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Vienoj Austrijos impera
torius atidarė naują p aria-, 
mentą su plačia sosto kal
ba. Imperatorius savo kal
boj priminė armijos reor
ganizacijos reikalingumą ir 
kitus svarbesnius reikalus. 
Imperatorius ant galo veli
jo parlamentui santaikoj 
darbuoties ir čekams su vo
kiečiais susitaikinti.

Politiškos Žinios. S
Visoj apylinkėj nepasiliau
ja gaisrai, kurie galutinai 
pražudo kaip bėdinąjį, taip 
ir prasigyvenusįjį.

“Tikrąją rusą” sąjunga 
jau visai baigia irti. Net 
tokioj sąjungos tvirtovėj, 
kaip Kursko gubernijoj, 
daugybė sąjungiečią atsisa
ko klausyti vyriausios tary
bos, kuri yra vedama žino
mo durnos atstovo atgalei- 
vio Markovo.
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raudo- dyta, Meksike užgims nau- 
epidemija, ja revoliucija

Italijoj išnaujo pradėjus 
siausti cholera. Nors ūe- 
kurie korespondentai apie 
tenaitinę cholerą rašydami 
perdaug ir perdeda, tečiau 
vis-gi aišku, jogei cholera 
siaučia ir dienoje prarįja į 
70 žmonių auku Palermo,

Astra chaniaus gubernato
rius uždraudė išduoti vie
tiniams laikraščiams iš gu
bernijos valdybos gydymo 
skyriaus žinias apie įvairias 
epidemijas ir užkrečiamą
sias ligas Astrachaniaus gu
bernijoj.

Ant salos Haiti išnaujo 
užgimus revoliucija. Revo- 
liucijonieriai imą viršą ant 
valdiškosios kariuomenės. 
Revoliucijonieriai greitai 
mėginsią pulties ant salos 
sostainės - Port-Au-Prince. 
Ir taip jau didesnė salos pu
sė randasi revoliucijonięrią 
rankose. Dabartiniam pre- 
žideiitui Simon reikės pasi
traukti.

Persijos šachas grįžta 
tėvynėn.

Persijos prašalintas nuo 
sosto šachas, Mohamed Ali 
Mirza, kuris visas laikas 
gyvenęs Odesoj, naudoda
masis viduriniais savo tė
vynėj sumišimais, slapta su
grįžo į Gumeša-Tepe, Persi
joj, idant ir vėl atgavus ten 
sau prarastą sostą.

Pasakojama, jog jis į te
nai nukeliavęs Rusijos ma
žu garlaiviu. Gumeše-Tepe

Amerikos genera 1 inis 
konsulis iš Maskvos Wash- 
ingtonan rašo, kad pagal 
Rusijos valdiškas žinias 
cholera Rusijoj visai užge
sus. Bet privatiniais keliais 
iš tolimesnią Rusijos pro
vinciją pranešama, jog ret
karčiais pasitaiko susirgi
mai, bet nemirtini. ‘Žodiįjį 
sakant, mirtingą atsitikimą 
iš choleros Rusijoj jau nė*

Portugalija bijosi rojalistą. 
; Portugalijos sostainėn 
Lizbonon andai pranešta, 
jogei 2.000 laisvanorią mo
narchist!} atkeliavę į Portu
galijos pakraščius nuo salos 
Madeira ir tenai susivieniję 
su naminiais Portugalijos 
rojalistais. Paskui visi pe
rėję Ispanijos pusėn ir te
nai laukianti daugiau atkė
liau j ančhj laisvanorią. Jie 
visi pereisią Portugaijos 
sieną, kaip tik greit gau
sią ginklus, užsakytus Bel
gijoje.

Dienraštis “Diaro Popo- 
ar” praneša, kad religiji- 

niai klausimai yra tu visą 
šalyj nesutikimą ir sumiši
mą priežastimi. Nesenai 
mieste Povoa de Lanhoso 
juta kruvino susirėmimo 
kataliką su respublikonais 
laike procesijos. Ir kuni
gai muštynėje dalyvavę. 
Pagaliau visus apraminus 
pašaukta kariuomenė.

Visoj Portugalijoj kuni
gai remianti rojalistus, by 
tik greičiau panaikinus da
bartinę respubliką, kuri vi
siems katalikams pakarto.

Liepojoj buvo pardavinė
jami vaiką žaislai, persta- 
tantieji tikras kopijas apsi- 
taisymo įvairios rusą armi
jos kareivią. Vietinė ad
ministracija sulyg to daly
ko iš augštybią gavo įsaky
mą, idant tuojaus konfis
kuoti} visokius vaiką žais
lus, kur yra nukopijuota 
ženkleliai už karo atsižymė- 
jimus, arba bent-kokie ka
reiviški ženkleliai ir karei
vią apsitaisymas. Ateity
je pardavinėjimas tokią 
žaislą bus baudžiamas.

Nauji Meksikos sielvartai.
Nauji nesutikimai užgi- 

, mę dabar tarp Fr. I. Made
ro, pastarosios revoliucijos 

• vado, ir liglaikinio Meksiko 
prezidento De la Barra.

Madero sekretorius Juan 
Sanchez ir jo brolis Gustav 
Madero liepos 17 dieną ap
lankę prezidentą ir anam 
perstatę Fr. I. Maderos pro
testą.

Madero antmetąs prezi
dentui, jog pastarasis netu
rįs pakaktinai energijos ir 
neatkreipiąs domos į vidu
rinius Meksiko reikalus, dė
lei ko Diazo valdininkai, pa
silikę ant savo vietą, dasi- 
leidžianti įvairiausią sauva- 
lybią. Toji taigi aplinkybė 
gyventoją visai nepakaki
nanti ir todėl visur keliama 
riaušės.

Tiedu Madero perstatyto- 
jai be to prezidentui prane
šę, jogei riaušėms užbėgti 
tegalįs tiktai prezidento pa
liepimas, kuriuomi reikėtą 
;uoj prašalinti iš užimamą, 
vietą visus likusius Diazo 
šalininkus, o į aną vietas 
paskirti maderistus. Toliau 
tie Madero bičiuoliai tvirti
na, kad jei tas nebus išpil-

serga.
Ir taip, Haagoj Chiną mi

sija jau pradėjus sesijas 
reikale pabaigimo ginčą su 
Berija. Ąįž- rublius.. Mąib 
clzftirijo’je; Cnfrtai ue'atmai- 
nomai pareikalavo sau pri
gulinčią teisią Mandžiuri- 
joje, kad tuo tarpu Rusijoj 
diplomatija užmigus.

Persijoj vėl viešpatau
janti visiška anarchija, ku
rią panaikinti turi ne kas 
kitas, kaip tik Rusija, kai
po globininkė.Pagaliau ir ar
timuose rytuose padėjimas 
labai prastas, kadangi Tur
kijos su Černogorija nesuti
kimai kasdiena auga, eina 
aršyn.

