nei mažo cho^^^^H 
bonas ir labaiOISIIBW 
bar ansigy veĮ^^E 
vargonininkas™" 
metus pabutijB^į^ 
žmonės uzgirBHaHI 
giedojimą ir d»įo^

vieną pilt

2



AMERIKOS ŽINIOS
Ekspresų kompanijos pa

vojuj.
Washington, D. C. — 

Dauguma kongreso atstovų 
sumanė įnešti kongresai] bi- 
lių, kurįuoini visai butų pa
naikintos įvairios ekspresų 
kompanijos vežiojančios vi
sokius ’ siuntinius. Suma
nyme . reikalaujama, idant 
visokius siuntinius vežiotų 
krasa, arba jau nors gcle: 
žinkelių kompanijos, bęt ne; 
specijalinęs eksprešų ^kom
panijos, kurios už rsiuntinių 
fcežįojimą lupa nežmonišką 
Rainą. Išsigandusios tuoriii 
Bkspresų kompanijos sava
noriai žymiai sumažino kai
mas, bet kongreso atstovų 
Bas visai neužganėdino, nes 
■ų dauguma būtinai reika
lauja .panaikinti tą apiplė- 
Biantį visuomenę ekspresų 
Kompanijų trustą.

kiai dabojo, idant gatvėse 
nebūtų šaudoma. Anksti 
ryte miesto majoras Seidel 
savo maūdyriėje apsidegino 
gazū ir užtai negalėjo da
lyvauti jokiuose apvaikščio- 
jiinuose.

Kansas City labai triukš
mingai šventė buvo ap
vaikščiojama ir užtai atsiti
ko daugybė mažesnių ir di
desnių nelaimių, 
kad šaudymai ir 
uždrausti.

nežiūrint, 
ten buvo

Laivas “Maine” iš savo 
į priežasties nuskendo.
I Washington, D. C. — Pa
lai pranešimą generolo W. 
Bl. Bixby, kuris yra virši- 
Biinku Amerikos armijos in
žinierių departamento, ka- 
li’O laivas “Maine” savu lai- 
jku nuskendo iš priežasties 
Bavo trijų sprogstančios me
džiagos sandėlių vidurinės 
Ikspliozijos.
Į Žinoma yra, kad iš priežas- 
įties nuskendimo šio laivo 
fcavo laikais iškilo baisus 
■caras Jungtinių Valsčių su 
Bspanija, nes manoma buvo, 
■ad ispanai šį laivą nuskan
dino. Kas-gi dabar atšauks 
Ir atmokės tas baisias pa
tekinęs ir nuostolius to ka- 
Fro, kuomet pasirodė, kac 
Lkaras be jokios priežasties 
buvo vedamas?

miestai

kad 
sto- 
nuo

Juokiasi sau iš teismų.
Springfield, Mass. — 

Ch. F. Chase ir E. Newton 
Bagg, kuriuos valdžia pa
traukė teisman kaipo narius 
medžio trusto, pasinaudojo 
iš 4 d. liepos apvaikščioji- 
ino, idant viešai pasijuokti 
sau iš teismo bylos. Paro
diniam vežime, kurį trau
kė ketvertas arklių, jie sė
dėjo plieninėmis štangomis 
išpiųtoj klėtkoj, perstatan
čioj kalėjimo kamerą, apsi
taisę kalinių drabužiais ir 
važiavo miesto J gatvėmis 
sutaisytame maršavime. Su
sirinkusios * žmonių minios 
jiems nesigailėjo- rankų plo
jimo. Ant jų vežimo buvo 
uždėtas . tokią parašas: 
‘ ‘ Vietiniai nariai menamo 
medžio trusto, apturėję vel
tų užlaikymą”.

Vakaruose keli 
j sudegė.

Kansas City, Mo. — Iš 
šio miesto pranešama, kad 
iš priežasties triukšmingo 
apvaikščiojimo 4 d. liepos 
didesnė dalis Princeton, 
Mo. miesto sudegė.. Ugnis 
sunaikino visą didžiausią 
pirklybinę miesto dalį.

Pranešama taippat, 
miestas Trenton, Mo., 
vintis 25 mylias tolumo
Princeton, beveik visas su
degė. Suvažiavę iš dauge
lio aplinkinių miestų ugna-' 
gesiai jokiuo bildu negalėjo 
sustabdyti nepaprastai įsi
vyravusį gaisrą.

Fort Smith, Ark. Iš čia 
pranešama, kad didesnė 
Braggs, Okla, miesto dalis 
liko visiškai sunaikinta. Te
legrafo komunikacija liko 
sunaikinta, užtai stoka 
smulkesnių žinių. Tik tiek 
yra žinoma, kad gaisras iš
kilo delei neatsargaus 
sprogstančios medžiagos 
vartojimo 4 d. liepos šven
tėje.

Žemės drebėjimas.
San Francisco, Gal. — Vi

durinėj dalyj Kalifornijos 
ir rytinėj dalyj valstijos 
Nevada 2 dieną liepos išti
ko žemės drebėjimas, kuris 
nuo 1906 metų iki šiam lai
kui buvo didžiausias. Pir
mutinis žemės sudrebėji- 
mas ištiko 2:01 po pietų, 
kitas gi atsikartojo po ke
lių sekundų. Nuostoliai 
padaryta nedideli, tiktai 
mieste San Francisco ir ki
tuose tasai žemės drebėji
mas labai įbaugino gyven
tojus. Visi žmones di
džiausiame sumišime iš sa
vo namų bėgo ant gatvių ir 
tuščių piečių, kame kelio
lika žmonių liko sumindžio
ta ir sužeista. Žemės dre
bėjime buvo girdėti pože
minis užimąs ir griaustinis.

žuvo TO 
balo, apie

pi^bošų’ ži 
įO©f vertės.

AvimasMokytojų
San Francisco, 7 j 

Specijaliniai ‘iradliniai iš 
visos šalies šuvež’a į čion 
mokytojas ir" mokytojus, 
dalyvaujančius " “pedagogų 
organizacijų suvažiavime 
arba seime. Apskaitoma, 
kad i tą seimą' suvažiuos 
apie 20.000 mokytojų. Sei
mo sesijos prasidės banke
tu, kurį suvažiavusieji mo 
kytojai pakelia visų Chica 
gos viešųjų mokytoji] supe
rintendente], poniai Ella 
Fragg Young.

Brolių McNamarų byla.
Los Angelos, Cal. — Prieš 

teisėją Bordwell statyta 
broliai -McNamarai, kaltina
mieji, kaip jau visiems žino
ma, už išsproginimą dinami
tu namų laikraščio “Los 
Angeles Times”. McNamą- 
rai kaltinami papildyme 19 
žmogžudysčių, už kurias tu
rėjo atsakyti už kiekvieną 
skyrium. Kaltinamųjų ap
gynėjai vienok padarė pro
kuratoriui visai netikėtą 
protestą, kad broliai McNa
marai visai negali būti tei
siami už žmogžudystes, nes 
juos atgabenta iš Indiana- 
polio už išsproginimą dina
mitu namų. Apart to, ap
gynėjai turi dar 35 kitus 
įstatymų punktus, t pasire
miant kuriais ^ęįkalaus vi
siško bylos išbraukimo ir 
kaltinamųjų paliuosavimo.

SICILIAN LEAVING FOR AM£RICA|

(CAtwcoral incatawia!
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jautieji darbininkai bandė spėkas, by tik sulaikius tų 
užpulti ir sumušti moteris, maištų atsikartojimą.
bet jas iš visų pusių saugo
ja policija.

INA'

‘AORM1NA

Pietų Italijoj smarkiai 
ein^s-^jausti cholera. Ant 
Vaizdo rnJnsim k-ntnri
miestai: Scylla,
Taormina ir Catania ir apy
linkės, kur labiausia siau
čianti cholera.

I Neprigulmybės šventė.
I Washington, D. C. — Be
išeik visuose didesniuose 
įTungtiiiių Valsčių miestuo
se šiemet pasirodė daug ra- 
liesnis ir žmoniškesnis ap- 
■aikščiojimas 4-tos dienos 
■epos, arba Neprigulmybės 
■ventės. Šiame mieste, pa
lai policijos paduotas ži- 
■ias, nesprogo neiviena pe- 
Barda ir neiššovė neivienas 
Revolveris. Tiktai parkuo
se atsibuvo koncertai, o prie 
■Vashingtono stovylos tą 
Flieną buvo leidžiamos įvai
rios dirbtinos ugnis.
j New Yorke atsibuvo di- 
Įdelis žmonių susirinkimas 
[miesto rotušėj, o iš ten pa
roda miesto gatvėmis, ka- 
nne didelę rolę lošė atsižy
mėjęs Meksiko revoliucijoj 
II. Garibaldi, sūnūs žinomo 
italų patrijoto. — Nežiū
rint, kąd sprogstančios me- 
įlžiagos ir dirbtinų ugnių 
pardavinėjimas čia buvo už
draustas, vienok delei šau
dymų 2 asmenįs liko už
mušti, 37 sužeisti ir iškilo 
■) gaisrų.
■ Baltimore’jo atsibuvo iš-
■ Iminga paroda “historijį- 
■o laivo” su lordu Balti- 
■■te^vaine didelės žmonių 
^^^^nnaršavo miesto gat- 
^ffns.
■ Bostone šventė buvo ap- 
įaikščiojama parodomis, 
foncertais ir leidinėjimu 
larkuosc dirbtinų ugnių.
I Clevelande ir Toledo 
liippat panašiai buvo ap- 
Biikščiojama 4 d. liepos 
Lventė.
I Pittsburge trys vaikai li
to sunkiai sužeisti, o trys 
lamai sudegė delei uždraus- 
ų šaudymų.

Milwaukee policija smar- ] do jų pėdas.

Visoj šalyj negirdėti karš
čiai.

Washington, D. C. — Iš 
visų Jungtinių ~ Valsčių 
kraštų pranešama apie ne
girdėtus karščius, kokie 
kankino gyventojus pirmu
tinėmis liepos mėnesio die
nomis ir kurie turėjo bai
sias pasekmes. Visur ter
mometras rodė daugiau 100 
laipsnių šilumos. Pagal 
vyriausybės biurų apskaity
mą nuo 1 iki 6 dienai liepos 
nuo karščių visoj šalyj žu
vo 500 žmonių.

Traukinių apiplėšimas.
Eugene, Ore. — Užsidė

ję ličinas banditai sulaiko 
ir - apiplėšė Southern Paci
fic geležinkelio traukinį ne
toli Eugene, Ore.,, kalnuotoj 
ir giriomis apaugusioj vietoj 
West Fork. Kaip papras
tai tokiuose atsitikimuose, 
netikru signalu sulaikė 
traukinį, grąsindami revol
veriais privertė mašinistą 
atkabinti krasos vagoną, 
kuriame dinamitu išprogino 
geležinę spintą ir pasiėmė 
su savim kelis tūkstančius 
dolerių. Policijos šerifas 
su pagelbininkais plėšikus 
stropiai ieško.

Erie, Pa. — Plėšikų ban
da, susidedanti iš 12 užsi
dėjusių ličinomis žmonių su
laikė ir apiplėšė geležinke
lio linijos Philadelphia & 
Erie krasos ir pasažierinį 
traukinį netoli šio miesto. 
Mašinistas pamatė gulintį 
skersai geležinkelio bėgius 
telegrafo stulpą ir sulaikė 
traukinį, bet staiga iššoko 
pasislėpę plėšikai ir'pradė- 
jo į traukinį šaudyti. Tuo- 
jaus plėšikai apsupo krasos 
vagoną, išsiėmė maišus su 
siuntiniais ,toliaus įsilaužė 
į bagažo vagoną ir ten vis
ką iškraustė. Keliauninkai 
manė, kad tai atsitiko trau
kinių susidaužimas ir jie 
pradėjo iš vagonų lipti, bet 
plėšikų šoviniai tuojaus 
jiems pasakė kame dalykas. 
Krasos traukinis vežė $45- 
000, tatai traukinio tamau- 
;ojai iškarto smarkiai plė
šikams priešinosi. Šaudy
me liko sužeisti keturi trau- 
dnio tarnautojai ii* du ke- 
iauninkai. Apiplėšę trau

kinį, plėšikai pasislėpė ar
tinoje girioje. Visas atsiti- 

: rimas tuojaus pranešta po
licijai, kuri plėšikų stropiai 
ieško ir , sakoma, iau sura-jdegė dvi didelės dirbtuvės

Kariuomenė atitraukiama 
atgal.

Dallas, Tex. — Paliepus 
karo sekretoriui, 4-tas lau
ko artilerijos pulkas ir 9-tas 
raitelių pulkas, kurie buvo 
pasiųsti ant Meksiko sienos, 
dabar jau grįšta iš valstijos 
Texas į savuosius garnizo
nus Fort Russel, Wyo.

Krasos išpiešimas.
Greely, Colo. — Plėšikų 

gauja, įsilaužūsi į vietinę 
krasos stotį, atlupo geleži
nės spintos duris ir išsiėmė 
$10.000 vertės krasos žen
klelei ir $100 pinigais. Iš
plėšę krasos turtus, geleži
nę spintą apmainę užrak- 
čius vėl uždarė ir įsėdę į 
automobilių nuvažiavo. Ži
novai net ištisas šešias va
landas dirbo, kol pagalios 
pasisekė atidaryti sukombi
nuotus spintos užrakčius.

Baisi ugnis.
Poft Arthur, Tex. — Bai

sius nuostolius padarė šiam 
miestui, kuomet, eksplioda- 
vus žibalo sandėliui, visiš
kai liko sunaikinti 
dokai ir portas. Nep-,.__
tai smarkioj ugnyj J2 asme- 
nįs žuvo, o keli liko sužeis
ti. Apart kitų narnų, su-

Kiek visoj šalyj išgerta 
alaus.

New York, N. Y. — Pa
gal statistikos atskaitas 
šiais skaitlinių 
tais, užsiljarJ 
birželio š. m., i

■dinio mo
dą 30 d. 
.ošė Jung

tiniuose Valsčiuose išgerta, 
nei daugiau nei mažiau, tik-? 
tai 62 milijonai bosų alaus. 
Alaus vartojimas šiais me
tais buvo 6.21 nuoš. dides
nis, negu pereitais. Deg
tinės šiais metais parduota 
už $146.973.000, arba- aštuo- 
niais milijonais dolerių dau
giau, negu pereitais metais.

Dovana del miesto,.
Cleveland, O. — Kokis — 

tai nežinomas labdaris pa
dovanojo miestui sklypą že
mės, pusės milijono dolerių 
vertės, užvedimui ant tos 
žemės naujo miesto parko. 
Visur buvo manoma, kad to
kią gausią dovaną miestui 
suteikė žinomas milijardie- 
riš’ J. D. Rockefeller, vie
nok vėliaus persitikrinta, 
kad padovanota-. žemė pri
guli aliejaus trustui Stan
dard Oil Co., kurio tėvu yra 
Rockefeller’is.

Vyriausybė patyrus, jo- 
gei Portugalijos monarchis- 
tai nesenai iš Brazilijos ap- 
laikę $410.000, kas turi but 
sunaudota kovai su repu- 
blikonų valdžia, ar, aiškiau 
pasakius, sosto sugrąžini
mui. Lizbonoj įvesta aštri 
cenzūra depešoms ir laik
raštijai.
- Iš visko matoma, jog Por
tugalijos monarchistai neri
mauja ir jiems norisi sugrą
žinti kraštui monarchiją. 
Bet vargiai bau tas bus at
siekta.

glaudą Italijoj, minėto j pi
ly j-

Maria Pia gimus 1847 me
tais ir buvo dukterimi Ita
lijos karaliaus Viktoro 
Emanuelio I. Buvo apsive- 
dus su Portugalijos karaliu
mi Liudyiku I, kuris 1889 
m. mirė.

Savo gyvenime pralėi- 
džius labai daug kentėjimų. 
Jos brolis, Italijos karalius 
Humbertas, jjaskui jos sū
nūs, Portugalijos karalius 
Carlos ii’ sosto inpėdinis . 
krito nuo anarchistų rankų, 
o pagaliau anūkas Manue^ 
liūs prašalintas nuo sosto.

Pati valstija uždedu ap
saugą,,;

Madison, Wis. — Wis- 
consįno valstijos guberna
torius McGovern pasirašė 
po biliumi, sulekiančiu tie
są valstijos gyvasties apsau
gos komisoriui uždėti ap
saugos biurą, kuriame kiek
vienas galės apsisaugoti sa
vo gyvastį nuo $500 iki 
$3.000 sumos. Apsaugos 
apmokėjimai bus tokie, ko
kių reikalauja “įstatymai, 
bet užtai apsisaugojus ne
reikės mokėti agentams, ku
rių begalinį skaitlių turi 
dabartinės apsaugos kom
panijos. Apmokėjimai už- 
apsaugą bus sumokami tie
siog į komisoriaus. biurą, 
Veikimas to biuro manoma 
pradėti nuo 1 d;. sausio 1912 
metų ir jaigu pasekmės pa
sirodys geros, -tuomet biu
ras veiks nuolatos. ' Apart 
išmokėjimo posmertinių -su
mų, prigulinčiam prie ap
saugos keliolikąt mėtų vals
tija ir gyvam įmokės tam 
tikrą sumą pinigų, a-

f • U! ‘

Moterįs-straiklaūžės.
Schenectady, N.

Dovana už užmušimą mili
jono musių.

San Antonio, Tex. — Ma
žas vaikas Robert Base įtei- 
i <ė kontestantams musių 
cruvą, turinčią savyje mili
joną ir ketvirtdalį tų bjau
rių vabzdžių. Musių krū
va turėjo tris pėdas augščio 
ir tick-pat storio. Tokiuo 
judu čia sutaisytam musių 
mušimo konteste vaikas iš
ošė pirmą dovaną. Buvo 

paskirta $10 dovana už už
mušimą mažiausiai pusės 
milijono musių.

POLITIŠKOS ŽINIOS.

Kruvinos riaušės Portu
galijoj.

Iš Portugalijos sostainės 
Jzbonos Londonan prane

šama apie kruvinus susirė
mimus ant Lizbonos gatvių 
jūreivių su miesto gyvento
jais. Jūreiviai, esą, sukėlę 
maištus prieš dabartinę 
republikonų valdžią ir norė
ję kraštui sugrąžinti monar
chiją. Sakoma, monarchis- 
;ų agitatorių — pilnas kraš
tas, kurie už storus pinigus 
darbuojasi, by tik kuogrei-

“Maine” nugrimzdo nuo 
ekspliozijos.

Jungtinių Amerikos Vals
čių karo inžinierių viršinin
kas Bixby nusprendė, jog 
šarvuotis “Maine” Havanos 
uoste pirm 13 metų nu
grimzdęs nuo vidurinės eks
pliozijos, kuri atsitikus tri
juose laivo magazinuose.

Tasai inžinierių viršinin
ko raportas yra valdiškas, 
kadangi jis su savo štabu 
nugrimzdusį šarvuotį galu
tinai apžiūrėjęs.

Aiškiai tad patirta, jog 
plyšimas užgimęs ne iš lau
ko, bet iš vidaus, tečiau vir
šininko nuomone nėra ir ne
bus galima tikrai patirti to 
plyšimo priežasties.

Ingulos lavonų taippat 
mažai surasta ir, galima sa
kyt, tik vieni sutrūnėję kau
lai. Kadangi plyšimas bu
vęs labai smarkus, tat jūrei
viai į visas puses nuo laivo 
išnešiota.

Pasirodo, kad laivo ply
šimui yra kalti patįs ame
rikonai, o pirmiau už tai 
buvo kaltinami ispanai.

Mirė Portugalijos karalienė 
- našlė.

Italijos mieste Turine,

sustrąikavo visi darbinin
kai,'dirbantieji prie prave- 
dįmo kanalų. Į vietą strai- 

aukė daugybė 
■ckurios apsi- 
^BKompanija 

Įka po 50 
^^^Bkraikuo-

kien 
itali 
ėmą

cen

čiausiai sugrąžinus karaliui 
sostas.

Valdžia kaip tik tuos su
mišimus sutrėmus ir tam 
ikslui, prieš Jūreivius, pa
naudota pėstininkai ir rai
teliai. .

Mieste, sakoma, viešpa
taujanti pasiauba _ir vyriau
sybė ištempus visas savo

pereitoj savaitėj pasimirė 
Portugalijos karalienė naš
lė, pavaryto nuo sosto ka
raliaus Manuelio močiutė 
(bobutė), Maria Pia. Kuo
met Portugalijoj kilo revo
liucija, karalius Manuelis 
buvo priverstas bėgti užsie
nin. Su juom išbėgo ir mi
rusi jo močiutė ir gavo prie-

Franci j os ^prezidentas Ho- 
landijoj.

Francijos prezidentas® 
Fallieres, kuriam draugauja 
užsienio reikalų minister] s, 
andai nuvykęs į Holandijos 
sostainę Amsterdamą pasi
viešėtų ir aplankytų Holan
dijos karalienę. Amsterda
mo gyventojai prezidentą 
labai iškilmingai ir širdin
gai sutikę ir sveikinę.

Prezidentas atkeliavęs 
skraiduoliu “Edgar Quint- 
tet”. Amsterdamo uoste jo 
laukus karalienė Vilhelmi
na su savo vyru, kunigaikš
čiu Henriku, ir daugumas 
palydovų.

Pasisveikinus, visi svečiai 
ir karalienė su saviškiais 
atvirose karietose nuvažia
vę į karališkus rumus. Vi
sas miestas buvęs dailiai pa
puoštas.

Pasklydo gandas, joge: 
buvęs Venezuelės preziden
tas Castro visgi paslapts 
dasigavęs į Venezuelę ir iš
lipęs neapgyventose vietose, 
Prie krašto priplaukęs vai 
tinai, varoma gazolinu.

Rusijos uoste Kronštad- 
te nesenai vandenin įleista
naujas Rusijos karo laivas. 
Dreadnought tipo vardu 
‘‘Sevastopol”. Dabar ta
sai laivas ginkluojamas. 
Antras toksai pat dydžio 
“Poltava” busiąs šiomis 
dienomis įleistas vandenin. 
Keli laivai dirbami. Kaip 
matosi, Rusija milžiniškais 
karo laivais ginkluojasi.
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lėsite jį patįs matyti. Dabar,, kad

LEW. WALLACE.