Delei tą visą priežasčių 
Vokietijos laikraštija pata
ria Rusijai visai nesimaišyti 
į Morokko reikalus ir dabo
ti savo kraštą.
’ Tikrai karti tiesa pasa
kyta.

Prieamurio general-gu- 
bernatorius Gondatti suma
nė visose apskričio moky
klose įvesti mokinimą japo
ną kalbos kartu su rusą 
kalba.

■ Šalę Caricino Gerodiščo 
Sodžiuj atsitiko 
nelaimią šventėj 
Itos Pėtnyčios”, 
^šventąjį šaltinį atlankė apie 
20 tukstančią maldininką, 
tarpe kuriu buvo ii’ garsus 
Rusijos juodašimtis šventi
kas Iliodoras su savo šali
ninkais. Nuo šalę šaltinio 
stovinčio kalno, delei ne
paprasto susigrūdimo ir 
ątokos kokios-nors apsau
gos, nukrito žemyn keli 
maldininkai. Dvi moterįs 
ant vietos užsimušė, 
mindžiota taippat keli

. immigrant*
Apačioj perstatoma ateiviai ant salos Hoffman, ties New Yorku, o viršuje 

— New Yorko uosto sveikatos viršininkas. Kuomet New Yorko uoste tomis 
dienomis buvo apsireiškus cholera, nužiūromi emigrantai nuo atplaukusią laivą 
buvo gabenami ant miiiėtos salos ir tenai laikomi.

Vokietija persergsti 
Rusiją.

Vokietija už Morokko 
reikalus susivaidijo su 
Francija. Į tuos vaidus mė
gino įsimaišyti Rusija, kas 
Vokietijai labai nepatiko, o 
juo labiau, kad Rusija sto
jus Francijos pusėn.

Vokietijos laikraščiai sta
čiai atsako Rusijai teises 
maišyties į Vakaru . Euro
pos reikalus. Ir primena, 
idant Rusija verčiau dabotu 
savo vidurinią ir tolimą ir 
artimą Rytą.

Ir išteisybės, nūdien vi
durinė Rusijos politika ne
paprastai susipainiojus, o 
situaciją paaršina aplinky
bė, jog ji yra be ministerio, 
kadangi užsienio dalyką mi- 
nisteris Sazanov sunkiai

Antverpene, Belgijoj, 
uosto darbininkai vis dar 
straikuoja. Ir beveik kas
diena keliama riaušės ir su 
policija susiremiama. Red 
Star linija pranešus, jogei 
ji neatsakanti už prekią 
nepristatymą. Darbininką 
reikalavimai ekonominiai. .

Iš Rusijos.
Už Rusijos vienuolynu 

sieną dedasi negirdėti daly
kai. Peterburgo guberni
jos Alatyriaus vienuolyne 
padaryta krata ir surasta 
visiška vienuolyno gyveni
mo ir šeimininkavimo be
tvarkė. Taip kitko, atras
ta požeminis, gerai intaisy- 
tas pravedimas į netolimas 
pirklybines pirtis. Gi tos 
pirtis turi labai prastą re
putaciją.

Smolensko vienuolyne 
dvasiškieji tyrinėtojai pas 
vienuolyno rektorią surado 
daugybę daiktą, surištą su 
nemoraliniu vienuoliu gyve- 

Xuimii. Rektoriaus kabinete 
surasta gramofonas su ne
moralinio turinio rekordais, 
elektros diržai, įvairąs elik- 
sirai ir t. p. Taipe vienuo
liu surasta kelios gražios 
'• ‘ vienuolės ’ ’, nesenesnės 
kaip 20 metą amžiaus. Kar
tu su įvairiais diržais su- 

ir kosmetikos daly- 
■MMĮ^iltel i a i, k vipylai .f tt. 
glB-hirejus paliepė iš vic- 
HMdyno prašalinti 54 vie- 
MHdcs. kartu panaikinti ir 
B^jeru- vieni iol ią skyrią. 
■Revizoriai dar surado, kac 
■sumanus rektorius visus 
Ipenuolynu turtus persirašė 
■nt savo vardo, brangiau
sius gi vienuolyno daiktus 
Rasiemė sau.

buvęs šachas pasinaudoda
mas taigi ir mano atgauti 
sostą. •

‘ Francijos tautinė šventė.
I Francijos tautinė šventė, 
Bastilijos sunaikinimas, 
praėjo be jokią svarbesnią 
atsitikimą. Norssocijalis- 
tai tą dieną grasė riaušėmis, 
d tai todėl, kad jiems buvo 
uždrausta iškilmingai ap
vaikščioti gegužės 1 dieną, 
tai vienok viskas ir pasibai
gė tik grasinimais.

Socijalistą dienraštis 
“Humanite” ant pirmojo 
puslapio atspaudino Basti
lijos vaizdą, o šalep kalė
jimą Sante, kuriame užda
ryta keli socijalistai už 
straiko pagimdymą ant ge- 
ležinkelią. Dienraštis kurs
tė liaudį, idant anoji prieš 
Sante kalėjimą parengtą 
antivaldišką demonstraci
ją. Tečiau tasai kurstymas 
ir visi projektai liko be pa
sėkimą, ir tik mažas būre
lis darbininką mėgino tai 
padaryti, bet raiteliai ir 
tuos “demonstrantus” iš
vaikė.

Ant Longchamps- peržiū
rėta kariuomenė. Kariuo
menės paroda puikiai nusi
sekus. Lakstytuvais skra
jojimas buvo uždraustas. 
Monarchistai taippat rengė
si sukelti demonstraciją 
prieš prezidentą Fallieres, 
grįštantį po kariuomenės 
peržiūrėjimui, bet policija

Galicijos mieste Lvove 
buvęs sekantis dramatas: 
Siuvėjas Aronas Taube, pa
puolęs didžiau vargan delei 
stokos darbo, mėgino nu- 
nuodinti savo pačią ir aš
tuonetą vaiką žiurkėms pa
rengtais nuodais. Daktarai 
penketą vaiką išgelbėjo, 6 
pati su kitais trimis vai
kais mirė. Tai kokios skur 
do pasekmės!

Anglijos lordą, buto pri
vilegijos panaikinta! 
dai patįs vyriausybės rei
kalavimams pasidavė ir ją 
pačią butas po triją valan
dą debatų priėmė valdžios 
reikalavimą, susiaurinantį 
ją privilegijas. Jei jie, lor
dai, dabar savo bute neturi 
jokio sprendžiamojo balso 
viešpatijos reikaluose, ta h 
kokiam galui jie ir užlaiko-l 
mi? '

visas .
sistątydinęs.
vidurys apimtas anarchijos. 
Visi keliai ir vieškeliai pil
ni užpuoliką, kurie visokią 
prekybos komunikaciją su- 
paraližiavę. Visur užgimę 
judėjimai. Pačiame Tėhe- 
"rane tuo tarpu ramu ir 
įvesta aštri cepcura.

Tomis šalie^ neramybėmis

I Beveik visas Išimsko pa- 
L vietas Tobolsko gubernijoj 
| pergyvena tokį-pat javą ne- 

užderėjimą kaip ir pereitais 
1 metais, bet pirmiau dar 

nors buvo nuo kelią metą 
į užsilikę šieno ir šiaudą, da- 
I bar gi jau nieko nebeliko ir 
' gyventojai atsirado labai 
į sunkiame padėjime. Nuo 

balandžio pabaigos oras bu
vo labai sausas su dideliais 
vėjais, dabar gi nepaprasti 
karščiai, javai išdega, žolė 
neauga. Gyventojai nusi
minę. Bėdinesnieji jau ir 
dabar kenčia vargą nuo be
duonės. Uždarbią nėra. 
Čia nėra taippat ir jokios 
visuomenės organizacijos, 
kuri iškalno pasirūpintą 
kaip-nors užbėgti už akią 
ateinančiam badui. Prie to 
viso dar prisideda 
nojo gaidžio

guli ties Kaspijos, juromis, 
arti Rusijb&sieiįos. ?

Kuomet 1909. 
hained Ali Miri 
šalintas nuo gostJo,iškeliavo 
jis į Rusiją ir apsigyveno 
Odesoj, o Rusijos valdžia 
apsiėmė jį saugoti, idant jis 
nesugrįžtą į ■ Persiją; arba 
kadii’ suokalbiu nedarytą. 
Nežiūrint to, jis sau visgi 
iškeliavo į Persiją.

J ei jam dabar nepasiseks 
atgauti sostas, jisai daug 
turės pralaimėti. Visupir- 
mu neteks. $82.500 metines 
algoš^kokiąį jani išmoka 
Persijos vyriausybė.

Jo toksai -pasielgimas ne
bus kas kitą, kaip tik su 
Rusijos valdžia sumoksiąs, 
idant Persijoj tąo budu su
kėlus bruzdėjimus, o paskui 
išnaujo leidžius ten Rusijos 
kazokams laisvai šeiminin
kauti.

Londono “Standard’’ iš 
Persijos gavęs : specijalinį 
telegramą, kuriuomi prane
šama apie naują Persijoj 
kilusią anarchiją. Sakoma

Persijos kabinetas at- 
—!. Į Viso krašto

išanksto tai rengiamai de
monstracijai užbėgo.

Važiuojantį prezidentą 
skaitlingoji publika visui 
širdingai sveikino.

Pats Madero tvirtina, 
kad pastaruosius mieste Pu
eblo maištus parengę Diazo 
šalininkai, norėdami paže
minti patį jį, Maderą, ir tuo 
budu prirodyti, jogei jis ne
tinkąs Meksiką nuraminti. 
Aišku tat, jogei Diazo šali
ninkams norėtųsi pagimdy
ti kontr evoliuciją, tečiau 
jiems nelaimė, kad visa 
liaudis laikosi Madero pų- 
sės. . v’

Madero programas į pre
zidentus pasiremiąs ant 
poros svarbiąją postuliatą: 
1) Meksiko prezidentas tu
ri but renkamas vienai tar- 
nystai ir 2) vyriausybė pri
valo padaryti galą viso
kiems trustams.

Tie pažadėjimai gyvento
jams patinka ir, regis, jis 
bus išrinktas į prezidentus, 
jei tik šalyj viešpataus ra
mybė.

Kaina metams:
Amerikoje $2.00 Į Užsienį $3.00 
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SEINAI.
Kadangi pastaraisiais lair 

kais mišriosiose parapijose 
tarpe lietuvių ir lenkų Sei
nų vyskupijoje dažnai kil
davę nesusipratimai, 
Seinų vyskupas išleidęs tam 
tikrų aplinkraštį, sutvar
kantį pamaldas.

KETAVIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Dainos ir žaislai, tai tin
kamiausias būdas žadinti 
sulenkėjusiems lietuviams 
iš tautiško miego.

Kareivonių sodžiuje, mu
sų parapijos, padedant 
darbščiam klebonui gerb. 
kun. Čeponui buvo susirin
kęs jaunimas pažaisti. Su
sispietė vieno ūkininko kie
man mergaičių, bernų ir 
vaikų daugiau, kaįpj^jp^r 

^*o—šimto. Padarytas didis 
ratas. Pašokta įvairių žais
lų su dainomis. Jaunimui 
labai patiko. Kitų šventa
dienį jau matyt buvo apie 
pusantro šimto jaunimo už 
sodžiaus, ant pievelės su
kant ratas ir dainuojant. Ir 
sulenkėjusiems seniams, ir 
tiems patinka. “To dob
ra”, esu, ‘troka pobaviųsia, 
a potam i spae”. Sodžiuo
se Giraitėje, Senoje Keta- 
viškėje ir tt., kur tik mė
ginta žaisti ir dainuoti, vi
sur didis įspūdy s padaryta. 
Visur jaunimo norima kuo- 
daugiausiai išmokti žaisti 
ir dainuoti, o išmokę šven
tadieniais duoda garų — šo
ka ir žaidžia. M. Ž.

DRUSKININKAI, 
Gardino gub.

Druskininkai nuo 50 me
tų yra žinomi, kaipo kuror
tas, stovi labai puikioje vie
toje, ir kasmet privažiuo
davo čia keliolika tūkstan
čių svečių gydytųsi bei pa
silsėtų ir pakvėpuotų tyru 
oru, pasivaikščiotų po apy
linkę apsuptų pušiniais miš- 

^^įiT'ir upėmis Nemunu su 
Ttatničenka. Šiemet neži
nia delko musų svečiai su- 
straikavo, atvažiavo labai 
nedaug: keli žydeliai, keli 
kunigai iš Lenkijos ir ’dar 
vienas-kitas svietiškis; gal 
pasibijo naujų uždėtų mo
kesnių: už paspartus po 75 
kap., už inejimų į miškų po 
40 kap. etc. Kiti, atvažia
vę ir pabuvę 2 — 3 dienas, 
vėl sprunka kitur. Vieti
niai gyventojai aimanuoja: 
vasarnamiai neužimti o čia 
reikia mokėti skolas, nuo
šimčius ir atbūti visokius 
reikalus. Nors ir pražūk 
žmogus! kur-ne-kur tiktai 
paregėsi einantį gatve žyde
lį bei kunigėlį, ale iš jų 
menka nauda.

Brolvaikis Antanas.

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus gub.