■„ ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

’ _ JONAS MONTVILA.

Tąsa.

.tai draiskalai priminė jiems jų ligą.
’ — Niekad tokių daiktų negirdėta Izrūeliuję! —
kalbėjo susijaudinęs Simonides.

Tuomi tarpu Amra apleido svetainę. . '
— Kokie perėmė, jausmai, lengvai suprasite — 

apsakinėj Ben-Huras — bet j tikėkite man, ne čia ga
las mano abejonėms ir neramumui. Kaip žinote, Ga
lilėjos liaudis yra greita prie veikalo taip laukiamo, 
kardai degina jiems delnus, širdįs veržiasi prie kovos, 
kalbėjo tat: pęrlėtai veikia, nesiduoda pažinti, leiskie 
mums priversti Jį prie pakylimo. Aš pats buvau ne
kantrus, mislydamas, jog jei turi būti karaliumi, tai 
kodėl ne dabar? Juk legijonai ir viskas surengta. 
Paklausiau jų prikalbinimų ir kartą, kūda mokino'ant 
jurų kranto, norėjome Jį apvainikuoti? Tada išnyko 
mums iš akių, ir pamatėme Jį besiiriant valtyje ant 
jurų. Ką sakysi ant to, garbingas Simonidese? Vis
ką, ko trokšta kiti žmonės: turtus, garbę, karaliaus 
vainiką, net meilę pavaldinių, Jis laiko per nieką —- 
skaito daiktais be jokios vertės. Ką sakai?

Simjjnitfes~uzsiinmlijo, jo galva nusviro ant kru- 
J^ffesTpo valandos tylėjimo tarė:

— Gyvena Viešpats, gyvena pranašų žodžiai. 
Jau viskas žaliuoja, rytoj mums pasakys.

— Tegul stojas, kaipo tarei — tarė šypsodama- 
sis Baltazaras.

Ben-Huras atkartojo senelio žodžius: tegul sto
jas — o paskui pridūrė : r- ; ;

Nemislykite, kad bučiau jau viską pasakęs, 
primindamas dalykus, uoriuts didelius, bet į kuriuos 
kiekvienas, net ir nematęs jų, gali įtikėti. Bet ne čia 
galas stebuklų, apsakysiu jums dalykus daug sunkes
nius išpildymui, o žmogui visiškai negalimus. Pasa
kykite, ar galėjo kas atimti nuo mirties tą, kas jau 
buvo jos grobiu? Kas kada galėjo numirusiam įkvėpti 
naują gyvybę? Kas? ,

— Tiktai vienas Dievas — dievotai atsakė Bal
tazaras.

Ben-Huras nulenkė galvą.

<(Jaunilcaiti, sakau tau, kelkis!”

— O išmintingas Egiptieti! Nedrįstu tau prieš
tarauti, nes užtiesą, ką galėtumėte pasakyti, kad ma
tytumėte žmogų, kuris pergalėjo mirties darbą, o taip 
ramiai, kaip kad motina žadina iš miego savo kūdikį. 
Buvo Naime. Ėjo į miestą per vartus; staiga sustab
dė mus šermenis. Nazarietis sustojo, laukdamas, kol 
tie praeis; tuomtarpu lydinčiųjų būryje pamatė gai 
liai vaitojančią moteriškę, našlę, kuri laidojo savo 
vienturtį sūnų. »

Stovėjau netoli ir mačiau stebuklingo vyro bur
ną, perimtą pasigailėjimu; pagailavo jos, nuėjo, pasi- 
lytčjo neštuvų, ir įarė gulinčiam ant jų numirėliui: 
Jaunikaiti, sakau tau, kelkis! — Dar nepraskambėjo 
žodžiai, o numirėlis atsisėdo ir pradėjo šnekėti.

— Tokius daiktus tiktai Dievas gali padaryti 
— tarė Baltazaras Simonidesui.

. — Tėmykite* — pridūrė Ben-Huras — kad sa
kau tik tą, ką pats mačiau podraug su daugybe žmo 
nių. Paskutinėje musų kelionėje į Jeruzolimą mačiau 
panašų atsitikimą, bet dar didesnį. Betanijoj gy
veno žmogus, vardu Lozorius; numirė jis ir liko palai 
dotas; keturias dienas gulėjo kapuose, kada Nazarietį 
atvedė į tą vietą. Liepė atversti akmenį, užslegiantį 
kapą, o visi pamatėme gulintį, aprištą skaromis žmo
gų, kas da daugiau, jo kūnas jau pradėjęs puti. Dau
gybė žmonių stovėjo aplinkui ir visi girdėjome, kaip 
Nazarietis balsiai tarė: “Lozoriau, išeik!” Veltui 
stengčiausi apsakyti jausmus, kokie mane perėmė, ka
da pašauktas žmogus pakilo ir išėjo; kad nurišo nuo 
jo palas, tai kraujas tekėjo jo kūne, ir, tikėkite man, 
draugai, buvo toki s pat, kaip gyvendamas prieš ligą. 
Kuo tada gyvena, galima su juomi kalbėti, o rytoj ga-

& viską apsa- 
®| klausimą ir 
■f Tas klau- 
■pidese, paties 
LfiMyra Tas, Ku-

reikalauju atsakymo, dėl kurio ir afėj® 
simas yra tik \ atkartojimu j^yo, 
klausimo. Kūomi daugiau k®^m<^tLj= 
rį vadina į . Ji

Žodžius? tuos tarė iškilmingai.
tė tuos žodžius trįs vyrai. SimonicW ® 
pratimo prąjnkšiį; Ren-Kūrąs pripažino; iĮ^. . 
neliai turi teisybę,, nes Nazarietis yra,?;A-tjjirkėju, kaip 
Jį suprato Bhitazaras, bet kartu ir karalium, kurio 
laukė Simonidėš?. 7 " :

— Rytojidasižinosime, ramybė jums visiems! — 
Taręs tai BėhrHurūš Išėjo ir nusidavė atgal į Betaniją.

i naktį svars- 
kėsi prie su- 
ąd abudu se-

Antrytojaus vostik* atidaryta miesto vartai pir
mutinė išėjo iš miesto Amra su ragažaite rankoje. 
Sargai nieko neklausė jos, nes ji nuolat išeidavo pirm 
sąulės' tekėjimų., Neatkreipė neį^^?^^ttiujno^ nes 
lengva buvo ^da stpi’otėti, jog yra ištikima kieno tar
naitė. - _ i . ■ -

Ėjo Jkęiiū lifllOMinio klonio, nors akis tąnkiai 
kreipė į Alyvų kalną, kur matėsi baltas, šėtros pribu
vusių ant šVęSičių. Buvo dar taip ankšti, kad nesuti
ko jokio praeivio, kuris galėtų ją 4izkalį>inti. Priėjo 
Getsemane, šalia kapų, kur kryžiuojasi keliai į Beta- 
niją ir Silva?* Vargšė, susilenkus senutė tankiui klu
po, o kartais atsisėdus ilsėjosi, paskui, vėl ėjo. Kad 
riogsančios kitojė pusėje uolos turėtų akis,- patėmytų, 
jog tankiai žiurėjo į kalnus, bijodamas! aušros, kuri 
peranksti išskirsto tamsą; kad galėtų girdėti ir kal
bėti, tartų : “musų draugė skubinasi šiandie, o tos, ku
rias nori apvalgydinti, turi būti alkanos”.

Kad pagalios priėjo Karališkus kapus ir pama
tė rauplėtų miestą; tiesiantįsi pagal tĮįnoną, ėjo po- 
valiau. Ėjo prie savo ponios, kurios urvas buvo taip 
arti šaltinio Eurogi, ir nurimo matydama, kad nepai
sant ankstybo laiko, nelaiminga moteriškė sėdėjo jau 
prie durų, gaivindamas! šviežiu oru, o Tirza dar mie
gojo. Per paskutinius tris metus liga baisiai jas su- 
biaurino, ką žinodama Huro našlė stropiai uždengda
vo savo burną, . Net Tirza retai kadą^matę jos atideng- 

' tą veidą.?’> ■ 7 ?\ ’ ?? ■..
Tą' rytą, žinodūnią, kad aTą' rytą, žittbdūiftą, kad aplinW Wfeko nėra, kas 

galėtų ją matyti, nusiėmė nuo gaivos uždangalą.' Ne
žiūrint tamsos, galima buvo matyti,, kaip baisiai ji li
ko sunaikinta. Balti kaip sniegas--plaukai susipynę 
nei sidabrinės, vielos karojo ant pečių. _Antakiai, lu
pos, nosis, veidai — sunaikinta. Kąklas. išrėžytas mė- 
linais brūkšniais. Viena ranka buvo sausa, kaip ske
leto, pirštai be nagų, o sąnariai, ąpįn- 
lu, arba raudoni ir šutinei Remiantis* 
riotos galvos, rankų ir kaklo, lengvą,,^ 
buvo, visas kūnas, taipogi suprasime, dėjiko, kadaisią 
patogi Huto pati taip ilgai slėpėsi nuo sūnaus.

Gal užklausi, dėlko, taip baisiai kentėdama, ne- 
sturumpino sau gyvasties?

Nes-užgina tai šventas prisakymas,
Gal nusijuoks iš to stabmeldis, bet nepadarys to 

jokis sūnūs, kurio sieloje liepsnoja tikėjimas.
Apmislydama liūdną savo likimą, staiga pama

tė ateinančią prie jos moteriškę, skubiai tat pakilo, už
sidengė galvą ir sušuko kurčiu balsu : \

— Užkrėstos, užkrėstos! >
Už valandos Amra, nepaisydama persergėjimo, 

puolė jai į kojas; vis tos prastos moteriškes meilė, taip 
ilgai laikoma, toje valandoje užsiliepsnojo; ašaroda 
ma bučiuoja savo ponios rubus. Toji norėjo ištrukti, 
bet pagalios nenoroms pasidavė.

— Ką padarei, Amra? — tarė: — Argi tą ne- 
paklausymą gali pavadinti meile?, Pašėlus, pražudei 
save ir jį — savo poną — jau j o. niekad nepamatysi! 
Esi jau po teisės ištarme, negali sugrįžti į Jeruzolimą? 
O kas bus su mumis? Kas mums atneš duonos? O 
pašėlus Amra! Esame visos pražuvusįos!

'— Susimylėkite ! — šaukė Amra, atkišdama į ją 
rankas.

— Kodėl neturėjai susimylėjimo ant savęs, tada 
ir ant musų butum milaširdinga. ? Dąba-r kur gi pasi
dėsime? Nėra mums jokios pagalbos. O negera tar- 
iiaite, ar gi Dievo rūstybė dar negana mus spaudžia!'

Pabudusi Tirza dabar parodė savo veidą, o tas 
buvo baisus. Plunksna sudreba prieš aprašymą jos 
išvaizdos. Pusiau nuogą, visa randuota, vostik ma
tanti, su sutinusiais sąnariais, nieku nepriminė anos 
skaisčios mergelės, kurią męs pažinime ant Hurų rū
mų stogo. n.

— Ar tai Amra, motin?-
Amra mėgino prislinkti prie jos,.

— Sustok, Amra! — suriko r^otiąą. — Uždrau- 
džiu tau dasilytėti prie jos! Kelkis ,įr eik, kol dar ta
vęs niekas prie šaltinio nematė! ^?<;t užmiršau, jau 
pervėlu! turi pasilikti ir dalytis mųsiy likimu. Kel-į 
kis, sakau! 1 ... / \

Amra atsiklaupė ir, susiėmus'rankąs, tarė:
— O gera ponia! Aš nesu .pąšėlusi, Atnešu 

.geras žinias!
— Nuo Judo? — užklausė motina, atidengdama 

veidą. Bet Amra negirdėjo klausimo.
— Pasirodė stebuklingas Vyras — kalbėjo Am- 

ra, — Kuris gali jumis išgydyti. - Užtenka Jam tarti 
žodį, kad ligonis pasveiktų; nes numirusius j^ūkelja.' 
Ateinu nuvesti jus prie Jo.

— Vargšė Amra! — gailestingai^^®
— Ne! — šaukė Amra, supratus^^^H 

kimą. — Ne, ne, aš nepašėlus. bet ti

^■npe iki kau- 
H®tąĮp, subiąų- 
B® prasti, kokis 

teisybę, kaip gyvena Viešpats, Izraeliaus Viešpats, Die
vas mano ir jūsų! Eikite su manim, negaišinkime lai
ko. Šiandie, gal tuojaus tas Vyras eis į miestą. Žiū
rėkite, jau tuoj bus diena. Pasidrūtinkite ir einame.

Motina su domumu klausė. Rodosi, kad jau 
pirmiau? girdėjo apie stebuklingą Vyrą, nes garsas 
apie Jį tuomet skambėjo visos Judėjos kampuose.

— Kas Jisai yra? — klausė.
— Nazarietis.

... Kas tau apie Jį sakė? -
— Juda.

3 —Juda? Ar jisai namie?
— Parėjo vakar.
Našlė, norėdama suvesti tvarkon savo mintis, 

valandėlę tylėjo.
— Ar Juda tave atsiuntė, kad mums praneštum 

apie tai? — užklausė.
_ — Ne, jisai mjslija, kad jus numirę.
? — Gyveno kadaisiai pranašas, kuris išgydė rau

plėtą — payartauniai tarė motina į Tirzą. — Galę pa
daryti tai gavo nuo Dievo. Iškur mano sūnūs žino, 
kad tas Vyras turi tokią galybę? — užklausė Amros.
’ — Ėjb paskui Jį, girdėjo rauplėtus, šaukiančius
prie Jo, ir matė, kaip tie nuėjo sveikį. Pirmiausia pri
buvo vienas ligonis, paskui dešimt, o visi liko išgydyti.

Našlė klausė tylėdama; išdžiuvusi jos ranka dre
bėjo nuo susijaudinimo, matomai kovojo pati su sa
vim. Neklausė, kaip tai buvo, nes jai užteko «unaus 
paliudijimo; bet stengėsi Suprasti galybę, su kurios pa-, 
galba tasai žmogus galėjo nuveikti tokius darbus. Pa
galios tarė Tirzai: .

— Tai gal Mesijus!
Pasakė tai kaipo žmogus, kuris neabejoja, no- 

rints papratęs išmintingai apsvarstyti dalykus. Kai
po Izraelite, apsipažinusi su prižadėjimais, kuriuos Die
vas davė jos tautai, ir kaipo protinga moteriškė, galė
jo džiaugtis norints ir ženklu išsipildymo tų prižadų.

— Buvo laikas, kada Jeruzolima ir visa Judėja 
skambėjo pasakojimais apie Jo užgimimą — gerai tai 
pamenu ir dabar galėti; jau būti suaugusiu vyru. Taip, 
tai turi būti Jisai. Taip — tarė į Amrą — eisime su 
tavim Atnęškie vandens ir parengkie valgį. Paval
gę eisime. ’ į 7 - ’ <
f - Tokiame ląikę; nedaug ėmė laiko pasidrutini- 

mui, ir neužilgo visos tris moteris išėjo. Tirza tikė
jo, kaip ir iridtina; viena tik mintis baugino jas. Iš 
Bętanijos, kaip sakė Amra, turi ateiti, o iš to kai
melio į Jeruzolimą vedė trįs keliai — vienas per viršų 
Alyvų kalno, kitas šalia tų kalnų, o trečias šalia “Rūs
tybės” kalno. Visi tie keliai nebuvo toli viens nuo 
kito, vienok galėjo nepatikti Jo, jaigu eitų kitu keliu.

Po kelių klausimų našlė patemijo, kad Amra ne
šino-apielinkės kitoje Cedrono pusėje, nei mierio To, 
Kūrį norėjo sutikti. Suprato, kad Amrą, kaip ir Tir
zą, ji turėjo vesti.

—- Pirmiausia eisime į Betfagi — tarė — ten su 
Dievo malone dasižinosime, ką turime daryti.

Ėjo kąlvomis link Tofeto ir, užėjusios ant vieš
kelio, sustojo.

— Bijausi eiti vieškeliu — tarė našlė — eikime 
pabaliu. Šiandie šventa, minios žmonių traukia į mies
tą, jei eisime tiesiok per “Paveikslų” kalną,, išsilenk
sime jų.

; Tirza vostik paėjo; girdėdama motinos užmany
mą, nusigando.

— Kalnas labai status, motin, neužeisime ant jo.
— Atmink, kad einame dėl sveikatos. Žiūrėk, 

dukrele, kokis dailus rytas. Ten skubinasi moterįs 
prie šaltinio; kad pasiliktume čionais, užmuštų mus 
akmenimis. Eikš, buk drąsi!

Tokiais žodžiais vargšė motina, pati kęsdama, 
stengėsi sudrutinti dukterį. Amra, kuri ligšiol neiš
drįso dasilytėti jų, dabar jau nieko nepaisydama, pri
ėjo prie Tirzos, ir apkabinus ją, šeptelėjo į ausį: pa- 
siremk ant manęs, aš stipri, nors sena, kelias netoli
mas. Šitaip, eisiva drauge.

NAMAI IR LOTAI ANT 
% PARDAVIMO.

Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius narni; ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge-< 
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgeport 
to ir apielinkėj lietuvių apt 
gyventoj. Kam mokėti bet 
reikalo raudą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas-informacijas® 
delei pirkimo namų ir lot® 
Jaigu kur norėtumėte pirl® 
ti namą arba lotą patinka® 
moj vietoj, atsišaukite pri® 
mus, o mes vistiek sulygs® 
me pigiau? ir geriaus, neg® 
kiti agentai. ®

čionais paduodame sura® 
šą nekuriu ir lotų, kurion® 
galima pirkti labai pigiai®

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 storai iri 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.0(1 
metams. Kaina .................  $17000.001

2 lubų. kampinis mūrinis namas, d 
Storas ir 1 gyvenimas. Bandos atnej 
ša $31.5.00 meams. Kaina . . $2200.00®

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimą® 
Bandos atneša $288.00 metams. Kail 
na ............................................ $2300.001

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai.! 
Bandos" atneša $336.00 metams. Kai-1 
na ................   $3000.00.1

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai.) 
Bandos atneša $300.00 metams. Kai^

1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas®
Kaina . ..-............................ ' $2700.001

2 lubti 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
1 lubų medins namas, 2 gyveni-j 

mai. Kaina .............  $1500.001
1 lubų mūrinis namas. Kail

na ...............................   $2150.001
ARCHER AVĖ. J

2 lubų medinis namas. Kai®
na ..........k........... ................. $3000.00®

EMERALD AVE. i
2 lubų medinis namas. Bandos at-1

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.1
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa-l 

gvenimas ir maudyklė. Bandos at-l 
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.'

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

2 lubų mūrinis namas.
neša $300 metams.

2 lubų medinis namas.
labai pigiai tiktai ....

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

Bandijs.
Kai- 

. $3000.00.
Bandos at-

Kaina $4000.00. 
Parsiduoda 
. $2800.00.

PISK ST.
2 lubtj medinis namas, 4 gyvenimai.

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

Kaina .................................... $3200.00.|

i 
riai.

FOX ST. - ,
lubų medinis namas, 6 kamba 

Kaina ..................    $1900.0(3
HALSTED ST. 1

lubų medinis namas su Stoni 
$sooo.oq

1
Kaina ...............   $3000.0(1

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas® 
su maudykle. Kaina ............ $2300.0(1
. 2 lubų medinis namas ir storas stl 
keturiais kambariais ant 2 lubų pq 
9 kambarius.- Bandos atneša $430.0(1 
metams. Kaina ................. $4000.001

1 lubų mūrinis namas ir storas sJ 
5 kambariais. Kaina..........$3000.001

KEELEY ST. į
1 lubų medinis namas, 6 kamba? 

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

Kaina ♦...;............  $1600.00.
LOWE AVĖ.

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais.
šių

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

MORGAN ST.
lubų bizniavaa mūrinis namas, što- 
ir _8 gyvenimai. Bandos atneša 

Kaina .. $15000.00.

Pagalios pradėjo leisties į įeitą kalno pusę, 
(Toliaus busi.

3 
ras 
$1680.00 meams.

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

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. KaiJ
na ............................................ $2500.0(1

PARNELL AVE. I
2 lubų medinis namas. Bandos atJ 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.0(1
LOTAI. 1' 11. Lotas Tanai geroj vietoj tarp Jie! 

tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvėj 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina . ^įBSg|||

2. Du lotai labai geroj
lietuvių apgyventa ant Morgan^^ 
place. Lotas 50x130 pėdų. . I?uH® 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip! 
tai del drabužinio storo arba “nickel 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo-l 
tu ..’..........................  $4000.00.1

3. Šimtas lotų ant 46 gatvės tarpi 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield ave.J 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos, lotus! 
daugiausia perka lietuviai, slavokaiJ 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge-( 
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

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

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 So. Morgan St., 

Chicag o, DL
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
V
Vancouver, B, C,

» Šitas miestas yra gana 
didelis, turi daugiau 125.000 
•gyventojų, visokių tautų,bet 
daugiausiai anglų ir ame
rikonų.

Čia gyvena taippat dau
gybe chinų, kuine yra susi
telkę vienoj miesto daly j. 
Chinai daugiausiai užsiima 
skalbimu ir siuvimu drabu
žių ir skalbinių, bet dau
gumas dirba ir medžių plo
vyklose. Savo senų pa
pročių chinai ir čionai pri
silaiko: nešioja ilgus plau- 

*kus ir savo nacijonalinįus 
drabužius. Daugybė jų yra 
praturtėjusių, ką turį savo 
didelius namus ir krautu
ves. Šiame mieste chinų 
apskaitoma apie 20.000, bet 
^avo tautos moterių tarp jų 
labai mažai randasi.

I Italų taipgi čia nemažai 
jh’a, bet šie, kaip kitur, taip 
ir - čia, dirbtuvėse menkai 
djirba, daugiausia jie dirba 
ant lauko. Italai taippat 
apsigyvenę vienoj miesto 
(Įalyj, kur tarpe jų randasi 
lįeli nedideli vaizbininkai. 
Apšvietimas tarpe italų 
menkas. Jie tarpe savęs 
pesutinka ir daugelis užmo
ka dideles pinigines baudas 
tįeismuOse. Italai taippat 
yra labai duosnųs savo baž
nyčioms, bet patįs gyvena 
prastai — ankštose grinte- 
įlėse susigrūdę ir prastais 
[drabužiais apsitaisę.