Dievo Kūno šventėj e tu, 
re j o būti iš eilės.pamaldos 
lietuvių kalba.- ... Prieš. tų 
šventę klebonas apskelbė, 
jog iš Valdytojaus kun. 
Michalkevičiaus gauta įsa
kymai atlikti tų dienų pa
maldas mišriai: lenkų ir 
lietuvių kalbom. Per di
džiausias lietuvių šventes, 
kun. Michalkevičiaus įsaky
mu, buvo ir pirmiau pamal
dos maišomos. Gal taip lie
piama, kad lenkams nebūtų 
nuoskaudos, bet kodėl gi J. 
M. Valdytojas neikuomet 
neįsako lenkų šventėsna in- 
traukt lietuviškas pamal
das. Tokie įsakymai erzi
na žmones ii’ kelia juose 
neapykantos jausmus, ypač 
dabar, kuomet dar žmonės 
nenurimę dėlei .buvusiųjų 
muštynių. ■ Vaidyla.

VYSKUPIJOS ĮSTAIGŲ 
REVIZIJA.

Vilniun atvyko, augščiau- 
siuoju įsakymu atsiųstas, 
vidaus reikalų ministerijos 
valdininkas M. Liubie Jer- 
molovič - Lozirio - Lozins- 
kis, kad padarius revizijų 
Vilniaus kat. vyskupijos 
įstaigų (vyskupijos rašti
nės, konsistorijos ir kapitu
los). Lozino-Lozinskis drau
ge su Vilniaus gubernato
rium Liubimovu apsilankė 
pas vyskupijos valdytojų 
J. M. kun. Michalkevičių 
praneštų apie savo atvyki
mo tikslų. Revizijų pradė
jo tų pačių dienų, pirmiau
sia vyskupijos raštines, pa
dedamas Vilniaus gubern. 
vyresniojo valdininko Ta- 
tiščevo ir kelių valdininkų 
general-gubernatoriaus raš
tinės. Revizijos priežastįs 
— tuo tarpu nežinomos. 
“Kur. Wil.” spėja, kad re
vizija daroma del skundo 
(donoso) vieno nesenai iš 
vysk, raštinės pašalinto val
dininko. “Gaz. 2 Gr.” ra
šo, buk toji revizija daro
ma del to, kad vyriausybė 
norinti susiprasti su musų 
vyskupijų valdymo tvarka, 
kadangi yra sumanyta baž
nytinės vyresnybės refor
ma.

klebonu, kuris čia * darbuo
jasi jau 4 metai. . Musų 
vargonininkas Antanas Gi- 
lys taippat darbštus vyras, 
išmokė gražų bažnytinį cho
rų ir puikių tautinių daine
lių, net miela klausyti. Gir
dėdami gražiai skambančias 
tautos daineles, jaučiame 
tikrai; kad savotevynėje 
gyvename. Punietė.

Vilkaviškio ap., 'Suvalkų g. 
.... Birželio 25 —d. naktį 
atėjo pas M. Kiilvinskų, 
ūkininkų, gauja, piktadarių; 
patį šeimininkų rado Bemie
gantį — apstojo ir~ taupi su-i 
mušė, kad kų tik gyvas be
išliko. Primušę išdraskė 
spintų, iškratė rūbų .kiše- 
nius .ir, sugrobę apie du 
šimtų rublių, išbėgo. " Į

Vilkaviškio aplinkoj ja
vai tuo tarpu atrodo ’ vidu
tiniški, dobilų gerų inaža i 
matyti. Uola.

bonui tokių’tvarkų užvesti, 
kad lietuvių’7dienomis butų 
lietuviai blbstvininkai, o 
lenkų — Ištikai; kad išėjus 
nesusipratimamsf nepasilik
ti; ta, arba) kita pusė be 
brostvinink$ ’kad galima 
butų tokiu biiclu sulaikyti 
nereikalingus bažnyčioj ne- 
susipratiinus, arba straikus. 
Pasakė padauginsiųs esan
čių broštvininkų skaičių 
dėlto, kad viėnam-kitam iš 
jų neatėjus, butų kas jų vie
tų užima. Tokiu budu iš
eina, kad lenkininkai brost- 
vininkai, pasidauginę lietu
viais, pasiliks ir toliaus 
brostvų valdytojais ir ga
lės taippat nesusipratimus 
ir straikus kelti. Vis, mat, 
bi j omą, kad ii enusidėt nme, 
gink Dieve, lenkams. Mums 
gi prastiems žmoneliams 
taip jau atsibodo ponų len
kų globa, kad bevelytume 
laikyties patarimo kun. No- 
vickio. Brostvas nešti mes 
ir vieni mokėtume.

Svaibunas.
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DAUKANTO ARCHIVAS.
Paaukoti J. Daukanto in- 

pėdinių pp. Kauneckių L. 
M. Draugijai jo archivas ir 
knygynas birželio 8 d. jau 
išsiųsta Vilniun. Apie tai 
praneša “L. Žiniose” p. 
A. J.

AUG STOJI PANEMUNĖ, 
Suvalkų gub.

Pas mus žmoneliai laik
raščius mažai kas teskaito, 
pertai moterėlės liežuviais 
gerai nešioja visokias nau
jienas.

~>jPer Sekmines buvo čia 
40valandų atlaidai, tai su
važiavo ir suėjo žmonelių iš 
aplinkinių parapijų. Pir
mų dienų smuklė (traktie
rius) buvo uždaryta, o antrų 
dienų buvo matyt gerai įsi- 
kaušusių. Ypač jaunimas 
nepatogiai apsieina, bernai 
Ki merginomis atsistoja pa- 
■i smuklę ir stumdosi įsi- 
piušę po plentų. A. V.

Kauno gubernatorius iš
leido į įsprauninkus raštų 
(gegužės 31 d. No. 9084), 
kuriuo liepė neleisti drau
gijų bustuose taisyti vakarų, 
spektaklių, lekcijų, susirin
kimų be leidimo “Statymo 
Komiteto” (Stroitelnyj Ko- 
mitet), ir tai vien tik drau- 
gijų nariams. Paties gu
bernatoriaus leidimas taip- 
pat bus reikalingas. Tat 
musų draugijos, turinčios 
savo namus, turi pasisku
binti iš ano Komiteto išgau
ti paliudijimų, kad jų na
mai scenai tinka ir nėra 
gaisro pavojaus. Šis cir
kuliaras prisidės prie narių 
skaičiaus padidinimo, nes 
draugijų nariams tebus pi
gesnis įėjimas. X.

PUNIA, 
Trakų apskr.

Džiaugiamės visi savo

Pasvalys,: :
Kauno gub.

Visa Lietuva sukruto, su-, 
bruzdo. Pastarųjų laikų di
dieji gaisrai privertė musų 
visuomenę apsiginkluoti 
prieš baisųjį ugnies pavojų. 
Įvairiuose kaimuose. ir 
miesteliuose tveriama liuo- 
sOsios ugnegesių draugijos; 
daugelyje vietų, kur dar ne
išeitų į kolionijas, svajoja
ma ir kalbama vis smarkiau 
ir smarkiau apie išsiskirsty
mų. Taip antai ir nuo gais
ro nukentėjusiame Pasva
lio miestelyje susitvėrė ne
senai ugnegesių kuopelė, 
prie kurios žada prisidėti 
daugelis žmonių. Kuope
lės užsakyta Vėluva su rusų 
ir lietuvių kalbomis išsiū
tuoju parašu: “Dievui gar
bė, Carui šlovė, Artimui 
pagelba”. _ j

Girdėjau, buk Biržų gy
ventojai, kur lenkų beveik 
nėra, ant tokios-pat Vėluvos 
greta rusiškų . žodžių para
šę lenkiškai. , Varupis.