■ Rusų čia irgi yra dido- 
■kas būrys, bet šie jau augš- 
Veiau pakilę. Jie dirba 
Flengvesnius darbus ir už ge- 
I resno mokestį. Tankiai

daro susirinkimus ir kiek 
galėdami stengiasi apsi- 

j šviesti. Rusai daro balius, 
MHtfmikus ir juose gana gra
ibai elgiasi. Beveik pas 
Fkiekvi'uą galima surasti 
I laikrašti, ar bent knygelę.
I Lenką čia taippat yra 
■daug, bet jie nesutinka tar
tie savęs. Apšvietimas pas 
■juos žemai stovi, jie vien 
■tik sau garbės ieško. Dau- 
■giausiai jų yra Rymo-Ka- 
Italikų.
■ Indusai irgi čia skaitlin- 
■gai apsigyvenę, bot šie la
ibai menkai civilizuoti, men
ka jų dalelė moka rašyti 
F bei skaityti. Ant galvos 
į jie nenešioja kepurių ar 
f skrybėlių, bet apsuka gal-
' vą su skara, taippat jie ne
šioja barzdas ir usus. In
dusai labai prastai gyvena, 
dirba vis už mažą mokestį.

| Jie yra labai sunku pri- 
I traukti prie organizacijų, 
už ką labai nekenčiami šio 
miesto darbininkų.

Japonų čia nedaugiausia, 
Į bet jie dirba kur lengves
nius darbus ir vis už mažą 
užmokestį.

■ Lietuvių ir čia yra, bet 
■labai mažai. Kaip man te- 
■£<) sužinoti, tai mūsiškių 
fcia gyvena apie 5 šeimynos 
Er apie 20 pavienių. Iš 
■lietuvių bene pusė jaubeveik 
■ištautėję, vieni vadina save 
■lenkais, kiti kitokiais. Šio 
pniesto lietuvių apšvietimas 
’yra labai menkas. Kiek aš 
sužinojau, tai laikraščius

i vos apie keturi teskaito ir 
(turi dar apie po keletą lie- 
Ituviškų knygelių, bet /ką 
'kiti, tai žino vien tiktai, kad 
reikia dirbti, pavalgyti, nu
ėjus į smuklę nuodingų 
gėrimų primaukti ir dar ki
tus išjuokti. Kas link pa
skaitymo laikraščio ar kny
gelės, tai jie nenori nei gir
dėti.

Taipgi čia yra dar daug 
ir kitokių tautų gyventojų, 
kurių gyvenimas labai pa
našus į viršui minėtų tautų 
gyvenimą, išskiriant žydus, 
kurie ir čia daugiausia už
siima vaizba, sunkaus dar
bo nedirba ir tvirtai laikosi 
organizacijose.

Įvairių darbų šiame mies
te yra dar užtektinai, bet 
kol kas ir mokestis už dar
bą nepergeresnė, sulyginant 
su Jungtinių Valsčių mo
kestinei. Už tuos pačius 
darbus, ką Jungtiniuose 
Valsčiuose mokama $2.00, 
čia mokama $2.50, ką ten 
mokama $3.00, čia — $3.50. 
Dirbtuvių čia suskaitoma 
apie 300, iš kurių daugiau
sia yra medžio piovyklų. 
Šią žiemą daugumas dirbtu
vių sumažino darbą, arba ir 
visai sustojo, bet mieste yra 
daug darbo namų statyme 
ir gatvių grendime. Žino
ma, čia yra daug ir darbi
ninkų ir dar vis daugybę 
atveža iš Anglijos ir iš ry
tinių Kanados apylinkių. 
Taippat į Britišką Kolum
biją kasdiena atvežama po 
kelis tuzinus darbininkų ir 
iš Seattle, Wash., o daugu
mas čia ir patįs atvažiuoja 
darbo ieškodami.

Šiuo laiku mieste yra di
delis straikas. 5 d. birže
lio š. m. sustraikavo visi na
rni; statymo darbininkai, iš 
kurių apie 18.000 priguli į 
17 unijų. Kontraktoriai 
stengiasi streikuojančių 
darbininkų vietas užpildyti 
neimi jistais — streiklau
žiais. Daugelį vietų jau ir 
pripildė ir ten dirba pilnai. 
Miesto vyriausybė taippat 
priešinga šiam streikui ir 
visokiais budais stengiasi 
sugriauti unijas, užtat dabar 
ant straiko labai daug ve
žama darbininkų iš Angli
jos ir rytinės Kanados, taip
pat ir iš Jungtinių Valsčių. 
Namų statymo kontrakto
riai ir Vancouver miesto vy
riausybė tikisi, buk, tikrai 
sugriausią šiame mieste uni
jas ir streikuojantieji dar
bininkai turės pralošti 
streiką.

Šiame mieste yra suskai
toma apie 100 įvairių unijų, 
bet jų susiklausymas men
kas ir tarpe savęs vedama 
nuolatinė kova, užtai ir 
straikas nesiseka išlaimėti. 
Tuomi darbininkų nesutiki
mu puikiai moka pasinau
doti kapitalistai.

Vaneouver’e viskas yra 
labai brangu. Namų rau
dos brangios, mėsa ir duona 
brangi, drabužiai brangus, 
kur tik ką pirksi, viskas 
daug brangiau negu Jungti
niuose Valsčiuose. Už 3% 
uncijas tabako reikia mo
kėti 25 centai, o už svarą 
net $1.00. Iš to atžvilgio 
čia darbininkai neikiek ge
riau negyvena, negu Jungti
niuose Valsčiuose, nes jai- 
gu kiek daugiau ir uždirba, 
tai viskas išeina ant bran
gaus pragyvenimo.

Čia atplaukia didžiausi 
laivai, tai ir prie laivų kro
vimo ir iškrovimo daugelis 
darbininkų dirba, bet ir čia 
mokestis neperdidelė, o dar
bas yra gana sunkus.

Su šiuomi miestu sujung
ta trijų kompanijų geležin
keliai, o ir dar žadama pra
vesti dvi geležinkelių lini
jos. Pradėta vesti elektros 
geležinkelis iš Vancouver į 
šiaurinius miestelius ir ūki
ninkų sodybas. Iš čion į

Lietuviškas vežimas (float), ant kurio matoma raitas D. L. K. Gedeminas su savo palydovais,.

Seattle, Wash, yra 178 my
lios kelio ir galima važiuoti 
garlaiviu arba traukiniu: 
garlaiviu ; kelias kainuoja 
$3.00, o traukiniu $4.80. 
Vancouver miestas užima 8 
kvadratines mylias. Cemen
tu išklotų takų miestas tu
ri suvirs 100 mylių; pože
minių pravedimų apie 110 
mylių; iš lentų padirbtų ta
kų apie 116 mylių; išgrįstų 
gatvių apie 18 mylių ir ak
meninių kelių 120 mylių. 
Visos gatvės yra plačios ir 
švarios; namai, o ypatingai 
miesto, puikiai pastatyti ir 
išpuošti. Miestas turi su
virs 52 bankus, 40 bažny
čių, 21 mokyklą, kurias lan
ko apie 10.000 mokinių. 
Mokyklos yra gražiai intai- 
sytos ir ruimingos, prie mo
kyklų intaįsyti gimnastikos 
daržai. Kaip parodo mo
kyklų direktorių raportas, 
tai vakarines mokyklas lan
ko apie L200 studentų. Pra
dėta statyti dar trįs naujos 
mokyklos. Yra graži kra- 
sos stotis, kuri, rodos, ne
mažai lėšavo pastatyti. 
Abelnai sakant, miestas yra 
visuomenei daug naudinges
nis, negu Jungtinių Valsčių 
miestai.

Miestas Vancouver prigu
li Britiškai Kolumbijai, vie
na iš Kanados provincijų,> 
kuri yra po Anglijos globa. 
Miestas stovi ant kranto 
Didžiojo (Pacific) vandeny
no ir yra prasidėjęs nuo 
1862 metų. Nuo to laiko 
iki 1886 metų buvo žinomas 
kaipo Gastown. Tuomet 
daugiausiai buvo apgyven
tas chinais ir badijonais, ku
rių tais laikais čia buvo 
daugiau, negu baltųjų žmo
nių. 16 d. birželio 1886 me
tais ugnis visiškai sunaiki
no miestą Gastown. Buvu
siojo miesto valdyba susi
rinko audeklinėj būdoj ir 
nutarė naujam miestui duo
ti vardą Vancouver. Bo ke
lių metų Vancouver’ liko in
korporuotas ir nepaprastai 
pradėjo augti, '

Miestas auga, bet kartu 
auga ir vietinių darbininkų 
vargai. Smuklių“ čia yra 
daugybė, beLnedėlios dieną 
visos smUklėJMC'krautuvės 
turi būti uždJPrtos. Teat
rai taippat nedėl dieniais 
yra uždaromi. Dirbtuvėse 
nedėlios dieną nedirbama, o 
daugelyje dirbtuvių subato- 
mis iki pietų dirbama. Čia 
yra ir socijalistų partijos 
organizacijos, kurios tan
kiai taiso susirinkimus ir 
daug parduoda savosios li
teratūros. Yra čia ir In
dustrial Workers of World 
organizacija, kuri taippat 
tankiai rengia prakalbas. 
Policija čia kiek švelnesnė, 
negu . Jungtiniuose Vals
čiuose, bet vis dar jos žiau
rumo yra užtektinai. Ne
laimingi kaliniai yra labai 
sunkiai laikomi. Teismai 
čia irgi panašiai elgiasi, 
kaip ir Jungtiniuose Vals
čiuose: daugiausia vis tik 
už pinigus galima surasti 
teisybę. J. S. Povas.

Grand Rapids, Mich.
26 d. birželio š. m. de

tektyvai pagavo kokį — tai 
60 metų senumo holandą, 
kuris suviliojo 14 metų lie- 
tuvę-mergąitę. Atsitikimas 
buvo tokis: Tėvams neži
nant, iš namų prapuolė jų 
duktė ir nebuvo namie j e 
apie dvi savaiti. Beieš
kant, kaimynai pradėjo pa
sakoti, kad mergaitė ten pas 
kokį farmerį uogas renka. 
Tėvui tenai nuvykus, gau
ta atsakymas,1 kad' fanneris 
jokios mergaitės neturėjęs 
ir nematęs. Davu^ žinią po
licijai, detektj’vaiAs pasise
kė mergaitę surasti, bet iš
karto niekas nebuvo areš
tuotas, tik daryta tyrinėji
mai. Susekę visas pėdas, 
detektyvai nuvyko ant far- 
mos_n^norėjo krėsti far- 
merio^^^Bs. Pabaladojus 
į vienas^^kų kambario du
ris, det^^^k nenorėta įsi
leisti, t^^^Htatakvertė du-

ir pu

siau apsirengusią mergaitę. 
Spėjama, kad mergaitė bu
vus visai nuoga, tik detek
tyvams verčiant duris kiek 
suspėjo apsirengti. Čia- 
pat ant vietos liko suareš
tuotas suviliotojas ir atga
bentas kalėjimam Jo byla 
prasidės šiomis dienomis. 
Jaigu jisąi pirm teismo no
rėtų būti ant laisvės, tai tu
ri užsistatyti $2.500 paran
kos. Kalbama, jog minėta 
pora butų prasišalinusi, jai
gu nebūtų suspėta juos su
gauti. Jau ir drabužiai, 
kuriuos suviliotojas mergai
tei nupirko, buvo į kelionės 
dėžę sudėti. Minėtas 60 
metų “jaunikis” yra vertas 
apie $75.000. Jis yra ko
kios — tai dirbtuvės su- 
predentas, pirmiaus turėjęs 
lentų sandelį."

24 d. birželio Šv. Andrie
jaus katedroje J. M. vys
kupas H. J. Richter įšventė 
į kunigus lietuvį Joną Dir- 
vickį. -Pirmutines Mišias 
jaunas kunigas laikė Šv. 
Petro ir Povylo lietuvių 
bažnyčioj, ant atminties bu
vo dalinami paveikslėliai. 
Po pamaldų parapijos mo
kykloj buvo sutaisytas su
sirinkimas — puota, kaipo 
priėmimas jauno lietuvio-f 
kunigo. Buvo užprašyta 
įvairių svečių: visų bažny
tinių draugijų prezidentai, 
parapijos komitetas, mažų 
mergaičių choras ir tt. Sve
čių buvo net iš Detroit, 
Mich. Bet smagesniam ir 
didesniam palinksminimui 
susirinkusiųjų ir jauno ku
nigo, buvo pamiršta už
kviesti Šv. Kazimiero dra
matiška draugija su tautiš
komis dainomis. Nors drau
gijos choras per dvi savaiti 
vargo, tokioj šilumoj vaikš
čiojo į repeticijas ir per Mi
šias prakaitą liejo" ir bur
nas aušino, vienok pagailėta 
prašymo žodis... Nors cho
ristai nereikalauja jokios 
ypatingos garbės, bet, tiesą 
pasakius, žmonės nepaliau
na rugoję ant vietinio kle

bono kun. V. Matulaičio. 
Turima viltis, kad klebonas 
tolimesniam laike tokių ge
rų norų Šv. Kazimiero dra
matiškos draugijos choro 
neapleis. Nors Šv. Kazi
miero dram, draugija ne
turtinga, vienok pagal išga
lę paskyrė iš savo išdo ke
letą dolerių kaipo dovaną 
jaunam lietuviui-kunigui.

Dar vis besitęsiąs vieti
nėse rakandų dirbtuvėse 
straikas, kaip matyti, grei
čiau bus praloštas. Jau 
netik dirbtuvėse daug dir
ba streiklaužių, bet ii* uni
jos darbininkų didelis' 
skaitlius eina į darbą ir dir
ba. Nekuriose dirbtuvėse 
“bosai” jau net daugiau 
darbininkų nei nepriima. 
Daily dės/kaip pirmiau, taip 
ir dabar dar vis gauna pa
šalpą, o teplioriai jau apie 
kelioš savaitės jokios pa
šalpos negavo. Kiekvie
nam, prigulinčiam į teplio
rių uniją, buvo duodama po 
10 tikietų, 50 centų vertės 
kiekvienas, išlaimėjimui 
automobiliaus (mat, kokia 
— ten automobilių kompa
nija paaukojo darbininkų 
unijai $6.000 vertės auto
mobilių). Tikietus parda
vinėjo kiek kuris tik galė
jo ir surinkti už tikietus pi
nigai buvo tam pačiam par- 
davikui kaipo pagalba. 
Daugumas neivieno tikieto 
nepardavė, daugumas gi vi
sai dovanai užrašinėjo, nes 
nunešus atgal į uniją, nie
ko už tikietus unija nemo
kėjo. Daug buvo tokių, ku
rie savo ir kitų tikietus ant 
lengvų išlygų pardavinėjo, 
o nekurie visą dešimtį ti
kietų užsirašė patįs sau. 
Automobilio laimėjimas bus 
15 d. liepos.

27 d. birželio vėl pradėta 
mokėti ir teplioriams po 
$3.00, kurie ėjo kasdiena 
užsirašyti. Bet kurių dar 
mėnesinė buvo nemokėta, 
tai iš tų pačių pinigų turė
jo tuojaus užsimokėti.

John Widdicomb & Co. 
darbininkai, kurie neprigu
lėjo į uniją, nors ir nedirbo, 
vienok po $5 į savaitę gauna. 
Kiti bijosi eiti atsiimti sa-^~ 
vo mokamų pinigų, nes ma
no, kad paskui, dirbamam 
laike iš jų mokesties tie pi
nigai bus atskaityti.

Labai gaila tokių straiko 
pesekmių, bet tas tik paro- 
io, kad darbininkai turi ge
riau organizuoties ir atei
tyje dar smarkiau kovoti 
už savo žmogiškas tiesas.’ * 

Giesmininkas.

Montello, Mass.
24 dieną birželio š. m. 

miestelio draugijos (išski
riant Šv. Kazimiero drau
giją) prie “Ames” gatvės 
darže parengė pikniką. Gry
nas pelnas nuo pikniko eis 
ant statymo lietuviškos tau
tiškos svetainės Montello’j. 
Piknikas nusisekė pusėti
nai, nes gryno pelno atliko 
suviršum aštuonios dešim
tis dolerių. Kur kas dau
giau butų pelno, jaigu visi, 
kurie stovėjo piknikinio 
daržo patvoriais, butų ėję 
į daržą. Įėjimas buvo ga
na pigus, nes vyrams kai
navo tik 15 centų, o mote
rims 10 centų. Bet tvoros 
aplinkui daržą taip buvo 
lietuviais apgultos, kad net 
aštuonias lempas besitrin
dami patvoriais sudaužė. 
Lietuviškos tautiškos sve
tainės, rodos, visi geidžia, 
bet penkioliką ar dešimtį 
centų tam tikslui nenori pa- ų 
aukoti. Su mergaitėmis
tiek to, gal tikėjosi, kad jas 
vaikinai įsivesiu daržan,
bet vyriškiams tai jau gė
da!...

Lotas svetainėj jau nu
pirktas bei išmokėtas ir ga
na puikioj vietoj. Dabar 
tik reikia pinigų svetainės 
pastatymui. Todėl monte- 
liečiai smarkiau griebkimės 1 
prie taip svarbaus ir mums 
patiems naudingo darbo!

Montelietis.
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“Svarbiose žiniose” tarp 
kitko randame trumpai pa
minėta ir apie pirmojo ir 
vienatinio socijalisto kou- 
greąmano, p. Bergerio pir- 

-wnąją kalbą Jungtinių Ame
rikos Valsčių kongrese. 
“Kova” rašo, kad Berger 
nustebinęs kongresą savo 
gilia žinysta politikinės eko
nomijos ir visuomeninių 
santykių šiame krašte, to 
delei, esą, visi atstovai 
(kongresmanai) jam karš
tai rankomis ploję. Kon- 
gvesmanas Berger savo tą 
“žymią” kalbą pasakęs bir
želio 14 dieną.

* * «
Kas tiesa, neteko mums 

tos kalbos išgirsti, todėl 
naudojamės kitais laikraš
čiais, kuriuose tasai “mil
žinas” su savo kalba pla
čiau aprašytas. Pavyzdžiui 
imsime kair patį “Russkoye 
ęiovo”, New Yorke išeinan
tį. Minėtame pirmeivių 
(anaiptol ne kapitalistų!) 
laikrašty rašo nekoksai 
Okuncov apie p. Bergerio 
kalbą. Štai nekurios 
straipsnio ištraukos:

44Birželio 14 dieną atsto
vų Bute pasakė savo pir
mąją kalbą pirmasis socija- 
listų atstovas Viktoras Ber
ger. Jis nieko naujo neiš
reiškė; jo kalboje nesimatė 
gilesnės minties nei logikos; 
nebuvo jinai nei socijalis- 
tų tikybos simbolu; jinai 
buvo panaši į agitacijinę 
prakalbą, kokia galima iš
girsti ant kerčių gatviii 

v'Ncw Yorko didmiesty, kur 
oratoriai netiek kalba, kiek 
šūkauja ir mušasi sau į kru
tinę. Kapitalo atstovai, 
bujržujai, išklausę atidžiai 
Bergerio kalbos, ėmė ranko
mis ploti. ^Jie lukeriavo iš 
Bergerio lupų žaibų ir 
griausmų, kadangi pirma
sis socijalistas ten kalbėjo, 
bet..”

.< * * •
Toliau dar aiškiau:
“Pirmasis socijalistas 

Vongresmanas pirmoj savo

po pasielgęs tik delei suiru
čių savo parapijoje. Mat 
su klebonu nėbųta sutiki
mo ir daugūnris Įrirąpįjoįnų 
apleidę šiemet išpą^ntį. 
Taigi velionis palaidota ’ be 
bažnytinių pamaldų.

pas, kito pa 
Ūų.-visuome 
hahymo, ap 
įdinimo, mu 
p ri gyvenime

[e? beveik ne- 
s musų visos

“Darb. Vilty j” tuo tarpu 
randama likusios našlės 
Radzevičienės ..padėkojimas 
visiems prisidėjašiems ir 
dalyvavusiemš..jbslvyrQl šer
menyse. Be to/karčiai ir 
perdaug karčiai dėkojamą 
kunigams, kurie mirusio 
kūno nenorėjo priimtii Mž- 
nyčią ir už nabaštiinko dū
šią atlaikyti pauįaldas. Gir
di, o jus kunigėliai, nedėkin
gieji, kur jūsų viša užeiga 
buvo? Ar ne pas a. a. K. 
Radzevičių, kada koks iš- 
kur atsibastėt, ar neradot 
pirmos vietos pas K. Radze
vičių, ir taip už tą visą ge
rą jam užmokėjote, kad ne- 
įleidote per savo intrigas į 
tą šventinyčią, kurią jis 
rengė ir daugiausiai ant jos 
aukojo, nebuvo vietos jam 
atiduoti paskutinį patarna
vimą. ' ' ' .

Komentarijai nereikalin
gi.

kalboj pasakojo ne prieš ta
rifą, kaip tai reikalauja jo 
partijos programas,bet prieš 
ateivius, ypač prieš armė
nus, slavus ir rusus, kurie, 
žinomas dalykas, ne nuo 
saldaus gyvenimo bėga į 
čionai.”

“— Musų fabrikų pro
duktai — pasakė Berger — 
drūčiai apsaugojami augštu 
tarifu, kuris kaikada pasie
kia 2.000 nuošimčių. Tode- 
lei gi mus pramonininkai 
visai neapsaugoti. Atvirkš
čiai. Pastaraisiais 20 me
tais šian kraštan atgabenta 
milijonai slavų, italų, grai
kų, armėnų ir rusų darbi
ninkų tik todėl, kad jie ma
žiau reikalauja savo pra
gyvenimui. Ir šitie taigi 
ateiviai išstūmė ameriko
nus, anglus, vokiečius ir ai
rius iš 44šapų”, fabrikų ir 
kasyklų... ir iš plieno įstai
gų... Pirm 30 metų darbi
ninkai kur gaudavo už die
nos darbą 10 — 15 dol., 
šiandie tie ateiviai pasika- 
kina 1 dol. 75 centais už 11 
vai. dienoje, dirbant 7 die
nas savaitėje.”