STRAIKAS GIEDRAIČIŲ 
BAŽNYČIOJE.

Giedraičių bažnyčioje, 
kur neperseniai lenkai mu
šė lietuvius, visuomet lai
ke pamaldų lietuvių ir len
ki; dienomis giedodavo ant 
viškų choras, bet nuo tų 
muštynių choras nustojo 
lietuvių dienomis giedojęs, 
gieda tik lenkų dienomis. 
Panašiai pasielgė brostvi- 
ninkai ir nešėjos altorėlių. 
Lietuvių šventadieniais ne
duoda altorėlių, nei brostvų 
ir per procesijas niekas jų 
neneša. Klebonas kun. 
Stragas sako, kad lietuvių 
dienomis negieda dėlto, kad 
lietuviai neina nei giedoti 
nei į procesijas, bet kuomet 
kelios mergaitės nuėję pra
šė klebono daleisti vien lie
tuvaitėms lietuvių dienomis 
nešti altorėlius, klebonas 
nesutiko. Lai sako pasilie
ka taip, kaip buvę, gal Dva
sia Šventa apšviesianti len
kes ir jos nustosiu straika- 
vusios. Lietuviai neina ne 
dėlto, kad jie nenorėtų, bet 
dėlto, kad klebonas ir jo 
tarnai tam priešinos, -kad 
pats klebonas, kaip matėm, 
neprileido mergaičių lietu
vių. Kad ateityje išven
gus straikų, ar šiaip nesu
sipratimų bažnyčioj, klebo
nas nesiima jokių priemo
nių. Žmonės, tai matyda
mi, ėmė patįs dalykais ru- 
pinties. Shsirašė 30 brost- 
vininkų ir paprašė leisti, 
jiems lietuvių dienomis eiti 
su brostvomis. Tų lietu
vių norų patvirtino ir musų 
dekonas kun. Novickis, iš
mintingai patardamas kle-

SEINAI.
.* i <, . ■

Žydas ir tas pasakys, kad. 
lietuviai Seim; bažnyčioje 
visai niekinami, įžeidžiami 
ir skaudžiami. Juk lietuvių 
Seinų parapijoje yra dides
nė pusė, o tuo,tarpu jie tu
ri tiktai nuotrupas. Bažny
čioje visa pavesta lenkams, 
lietuviams gr sukom a šven
tadieniais tik pamokslas po 
visam, o po ‘pamokslo leista 
pagiedoti, fyeje duota taipo
gi gegužės ir birželio mėn. 
pamaldos. Šiosios pamal
dos atliekamos 6 vai. ryto, 
kai lenkai rity ramiai sau 
miega. Bet pagalios len
kams pasiiaidjLj ’kad “bra- 
eiom jau iv to
perdaug, ' ta/lf ’susidarė jų 
gauja ir ėmė nuosekliai lie
tuviams truL dyti birželio 
mėn. pamaldas. , Pasisekė 
'trukšmadarianis.. Dvasiš
kė vyriąusybė teikėsi prieš 
juos nusileisti ir lietuviams 
uždraudė giedoti. Nužen
gę vienų žingsnį, “kultūrin
gosios tautos” didvyriai pa
siryžo eiti tolyn, būtent 
siekti to, kad lietuviams baž
nyčioje nebūtų nei žodžio. 
Štai šv. Petro ir Povilo die
nų pradėjus lietuviškai gie
doti prie savo pamokslo, su
spiegė ir lenkai. Giesmės 
sutrukdyta.

Išėję iš bažnyčios lietu
viai ilgų laikų vis puikavo
si, tardamiesi, kas d«ryti. 
Daugelis moterėlių nusimi
nusios, bet vyrai pasiryžę 
kovon. Trukdant lenkams 
birželio mėn. pamaldas, ku
rios maž-daug skiriamos 
miestiečiams, ir laikas la
bai ankstyvas, lietuvių so
džiai jau bruzdėjo; juo'la
biau sukėlė juos šv. Petro 
ir .Povilo dienos atsitikimas, 
nes čia ypač paliesta sodie
čiai. ,£j . ■ iį)

Grįžus prie lenkų turi pa
žymėti, kad šių .žiedų rinki
me endekijos Vainikan lie
tuviai intaria lieletų ponų, 
lenkų-' ‘ kulturtre gėrių ”, ku
rių tarnaitės uoliai dalyvau
ja veržime* lietuviams ir tų 
nuotrupų, kurioms pasisek
davo nukristi nho “polsko” 
stalo. Toliau, tame niekšų 
maište dalyvavo vienas kur
pius, kuris iš lietuvių-gau
na nemaža pelno. Tai yra 
pan Karpowicz. Pasižymė
jo ir p. Kalwejt (on že, 
turbut, Kalvaitis). Nejau
gi dvasiškė vyriausybė ir 
vėl išpildys niekšų norų ir 
atims -iš lietuvių paskutinį 
trupinėlį o tuo pačiu kaip 
.patais’ lietuviams griebties 
■okių įiankiųį, kokiuos len
kai vartoja?

Prie progos, beje, turiu 
pasakyti, kad Seinuose la
bai reikalinga butų koki du 
lietuviai kurpiai ir sankro- 
vininkas. Jiems čia galė
tų visai gerai sektis, nes lie
tuviai saviškius palaikytų.

Krumplys.

LIET. DAILĖS PARODA.
Iš gegužės 21 dienos iki 

birželio 17 d. Lietuvių Dai
lės Parodų aplankė apie 
1.000 žmonių, iš tų 980 už- 
siniokėj o inė jimb mokės t į. 
įSulyg J tautos lankytojai 
skirstėsi šiaip: lietuvių 
70%, lenkai 4%, rusai ir žy
dai 18%. Tarp apsilankiu
siųjų pažymėtini: Marijam
polės lietuvii; gimnazistų 
būrelis (14 žm.), kelių lie
tuvių liaudies mokyklų mo
kiniai, būrelis Vilniaus gub. 
lietuvių valstiečių ir kiti.

Menassas, Va. Liepos 21 dienų 1861 m., taigi pirm 
metų, ties Bull Run buvo smarki kova Jungt. Am. 