* *
Okuncev tą Bergerio kal

bą pavadina šovinizmu ir 
niekybe, kadangi jinai lau
žo socijalizmo pamatinius 
principus ir neatsakanti tei
sybei. O 44Kova” džiaugia
si tuo “svarbiuoju” atsiti
kimu ir Bergerio 44 gilia” ži
nysta politikinės ekonomi
jos. Ne veltui jis už tokią 
kalbą kongresmanais kapi
talistais ir pagirtas, jei jis 
ėmė pusti su visais kitais 
darbininkų priešais vienon 
dudon.

Nieko nepadarysi. Vie
naip teorijoje, .kitaip prak
tikoje. 

* *
Nesenai “Katalike” mi

nėjome, kad Shenan
doah, Pa. pasimiręs a. a. 
Kazys Radzevičius, pasilai
kantis žmogus, ilgus metus 
buvęs S. L. R. K. A. iždi
ninkių Nuden teko pa
tirti, kad mirusio Kazio kū
nas nepriimtas net į bažny
čią, kadangi nebuvęs atlikęs 
velykinės išpažinties, o tąi-

44Draugas” visuomet, at
sitikus progai, išsijuosęs 
tvirtina, kad kurioj vieš
patystėj nėra karalių, carų 
ir abelnai valdovų, ten gy
ventojams esą labai bloga, 
kadangi gyventojams laimę 
tegalinčios suteikti tik mo
narchijos. Antai savo 
“Pastabose” (No. 30) ra
šo, kad pastarosios revoliu
cijos nei Turkijoj, nei Por
tugalijoj neatnešusios gy
ventojams laimės. , Gyven
tojams buvę geriau viešpa
taujant Turkijoj senam te
flonui Abdul Hamidui, o 
Portugalijoj — vaikėzui 
Manueliui. “Draugas”, be 
abejonės, panašiai tvirtintų 
ir nupuolus Rusijoje auto
kratui carui. Kas tiesa, 
Portugalijos naujoji vy
riausybė nedorai elgiasi ko
vodama prieš Bažnyčią, te- 
čiau negalima tvirtinti, jo- 
gei ten gyvuojant monar
chijai, gyventojams buvo 
rojus.

• : 'I
Šiais metais suęjo 25 me

tai, kaip pradėjo rašyti ži
noma lenkų apysakininke 
Marė Radzevičiūtė. Varšu
vos inteligentai, jos talento 
gerbėjai, iškilmingai pami
nėjo tą dieną. Kitur te- 
čiau lenkų visuomenė buvo 
kaipir pamiršus Radzevičiū
tės jubilejų. Radzevičiūtė 
ypač mėgo rašyti apysakas 
iš lietuvių gyvenimo. Kai- 
kurie jos veikalai išversti 
ir lietuvių kalbon, kaip tai 
“Dievaitis”, 4 4 Žemių dul
kės” ir kiti.

DAR DELEI LAIKRAŠ
TININKŲ SUVAŽIA

VIMO.

Kaip matyti iš daugumos 
musų laikraščių atsiliepimo, 
laikraštininkų suvažiavimas 
šiemet įvyks. Apibriežimui 
tikslų, ideos ir abelnai nu
rodymui aiškesnės, plates
nės ir vaisingesnės to laik
raštininkų suvažiavimo pro
gramos, čia paduodama ke
letas punktų ir .nurodymų, 
kurie gali kiek patarnauti 
uždėjimui stipresnių pama
tų musų laikraštiiiininkų ir 
visuomenės veikėjų organi
zacijos.

Kitokio savytarpinio su-

ūa ri h iimOgg w 
niiimo, p|ąw 
nes darbijMfc 
kalbėjįmoByj 
sų visuomet 
apsirėiškįBųį' 
mes dar 
turime 
Įąikrašti^^t
džio. Skleldžiąmas gyvas 
žodis, jaigu jis yla tikru, at
viru išreiškinįu j sumanymo 
minčių, pastovi^ ir pertik
rinančiu visuomenės norų 
balsu tuomet gis norų tuš
čias,J bet yra nurodančiu, 
traukiančiu prie įvykdini- 
mo gyvenimai!, realižaeijos 
kokio-nors sumanymo,-ideos 
ar minčių.Gyvas žodis ne
ša su savimi išaugusias ir 
iš gilumos keikiančios dva
sios išgautas mintis. Bet 
kuomet tų minčių ir suma
nymų ivykdinimas gyveni
mai!, realizaciją priguli ne 
nuo vieno tiktai asmens va
lios, bet nuo solidarinių 
minčių iri- veiksmo vi
so, ar /bent didžiu
mos to tarpo, kurin tas 
sumanymas yrą kreipiamas, 
kuomet veikia ne vienatos 
valia, bet valia to tarpo, 
kuris nori ką-riorsįvykdin- 
ti, pašaukti gyveniman — 
tuomet tai pavienios to tar
po vienatos turi pradėti 
skleisti, aiškinti tokias min
tis, kurios paleistos gyvu žo
džiu turi, kovoti, taikintis 
prie įvykęĮinimo, prie reali
zacijos, prie gyvasties. ■

Jaigu mes jau priaugome 
prie plataus visuomenės gy
venimo, jaigu .mes jau gali
me turėti kultūringą visuo
menės gyveninių, tai būti
nai turimu tikėti į tą didžią 
galybę gyvojo, spaudos žo
džio, kuris šįandie kultū
ringųjų taųri^gyvenime lo
šia labai, lal^raugštą ir di
delę rolę. Iwdosi, šiandie 
nerasi tokio šviesesnio žmo
gaus, kuris visiškai nepri
pažintų to galingojo spau
dos ginklo. Kultūringos 
visuomenės psychologija 
yra taip jautri, kad gyvas 
žodis joje tankiai padaro 
tikras perversmes, jai už
tenka vienų spaudoje atsi- 
spindančiij ir paduodamų 
gyvenimo apsireškimų, 
idant ji išsidirbtų savyje 
tam tikrą sprendimą, link
mę ir veikimą. Čia negelb
sti net amžiais įsigyvenę 
papročiai — visuomenės 
linkmė jos noras ir įsitikini
mas ilgainiui sugriauna vi
sus netikusius, nevaisingus 
ir gyvenimui nereikalingus 
papročius, tvarkas, institu
cijas, ką mes aiškiausiai 
kasdiena matome ir kame 
didžiausią rolę musų dieno
se lošia gyvas žodis, spau
da.

Ieškoti tarpe musų šir
dies ir dvasios harmonijos 
butų bergždžias ir bereika
lingas darbas. Įvairių vi
suomenės sluogsnių, jos tar
pų ir atskirų yienatų į įvai
rius gyvenimo klausimus 
kritiška pažvalga yra netik 
naudinga, bet' tiesiog būti
nai reikalinga ir neišvengia
ma. Beteką tame atžvilgy
je mes matome pas save, 
tarpe mu&ų? ‘ Toji kritiška 
pažvalga pas mus apsireiš
kia begaliniam šarlataniz- 
me, suvaikėjime, egoizme, 
hipokryzij'oj, plunksnos 
prostitucijoj, kas jau su
prantama įneša didžiausią 
betvarkę ir anarchiją į va
dovaujančias mintis musų 
plunksnos darbininkų. Ro-

pr visą 
įereika- 
hškinti, 
pveikai

dosi, tą dezoi 
musų plunksnos j 
spaudos auardO 
liūgą pla|j^Mgl 
nes jauA£

.narnąs žmogus tesiog pro
testuoja’ pr ieš tą pažem ini- 
ną( nupuldinimą ir piktą 
pasinaudojimą spaudinio 
lodžio. Pas mus visiškai 
iiegodo j aula, nesiskaitoma 
ir net ignoruojama svetima 
mintis, svetimas sumany
mas ar darbas, neprisilaiko
ma jokios etikos ar doros 
supratimų.

M.; tų visų ir dar daugy
bės kitokių atžyįlgių išei
nant, mums reikia sujung
tomis, solidarinėmis spėko- 
misj kovoti prieš tą nuodi
jančią, bjaurinančią ir tąm- 
sinąpeią žmogaus dvasią ir 
protą spaudos demoraliza
ciją*- ■./'■■

Krmiausiąi lietuvių spau
da išeivijoj turi tarnauti 
platiems, lietuvių išeivijos 
sluogsniams. Musų spau
dai turi rūpėti išeivijos ge
rovė, jos realiniai, butini 
gyvenimo reikalai.

Lietuvių spauda turi pla
čiai aprėpt lei tuvių gyveni
mą, rimtai, su pagodone tu
ri apginti visą tą, kas yra 
kilta, teisinga, kame yra 
supratimaš plačių atmainų, 
įvairių gyveninio Siekių ir 
kelių, kaip ir idėjų, dvasiš
kų pažvalga ir viso tikro 
dvasios maisto, kas -— be 
jokių išėmimų — turi būti 
toleruojama ar rinitai kri
tikuojama ir pągodojąma. 
Turi; bįjti plačiai 'atsižvel
giama į visą gyvenimo tur
tingumą ir jo įvairumus.

Lietuvių spauda pirmiau
siai turi būti žmonių moky
toja, užstojanti jiems mo
kyklą ir knygą, kurių žmo
nės beveik nežino. Spau
da turi gaivinti žmonių dva
sią ir sanmonę, šviesti, duoti 
patarimus, kreipti juos ton 
pusėn, kame spindi tiesa, 
užšitikėjimas, žmonių labui 
darbas — kame matoma 
ateitis. Gerai yra ir viso
kios informacijos bei žinios, 
bet šiame atžvilgyje mes 
turime atkreipti atidžią į 
musų skaitančios visuome
nės slūogsnius ir nepatai
kauti vien svetimos spau
dos, kurios augščiau kultū
riškai stovinti skaitytojai 
patįs apsišviečia, supranta 
paduodamus faktus ir patįs 
išveda iš jų pasekmes ir ke
lius.

Lietuvių^spauda turi so- 
lidariškai naikinti visus gy
venimo iškrypimus, tam
sybę, neapykantą, o visuo
met, prisilaikydama rimtu
mo, plačios pažvalgos ir eti
kos reikalavimų, —• lavinti 
žmonių dvasią ir mintis, pa
žinimą 
siekius ir kelius, atjausti 
žmonių skausmus, 
mo atmainas ir reikalavi
mus ,kovoti už tikrus žmo
nių siekius visur ir visame.

Ką-gi siekimui to viso 
mums reikia daryti?

Man rodosi, kad laikraš
tininkų ir inteligentijos su
važiavimas pirmiausiai tu
ri atkreipti atidžią į litera
tišką laikraščių pusę. 
Jog čia tai ir yra svarbiau
sios musų laikraščių spra
gos, apie kurias augščiau 
kalbama. Reikia stačiai pa
sakyti, kad vienomis pakal- 
bomis mes toli nenueisime. 
Čia reikia organizuoto, vai
singo, realinio darbo. Iš 
to atžvilgio, rodosi, geriau
siai butų sutverus literatų 
draugiją, kokias kitų tautų 
literatai jau senai turi. To
kios literatų draugijos svar
biausiu tikslu ir butų kon
troliuoti musų laikraščius 
ir literatūrą. Tokiai drau
gijai turėtų rūpėti taįppat 
ir materijališkieji musų 
literatų / bei raštiuiu-

kų reikalai. Draugija tu- 
• retų savo komitetą ir infor- 
I macijų biurą, kurie tvarky- 
' tų musų spaudą ir literatū

rą bei suteiktų informaci
jas atskiriems nariams kaip 
ir visai lietuviu spaudai. 
Čia reikėtų priminti ir nuo
latiniai laikraščių korespon
dentai, kuriuos tik su pa
galba tokios draugijos mu
sų laikraščiai galėtų skai- 
lingai turėti ir užlaikyti. 
Organizacijinį draugijos 
darbą atliktų patįs suvažiar- 
vę laikraštininkai bei inte
ligentija, bet svarbiausiai, 
kad šita mintis — sutverti 
literatų organizaciją — ne
būtų užmesta ir vadovautų 
laikraštininkų ir inteligen
tijos suvažiavime.

Tai svarbiausia mintis, 
kurią nogėjau paduoti atei
nančiam laikraštininkų ir 
inteligentijos suvažiavimui. 
Alan matos, kad tik tokiuo 
budu mes pastatysime savo 
laikraščius ant tikrai už
imamos jais augštos vietos 
ir kad tik tokiuo budu darb
štus, tylus, tikrai supran
tą ir mylinti žmones laik
rašti jos bei literatūros dar
bininkai gali perkeisti 
4 4 plunksnos samdininkus ’

daug draugijai. kenksminga 
ir juokinga. Tie įstatymai 
visai neišriš moterystės 
klausimo toj poroj, kur su-

tiesos, nurodinėti

gyveni-

PIRMESNIE JI KŪDIKIŲ 
MĖGINIMAI VAIKŠ

ČIOTI.

Kuomet kūdikiai -pirmu
syk mėgina kalbėti, beveik 
tuo pačiu laiku jie pradeda 
ir vaikščioti. Tas atsitin
ka pirmųjų metų pabaigoj, 
arba antrųjų pradžioj. Bet 
tikrai pažymėti laikas, ka
da kūdikiai mėgina-vaikš
čioti, beveik negalima. Tas 
priklauso nuo jauno orga
nizmo išsivystymo. Bet 
jei kūdikis ligi 15-kos mė
nesių nepradeda ir nemėgi
na vaikščioti — tai ženklas, 
kad jis yra arba labai silp
nas, arba serga angliškąja 
liga. Tuokart daktaro pa
galba neatbūtinai reikalin
ga. Išlaiko tai ligai dakta
ras visuomet gali užbėgti, 
bet jei liga bus kiek-nors 
įsisenėjas, tuomet reikalin
ga labai ilgas gydymas, ku
ris ir-gi nevisuomet nusise
ka.

Pirmieji kūdikio vaikš
čiojimo mėnesiai turi but 
akylai prižiūrimi. Kūdi
kius reikia saugoti nuo 
parpuolimo ir užsigavimo 
arba susižeidimo, bet anaip
tol jiems negelbėti vaikščio
ti. Gamta pati juos išmo- 
kįs tvirtai ant kojų laiky- 
ties, kuomet silpnas kūnelis 
kiėk-nors sustiprės. Bet į 
kūdikių vaikščiojimo, arba, 
kaip tai sakoma, į pirmuo
sius žingsnius besimaišy- 
mas, yra 
daiktas, o 
kenkiantis, 
kūdikiai su
ba ims vaikščioti, tuokart 
jų kojytės labai lengvai ga
li susikreivyti. Kūdikių 
vaikščiojimas reikia palik
ti gamtai, nes tai gamtos 
darbas.

visai betikslis
tankiai net ir

Kadangi jei
svetima pagal-

VIDURINIŲ AMŽIŲ 
ĮSTATYMAI.

Massachusetts valsčiuj 
(Šiaurinėj Amerikoj) vie
nas teisėjas apskelbė įsta
tymus, kurių, jo nuomone, 
privalo prisilaikyti vyras ir 
pati savo kasdieniniame 
moterystės sugyvenime. Tie 
įstatymai primena mums 
vidurinius metašimčius, kas 
šiais laikais butų jau per-

< ■ d*-'

uis ir nėra sutikinęs, juo 
labiau dar gali but daug 
kenksmingi. Tuos įstaty
mus apskelbė teisėjas Long, 
kuris yra šalininkas moterių 
verguvės išėjus už vyro. 
Žodžiu sakant, tasai teisė
jas reikalauja, idant pati 
savo vyrui butų visame ka
me aklai paklusni ir be mur
mėjimo pildytų vyro viso
kius norus ir prisukus.

Štai nekurie tų įstatymų 
paragrafai:

Vyras yra absoliutiškas 
namų viešpats ir jo palie
pimai tiiri but išpildomi.

Gali jis valgyti namie, 
kuomet jam tik patinka.

Gali naudoties tokia..-; 
valgiais, kokie jam tik pa
tinka.

Jei pietums vyras nori 
tą valgi, o pati kitokį, tad 
vyro noras yra deciduojau-t 
tis.

Tarnaitę, kurios vyras 
namuose nenori, pati priva
lo prašalinti.

Pagalinus, vyras, viską 
apmokantis, yra namų vieš
pats, bet ne moteriškė, pri
klausanti nuo vyro.

Tai tau ir teisėjas! Kas- 
žin, kaip jis sau persistato 
šių dienų sufragistes, jei 
nkius įstatymus ima gari 
voti?

Civilizuotas labai tasai 
žmogelis.

VASAROS DAINA. fe

Vasarėlė graži, 
Džiaugias didi, maži;

Drungni vėjai, šilimėlė, 
Gražiai švieč’saulelė...

Daug žolių kvepiančiu,
Paukštelių čiulbančių, 

Kur tik musų akys linksi
Visur širdis rimsta...

Ganyklėlės’ banda 
Po krūmynus lando;

Kai bimbalai praded’ joti
Tai ima lakioti.

Kerdžius nebsuvaldo, 
Greitai bėg’ į staldą;

• Pritvinkusi aliai-viena 
Karvė duoda pieną.

-?gr I

Gaspadinės laksto,
Sviestą, varškę drabsto;

Darbininks gaun’ gerą algą,
Pieną, sūrius valgo.

Kur tiktai mes einam,
Gražybes užeinam:

Visur džiaugsmas ir links
mybės

Ir didžios gerybės.

Pilnos pievos šieno;
Mergelė kiekviena

Ir berneliai giedros laukia, 
Vienu balsu šaukia:

Eisim į pievelę
Prie žalio šienelio;

Ten prie linksmojo darbelio 
Raminsim širdelę.

Uogelės raudonos,
Ir kriaušės geltonos;

Jau ir šviežią duoną kepam, 
Ir sviesteliu tepam.

Ir obuoliai sirpsta, 
Burnoj tirpte tirpsta, 

Ir alutis gardus rūgsta, 
Mums nieko netrūksta.

J. Miglovara.

Plėšiko kuklumas.
Teisėjas: — Atlikai va

gystę tikrai nepaprastuoju 
budu, išteisybės nesupran
tamu gudrumu.

Apskųstasis; — Be patai
kavimo, be pataikavimo, 
prašau pono teisėjo.
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ATBALSIS IŠ S. L. R. K. 
A. SEIMO.

Baltimorės lietuviams-ka- 
talikams yra atmintina 30 
diena gegužio š, m., kurio
je turėjome laimę pasek
mingai pasidalinti didžiau
siu katalikų 
taip retai. kur 
čia.

Sena mūrinė 
liaus, bažnytėlė,

džiaugsmu, 
pasitaikan-

graikų sti- 
----- , ----------------kaipir 

I jausdama atsilankymą jon 
kokių nepaprastų svečių, 
pasipuošė nuo viršaus sto
go iki durių slenksčiui 
Jungtinių Valsčių ir kito
kiomis vėluvomis, kurios 
savo įvairiomis spalvomis 
dabino bažnyčios pryšakį; 
keturi l emianti stogą pilio
rių ; 1 .1 įsidengė popežiaus 
’ lovomis iki pat akmeni- 
; ių laiptų. Per tarpą vi
ii ii i n i n. didžiųjų durių ma
tyti balta iškaba, surašyti 
didelėmis rausmėlėmis rai
dėmis, kuri praeiviams an
gliškoj kalboj pasako, jog 
čia via Susiv. L. R. K. A.

su baltais 
laikydamos 

raudoną 
savo

velio- 
abicm 
platu

Apie 9-tą valandą ryte 
prisirinko daugybė lietuvių, 
kurie nuo karštų saulės 
spindulių tankiai braukė 
nuo savo veidų prakaitą. 
Tarpe minios matyti ne
pažįstamų lietuvių — tai 
vis musų gerbiamieji dele
gatai be kantrybės laukė, 
kada čion pasirodis tas ne
paprastas svečias, Jo E. 
"kardinolas. Štai tik iš baž
nytines salės pasirodo dvi 
gražios, naujos amerikoniš
kos veluvos ir kitos dvi mė- 
linžąlės Šv. Kazimiero ir 

JŠv. Jurgio Vėluvos ir abie-
■ jų draugijų kareiviai.' Su- 
( gaudė būgnas ir užtraukė

smarki orkestrą po vado- 
> vyste J. Janulcvičiaus. 
į Klebonas pirm kareivių ka

rktoje važiavo link kate- 
[ droš, kur prie kardinolo 
Į namo durių apsistojo. Pa- 
I ėmę su savim kardinolą, vi- 
1 si gražiausioje tvarkoje, 
B prie būgnų ir trimitų gau- 
Bdimo atlydėjo garbingą sve-
■ čia iki lietuvių bažnyčiai.
■ Prieš bažnyčią jau laukė Ne
skaito Prasidėjimo Panelės 
K Švenčiausios dtaugijos są-
■ narės, visos baltai pasipuo-
■ šusios,
■ nais,
■ pusėm 
I raikštį,
r ištenkantį per visas draugi-
■ jos sąnares. Čia-pat stovi 

ir mergaitės, baltai pasipuo
šusios. — Išeina iš karietos 
senelis, apsidengęs raudonu 
rubu, kurio ilgį neša paskui 
eidami vaikai. Su linksmu 
veidu, apsuptas minios, se
nelis žengia į bažnyčią, gė
rėdamasis gražiu papuoši-

■ mu ir daugybe žmonių, ku
rie taip iškilmingai priima

Į jį, kaipo savo vyriausi ga- 
k nytoją. Įėjus bažnyčion, už- 
I gaudė vargonai ir choras;
■ ant gėlėmis apstatyto alto-
■ riaus blizga daugybė žva- 
■kių; 'po kairei pusei stovi
■ raudonas kardinolo sostas. 
IJ o Eminen. užeina ir sė- 
I da ant sosto klausyti Mi- 
I šių šv., kurias atlaikė S. L. 
I R. K. A. dvasiškas vadovas. 
I Sėdynės per vidurį bažny- 
Į čios buvo paskirtos delega- 
| tams, kurių ant Mišių šv. 
į buvo apie 60. Po evangeli- 
| jos į delegatus prakalbėję

dvasiškas vadovas, o po Mi- 
[ šių kalbėjo Jo E. Kardino

las, išreikšdamas lietu- 
* viams-katalikams geriau

sius linkėjimus, kad eidanr 
išvien galėtų katalikų tikė 
jimui nuveikti didelius dar 
bus; taippat pagyre graži’ 
išpuošimą bažnyčios ir ve

taippat intei- 
gurbutį bran- 
vardan visos 
draugijos su-

nu- 
sei- 
or- 
na-

lijo lietuviams šioj apsi-. 
rinktoj tėvynėj darbuoties 
netik dvasiškai, bet ir me
džiagiškai, ingy j ant kokias- 
nors savastis ir tt. Baigęs 
kalbą, J. E. davė kardino- 
lišką palaiminimą, ir iškil
mingai visų draugijų buvo 
nulydėtas į kleboniją, kur 
atsiliko jubilejims pasveiki
nimas 50 m. kunigystės . ir 
25 metų kardinolystės. J. 
E. sveikino lietuviškos mo
kyklos vaikai ir mergaitės; 
dvi mergaitės vardan mo
kyklos prakalbėjo kelis žo
džius ir inteikė kardinolui 
puikų raudonų gėlių bukie
tą. Sveikino visi karei
viai bučiuodami žiedą. Ne
kalto Prasidėjimo Panel. 
Švenčy moterių draugijos 
dvi merginos 
kė kardinolui 
gių rožių ir 
parapijos ir 
teikė jubilejinius linkėji
mus. Paskui ėjo sveikint 
visi parapijonai, vyrai, mo
teris ir tt. Delegatai 
skubo į salę atidaryti 
mą. Visi kareiviai ir 
kestra išleido kardinolą 
mo su didžiausia paguoda, 
kas jam padarė įspūdingą 
pasigėrėjimą iš puikaus lie
tuvių priėmimo.

Tą patį vakarą, 30 d. ge
gužio, 8 vai. buvo loštas te
atras “Butvile”, historiškas 
dailus veikalas, kurį parašė 
Vincas Nagornauskas ir 
pats išmokino lošikus, pa
dėdamas daug vargo ir 
persekiojimų nuo karštuo
lių, kurie nuolatos sakėsi jį 
boikotuosią. Teatro pers
tatymas visiems labai pati
ko, ką parodė gausus delnų 
plojimas. Tasai teatras tik 
tiems galėjo nepatikti, ku
rie nežino iš kurio galo rei
kia historiją skaityti. Ant 
rytojaus visi delegatai pa
baigoj sesijų triukšmingai 
plojo delnais ir dėkojo bal- 
timoriečiams už parengimą 
taip puikaus teatro. Pu
blikos pribuvo apie 500 as
menų, nes tą vakarą buvo 
miesto paroda, tatai dauge
lis gatvėse jos ir žiurėjo.

31 dieną gegužio 8-tą vai. 
ryte prasidėjo šviesios Mi
šios, kurias atlaikė vietinis 
klebonas. Ant Mišių susi
rinkusieji turėjo laimę iš
girsti gražiausią giedojimą 
Mišių suvažiavusių vargoni
ninkų, kurių išlavinti balsai 
kelte kėlė širdį prie Augš- 
čiausiojo; džiaugsmo ašaros 
veržėsi iš akių. Nors tik 
maža kuopelė vargoninin
kų, bet įspūdingą mums pa
liko atminimą, iš ko galime 
pasididžiuoti, nes tai, rodo
si, pirmas tokis atsitikimas 
Amerikos lietuvių visuome
nėje. Gal toji, vargoninin
kų pasėta, jausmų kibirkš
tis sukurs širdyse didesnę 
ugnį krikščioniškos meilės...

Apie 8-tą valandą vakare 
pakilo lietus su vėju ir per
kūnijomis, todėl žmonės pa
sivėlino susirinkti ant kon
certo. Vėliaus, apstojus lie
tuj. salėn susirinko apie 
400 asmenų ir prasidėjo 
gražus, turtingas, tautiškas 
koncertas, kurį rūpestingai 
surengė J. Vasiliauskas, P 
Grajauskas ir J. Janulevi
rius. — Publikai atsistojus 
dainuota “Lietuvos Hym- 
nas”. Skambėjo Vytaute 
koncertinis maršas, solo ii 
visokios tautiškos dainelės 
kurias, vadovaujant P. Gra 
jauskui, vietinis choras ga 
na gražiai padainavo. Pu
blika išreiškė savo užganė- 
linimą neapsakomai džiaug
smingu rankų plojimu. 
Klausytojai vėl buvo žavė
dami, kuomet lietuviški var | 
.-on in inkai atkartojo pa-1

Iš liepos 4 d. parodos m. Chicago. Perstatoma lietuvių divizijos generalinis maršalka p. P. Mažeika, ir jo asist. p. J. Bijanskas.

sveikinimo švenčių giesmę. 
Iš muzikos tiek džiaugsmo 
nebuvo, kiek iš dainų, tatai 
ne visa muzikalinė progra
mos dalis liko išpildyta. 
Vėl didžiai nudžiugino pu
bliką vietinės lietuviškos 
mokyklos vaikai, kurie pui
kiai vaikščiojo Vėluvos mar
šą ir sudainavo karišką dai
ną: “Tegul giria šlamščia, 
ūžia, dra-ta-ta”. Toliaus 
mokyklos mergaitės gražiai 
vaikščiojo skraistės maršą 
ir padainavo “Žvėrių vese- 
lija”, kas visus labai pra
juokino. Delei trukumo lai
ko buvo apleista deklemaci- 
jos ir pora gražių vargoni
ninkų dainelių, nes toliau 
atsidarė šokiai.

Tų visų vaikučių puikus 
plevėsavimas ir žemi linkė
jimai su vėluvukėinis, taip- 
pat mergaičių supinimas iš 
daugelio raikščių vienos 
gražios Vėluvos ir jų visų 
skardžios dainelės man iš
rodė ne kas kitas, kaip tik
tai kvieslys—tikras užkvie- 
timas lietuvių visuomenės, 
idant kuogreičiausiai steig
tų lietuviškas mokyklas. 
Rodosi šaukte šaukia tie z 
mažyčiai, kad mes žuvome 
del Lietuvos, tūkstančiai 
musų vaiki? žūva svetimtau
čių mokyklose, jie nekados 
neatsikels del savo tautos. 
Nerangi musų visuomene, 
subruskime mokyklų klau
sime! Tokiame lietuvių ir 
jų viso lietuviškumo tarpe 
būdamas, manai, kad, rodo
si, esi Lietuvos sostainėje, 
tarpe savo galiūnų ir did
vyrių, visa savo širdimi my- 
I inčių Tėvvnę-Lietuvą!.. .

J. K.

PASAULIS SKAITLI
NĖSE.

Paryžia us geografijos
biuras nesenai išleido meti- 
lę pasaulio (svieto) statis
tiką, ty. storoką knygą, ku
rioje perstatoma skaitlinės, 
'ytinčios šalių ir jų 
tojų ant visos žems.

Iš tos statistikos 

gyven-

pąsiro-

milijonus gyventojų, Azija 
850 milijonų, Afrika 126 
milijonus, Amerika 161 
mil., o Australija 51 milijo
ną gyventojų; Kas link že
mės pločiiųs^Ymerika yra 
didžiausia, ilgima kadangi 
44 milijonus ketvirtainių 
kilometrų paviršiaus; pas
kui seka Azija su 41 mili
jonu ketvirtainių kilometrų 
paviršiaus; paskiau Afrika 
31 milijoną ketvirtainių ki
lometrų užima, Australija 
11 milijonų ketv. kilctaetrų, 
pagaliau Europa mažiau
siai, nes tik 10 milijonų ket
virtainių kilometrų. Bet 
užtaigi Europoje ant ket
virtainio kilometro pripuo
la, abelnai imant, 43 gyven
tojai, Amerikoj 5, Australi
joj 3, Afrikoj-gi kaip tik 2 
gyventojai.

Visas žemės apskritis,. be 
okeanų, turi 138 milijonus 
ketvirtainių kilometrų pa
viršiaus; o tik vienas At
lantiko okeanas turi 100 mi
lijonų ketvirtainių kilo
metrų.
. Jei visų šalių svieto saus- 
žemjs butų tirštai apgyven
tas kaip Europa, tai visame 
sviete butų ‘6 milijarde 
žmonių, kad tuo tarpi 
šiandie žmonių išviso ran
dasi tik 1.600 milijonų. Pa
sirodo tad, kad žmonių gi
minei ant žemės yra dar pa
kaktinai vietos?

v b <Didžiausios • viešpatystes 
sulyg paviršiaus pločio se
kančios: Anglija (su savo 
kolionijomis), Rusija, Cha
nai, TTancija (jos su kolio
ni jomis paviršiaus plotis ly
gus visai iėuro^ai), Jungti
niai Amerikos Valsčiai, 
Brazilija, Turkija, Vokieti
ja, Argentina, Belgija, Da
nija, Portugalija, Holandi- 
ja. Sulyg gyventojų skait
liuos viešpatystės paeiliui 
taip seka: Anglija 403 mi
lijonai gyventojų ( su ko- 
iioiiijomisb, Chinai 350 mi
lijonų, Rj 
Jungtinio 
98 milijfl 
Vokįeti^H

jsija 142 mil., 
filler. Valsčiai 
l^^rancija 81, 
MHmuoniia 62,

Austro- Vengri ja 50, Holan- 
dija 44, Turkija 38, Italija 
36, Belgija 27, Ispanija 20

Didžiausi miestai: Londo
nas 7 milijonai gyventojų, 
New York 4, Paryžius arti 
3, Chicago 2, Berlynas 2, 
Viena 2, Peterburgas lį4, 
Konstantinopolis 1, Peki
nas (Chinuose) 1 milijonas 
gyventojų.

Ilgiausios upės: Nilius 
Afrikoj (Egipte) turi 850 
mylių ilgio, Amazonka Pie
tį? Amerikoj (Brazilijoj) 
730 mylių, tokį pat ilgumą 
turi upė Jenisiei Azijoje 
(Siberijoj), Europoj-gi ii-' 
giausia upė yra Volga (Ru
sijoj) turinti 530 mylių 
gio.

il-

TUNELIAI.

12
8 

su

po- 
tu-
sa-

New Yorkas turi 
vandeninių tunelių, 
neliai jungia miestą 
la Manhattan, o 4 — su ki
tomis salomis, tai yra: ke
turi tuneliai perkerta East 
upę, du eina į Long Island, 
du į Brooklyn’ą; ketinį tu
neliai perkerta Harlem upę, 
sekančią tarpe salų Man
hattan ir Bronks; keturi 
tuneliai pravesti po upe 
Hudson tarpe New Yorko, 
Hoboken, N. J. ir Jersey 
City; N. J.

Daleiskime, kad visi gy
ventojai miesto Kansas 
City nuvažiuotų tenai. Ir 
tų visų gyventojų toli ga
na nepakaks, idant suteikti 
Vežiojimą visiems tune
liams, kokį kasdiena sutei
kia New Yorkas. Į 24 va
landas New Yorko tuneliais 
pravažiuoja 450.000 žmonių 
1.426 požeminiais trauki
niais. Jąigu daleisime, kad 
daugumas žmonių du kar
tu į dieną važiuoja tune
liais, tai vistiek skaitlius 
žmonių, kasdienajyažinėjan- 
čių tuneliais, sieks 250.000. 
Kansas City gi turi 247.000 
gyventojų, o Seattle, Wash. 
327.000, t. y. mažiau tos mi
nios, kuri kasdiena važinėja

Tylus, tylus vakarėliai — 
Taip ramu ant lauko;

Šviesus, rausvi debesėliai 
Padangėse plauko.

Jau nutilo paukštužėliai, 
Upės nebanguoja,

Musų broliai-bemužėliai 
Dalgių nevaliuoja.

Melinakės-seserėlės
Gėlių prisiskynė,

Iš liūdnųjų ašarėlių 
Vainikus nupynė.

Žvaigždės mirga, mėnuo 
šviečia, 

Pasilsėti šaukia;
Jaunos mintis širdį kviečia, 

Pas mieliausią plaukia.
Skausmo tinklą jausmas 

audžia, 
Ilgu taip palikti...

Sielos balsas baisiai spau
džia —

Negaliu užmigti.
Jovaras.

New Yorko tuneliais. Jung
tiniuose Valsčiuose rasime 
tiktai 19 miestų, kurie turi 
daugiau gyventojų, negu 
toji minia. Toji minia še
šis kartus didesnė už vals
tijos Nevada gyventojų 
skaitlių, 50.000 skaitlinges- 
nė, negu visi gyventojai 
Arizona ir Delaware.

Tuneliai pravesti giliai 
po upės dugnu. Jaigu jie 
turėtų stiklines sienas, tai 
galima butų matyti stebė
tinus vaizdus jūrių gyveni
mo. Viršuje plaukioja 
vandenyno garlaiviai, val- 
tįs ir valtelės. Visi jie be- 
paliovos nirša ir amžinai 
skubinasi, staugia, švilpia. 
Po jais gilumoje vandens 
plaukioja įvairaus didiuno 
ir pavidalų vandenyno gy
ventojai. Upė Hudson in- 
teka į Atlantiko vandeny
ną ir paima iš jo visokius 
turtus ir įvairumą. Vir
šui tunelių einą visiškai pa
sakiškas mums gyvenimas, 
kurį dar negreit pamatys 
žmogaus akis.

Bulgarijoj nesenai buvęs 
didelis potvinis ir laukuose 
padaręs į 20 milijoną dole
rių nuostolių. Tūkstančiai 
gyventojų likę be duonos ir 
užsiėmimo vasaros metu.

Respublikoj Paraguay 
tomis dienomis buvo trum
pa ir nekruvina revoliucija. 
Sostainės kareivių išgula 
sukėlė maištus, suėmė pre
zidentą Jara, kuris tuojau 
rezignavo ir jo vieton tuo
jau aprinkta naujas prezi
dentas, kongreso pirminin
kas Rajas. -

TYLUS VAKARĖLIAI.

Iš Peterburgo rašoma, 
kad Rusijos ministerių pre
mieres Stolypin pavojingai 
nuo persidirbimo susirgęs. 
Daktarai jam patarę ilgesnį 
laiką atsilsėti, tad jis ir iš
keliavęs į savo dvarus Kau
no gubernėj. Pasklydęs 
girdas, kad jis pasitrauksiąs 
nuo užimamos vietos ir ke
liausiąs užsienin gydyties.

Kubos sostainės Havanos 
presą emus smarkiai varyti 
kampaniją prieš dabartinį 
Kubos prezidentas Gomez, 
užmezdama anam sauvalia
vimą viešpatystės adminis
tracijoje ir susirinkimą per- 
didelių privatinių sau turtų 
viešpatystės lėšomis. To 
akyveizdoj prezidentas Go
mez apskelbė savo turtų 
stovį ir pasirodė, jogei jis 
kukliai gyvenąs. Regis, 
prieš jį tuo būdu suokalbis 
rengiama, kad prašalinus 
nuo prezidentystės.

Tarptautinis jūreivių 
straikas nepasibaigia.
niau buvo pranešta, jog 
garlaivių kompanijos kaipir 
su savo darbininkais buvo 
jau susitaikiusios, bet tas 
netiesa, kadangi kompani
jos nelabai nori taikiuties. 
Nekuriuose Holandijos ir 
Anglijos uostuose andai bu
tą didelių straikininkų su
mišimų. Visur policija tu
rėjus daug darbo. Paskiau 
pranešta, kad nekurios An
glijos linijos jaiį priėmusius 
straikininkų reikal < i v imus.
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“KATALIKO” AGENTAI,IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI y laukia

o blogo

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

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

Tąsa.
trijų Apaštalų persimaino į dangišką gražybę, parody
damas jiems Savo 'Dievyste, prikelia numirusius. Žmo
nės, sujudinti Jėzaus meile, seka paskui Jį. O vyresni 
žydų rabinai, ieško progos, kaip galėtų Jėzų nugala
binti. Didžiausią intekmę Jėzus padarė tarp žmonių, 
prikeldamas Lozorių, Mortos brolį, iš numirusiu. Kas 
tik tai išgirdo, visi stebėjosi, ir bėgo žiūrėti ir intikė
jo Jėzui, dėlei ko labai neapkentė Jėzaus žydų vyriau
sybė, ypač rabinai, nes Jėzus skelbė dangišką, naujo 
įstatymo mokslą. (Palūkėjus). Šitai jau prisiartino 
Jėzus artyn miesto Jeruzolimo, minia žmonių, apsiau
tus Ji, šlovina Jo darbus. (Skersai sceną palengva pe
reina procesija. Procesijai prasidėjus, Angelas pra
nyksta nuo scenos. Procesijos tvarka sekanti: Pir
miausiai eina vaikai su medžių šakelėmis rankose gie
dodami. Paskui juos žmonės, mišriai vyrai ir moterįs. 
Tolinus Jėzus, sėdėdamas ant asilės, greta asilaitis, 
ant kurio uždėti viršutiniai Jėzaus rūbai; paskui -vėl 
žmonės. Nekurie žmonės taipgi laiko rankose medžių 
šakas, kiti pirma eidami tiesia ant kelio savo rublis, 
ar medžių šakas. Vaikai eidami gieda ir linguoja su 
šakelėmis). —

Vaikai gieda: .

-&■

Ho - san - na Do-vi-do Su-nui, pa-gir - tas,Kur-sai ei-m

Var - dan .Vies - pa-ties. Ho - san

O---- Gi

Žmonės eidami gieda

ant aug-šty-bių.

,te - gul bus Jam garbė ant amžių. Ho-sąh-na ant aug-šty-biu.

ga - nyk mus, liau!

Pa - lai-min-tas, Kur-sai var-dan Die

gauti... Rodos širdis mano prijdučia ir, 
kokio nepaprasto atsitikimo. .

Morta: — Marija, raminkis, manau
Jam nebus, Jis visados vaikščioja su mokįiliąį's ir didi 
minia žmonią Jį gerbia.

Marija: — Tiesa, bet žydai tyko išnętyiąų Sūnelį 
nutverti, o sugavę jau Jį nebepaleis. Atmeiįu žodžius 
Simeono ir Onos, ką man kitkart prie Kūdikėlio atna
šavimo kalbėjo. -

Magdalena: (Žiūrėdama per langą). — Matyt, tar
si, du iš Jėzaus mokinių pareina... Beje, Jonas ir Pet
ras fUisos nusigandusios žiuri per langą).

Marija: — Kas galėjo atsitikti, kad Sūnelis ne
pareina su anais? ■ • X

, Magdaleną: — Regimai nieko blogo nėra, nes jie 
nesiskubina eiti. r ■

Morta:Taigi, palengvėle žengia, tikrai nieko 
pikto neatsitiko (Dų mokiniai įeina).

Mokiniai: (Sykiu). — Dievas tebūnie su jumis.
Moterįs: (Sykiu). — Per visas dienas musu am

žiaus. s
Marija: — Kur Jėzus, mano Sūnelis?
Jonas: — Nesirūpink, Marija, Jis pareina su ki

tais mokiniais. :
Marija: — Kodėl judu pirma?... Visus palikote?...
Petras: — Jėzus siuntė mudu pirma pranešti jums, 

kad mes visi esaiąe laimingi ir visi pareiname į na
mus. Todėl Jėzus sakė, kad šiandie draiigę su jumis 
valgis vakarienę (Morta išeina gamint vakarienės, tuo- 
laiku Jėzus įeina su kitais mokiniais, Marija prišo
kus apkabina Jėzų ir meldžia). '' *

Marija: — Mieliausias Sūneli, nebevaikščiok dau
giau į Jeruzolimą, nes įnirtę žydai gali Tave sugauti ir 
nukankyti.

Jėzus: — Mieliausia mano Motin! Klausysiu Ta
vęs. Šiandie valgysiu su Tavimi ir visais, čionais esan
čiais, ’ vakarienę ir apsakysiu jums, kas .atsitiks, su 
žmogaus sunum. (Morta dėsto ant stalo valgius. Mag
dalena jai „pagelbsti. Mokiniai išsiskirstę Įtąsieniais, 
susėdę ant suolų, kiti ant žemės, tarp savęs’ po du ar 
tris, patylomis kalbasi. Marija sėdi arčiau stalo nu
liūdus užsimąsčius, Jėzus žiuri tai į i^arlją, tai į 
mokinius, tai į moteris, triūsiančias aplink vakarienę).

Morta: (Baigdama dėti vakarienę).([—'Malonus 
sveteliai, prašau visus sėsti arčiau prie ’stalo, valgy
sime vakarienę (Marija slenkasi prie stalo. Jėzus ša
lia Jos. Magdalena kitoj šaly Jėzaus, Morta stovi ga
le stalo. Jėzus palaimina valgius. Marija Ędeda Jė
zui salotu ir nulaužia šmočiuką avinėlio^ TĄįp sau 

priėję prię^stalo pa
vietas. '^ąsi valgo. 
Visi n ta ir ver-

Tiesa, bet žydai tyko išnętyęių Sūnelį

naus, idant galėčiau su Juom valgyti Jeruzolimoj Ve
lykų avinėlį, idant regėčiau, kas dėsis su Juomi.'

Petras: (Nužemintai). — Mokytojau, teikkis iš
klausyti savo Motinos prašymo.

Jėzus: (Šluostydamas Marijai ašaras). — Mano 
miela Motina, nesirūpink, nes Velykas valgysi Jeruzo
limoj, bet bus labai karčios (Atsisukęs į Magdaleną ir 
Mortą). Mielos sesutės, turėkite dabar ant mano Mo
tinos pasigailėjimą (Magdalena ir Morta prieina ar
čiau Marijos ir Ją ramina) '.

Uždanga nusileidžia. —
JUOZAS SZLIKAS 

“KATALIKO” GEFERALIŠKAS 
AGENTAS.

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka
taliką” ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apskelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taįpgi pardavinėti namus ir 
lotus. x

(Ant scenos pasirodo Jėzus. Sustoja visa proce
sija ėjusi Jėzus užsikniaubęs rankomis verkia, paskui 
garsiai kalba).

Jėzus: (Verkdamas). — Jeruzaliau! Jeruzaliau... 
Kad žinotum savo nupuolimą, kurs ant tavęs ateiti tu
ri, tikrai ir tu verktumei, kurs šiandiena linksminiesi; 
nes ateis ta diena, kurioje apstos tave tavo nepriete- 
Hąi ir nebeliks tavyje akmens ant akmenio, nes ne
pažinai savo aplankymo laiko, kurs tau nuo Dievo sto
jos be tavo uždarbės! (Visa procesija vėl pradeda eiti. 
Gieda visi drauge).

i
Gieda visi:

Motina! ' Jau trum-

y-p-

&
-&■ ■e-

buk Tau Vieš - pa - te.