Valsčių kariuomenės su konfederatais. Kovos sukak
tuvės čionai šiemet iškilmingai apvaikščiota. Uni
jos armijos vadu buvo gen. McDowell. Laike tos ko
vos sugriauta Houses namai, kurių ir lig šiai dienai 
griuvėsiai matomi. Apačioj matoma tos kovos pa
minklas.
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PANEVĖŽYS.
Šiemet pradėta grįsti 

vieškelio galas Panevėžio 
Pušaloto linkon lig geležin
kelio. Dirba čia kai-kurie 
darbininkai riet iš* Kauno 
miesto, kuriuos, sako, žy
das, “podrečikas”, atsikvie- 
tęs. Prieigų jie turi 
Plukių sodžiuje , pas 
vienų ūkininkų daržinė
je. Muši; kauniečiai labai 
prašmatnus vyrukai, mėgs
ta* linksmintis ir liuosų lai
kų tinkamai sunaudoti. At
siveža jie alučio, degtinės, 
na, ir vaišinasi sau šventa
dieniais su... kaikuriomis 
Plukių merginomis.:.. Kai- 
kurie jų sakosi turį po trįš 
valakus’ — esu Kauno 
“miesčioriįs...” ir tuo tad 
vilioja mūsiškes, žadėdami 
“ženyties...” Negeresni ir 
mūsiškiai. Blogiausia tai, 
kad mes nesilaikome savo 
nutarimų.

Atsimenu čia “Blaivy
bės” Draugijos visuotinojo 
susirinkimo nusprendimų 
1910 metų Kaune: “girtuo
kliai negali būti jokie baž
nyčios tarnai-atstovai, pav., 
giesmininkai, tvarkadariai, 
apsivilkę baltomis komžo- 
mis, vėliavų ir kitų bažny
čios ženklų nešėjai ir tt....” 
Tasai nusprendimas jau ne
be naujiena; jisai beveik 
kas metai atnaujinamas ne
tik centro visuotiname su- 
širinnkime, bet ir skyrių 
susirinkimuose. Bet kas iš 
to, jei tatai ne vykinama?

Žmonės blaivininkai, girdė
ję tokį nusprendimų, pikti
nasi, matydami, kaip gir
tuokliai dagi tokie, kų nusi
lakę degtinės, tyčiojasi iš 
savo religijos, — atstovau
ja bažnyčios apeigose: neša 
bažnyčios ženklus, pildo 
tvarkadario pareigas gies
mininko rolę ir tt. Pvz., 
Panevėžio blaivininkai visi 
žino, kad musų P. “Blaivy
bės” susirinkime viešai iš
vardijo, išbrėžė iš draugi
jos tūlų švaicorių už girty
bę; bet... kaip švaicoriavo, 
taip ir tebešvaičoriauja... 
Dar faktas: tūlas vargoni
ninkas man sakė, kad vie
nas jo giedotojas neis gie
doti, jei neduoda inkaušti, 
nepastato pusbuteliuko... 
Tiesa, jis gerai gieda. Bet, 
daug labiau esame paten
kinti blaivių žmonių balsais, 
kad ir silpnesniais.

Ž. Dulkė 
(“Viltis”).

Meksike įiesutikimaiBSįĮp 
ga. Tomis dienomis iš 
vo vietų pasitraukęs nauj^B 
karo ministeris Rascon 
savo adjutantu. Nauja«| 
karo ministeris neišrinktas. 
Buvęs revoliucijonierių vir-' 
šininkas Fr. Madero prade- j 
jęs agitacijas už savo kan-J 
didaturų į prezidentus. Jo i 
tikslams kenkiančius be pa-j 
sigailėjimo šmeižiųs. I

Šveicarijos vyriausybei 
oficijališkai pranešta, jogei 
į miestų Geneva atkeliau
janti Ispanijos karalienė 
Viktorija su savo 3 metų 
sūnum Jamesu, kuriam spe- 
cijalistai daktarai padarysiu 
operacijų nosies ir gerklės.

Meksiko sostainėje Mexi 
co City susekta suokalbi 
prieš dabartinio liglaikinic 
prezidento De la Barra gy
vastį. Prasidėję tardymai 
ir areštavimai. Pats prezi
dentas netikįs, kad prieš jį 
gyvuotų bent koksai suo
kalbis.

Portugalijoj karališkuose 
rūmuose Nesessidades, ku
riuose gyveno prašalintas 
nuo sosto karalius, susekta 
skrynutė, o anoje atrasta 
pilna karaliaus korespon
dencija su Anglija ir Vo
kietija. Prašalintas kara
lius Anglijai ir Vokietijai 
žadėjęs dovanoti Portugali
jos plačias kolionijas Afri
koje, by tik minėtos viešpa
tystės, kilus Portugalijoj 
revoliucijai, pastarajai už
bėgtų. Tasai pasiulijimaš 
tęčiau atmesta. Visi doku
mentai perstatyta parla
mentui. Aišku tat, jogei 
ex-karalius žinojo apie be
siartinančių revoliucijų, jei 
padavė tokius keistus pa- 
siulijimus.

Anglijos kariuomenės 
feldmaršalas, lordas Kitche
ner, paskirtas angliškuoju 
didvaldžiu Egipte vieton 
nesenai mirusiojo Sir E. 
Gordon.

Skirtumas.
, — Man regis, jūsų šioj 
valgykloj nei vienas nesu
pras, kų gėrė: bavarų, ar 
pilznerį?

— O... labai greitai! Su
pras už tai užsimokant.

o

Delei taupumo.
— Jau dvylikta valanda, 
tamstos vaikai dar miegai
— Tas delei taupumo.
— Kaip tai?
— Nereikalauju j ienų

duoti pusryčių.
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AMERIKOS ŽINIOS.
? Cholera New Yorke.
New York, N. Y. — Tar

pe šio miesto gyventojų iš
kilo didelis " neramumas, 
kuomet. ligonbutyje ant, 
{Swinburne Island cholera 
numirė du emigrantai ir 
vienas ligonbučio tarnas, o 
apie 15 emigrantų dar yrą 
susirgusių. Toji nekviesta 
viešnia atgabenta laivais iš: 
Italijos. Sanitarų ir eini-; 
gracij os valdininkai uoste; 
įvedė smarkią laivų! dezin
fekciją. Kreiptasi į guber
natorių Dix’ą, kuris palte-’ 
pė stropiai peržiūrinėti at-* 
plaukiančius iš ’ Italijos, 
Chinijos, Japonijos ir kitų 
postų laivus.