Pa-lai-min - tAs Kur - sai ei-m var-dan Vieš - pa - ties,

G> - - -Gi

Gar - bė, slo

Ho-san-na Su-nui Do-vi-do. Ho-san-na ant aug-šty-bės*

(Pasibaigus procesijai, Angelas ant scenos apsi
reiškia ir apsako, kas atsitiko Jėzui inėjus i baž
nyčią).

Angelas: — Jėzus inėjęs į bažnyčią, atrado tenai 
žydus, pirkliaujančius ir pardavinėjančius jaučius, 
avis, balandžius ir bemainančius pinigus; vis tai žy
dai darė iš godulybės. Tada Jėzus padirbęs iš 
virvagaliu botagą, pradėjo ganioti -žydus iš bažnyčios, 
išvarinėdamas jų stabus, ir kitas prietaisas. Matyda
mi jie išeinančius iš Jėzaus veido spindulius, kaipo it 
saulės, persigandę visi išbėgiojo. O Jėzus ilgai sakė 
žmonėms pamokslą. Žydu rabinai ir vyresnieji tarėsi 
Jėzų užmušti, bet nedrįso del daugybės žmonių,, kurie 
Jėzaus žodžių klausėsi ir intikėjo. Jėzus sakė pa
mokslą iki vakarui ir labai nuvargo ir su savo moki
niai^ išalko. Taigi visi nuėjo prie savo Švenčiausios 
Motinos, į Mortos namus, kame buvo ir sesuo Magda
lena. Tos dievobaimingos moteris priėmė juos ir pa
taisė vakarienę. (Angelas išnyksta).

— Uždanga nusileidžia. —

SKYRIUS VIII.
Nuo atsisveikinimo Jėzaus su Marija iki Paskutinei 

Vakarienei.

1-mas ATIDENGIMAS.
(Bctanijoj, Mortos namuose. Marija sėdi nuliū

dus, Morta ir Magdalena stovi šalia Jos ramindamos);
Marija: — Ak kaip aš esu nuliūdus; mano mie 

liatisias Sūnelis taip dažnai vaikščioja po miestą Je 
ruzolimą, o žydu ganios Jį neapkenčia ir taikosi su

pritaiso ir Magdalena. Mokiniai 
siima valgio ir vėl nueina į savo 
Jėzus pavalgęs, pradeda kalbėti, 
kia).

Jėzus: — O mieliausia mano
pai su Tavim begyvensiu;- nes atėjo laikas, kuriame 
vis tai turi išsipildyti, ką Dievas per pranašus paža
dėjo. O dėlto apreiškia visa Tau, idant tai regėdama, 
turėtumei kantrybę. Kentėsiu karčiausias kančias, 
taip kad nuo koją ligi galvos viršaus nebeliks sveiko 
kūno; galva, kuri dabar sveika yra, pėtnyčioję bus ap
vainikuota erškėčiu vainiku, kurio dygliai lig smege
nų įsismeigs; ausys bus pripildytos visokiu išjuoki
mu ir žydu šauksmu: nukryžiuok! nukryžiuok! Akys 
bus užrištos; veidas krauju apšlakstytas, suspiaudy- 
tas; rankos ir kojos ant kryžiaus ištemptos ir geležies 
vinimis prie jo prikaltos. Šonas bus ragotine perdur
tas; pirm to visas kūnas bus prie stulpo pririštas ir 
baisiai nuplaktas, o paskui ant kryžiaus numirsiu ir 
kareiviai pasidalįs mano drapanas. (Marija apalpsta, 
parpuola ant žemės ir pats Jėzus, gailėdamasis Moti
nos, verkia. Visi verkia, visi labai nuliūdę).

Marija: (Truputį atsigavus). — O mieliausias ma
no Sunau! Veizėk ant mano sopuliu. Išklausyk mano 
prašymo ir neatsiduok taip baisioms kančioms. Bet, 
jei yra galima, prašyk dangaus Savo Tėvb, idant teik
tųsi atpirkti žmonių giminę kitokiuo budu. O jei ne
atbūtinai reik Tavo mirimu atpirkti, tad prašyk nors 
padoresnės mirties.

Jėzus: — O Motina mano miela, žinok tą gerai, 
kad aš kitaip nenoriu atpirkti žmonės, tiktai taip, 
kaipo pranašai apie mano mirtį apsakė ir tokia yra 
mano mieliausio Tėvo valia.

Marija: — Mielas mano Sunau, kad jei pagal pra
našavimo nori kentėti ir mirti, išklausyk manęs ir pa
daryk tai, idant ir aš su Tavimi kentėčiau...

Jėzus: — Tas yra negalimu, dėlto kad kurs nori 
ažgana padaryti Dievui už svieto nuodėmes, turi būti 
tikru Dievu ir tikru žmogumi. Dievu, idant galėtu už
ganą padaryti, — o žmogumi, idant galėtu kentėti.

Marija: — O mieliausias mano Sunau, atmink, kad 
tiktai Tave vieną teturiu. ir, nustojusi Tavęs, nustosiu 
savo gyvenimo. Pasigailėk manęs ir padaryk man 
tą mylistą, idant aš pirm Tavo kentėjimą numirčiau 
kad savo akimis neregėčiau taip didžią Tavo sopulių 
ir baisios mirties. i C

Jėzus: — Mieliausioji mano Motin! Žinai gerai 
jogei neišpuola Tau pirm Manęs mirti, nes nei vienas 
smogus negali įeiti į dangą, kol Aš savo kančia ir 
mirtim jo neatidarysiu. Dėlto Aš turiu pirma mirti 
ir dangą atverti, o paskui su Angelu buriu Tave tenai 
priimsiu ir ant sosto pasodįsiu. O jaigu tu pirma 
mirtum, kas mane, ant kryžiaus kybantį, gailėsis, jei 
ne Tu? Tada Mano mokiniai ir visi mano 
mane apleis. Tu tik viena busi dalininkė Mai 
lią, stovėdama pp kryžium (Marija apalpsta^ 
niai subėba ir Ją pakelia).

Marija: (į mokinius).— Prašykit

2-ras ATIDENGIMAS.
Kajafo namuose. Žydą mokytojai daro suokalbį 

kaip sugavus Jėzų.
(Kajaįo butas. Kajafas sėdi papuoštoj kr esė j. 

Žydų rabinai ir farizėjai).
Kajafas: — Gerbiamieji mokytojai, ką mes turi

me daryti su Jėzum Nazariečiu. Jau Jis labai daug 
blogo mums padarė.

I Rabinas: — Blogo padarė labai daug. Sakyda
mas savo pamokslus žmones atitraukė nuo musu intek- 
mės ir jau musų žmonės nelabai nori mus klausyti ir 
kaskartas Jis gauna daugiau pasekėjų.

II Rabinas: — Tiesa, dažnai Jis sakydamas pa
mokslus, mums, žmonių mokytojams išmetinėja blo
gąsias musą puses ir tokiuo budu žmonės, į tą viską 
žiūrėdami, šalinasi nuo mus, prieštarauja musu tvar
kai ir paseka Jėzų.

I F avižė jas: — Tas tiesa. Pastebėkime, kaskartas 
paskui Jėzų seka didesnė krūva žmonių ir jie taip Jį 
pamylėję, nes ką tik Jis pasako, tai anie Jo klauso, o 
mus, mokytojus, niekina.

Kajafas: — Matau ir girdžiu tą pati nuo savo iš
tikimą žmonįų, kad Jėzus labai daug užkenkia musų 
mokslui, net ir Mozės įstatymui.

II Farizėjas: — Geriausiai butų Jis sugauti ir, 
pastačius liudininkus mums prielankius, nuteisti Jį 
miriop.

I Rabinas: — Geras įnešimas bet kaip ir kur Jį 
pagausim?

II Rabinas: — Geriausiai dabar Jį but pagauti,
ant Velykų švenčių, nes Jis kas metai atsilanko į Je
ruzolimą. •

III Farizėjas: — Per Velykas negalima to daryti, 
nes tuo kartu Jeruzolimoj bus žmonių daugybė, o tie 
Jėzų laiko už pranašą, todėl išvydę Jo nelaimę, gali 
mieste padaryti sumišimą. O Rymo vyresnybė gali 
mums pripažinti to sumišimo priežastį.

Kajafas: — Tas tiesa, galėtų išeiti sumišimas...
I Rabinas: — Spręskim prieš šventes pagauti ir 

užmušti. ~__  ~ ~
III Farizėjas: — Tas butų geriausiai. l '
Kajafas: — Sutinkat visi, kad prieš šventes Jėzų 

sugavus?
Visi: (Keldami rankas ir rėkdami). — Sutinkam, 

lai buna nužudytas! (Tuo laiku įslenka pamaži Judo- 
šius ir lenkiasi žemai).

Judošius: — Tarnaudamas jūsų didybėms, atėjau 
į jūsų susirinkimą. Girdėjau, kad jus tariatės, trokš
dami savo neprietelį Jėzų Kristą Nazarietį užmušti. 
O tai dėlto pas jus ir atėjau, liudydamas, kad noriu 
jusą prietelium būti ir Jam atkeršyti už nedorybes 
jums padarytas. Dėlto nuspręskite tarp savęs, ką jus 
man duosite, o aš išduosiu Jį slapta į jusą rankas be 
didelio žmonių būrio, nes aš, kaipo Jo draugininkas, 
žinau visas Jo slaptybes (Visi su doma išklausę tyli į 
viens kitą dairydamiesi).

Kajafas: —■ Girdėjote, šis vyras esąs draugininkas 
Jėzaus Nazariečio ir jis galėsiąs Jį išduoti slapta, jei 
mes jam kiek užmokėsim.

IT Rabinas: — Negąlim daugiau mokėti už Jį, taip 
kaip už kitus vergus. Trisdešimt sidabriniu šekemą.

Visi: (Smarkiai). — Yra gana trijų dešimčių še- 
kemu.

Kajafas: (Į Judošių). — Ar užteks tau už tą 
darbą?

Judošius: (Lenkdamasis). — Užteks, jusą didybės.
Kajafas: — Kada tu mums Jį išduosi?
Judošius: —.Šią kurią naktį. Jus bukite pasiren- 
su kareiviais, o aš kaip tik rasiu progą, tuo jums

pranešiu (Kajafas ima iš išdinyčios pinigus ir užmoka 
Judošiui. Rabinai ir farizėjai džiaugiasi. Judošius 
rengiasi išeiti).

Judošius: (Išeidamas). — Duosiu jums pasargą. 
Įsakykite kareiviu vadams ir kareiviams, kada jau aš 
pasakysiu kame Jėzus yra, tegu jie jeina ir suima. Tik 
neapsirikite, idant kito į Jo vietą nepaimtumėte, nes 
vienas iš Apaštalą visai yra panašus į Jezą. Taigi tė- 
mykit, kada ateisite Jo suimti, busiu ir aš tenai. Kurį 
aš pabučiuosiu, tai tą turėkite ir sugavę veskitės. Tas 
bus Jėzus Nazarietis (Judošius, paskui rabinai ir fa
rizėjai džiaugdamosi išeina).

— Uždanga nusileidžia. —

Jonas M. Tananeviče,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidė j as.

P. Andrius .’vreviče muši; keliau
jantis agentas po visą Chicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką?’, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

‘ ‘ Kataliko ’ ? Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas. 1419 Wentworth Ai\

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, P. O. Box 16. į
WILKES BARRE, PA. i 

A. šeškeviče, 501 New Grand Sti 
W. Adomiuas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.
K. Kučinskas,468 N. Washington st.

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

N. Geudrolis. 224 Arherns St.
NORWOOD, MASS.

J.Pakarklis, 1032 N.Washingtonst.

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

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Rošs Ave.
Digrys, 1213 Philo St *

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453.
W. LYNN, MASS. į 

Waicenavicze, 26 River St.

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

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

WORCESTER, MASS. ’ 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St, 
M.

j.

W.

Paltanaviče. 15 Millbury 
PITTSBURG, PA.
J. G. Miliauckas, 

c-o Union Saving Bank.

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

Jos. Riekia, 781 Cliford

st

Av.

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

NEW n t VEN CONN.
Makarevicze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
P. Sabaliauckas, 28 Murduck

BROCKTON, MASS.
P. Meškinis, 35 Arthur

John Ramanauckas, 135 James

Kaz.

J.

R.

J.

St.

St

St.

st.
st.

NEW YORK, N. Y.
Zcmantauckas, 307 W. 30 St.

CICERO, ILL.
A. Golubicki, 1412 — 49th 
" ‘ . 1410

F. .
M. Szarka, 1410 — 49

BROOKLYN, N. Y.

Av.
Ct.

gę,

3-čias ATIDENGIMAS.
Paskutinė Vakarienė.

(Vakarienbutis Jeruzolime. Stalas užtiesta bal- 
drobule, ant vidurio padėta Velykų avinėlis ir in-

mylimi 
b sopu 
u ilfo/i i-

Šu

ta i
das su vynų, Terastais plokštės (torielkos). Keli kepa
lėliai duonos ir salotos. Tyla. Įeina Angelas ir ap
sako, kas dedasi su Jėzum ir Jo Apaštalais, paskui įei
na Jėzus ir Apaštalai).

Angelas: — Šį rytą Jėzus Petrą ir Joną, Savo Apaš
talus, atsiuntė į Jeruzolimą nupirkti ii* pagaminti kas 
reikia Vakarienei. Jėzus, žinodamąs Jųdošiaus dar
bus, kad jau Jį pardavė žydą vyresnybei, siusdamas

^Toliau busr^t

Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas,

< ■” 
P. Monkns.
A. Getnbutas,
Kaz. Jame utas, .____
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av,
P. Laikar,
V. Stulpinas,
K. Steponis,
Dom. Venckus,

‘ ‘ Aušros ’ ’ Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

John Dabulskis, 3202 So. Morgan St. 
M. K. Vilkevič, 3225 So. Halsted St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd.

120 Grand 
CHICAGO, ILL.

2345 W. 20
3036 Union

3952 W. Lake

st.
st.

St.
St. 
st.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl. 

3241 Illinois Ct. 
3222 Auburn Av.

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

CLEVELAND, OHIO.
Szukys, 1408 E. *25th

CAMBRIDGE, MASS.
877 Cambridge

st.

st.p.

P. Bartkeviėe.

Kur galima gauti “Katali
ką” pavieniais numeriais.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tauuuevicze. 670' W. 18 St 
U J. Yiliakas, 345 Kensington Av. 
p. M. Kalcis, 1607 N. Ashland Av.

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkus, kll — Its

BROCKTON. MASS. *

st.

st
st

st

Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta. .. 
xJ. P. Miszkinis Co., 
John J. llamanoski,

BROOKLYN,
A. Plachocky,

Jenas Kalvelis,

25 Arthur St. 
135 Ames ""

N. Y. 
87 Grand 

RUMFORD, MAINE.
222 Pine

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Rcmanoskl, uy^i Oak

LOWELL, HASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

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

st

st.

st 
st

st.

8



Geriausias Rankvedis Išsimokinimui

—(3

Telephone Yards 709

jmufAS imnsui
The Scholl Sheet Metal & Soofm^ Co.

UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 
BLEKE APDENGĖ ir TAISO.

Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin.

4080-82 Archer Aw Chicago, 111-
Szaka 3086 Archer Ave. Tel. Drover 1323

--.v"-'

ANGLIŠKOS KALBOS
?.U_ Jos vardas yra.’

“Vienatinis savo rūšies Ligluviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą š lį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny- 

s gą& Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
'Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtiniu 
Amerikos Valstybių piliečiu”. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
iilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamoljini- 
jnas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.
£ Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:;

JONAS M. TANANEVICZE
5244 So Morgan St. Chicago, Ill.

SVIETIŠKI PAVEIKS
„ LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienoje spa! 
yoje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad psgra
žintų kiekvieno lietuvio stabą.

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

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

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

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

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

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

Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai gydo moterų ir 
vaikų ligas.

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

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

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

LIETUVIŠKAS 2IEGVAIKIS.

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

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

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

Ashland Av., Chicago, HI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų' 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE, P APSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SALDESi

pa-

Telephone Gary 182 v

PARMOS! PARMOS!

TEL. CANAL IIP

<ą
«l

HATTERS & GENTS' FURNISHERS
MERCHANT TAILORING 308-800

OUR specialty Blue Island Ave.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

ITas neturi nakvinės. Pakeleivingi 
t?gu aloilanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,

3200 Auburn Av.

Ko tu 
šauki bro
li? Nagi 
kad ma
no burna

labai sausa, tai bėgu Pas 
VINCA SKRABULI

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

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park ftve.

Telefonas Galumet 5401 Visi Depl

JEIGU ESATE SUSIRGĘ?
N E VII.KINKITE BET TUOJ AUS ATEIKITE PAS MUS IR 

DUOKITĖS IŠEGZAMINUOTI PER
' Gydytojus Specijalistus iš Seno Krajaus.

Vienas doleris už pilna ir gera egzaminą su geriausiais vaistais
Gydo jie labai pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIOKAS ir 

MOTERIŠKAS, net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptinGas ligas, už- 
nuodijimg kraujo, reumatizmą, nušašimus, išbėrimus, ligas plaučių'ir 
skilvio, uždegimą pūsles, galvos skausmą, skausmus per kryžių, ligas mo
teriškas, silpnumus ir visokias kitas ligas.

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

Biuras: 1118 So. Halsted Sf.. Tarp i2tos ir Taylor Sts

DR. A. L. GRAICUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

Seniausia ir 
Puikiausia

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

Prekės mnsų nuo $10-00 iki $5O»o
JOE DA1LIDIS 

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

tarpe 18 ir 19 gatvių, Chicago.

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

3315 S. Morgas SU Chicago, III

Artistams-me^ejarqsžinotina
Nuo

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereezius ant 
pągrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, HL

; advokatas
I Varo provas soduose kopasek- 

mingiausiai. Reikale kreipkitės 
po antraszu:

. Broadway & Seventh Avė.
, GARY, IND.

štai proga }gyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Čionais Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemės’’ . šita lietūviška 
kolionija randasi Lake Massan, pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių. žemės turima ant pardavi
mo del 1000 f armerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, Sodinis ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir. paukščių au
ginimui. Žemė- parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 uz 
akerį ir brangiaus. ■ Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

■ rodėlii gvarantuo 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, . gerai 
laiką laikanti, la 

_ blausiai naudoja
mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
kų. Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk ugi cent I>- jį kitur mo
kėtum $35. ,14k. par-uksuotas lenciū
gėlis 'ovąnci prie lai> - odelio.

EXCELSIOR WATCH CO.
004 Ati aaamn Bldg., Chicago, HL

I.B

Klauskit 
ChopenlOe 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

kowiak
Išdirbėjus

4934 So. Paulina Št„ Chicago, UI. 
Phone Yards 4154.

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- 
'a po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką’’ 
: at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų igentui.

M. r ALTANA VICE
51 Milbury St., Worcester, Mass.

o

Telephone Yards 2750
FIRMOS KLIASOS BALIUKAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTUTįS, r cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingi?, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

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

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, ųž- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rins. ' •

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

B- LIETUVIS KRIAUCZIUS ®

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
r kaip tai: Overkotus ir visokios ma

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

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

liepos mėnesio pradės eiti iš Vilniaus 
sūris peri j odinis leidinvsTEATRAS

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 spauzdinant 
kiekvieną, veikalą peržiūrės tam tikras literatų ir 
scenos veikėjų komitetas.

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

rankraščius ir pinigus reikia siųsti šiuoVisus 
adresu:

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

JONUI STRAZDUI.

MMMIM—Illi—IW MMI1 mil—IIBI ĮMĮ'II ■■ I m BI III linui I
Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISS1G
Iš SENO KRAJAUS. - _

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenejusias. Jei kiti jus neišgydė nueiki! pas jį, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wisslg duos' geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma, rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 

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

Atdara Pa- 
nedelio Ut- 
arnnko ir

Ketvergo vak 
iki 9 vai.

Kerte Blue Island Ave. ir 18ta gatve.

Atdara Su- 
batos vaka
re iki 10:30 
vai. Nedei. 

iki pietų,

Šitos krautuves gabumas pigume

Telephone Yards 3547

$10 iki $25
Stasys Kuczis, 

Kazimieras Ramanauskas 
ir Juozas Gulčlus.

LiETUVISZKI PARDAVĖJAI.

M i ' fj. kontraktiuitus

| Pervedimo ir pakėlimo namų.
d Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.
| 939-3^rd JM. Chicago, Ill,

~ G T ■ ~ ’Broliai neeikit pas žydą
■ i

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

lita-hm, h.

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

<■».
,v;Akį
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KATAL.IOGAS
L;. Knygų Išleistų

“Kataliko
del Lietuviškų Mokslainhi 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių 
ko j ir Lietuvoj.

Ameri-

Kaina
Lietuvių 
Lietuviš-

1 GRAMATIKA. Trumpa 
Kalbos Gramatika” del 
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. TananevlCia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuvišką kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose........................50c.

LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prąsi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mo’riuimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .......... 25c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoltoliški gerymai. Pusi.
23. Kaina .................   10c.

12 APSAKIMĖLIĄI. Keturi, pui
kus apsakymėliai. Surinko - ir

išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai
na .............................................  25c.

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

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parašė Vaikas. ■ Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lle- 
tuviui-tėvy n ainiui. Pusi. 57. 
Kaina ...................  25c.

26 KATORGON. AtsitikijRs 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.

27 KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų

. atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

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

4 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 protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ............................. 50c.

15 CIECORTUS DOMICIJONAS IR
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo.7 • Pa
gal leukų kalbą sutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimą -pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecorfui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, kataktim- 
bomis vadinamus,. kurie ir šian
die dar tebrandasi Ryme. Pusi. 
217. Kaina ........... ................. 35c.
Ta pati apdaryta ... t.......... 50c.

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 - viena ant Įei
tos. Knyga yrą moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta 75c.

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.