Kaip paskiausiai prane
šama, ligonbutyje ant Swin
burne Island išviso jau nu
mirė cholera septyni žmo
nės, o keli dar yra susirgę, 
Sanitarų ir emigracijos val
dininkai veikia ką tiktai ga
li, idant tos baisios epidemi
jos neįleisti toliau.

riausybė nutarė išdalinti 
naujus 191.847 akerius der
lingos žemės plotus, buvu
siose indijonų sodybose val
stijoj Minnesota. Ant tos 
žemės kuomet — tai augo 
tankios girios, bet dabar 
jau girios yra iškirstos ir 
apsigyvenusieji turi nuva
lyti tiktai kelmus. Tą že
mę vyriausybė dalina po 
$1.25 už akerį ir norintieji 
gali lengvai įgyti jos skly-

dėlių ųžsigąnėdįnimu pri
ėmė žinią, jog jie gauną ki
tą kunigą L. Kovac iš New 
Yorko, vieton buvusio ku
nigo J. Van Froelich. Toj 
parapijoj buvo didelės riau
šės delei skąndalinio ' elgi
mosi kun.Froelich*o ir pa
rapijonai taip smarkiai ko
vojo prieš savo kleboną, kad 
vyskupas turėjo jį prašalin- 
ti, o jo-vieton atsiųsti kitą 
kunigą.

jaunuomm^^HM^PIPf09 
kareivius,;.idąnt tokiuo b'u- 
du apgintį savo reikalus; — 
kada bus...reikalas, tai tie 
vaikinai-kareiyiai stos prieš 
darbininkus ir šaudys juos 
kur-nors , įskilus straikui. 
Visa tojį6 darbininkų orga
nizacija yrą labai priešin
ga tiems “ scout’ams” ir ko
vos prieš juos be atsižvelgi
mo.

Tokios vaikų-kareivių or
ganizacijos labai yra išsi
platinę Anglijoj, bet pasku
tiniu laiku su nepaprastu 
pasekmingųmu tos organi
zacijos pradėtą tverti ir 
Jungtiniuose Amer. Vals
čiuose.

Ledo trustas teisme.
New York, N. Y. — Prieš 

teisėją Appleton prasidėjo 
tyrinėjimai Knickerbocker 
Ice Co. ledo trųsto byloję. 
Daugybė smulkiųjų ledo 
pardavėjų skundė trustą, 
nes šis naudodamasis pro- 
ga nežmoniškai išnaudojo 

■visuomenę, lupdamas po 
K2.50 už 300 ledo svarų, 
■kuomet seniau tiek-pat bu- 
Ivo mokama už- toną, ty. 
12.000 svarų. Ledo kainos 
|net taip pakeltos, kad išei- 
■davo $15.00 už ledo toną. 
^Bėdinieji miesto gyventojai 
negalėjo ledo pirkti, tatai 

[kentė nuo nepapratsų karš
ačių, p jų maži nuvarginti 
i Vaikai mirė kaip musės. Sa- 
Lvo ledaunčse trustas turi 
[užtektinai ledo, tiktai nore
lio pasinaudoti iš progos, 
Batai ir pakėlė tokias ne
girdėtas ledo kainas.

Apgavingos kompanijos 
teisme.

Philadelphia, Pa. — Čia 
liko, suareštuoti “valdinin
kai” 14 sukombinuotų > gy
vasties apsaugos kompani
jų, kurios darė’ dideles fi
nansines apyvartas, vikriai 
apgaudinėjamos lengvati
kius. Devyniolikos metų H. 
S. Robinson, dviejų tų kom
panijų “prezidentas”, o tre
čiosios “sekretorius”, pra
nešė, kad keli tų kompani
jų uždėtojai paėmė jį nuo 
gatvės ir padarė valdinin
ku, mokėdami jam $5.00 į 
savaitę. Jisai nieko dau
giau neveikė, kaip tiktai 
įvairiose poperose ir doku
mentuose pasirašydavo 
“valdininku”. .. , Areštuoti 
D. Balaity, J. Mąlšchick ir 
C. Weinberg, kurie buvo'tų 
kompanijų uždėtoj ais ir 
plačiai apgaudinėjo žmones.

Smarki sąliunųpriežiūra.
Springfield, EL — Mies

to valdyba priėmėb įsaky
mus, aplikuojančius saliunų 
veik imą. Dabar nedaliomis 
uždaryti- sąlitmai turi at
dengti langų uždankčius, 
idant iš gatvės galimą butų 
matyti, ar salįithe kb nėra. 
Saliunaš turi stovėti per 
100 pėdų nuo bažnyčios, 
mokyklos, parko ir bibliote
kos ; saliunųosę uždrausta 
visokie lošimai iš pinigų, 
taippat ir laižybos; saįiųni- 
ninkų pagelbininkams da
bar atlikimui Savo darbo 
reikės turėti tain tikrus 
miesto leidimus. Saliunuo- 
se negali tarnauti moteris, 
taippat moterims uždrausta 
parduoti kękie-nors 'svaigi
na n ti ė j i gėrimai?

ŠKOTAI.

Prieš geltonąją spaudą.
Detroit, Mich. — Redak

torių susivienijimo “Natio
nal Editorial Association”.

Išplauna brangenybes.
Atlantic City, N. J. — 

Keli jauni šio maudyklių 
miesto darbininkai surado 
visai nemanytus pralobimo 
šaltinius. Anksti atsikėlę, 
jie eina į maudynes, kurio
se daugiausiai maudosi su
važiavę svečiai, kasa smil
tis, išplauna jas pei’ rėtį ir 
tankiai randa daugybę auk
sinių ir sidabrinių pinigų,

I Mirties bausmė dovanota.
■ Ottawa, Ont. Kanada. — 
ZLruvos protestų ir peticijų, 
mrisiųstų Kanados vyriau- 
lybei iš visų Kanados, 
Jungtinių Valsčių ir Euro
pos kraštų, privertė Kana
pos ministerių kabinetų per
keisti mirties bausmę italei 
'Angelina Neapolitan© amži
nu kalėjimu. Kanados vy
riausybė priversta buvo 
skaitytis su tokiais skait
lingais prieš mirties baus
mę protestais ir pagalios 
nusileido visuomenės norui.

susivažiavime kalbėjo at- žiedų su brangiais akmeni- 
stovas Barnhart iš Indiana, 
kuris smarkiai išsireiškė, 
kad vietinę spaudą būtinai 
reikia taisyti, m s privisę 
yra' daugybė sensacijinių 
laikraščių, kurie tik demora
lizuoja savo skaitytojus, o 
per juos ir visuomenę. To
liau kalbėtojas išsireiškė, 
kad be abejonės šiandie 
spauda yra didžiausia galy
be ir turi didelę intekmę į 
minią. Kiekvieno redakto
riaus priderme yra pakelti 
ir lavinti žmones; vengti 
skandalinių, neteisingų ap
rašymų, prašalinti užsipul
dinėjimus ir asmeniškas 
polemikas. Kalbėtojas kvie
tė, idant patįs gerų norų re
daktoriai kovoti; su gelto- 
nąją spauda, kuri nuodija 
skaitytojo protą, širdį ir 
dvasią.

mis, ausinių sagių ir kitokių 
brangenybių, kokias mau
dynėse svečiai tankiai pa
meta. Vienas tų brange
nybių ieškotojas į trijų sa
vaičių kelių valandų die
nos darbo prie smilčių plo
vimo surado net 600 pini
gais ir brangenybėmis.