Mokslainiip-AiBurTkoje. Dalis II. 
ŽtaŽiHTgė P. Brandukas. Yra tai 
Bnrra dalis Chrestomatijos labai 
[mranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės Ir eiles. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 50c,

18 JGRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S.- Pusi. 21. Kaina 10c.

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš' gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. ......... ..
Kaina ..........................
Su apdarais ................ .

29 MALDOS GALYBĖ.
piešinys IV šimtmečio, 
kalbon išguldė P. B. 
saka i"

-krikščionių Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina ........................ 25c.

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. He iže dramos "“Marija iš Mag
dales”. Šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve; 
nimas ir metavonė jai įtikėjus į . 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina ..................................  15c.

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. A. Lei- 
kin. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta^ 
prietikiai jaunos rusų poros, ke- ' 
liaujančios užsienyje, o nežinan
čios svetimų kalbų. Labai už
imanti knyga. Pusi. 216. Kai
na ..................................... ji... 50c.

32 MYLĖK SAVO AR TYMĄ. Pa
gal F. Hoffmaną parašė P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c. 
Apadryta ..................................... 45c.

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35c.
KATALIOGAS KNYGŲ.

Pusi. 296. 
........... 50c. 
..............  75c.

Istoriškas 
Lietuvių 

Puiki apy-‘ 
iš gyvenimo pirmutinių

VISŲ
Antanas Bankus ctMIžT^Jisiems lie

tuviams rodą dykai] katrie tik fri- 
buna į mus naują ntfj&tą^lSary, Ind., 
dėlto, kad yra senųlufiaš^gyventojas 
ir aldermanas to miesto.

Taipgi užlaikė Jidžilusią karčemą ir 
puikiausią svetainę viiĮam jpieste.

Taigi, katrie lietuviainorite va-' 
žiuoti j mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri
koj, ir norite užsidėti bisnį, arba 
pirkti lotą, tai nesidurtdteHipgauti vi
sokiems agentams, bet atvažiavę pri
bukite pas manę, o busite, apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigm katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro
dą ,kur galima darbą greičiau gauti.

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

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

Gary, Indiana.

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apreiškia pagodotal visuo- 

menial. jog esu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas uatvauslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
linus mane rems, esla namie ant kiek
vieno* pareikalavimo dieną ir naktį. 
Estu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų Ir užsendiutose ligose. Darau 
visokią operaciją; Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Telephone Yirds 2716.
Ura visi pas -

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

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

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
pasibudinimas prie apmislyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris
taus. Pusi. 20. Kaina.

KELIONĖS į neži- 
Vertė P. žemutis.

7 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.

20 GULIVERO
nomas šalis. 
Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie i. įsitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais.' Pusi. 
98. Kaina ....................... ............50c.
Apdaryta .. ;............................... 75c.

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lieta* 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pas], 50. Kaina .. 25c.

53 ANIMA VILIS. Apysaka Marės 
Radzevičiūtės. Lietuviškai išgul
dė Jonas Montvila. 1898. She
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki 
apysaka iš kovos likimų vieno nu- 
vykusio Sibyriun jauno vaikino. 
Kaip aplinkybės stūmė jį į nelai
mes ir kaip jis kovojo su jomis. 
Pusi. 169. Kaina .................. 75c.

54 ANT NAKVYNĖS. Lapelis iš 
užrašų d-ro Baltušio. Tilžėje, 
1894 m. Puiki apysaka iš tikro 
atsitikimo. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

55 ATMINIMAI. Parašė Žemaitė. 
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje ant egzekvijų. Tilžėje, 
1902 m. Pusi. 23. Kaina ...... 5c.

Turiu didelę salę del 
mitingų, vėsėliau ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

BELETRISTIKA.
i ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus'.
24. 7 Kaina ................................. tOc.

22 HUMORAS IR SATYRA. Su
taisė P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei brisi nulindęs paimk tą 
knygą, o ji tave prajųokįs. Pusi. 
158. Kaina ............... .......... 50c.

56 AUKA NICHILISTŲ. Juokin
gas aprašymas. Stebuklas Kūčios 
Naktį. Mahanoy City, Pa. 1906. 
Smagi pasiskaitymui knygelė per
leidimui laiko. Pusi. 60. Kaina 15c.

Russian-American

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

23 KABALAS, arba Salamono Bu
klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo . 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio.-- Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

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

57 AKYVOS ISTORIJOS. šioje 
knygelėje telpa 7 labai juokingos 
pasakaitės. Mahanoy City, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina ...... 20c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė B:-. Varg
šas. Labai ^žingeidi apysaka

-— api*k-T>adėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 

Kaina ..................................... 25c.
Ta pati apdaryta ...................... 50c.

58 AVENTINO NEREGĖ. .< Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi.
50. Kaina .................................. 20c.

Vienatinė be persikilimp.įLinija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8% d- i Rotterdam 11% d. į Libava
III klesa $29.00 III klesa $30.00
II klesa $45.00 Ii klesa $47.00
I klesa $52.00 i klesa $62.00
Laivai iš New Yorko; Birma Geg.

13, Kursk Geg. 27, Lithuania Birž. 10.
Dęl smulkesnių žiniųkreipkitės prie 

mūšų agentų, arba prie pačių persta
tytoji;.

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ Iš 
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.

JONAS M. TANANEVIČE.
3244 So. Morgan St., 

Chicago, Hl.

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

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

Užsisakydami knygą adresuokite:

J. M. TANANEVICZE,

Mes turim geriausius SIO Siutus
ANT WEST SIDES

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

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

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

Vyrų Siutai nuo $7-5® iki $28-®®

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

. J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, Ill.
Tel. Yards 173J.

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

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė* 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, 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 ątsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! -■

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus ši uždam as adresuok taip:

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

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

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

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

1922 iki 1932 So. HaJsted Street, , ■ Chicago, 111.
ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

<1. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

m.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

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

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

Telephone Canal 37

BIBLIJA ARBA 
NAUJO

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 išguldinėjimąs Šventos evan
gelijos visų keturių evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis. raidėmis.

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

Pinigus siųskite ant adreso:

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

4012
Street

Tel. Oakland 1441

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

Kartus Laszai Del Skilvio.
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!

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

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

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

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

K. MAKAREVICZE

I po 
Ne-

ni.

Kas atsiųs $2.00, gaus tų juokingų knygų ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

SMUIKU0 SALIUNA .
Labai gardi arlelkela, raaltas taranki* - 

' ainiu ir puikus Havanos aigarai,
255 Waitace st. New Haven, Conn.
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. ' ____________

^•BEU.S
- &

DEL VISŲ lilNTOS.
Kad aš dabar parduoSU vyriškus če- 
verykus No. 6. 6% ir • 7, šventadieni-1 
niai, kurie buvo po $3150 Babar $2.50 
ir mažiau. Moteriškių No. 3, 3% if 
4, kurie buvo po $3.0®* dabbfr- $2.00 ir 
mažiau ir ant visų kitų tavorų nu
mažintos kainos. § rf

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

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

3325 8.HAL8TED ST.

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rlckį eik kas
dieną, Jis priima kožną vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home rulone 5672.

J. W. Zacharewlcz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuezo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd St.
. * Tel. Yards 5423

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
ur i m e each register! kurie tiks jqsu 
by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

- Kaina ju nuo $15.oo
Telbfonuokit ak rašykit Kataliogo.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Registerj už mažiau 
pinigą ne kokia kita firma ant pasaulio. >

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.
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inistracija Liet. Teatr. 
Lgystės po priegloba Šv. 

Martino.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St. 
. Stonevicze, Vice-prez., 

3206 Auburn Av. 
Kasparas, Prot. Raštin., 
3239 Auburn A,'.
Kadzievski, Fin. Raštin. 
1900 W. 17th St.

Mart. Kadzievski, Išdininkas, 
3244 S. Morgan St.

Stan.

Ant.

Dem.

REŽISIERIUS TEATRŲ. 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 So. Morgan St.

Administracija Dr-tės Šv. 
Stanislovo V. ir K.

' Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot Randis, Pagelbininkas,
4608 So. Wood St.

Paulius P. Baltutis, Prot. Rašt, 
3244 So. Morgan St.

Jurgis Brazauckas, Ein. Rašt, 
4530 So. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius, 
4513 So. Wood St.

tauto Politiško Kliubo
WILKES-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

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

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

168 N. Wm.hingtcr Et.
P. Aceviee, Rast. Prot.,

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

J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Beese St.

J. Grimaila, Maršalka,
31 Tannery Sv.

Administracija Draugystes 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrukas, Pirmsėdis, 

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

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

4513 Hermitage Ave.
į. Vuilekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 

Antanas B. žemaitis. Kasierius, 
4731 So. Wood C į

Kliubas Lietuvos Kunig.
Mihdaugio.

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

-■ Martinas Kadzievskis, Sekt., 
3244 So. Morgan St.

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

Knn. M. Kraučunas, Kapelonas,
32nd Pl. and Auburn Ave.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.
1 J; .M. Tananeviče, pirmininkas, 
K j 3244 8o. Morgan St.
B -z J. Ridikas, kasierius, 
KJ^ K. Chmieliauskas, raštininkas, 
B 3231 Auburn Av.

Draugisczių reikalai.

Išeina kas utarnlnkas ir petnycla.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

tiktai ant pirmo

4

PAIEŠKOJIMAI.

ap-

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill

pirksit, bet

Pa.218

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

antrašo: . - ' ' ,
Juozapas Kaniuška,.

River St., ’ Exeter Born, 
(26—28)

Reikalaujame bučerių Nq, 1, supran
tančio visą biznį, tuff tnojcetP angliš
kai kalbėti, gera užmokesįcfe dpi tei
singo vyro. Atsišaukite tubyaus. Mor
kus Bros., 3402 S. Hdleted St.

ET

. . , An -fAnt pardavimo 
su namu ir vienu/ 
randasi labai gero} 
vių ir lankų apgyvųntiC 
dėl lietuvio.' s‘ X. Laskovski, 4861 
Northcutt avė., ' East Chicago, Hl.

;(28-į30)
1 1 imĮ —

(f- .;>1

Administracija Dr-stės Šv 
Mateušo Apaštalo.

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

Antanas Mazelanskis Pagelbininkas,
3302 t’c. Morgan St.

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

Avtanes Kasparavičia RaJti. Fis.-
3239 Auburn Ava.

.Vazimieras P. Sirus Išdininkas, 
918 — 33rd Street.

ign? įas Brazauskis Knygius, 
3220 Illinois Court.

sivaikščiojimo ir kalnai kokių dar ne
regėjote, už tai nepraleiskite šito pik
niko, o mes iš savo puses stengsimės 
visus svečius gražiai primti. Muzyke 
bus pe vadovyste A. ’ Filacko.

KOMITETAS.
PASARGA: — Važiuodami imkite 

Archer Ave. Limits karus iki dypo, 
po tam. Joliet karus, kurio davež iki 
daržo vartų, ten komitetas visų pa
lauks.. Nuvažiuoti visas kelias tik 
10 centų. '. is

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

TAUPYKIT PINIGUS.
Keistute Paskolinimo ir BuCazojimo 

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 
užsirašyti keletą akcijų^ akcijos užsi
baigia už 6 metų ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami 
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akcijų, nes tai yra geriau
sias būdas del suaįčėdijimo pinigų, 
mokant po kelis centus arba dole-

Virš minėta Drau- 
po priežiūra valsti- 
vedama pagal tie-

URA VISI KAS GYVIAIS DŪMO 
ANT ANTRO METINIO NAKTINIO 

(MOONLIGHT) PIKNIKO.
Parengto storone Shnano Daukanto 

Teatr. Jaun. Kliubo, kurie buvo pa
rengtas ant pereito Birželio 24 d. 1911 
m., bet iš priežastieb didelio lietaus 
buvusio tą dieną ir naktį, paliko ati
dėtas ant Subatos vakaro ir per visą 
naktį, Lįppos (July) 22, 1911 m., 
Tony Zopelio (lietuvio) darže, kam
pas Archer ir Center Ave., Summit, 
Ill. Prasidės 6 vai, vakare ir trauk
sis per visą naktį iki 7 vai. nedėlios 
rytą. Puiki “Birutės“ muzykė griež 
naujausius amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius. įžanga 25c. ypatai. Tikietsi 
bus tie patįs geri kas turi tuos senus, 
kurie buvo rašyti ant Birželio (June) 
24, 1911 m., galės įeiti/į daržą kas at
siveš. Užkviečia

KOMITETAS.

eras biznis, lie- 
apgyventoje vietoje; priežastis— 

savininkas išvažiuoja ant farmos. At
sišaukite pas Matuš Hoieša, 1711 S. 
Union St. 28—30).

SAULE

DYKAI. — Pirkite pas mus V8.00 ♦ 
vertės tabako ir išslskirkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: L Naujausias im
portuotas fonografas, sn dideli* nike
liuota dūda ir rekordu, kuris grajina 
garse! ir aiškel. Kiekvienas gali turėti 
savo name koncertą. 9. 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- 

I deltai. 5. Stalavi inrankiai gražioje 
dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 
šaukštukas cukrui. - — - 
žinelė, 
vartoti, 
atskirti:

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

i ANT NEDĖLIOS

rius ant savaitės, 
gystė (spulka) yra 
jos Illinois ir yra 
sas valstijos.

Paskolas duoda
morgage su peržiūrėjimu visų popierų 
ant atsakančių namų.

Su guodone,
S. A. Pileekas Sekretorius, 

2002 W. 22 St.
Chicago, Hl.

MITINGAS.
Susiv. L. R. K. A. 15-ta kuopa lai

kys savo mitingą nedėlioję 16 d. 
Liepos, 1911, 12 vai.. diena, salėje pa
rapijos šv. Jurgio K. ant 32 PI. ir 
Auburn Ave.

Kiekvieną sanarį meldžiame pasisto- 
roti pribūti ant šio mitingo, nes labai 
daug svarbių dalykų turime del 
svarstymo.

Alek. Byanskas prez.,
M. Z. Kadzievskis sekr., 

3244 So. Morgan St.

TĖMYKITE NARIAI!
Dr-stė Šv. Kryžiaus laikys savo pus

metinį susirinkimą nedėlioj, 16 d. Lie
pos (July) paprastoje svetainėje, 45 
ir Wood gatves. Susirinkimas pra
sidės 2 vai. po dievmaldystės. Kiek
vienas narys neatbūtinai privalo pri
būti,. už nepribuvimą bausmė pagal 
in status.

Su pagarba,
Pirmsėdis A. Kasmauskis, 
Rarštininkas Aug. Saldukas ,

Idministracija Dr-tės Šv.
■ Juozapo Laim. Sm.
■^Juozapas Zalandauekas, Prez., 
JF 4513 Hermitage Ave.
Hfurgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 

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

4558 So. Marshfield Ave., 
ronas Przijalgauskis, Finansų raštinin.

4723 So. Marshfield Av.
I Stan. Anučauskas, Kasierius,

4559 So. Hermitage Ave.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 

laikys savo pusmetini susirinkimą ne
dėlioj, 16 d. Liepos (July), 1911 m. 
1-mą vai. po pietų, šv. Jurgio K. sa
lėje, salės No 16, ant kampo 32 PI. 
ir Auburn Ave. Kiekvienas narys 
privalo pribūti, nes bus daug svar
bių dalykų del apsvarstymo. Už 

” ’— ■*- - ---------1---- '"i nu-nepribuvimą bausmė pagal narių 
tarimą.

Su godone,
N. Overlingas Pirms.,
A. Kasparas Rašt.,

3239 Auburn Ave.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

R. F. D. No. 1. Box 172.
Alex Oerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
1 rank Zatautis. Kasierius, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

“Kataliko” Kliubo 
Administracija. 

~ EDWARDSVILLE, PA. 
Mo;. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St. 
Jonas Kučinskas Raštin.

- 238 Slocum St.

Lietuviškos
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.
S. Pocius Pirmsėdis, 

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

1823 String St.
M. J. Tananevicze Kasierius,

■ 670 W. 18th St.
J. Girgždas Pirmin. Padėjėjas, 

913 — 19th PI.
Jonas Simanas, Finansų Rast., 

2037 Canalport Av.

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

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

4508 S. Wood St.
A».». Saldukas, Protokolų Rašt.

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

4519 S. Paulina St.
k M. Ambrozaitis, Išdininkas,
' 4447 So. Honore St.

-stė Lietuvių Jaunikaičių 
dainos Mylėtojų.

Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23 r d St.

J. Vasikauckas, Pag., 
2409 S. Hcyne Av.

■ S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18tt St.

J.. NeveraucKM, Kn. Raštin.,
2154 W. 24 St.

M. Palionis. Hdlnlntaa.
SSS3 K Leavitt St. I

PIRMAS LIETUVIŠKAS DIDELIS 
PIKNIKAS.

Parengtas L. T. Dr-stės Kunigaikš
čio Algirdo, atsibus subatoje, 22 Lie
pos, 1911 m., Schick’s darže ant pir
mo str. ir kertės 9fh avė., Melrose 
Park, Ill. Prasidės 2 vai. po pietų, 
širdingai užprašome visus lietuvius ir 
lietuvaites, -kavalierius ir paneles vie
tinius ' ir' iš aplinkinių miestelių at
silankyti ant tos puikios zabovos, nes 
tai bus vienas iš puikiausių pikninkų. 
Nes muzykė susidės iš geriausių mu
zikantų, kad už grajins, tai net sal
du pasidaro ant širdies ir platforma 
del šokių, tai puikiausiai intaisyta, ge
riausia ir didžiausia, galima sutilpti 
į šimtą porų, kad šokti ant syk. In
žanga 25c . ypatai. Iš Cbicagos va
žiuojant reik imti Lake str. karus ir 
važiuoti iki galo, paskui eit pekščiam 

blokus į vakarus iki daržui. (28—29)

Reikalinga mergina lietuviškoje 
krautuvėje už pardavėją (Dry goods). 
Mokestis atsakantis už darbą, taipgi 
yra reikalaujamas paliudijimas. Malo
nėkite atsikreipti po No. 715 — 120 
St., W. Pullman, Ill. (28—30)

Reikalaujam agentų norinčių sau su
tverti pastovius inėjimus, taip kad ne
reiktų remtis ant nuolatinių algų. Jjfes 
galime pradėti tau “biznį’’, kur tu 
gali padaryti pinigus. Turi maž kiek 
kalbėti angliškai. Atsišaukit nuo 10 

vai. ryto iki 2 po piet, Coin Exchange 
Insur. Co., 1040 First National . Bank 
Bldg. - '

Paieškau savo tikro brolio’ Vincento 
Arnasio, Kauno gub.,. ' Raseinių, pav., 
Šilalės volosties, Tenenų paiap. Se
niau gyveno Pittstbįįi Pa.., -o dabar 
nežinau kur. Prašali) ar jis pats, ar 
kas kitas pranešti ant adreso:

J. Arnasis,
370 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.

--------- -------- -  PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ [”^at$u2s?2Spusei
EUROPOJ f Rosii°j ir Lietuvoj $3.50, Angli-

(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

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

Visotinas išpardavimas Krautuves
Visi kokie tiktai randasi drabužiai krautuvėje bus 

parduoti Uą\ daug numažintas kūinas.
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 reikalįnga, 
turime. Viskas tas, turi būti parduota bėgyje vieno 
mėnesio iF namas išrandavbtas, nes savininkas neatbū
tinai turi ’išvažiuoti i krajų. Todėl, pasiskubinkit kol. 
dar visko yra pilnai ir naudokitės iŠ pigumo, tuom už

NUO KIMITETO RENGUSIO AP- 
VAIKŠČIOJIMĄ 4-je D. LIEPOS.
Vardan Komiteto šiuomi ištariame 

širdingą ačiū kaip asmenims taip ir 
draugijoms, kurios ar tai pinigiškai, ai 
dalyvaudami prisidėjo prie puikaus 
papuošimo lietuviško skyriaus apvaikš- 
čiojimo kaip vidurmiestyj, taip lygiai 
ir parkuose vakare.

Visas draugijas, kurios dar nesudė
jo savo aukų padeugimui to apvaikš- 
čio.jimo iškaščių, meldžiame pasiųsti 
savo aukas i p. Joną F. Eudeikj, Ko
miteto kasierių, 4605 S. Hermitage 
are., kuris kiekvienam išduos kvitą. 
Suvedus visas rokundas, bus viešai iš
duota atskaita, su nurodymu vardų ir. 
paaukotų pinigų.

Prie tos progos pranešame visoms 
Cbicagos lietuviškoms draugijoms, jog 
7 d. Rugpiučio (August) 1911 metų, 
8-tą vai. vakr re bus viešas susirin
kimas visų lietuviškų draugijų atsto
vų, svetainėje parapijos šv. Jurgio, 
kertė 32-ro PI. ir Auburn Aye., kur 
bus išduotas pilnas dabartinio Komi
teto raportas ir bus bandyta sutverti 
iš draugijų atstovii Komitetą, kuris 
vienytų draugijas visuose tautiškuose 
reikaluose. Tan susirinkiman kvie 
čiama ir pavieni asmenįs, kuriems ru 
pi labas lietuvių Chicagoje.

Dar sykį ištardami širdingą ačin vi
siems prisidč juslėms prie pereito ap- 
vaikščiojimo, pasiliekame.

Su pagarba,
J. J. Elias, Prezidentas,
J. J. Hertmanovičius, Sekretorius.

URA VISI ANT IŠKILMINGO 
PIKNINKO.

Su lenktynėmis iii išlaimejimais pa
rengė Dr-stė Karaliaus Dovydo, nedė- 
lioj, 23 d. Liepos (July), 1911 m., 
Bergmann’s Grove, Riverside, Ill. Pra
sidės 9 vai. ryte ir trauksis iki vėlu*" 
mo nakties. Muzika. P. Budriaus. 
Kviečiame visus letuvius ir lietuvai
tes, senus ir jaunus, atsilankyti- be 
skirtumo, praleisti laiką gražiai prie 
muzikos, ir pamatysite daug juokų per 
lenktynes, o labiausia kaip bus bul
vių rinkimas. Atsilankusius svečius 
stengsimės priimti kuogeriausiai.

(28—29) KOMITETAS.

Paieškau savo draugo: ir draugės, 
Jono Maslaucko ir Petronėlės Garš- 
vaitės, abudu Kauno gub., Panevėžio 
pav., Joniškio parap., Valdaikių so
džiaus. Jie patįs ar kas kitas, mel
džiu pranešti ant adreso:

Valentas Kajarunas, 
488 Main į3t, . Hartford, Conn.

Paieškau savo vyro Antnno _ Ja- 
nauskio, paeina iš Kauno red.;- Rasei
nių pav.,, Tauragės valsčiaus, sodžiaus 
Nakaičių. 2 metai ir pusė kaip gy
vena Amerikoj, dirba anglių, kasyklose. 
Pranešu, jog aš Uršulė Jonauški’enŠ sėt-. 
važiavau iš Lietuvos pas brolius''į. jį 
Chicagą ir noriu taipgi žinot apie sso’ 
vo vyrą, kame jis gyvenk. Jis pajš 
ar kas kitas apie -jį žino, meldžiu atsi
šaukti ant šio adreso:

Uršulė Jonaiftkijeųo, '. ' fc 
4558 S. Marshfield avė., : Cjf*ėągo,;Hl'.-

Paieškau Elzbietos Lemezukė , 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: . ■f.) . ;

t-----------------------

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda puikus Saliunas ant kam

po parko, su didele., svetaine, iš prie
žasties savininko išvažiavimo ant far- 
mų. Atsišaukit pas saviiiinką: 1444 
S. Jefferson st., kampas 14th PI., Chi
cago, UI, arba į “K-toD redakciją.

(2L—28).

■ Parsiduoda Barberšape, ant dviejų 
krėslų ir 3 stalai grajinimui bolės 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:

K. J. Kodis, _
611 E. Main St., De Kalb, HL 

. (27—29) ’ ;/ į

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Dr-stės šv. Petro ir Po- 

vylo, atsibus nedėlioj 16 d. Liepos 
(July), 1911 m., Antano Zopelio, - lie
tuvio darže, Summit, Ill., kampas 
Archer ir Center Aye. Piknikas 
prasidės 9 vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlumo nakties. Inžanga 25c. porai. 
Užkviečiam visus nuoširdžiai, kaipo 
jaunus taipo ir senus atsilankyti ant 
musų iškilmingo pikniko, nes labai yra 
graži ir daili platforma del pasišoki
mo ir daržas: gražiai papuoštas viso
kiais medžiais ir šviesa elektriko, iš
ėjus iš daržo, puikios pievos del pa-lNonaal 1M,

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

(26—28)

Ant pardavimo krautuvė arbatos, 
kavos, sviesto, kiaušinių ir kitokių 
grocernės daiktų, labai pigiai, geroje 
lietuviais ir lenkais apgyventoje ap
linkinėje. Pasinaudok it iš progos, 
nes savininkas turi parduoti kueerei-

6 Rašomoji ma- 
kiekvienas 

to duodame 
albumą

gali 
iš- 

fote- 
grafijoms su muz’ike, 10y2 col. augštą. 
Gražu užboną alui, su muzika, 8ya co
lio augščlo, su gražioms figūroms, ka
da uzboną paimi muzika grajina, o ka
da pastatai vėl perstoją.

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

Kam prekės nepatiks, gali jį su
gražinti.

kurią
Apart 
gražų

English-Asiatic Tobacco Co., Dept. T.
New York City115 East 71 h Street

TEL. DROWBB 285

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
grafijas. Mana specijališkumu yra kolorayimas ir padidinimas 
fotografijų iš mažų į dideles. j^djįįj£_palįudijimą Senatvės nūs 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu' jūsų i&togT«f+įą į rėmus.

1645 West 47-th Street- CHICAGO

E 20 metų senas laikraštis K

Į‘ LIETUVA”!
dar visko yrą pilnai ir naudokitės iš pigumo, tuom už» 
čėdysit sau didelį procentą, nes viskas bus parduota už JI 
NUMAŽINTĄ kainą, nes čia parsiduoda ne kad už-' R 
dirbti, bet kad yra reikalas išvažiuoti, ir todėl užčėdy- a 
šit “štomlnkd pelną” sau. Jaigu kas mislytų kitaip, M
tai labai iižkviečiame^ atsilankyti, kad ir nieko ne-i H r—“ “ v*““''*“'-

- 7 L. ;, , .i.1 . j A nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos,
šš busime užganėdinti, kad persitiknn- S metikes ir Viso pasviečio. Vpač iš didžiausio s

šit, jog tiesĄ- sakom, kad atsakantis tavoras ir pigi B 
kaina. Jaigu kas norėtų visą tavorą paimti kartu ant . SI 
biznio, tai labai linkime; ba tai gera proga; biznis iš- fl| 
dirbtas ir nesigailės nupirkęs. Atsišaukite pas,

4513 So. Wood Street I

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuobaet pil

K. STULGA,
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
’ FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street Chicago, iii

Lotai! Lotai!
Tik $225.00 ir aukščiau

Ant 4-6 gatvės 8. Fairfield Av. So. Wash- 
tenaw Ave^S. Talman ir S. Bockwell St,

Vandup visur an^ lotų įvestas. Geriausia proga 
Lietuviamš^nusipirkti tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chicagos, kadangi tenai la
bai puikus oras. Tenai prieina karai Western Ave. 
ir 47-tos gatvės, ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c.

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

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

Atsišaukite prie savininko

M. TANANEVICZE
3344 S

šiaušia. Norinti gaH ateišsidtii į “K*-' 
t alike“ Redakcija arba per Totefina 

“ (28—30)

Chicago

merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio s vie- 
te miesto Cbicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $L50.

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

pačto Money Orderj arka pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankq, adresuojant šiteip:

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

RAŠYK tuofauc, o rand vieną "Lletavoe” numeri ant pažiūros dykai

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografisias

VYRfll! Dri ZĮNS
Senu patyrusiu ir pasekmingiaustu specijaiistu Chicagoje, kuris 

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

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
Į atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal

bomis. Tam is t a gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Hgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Humokek už nspMekmlngą gydymą-REISŽGYOO, NgMOKEK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Prsžudytas Vyrišku- 

Į mat, Ligos Kepenų ir 
f; Inkstų
I išgydomos greitai visiškai ir 
I užlaikomos paslaptyje. Ner- 
I viška Negale, Silpnumas, Pra- 
I žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
I simas. Kraujo Užnuodijimas, 
r Szlapumo Nubegimai.

p Plaučiai 
L Dusulys, Bronchitis. Kvepavi- 
| 'mo Ligos išgydomos visiškai i mano vėliausia metodą. Szir- 
I -dies ligos.
L VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
| tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
I sakančio gydymo, -o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiUuosuok'auo keute- I jimą- (RODĄ DOVANAI.) KnlbamnXiotuvtazkai.

įBr^INS, 183^M^CHiGAGa
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 valu štedšlioms nuo 8 ryto Htl 4 po

Išgydo, kad būtino snikas

Specialistas. 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąja Dedervinę, Szun- 
votea. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įli
etus josios ir nerviškos moterų 
ligos.

11



tone.

SS VIETINES ŽINIOS, » Bankinis Kantonas
Liepos 4 dienoje poroda.
Jungtinių Amerikos Vals

čių Neprigulmybės dienoje, 
liepos 4 d. Chicago j atsibu
vo keliolikos tautų histori- 
jine paroda. Kiekviena 

ita amerikonams parodė 
ą tokio naujo iš savo se

nobinės praeities. Parodo
je dalyvavo ir lietuviai. 
Pirmiausiai maršavo čekai, 
škotai, graikai, lietuviai, 
paskui lenkai ir kitos tau
tos. Toje dienoje sugalvo
tos tokios parodos — labai 
išganingos, kadangi jos su
laiko Amerikos jaunuome
nę nuo beprotiškų tą dieną 
šaudymų, nuo kb buna daug 
nelaimingų atsitikimų.

Toje parodoje lietuviškas 
programas sekančiai išpil
dyta: 1) Raitas generalinis 
maršalka, p. P. Mažeika; 
2) Nešta Amerikos velu- 
va; 3) Ženklas su parašu 
“Lithuanians”; 4) Du rai
ti maršalkos asistentai; 5) 
Benas “Lietuva”; 6) Dide
lis išpui^štas^-^vdffHNTs 

j^ant kurio gyvai per-

manovič. Kalbėjo prastai, 
nemokėdamas kaip reikiant 
surišti angliškų sakinių, 
kas pagimdė juoką. Sve
timtaučiai pamanė, kad lie
tuviai geresnių kalbėtojų ir 
neturi; 6) Ant galo “Biru
tės” choras pagiedojo lie
tuvių ir amerikonų hymnus 
— kas taipgi visus labai 
nustebino, nes tas viskas 
pasirodė ne savo vietoje.

Kaip nebūk, bet lietu
viams lai bunie garbė už 
surengimą tokios dailios pa
rodos. Reporteris.

gė sa 
sergėjo j 
ku paprastai .po 1 
vaikščioja sargas ir prikal
bino juos, idant pabėgimą 
atidėtų kitai dienai. Ant- 
rą dieną išdavikas ženklais 
viską išpasakojo Sargui Da
vies ir tas surado visą me
namą pabėgimą. Su sargu 
labai gerai sugyveno kali
nis Russell, tatai jis ir iš
gelbėjo sargą nuo atsako
mybės delei kalinių pabė
gimo. Sargas Davies da
bar pažadėjo pasirūpinti, 
idant Russell’is butų paliuo- 
suotas. ...

Pigesnis važiavimas.
Miesto valdyba priėmė 

aldermano Foell’o įnešimą, 
idant viršutiniu geležinke
liu (elevated)iš vienos mies
to pusės į kitą pravažiavi
mas butų apmokamas tik
tai penkiais centais. Ikišiol, 
kaip žinoma, reikėdavo mo
kėti penkis centus persė
dant ant kiekvienos to gele
žinkelio linijos, pagal gi nu
tarimą, dabar keliaunin
kams bus duodami “trans-

statyta historijinis atsitiki- fer’iai”, kas dar nekados 
irias, kaip D. L. Kun. Gedi-j nebuvo vartojama. Komu- 
minas 1318 metais paėmė nika ei jos užveizdai pavesta 
Kijevo pilį. Ant vežimo ištyrti visas to dalyko ap- 
matėsi sekantis anglų kai- linkybes ir nutarti, ar gali- 
boj parašas: 1 ‘ Gedeminas 
Great King of the Lithu
anians takes the city of 
Kiev by storm in 1318;” 
Leib-Gvardija D. L. K. Vy
tauto nuo Bridgeport© ir 
D. L. K. Vytauto raiteliai 
nuo Town of Lake, visi 
raiti su uniformomis. Pas
kui juos ėjo pėstininkai su 
uniformomis D. L. Kuni
gaikščių Algirdo, Vytauto 
ir Mindaugio. >Daugumas 
kitų draugijų buvo prisiun- 
tusios tik savo atstovus su 
vejuvomis. Paroda labai 
puikiai nusisekė, juo labiau, 
kad sekta podraug su kito
mis tautiškomis ir didmies
čio puikiausiomis gatvėmis. 
Keli metai atgal, lietuviai

-_I?hieaguj visai nežinota. Bet 
nūdien visi apšviestesni 
amerikonai lietuvius nuo ki
tų tautų lengvai atskiria. 
Nors tą dieną karštis bu
vo neapsakomas, tečiau pu
blikos šaligatviais buvo pil
na, kuriai teko matyti lie
tuvių gražus pasirodymas.

Lietuvių papuoštas histo
rijinis vežimas (float) tarp 
kitų tautų vežimų buvo 
daug žymufi. Amerikonai, 
pamatę ant vežimo parašą, 
turėjo daug ką galvoti ir 
kalbėti apie lietuvius, jogei 
lietuviai savame laike bu
vo galinga, narsi ir žymi 
Europoj tauta.

Pasibaigus parodai lietu
viai tą pačią dieną parengė 
du susirinkimus su prakal
bomis ir dainomis bei kito
mis žaislėmis. Ant Town 
of Lake toksai susirinkimas 
atsibuvo Davis Square par
ke tuojaus po pietų, o ant 
Bridgeporto vakare Mark 
White Square parke. Pas
tarojoj vietoj programas iš
pildyta sekančiai: 1) Trum
pai angliškai į susirinkusius 
prakalbėjo p. J. L. Mc- 
Bean. Jis paminėjo Ne
prigulmybės dienos svarbu
mą; 2) Lietuviškai kalbėjo 
p. P. Butkus. Jis pasako
jo šį tą iš Amerikos histo- 
rijos ir apie lietuvius. Kal
bėjo gerai, tik visam kenkė 
balso silpnumas; 3) “Biru
tės” choras padainavo dai
nas: “Saulelė raudona” ir 
“Sėjau rūtą”; 4) Užgrojo 
benąs “Lietuva”; 5) An
gliškai-kalbėjo p. J. J. Hert-

ma kompaniją priversti iš
duot -keliauninkams persė
dimo bilietus (transfer).

’ " Gazo kainos.
Miesto valdybos komitetas 

perstatys valdybai priimti 
įsakymą, kuriuomi gazo kai
nos bus • taip atpigintos: 
pirmais metais 75 centai už 
tūkstantį kubiškų pėdų,- se
kančiais dvejais metais 70 
centų ųv pagalios du metu 
po 68 centus. Įsakymas tu
rės galę per penkis metus. 
Manoma, kad miesto valdy
ba priims tą nutarimą.

Pennsylvanijos geležinkelis 
statys naujus stoties rumus.

Augštesniame teisme per- 
žiuroma trys Pennsylvani
jos geležinkelių linijos rei
kalavimai, idant priversti 
kelis kapitalistus parduoti 
geležinkelio kompanijai že
mę prie Canal gatvės, nuo 
12-tos iki 15-tos gatvės. To 
geležinkelio linijos trauki
niai dabar sustoja ant 
“ Union ’ ’ stoties, kuri yra 
labai maža įr netikusiai 
įtaisyta, tatai kompanija 
mano statyti naują puikią 
ir pagal paskutinius reikala
vimus įtaisytą stotį, kurios 
pastatymui kompanija ski
ria 20 milijonų dolerių.

Pieno stoka.
Būtinai reikalingas 

ilgas lietus ir vėsesnis oras, 
idant Chicago turėtų1 pa
kaktinai pieno. Pastarų
jų laikų nepaprastus karš
čius labai atjaučia Illinois 
valstijos farmeriai, kurie 
delei karščių - ir sausmečio 
neįstengia miestui prista
tyti užtektinai pieno. Jai- 
gu tokie karščiai, kaip kad 
buvo pastarąsias dienas, dar 
užsitęs ir toliau, tad mies
tui gręsia pieno badas.

yra

Nenusisekęs kalinių bėgi
mas.

Iš pavieto kalėjimo ban
dė pebėgti trys kaliniai. 
Languose nupiauta geleži
nės štangos ir kovai su sar
gyba turėta keli revolveriai, 
bet visas darbas nuėjo nie
kais, nes kalinius išdavė 
ketvirtas kalinis Russell. 
Kuomet kaliniai pioyė ge
ležines štangas ir jau bai-

Dainuoja laike plėšimo.
Keturi banditai — italai 

išplėšė Kennedy ir Main- 
mar saliuną, p. n. 1425 So. 
Wabash avė. Su revolve
riais rankose įėjo jie į sa
liuną, kuomet anam apart 
pardavėjo buvo tiktai vie
nas svęčias. “Eik į ledau- 
nę4’ —- paliepė vienas plė
šikas svečiui — “dabar taip 
karšta, o alus gali tau už
kenkti”. Panašiu budu ki
tas plėšikas nuvarė ledau- 
nėn ir pardavėją. Apsi
saugoję nuo pašalinių žmo
nių, plėšikai atsidarė sa- 
liuno kasą, kur rado apie 
$30 ir apsižiūrėję pradėjo 
sau ramiai linksmintis, ger
dami alų bei degtinę ir 
linksmai dainuoti italų mei
lišką dainelę. Tiktai kuo
met gerai pasilinksminę 
plėšikai apleido saliuną, 
pardavėjas ir svečias išdrįso, 
išeiti iš ledaunės. Praneš
ta policijai, kuri dar nesu
randa jokių plėšikų pėdų.

tuvių dalyvavy- 
mo 4 d. liepos* apvaikščio- 
jime nuo Sane > Fourth As
sociation prfezidėnto M. F. 
Girten’o gauta ’ sekanti pa- 
dėkavonė:

“Nuo parodos Komite
to ir -manęsJ paties, sutei
kiame jūsų divizijai širdin
gą padėkavonę už puikų pa
sirodymą 4 d. liepos paro
doje ir užtikriname, kad 
tam priduodame didelę ver
tę.

Su geriausiais linkėjimais 
ir pagarbą, laikome sau už' 
garbę pasilikti,

Jums nuoširdžiai atsida
vęs,

Michael F. Girten. 
Parodos Komiteto Prezid.

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

Priima banko:: pinigus ir, moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pa;C.;oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pčtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

■■■ =PiiĮ»mui Laivakorčių/ - =
žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime geriausias laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortės į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. ' Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus

Nuodijasi delei darbo 
stokos. |

Delei darbo stokos ir var| 
go kėsinosi atimti sau gy
vastį kokis — tai H. Makel, 
gyvenąs p. n. 5330 Indiana 
avė. Jisai išgėrė karboliaus 
rūgšties ir praeiviai rado jį 
šaukiantį iš skausmų ant 55 
gatvės. Makel tuojaus liko 
nugabentas ligolibutin, kur 
apžiurėjus daktarui rasta, 
kad saužudis gali būti nuo 
mirties išgelbėtas. Make- 
l’io kišeniuose rasta laiškas 
į tėvą, kuriame prašo jam 
už nusižudymą dovanoti, 
nes jis negalįs surasti sau 
darbo.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

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

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys . valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais1 ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienbms bus atdaras iki 
.9 vai. vakaro,- kainr 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 

•j visas svieto dalis;
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 

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

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

Priima bankon pinigus ir moka 
.3%. Skolina pinigus ant Real Katate. 
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 fl valandą vakare: ne
dėliomis, utarninkais ir pčtnyčiomis-.- 
Kitoms visoms dienoms- bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Patįs sau duobę kasasi.
Yra daug žmonių, kurie 

nesupranta, kad jie patįs 
sau duobę kasasi. Prisis
tebėkite, kaip jie valgo ir 
geria, tuojau pamatysite, 
kad jie savo sveikatą naiki
na. Jų neblaivumas, nere- 
guliariškumas valgyti, men
kas virimas, neatsakomai 
parinktas maistas, nesu- 
kramtomas gerai kąsnis —- 
visa tatai veda pirm laiko 
kapam Niekada nereikia 
apsileisti dagi menkiausiuo
se susirgimuose, nes liga ga
li išsiplėtoti, susimesti ku
rion nors kūno dalim Var
tokite Trinerio American 
Elixir of Biter Wine. Jis 
išvalo vidurius ir žarnas ir 
neleidžia ten rūgti nesuvirš
kintam maistui. Jis sustip
rina virškinamuosius orga
nus, atnaujina sugedusį 
kraują, suteikia naujas jie- 
gas nervams ir raumenims. 
Gydo vidurių užkietėjimą, 
galvos ir nugaros skaudėji
mus, prašaliną reumatizmą, 
neuralgiškus skausmus, 
dieglius ir mėšlungius. Gau
namas visose J aptįekosę:

TOWN OP 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 sifkor
tes ir siunčia pinigus į .visas svieto 
dalis.

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

3%. Už sudėtus- pinigus musu ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ,-įr jie tinkanti 
visur. Skolinapinigus: ant Real 
Estate. Perka ir' parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo c bankines skryneles 
(boxes) po $2.50 metams.' Parduo
da laivakortes irtniunėia pinigus į vi
sas dalis svieto. ,

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

IZIDOR NAUSLEDAS
917 W.<33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigu*, ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namu*: ir lotus. 
Parduoda šifkcrtes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalia

OFISO VALANČIOS 
iki 9-vakaro. Nuo-birželio -4 dienos 
šis ofisas užsidarys’ ..v.,..
nėdėlioms, utarnin 
"Kitoms vii

olandą vakare: 
ir pėtnyčioms. 
s bos atdaras 
ik’iHIei. >

Nuo 8 ryto

In Krajų

3244 So. Morgan St

35.00
40.00
35.00
33.00

Tarp Eytkunų 
5.00 ......... 

5.25 ...........
7.10 .............
6.70 .............

Tarp Tilžės 
......... 4.85 
......... 5.20 
......... 6.95 
......... 6.60

$ c . KOKIA LINIJA.
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d.
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas ..
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d.
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų ..
40.00 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d. 35.00
38.00 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 32.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų...................................   2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos.........
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: 
ir

................Hamburg.......................

.................. Bremen ......................

................. Antverpen....... . . ........
.......... . Rotterdam ....................

Vaikai.\ 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas.

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didžiausias ir 
geriausias už visus kitus, tai ir geriausiai ir saugiausiai siunčiame laivakortes 
ir pinigus Lietuvon ir į kitas dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
Chicago, Ill

Severos gyduoles išsiplatino, nes jos vertos užsitikejimo.

Vasarine liga Miršta iš bado
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

turėdami viso ko iki valiai. Tokis yra 
žmonių likimas, kurie turi sugadintą, vir
škinimą. Jiems yra stoka apetito, o ką 
suvalgo, tai visados kenčia skilvio skau
smus, kuris negali gerai virškinti. Praša
link tokį padėjimą, vartodamas

Severos
Gyduoles prieš Cholerą 

ir Greitąją

Severos

Skilviui Kartumą
Didesnė bonkutė 50c 
Mažesnė bonkutė 25c. Bonkutė vienas doleris.

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

jaigu jas tau siutintu, vieton tikru Severos Gyduolių.

Negali išlaikyti Ranku drebėjimas
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

neramumas, susierzinimas, nemiga, bai
mė ir rūpestis — tai yra nekurie apsirei
škimai silpnumo ir suirimo nervų- Vie
nok yra gyduolės, kurių kiekvienas pa
vartojimas suteikia ramumą suirusiems 
nervams ir priduoda jiems sveikatą. Var-

Severos
Gyduoles Inkstams / 

ir Jaknoms

tok ..

Severos
i Nervotoną
i

Didelė bonkutė $1.00
Mažesnė bonkutė 50c

Doleris
Bonkutė

i
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