Nelaimės aukos.
Dubois, Pa. — Čia atsi

buvo laidojimas 21 angleka- 
kasyklose 
Coke Co. 
Nelaimės 
dalyvavo

Visuotinas straikas.
Butte, Mont. -— Angleka- 

sių organizacijos “Western 
Federation of Miners” kon
vencijoj svarstyta klausi
mas, idant dienoje pradėji
mo McNamarų bylos Los 
Angeles’e visoj šalyj iš
šaukti visuotiną straiką. 
Tam sumanymui abelnai 
prijaučiama, tiktai Kanados 
anglekasiai jam pasiprieši
no, kadangi pagal Kanados 
įstatymus iššaukimas strai- 
ko be priežasties yra bau
džiamas. .Galutino nutari
mo dar nepriimta.

tolimesniam eji-

Porcupine Lake 
žmnhj lavonai,

! Lietus užgesino girių 
gaisrą.

r Detroit, Mich. — Užėjęs 
) smarkus lietus užgesino gi
rių gaisrą apylinkėse Au 
Soble ir E. Tawas. Yra vil
tis, kad gaisras visai bus 

' sulaikytas 
I me.
i Iš ežero
Į išimta 40
[kurie bėgdami nuo baisios 
I ugnies, rado sau mirtį eže- 
|ro bangose. Skaitlius aukų 
[ šioj apylinkėj siekia apie 
100 asmenų.

Girių gaisras Naujos An
glijos valstijose platinasi 
toliau. Valstijos Maine 
Vtistrikte Mosehead gaisras 
"Sunaikino tūkstančius ake- 
rių girių. Materijaliniąį 
nuostoliai milžiniški, 
žmonių niekas nežuvo.

Valdiškosios žemes 
dalinama.

Washington, D. C. — Vy-

šio, kurie žuvo
Cascade Coal &
sprogus gazams.
aukų laidotuvėse
skaitlingos minios žmonių.
Tarpe aukų, turbut, yra ir 
keli lietuviai.

Senutė studentė.
Minneapolis, Minn.—Kad 

mokintis nekados nėra per- 
vėlu, tą parodė 80 meti) am
žiaus senutė A.W. Winschip 
iš Racine, Wis., kuri su at- 
sižymėjimu pabaigė univer
sitetą ir gavo mokslo diplo
mą taippat ir dovaną. Tu
rėdama 78 metus, ponia 
Winschip įstojo Ohio uni
versitetan ii* po dvieju 
mokslo metų pralenkė jau
nas studentes.

Netikri pinigai.
Washington, D. C. — 

Valstybės išdo departamen
tas prasergsti visuomenę 
prieš naujai pasirodžiusius 
dešimtdolerinius poperi- 
nius pinigus, išleistus, buk 
tai, “American Exchange 
National Bank of New 
York”. Pinigai ypačiai yra 
išsiplatinę centralinėse va
karų pusės valstijose. Tie 
pinigai suklastuota su pa
galba fotografo nutrauki
mų.

Gavo kitą kunigą.
South Bend, Ind. — Šv. 

Stepono vengrų-katalikų 
parapijos parapijonai su di-

Prieš “boy scout’us”.
La Crose, Wis. — Valsti

jos Darbo Federacijos pre
zidentas Frank J. Weber iš 
Milwaukee, Wis. savo me
tiniam raporte pasmerkė 
vaikų kareiviškas organiza
cijas, taip vadinamas “boy 
scout’s ”, tvirtindamas, kad 
tai prisidengę patrijotizmu 
kapitalistai organizuoia

Šiaurinėje Anglijos daly
je guli kalnuota šalis, va
dinama Škotija. Nuo tik
rosios Anglijos tą šalį at
skiria upė Tweed ir kalnai 
Cheviot; rytų pusę apsupa 
Šiaurinė jura, vakarų gi — 
Atlantiko vandenynas. Ško
tijos plotis, siekia nepilnai 
pusantro tūkstančio ketvir
tainių mylių. Gyventojų 
trys milijonai. Iš politiki- 
nio žvilgsnio Štotija pada
linta į 33 grovystės, bet gy
ventojai paprastai ją da
lina į augštąjį. ir žemąją 
Škotiją.

Daugybė. kainų, upių, 
upelių ir ežerų Iibai puikiai 
dabina tą šatį. Žemoji 
Škotija susideda daugiau iš 
derlingi}, lygumij, savo der
lingumu prilygstančių An
glijai, kuomet priešingoji, 
kainuota tos šalies dalis su
sideda' iš nedtff^ngų uolinių 
žemės sluogswą, apaugusių 
giriomis, ąrb% tarpkalnimų 
lygumų, apaugusių' krūmais 
ir kainų žolėmis. Klimatas 
—aštrus, drėgnas. Netin

kamos ūkei, kalnuotos da
lies gyventojai daugiausiai 
užsiima auginimu gyvulių, 
žvejone ir gyvena labai ne
turtingai. Škotijos dalis, 
siekianti Angliją, yra tur
tingiausia; čia yra didžiau
si miestai ir daugiausiai fa
brikų, miestų gyventojai 
gana turtingi.

Pietinės Škotijos gyven
tojai vartoja anglų kalbą, 
bet sakinių tęsimu skiriasi 
nuo savo kaimynų. Prie
šingai, kalnų gyventojai 
vartoja savo senobinę kal
bą, panašią į airių kalbą. 
Abejose pusėse Grampian 
kalnų, pačioje šiaurinėje 
Škotijos dalyje ir ant aplin
kinių salų tiktai turtingi 
miestų žmonės supranta an
glų kalbą, bet liaudis netik
tai užlaikė savo protėvių 
kalbą, bet net savo protėvių 
papročius ir tautinius dra
bužius.

Kalnų gyventojai, paeiną" 
nuo senobinių kaledonų, 
daugiausiai augšto ūgio, 
gražaus sudėjimo kūno, 
stiprus, vikrus ir dabai išsi
lavinę laipiojimui ant ne
prieinamų kalnųį; ištver- 
mųs, drąsus įr svetingi.

Šeimynos nariai gyvena 
dideliam sutikimoj ir meilė
je, ypačiai tęvi} mylėjimas 
ir godojimas, sayo vaikus 
yra labai kilta tųj gyvento
jų ypatybe. r

Jų tautiniai 
iki šiai dienai 
jami, savo gi 
skiriasi nuo visų Europos 
tautų parėdų. Vyrai nešio
ja žydrainias kepuraites, iš 
galvos užpakalio siauras, į 
pryšakį platesnes ir pakel
tas, pas turtingesnius pa-

■w.

iš Neapoliaus, ant kurioPerstatoma garlaivis, atplaukęs New Yorko uostan 
taip ateivių apsireiškus cholera.

.11
parėdai dar 
visur varto- 
ypatybėmis

iki juosmeniui, pasiutas iš 
vilnonės klėtkuotos materi
jos. Vieton kelinių, varto
jama trumpas stuipuotas 
sijonėlis, ' taippat iš klėt
kuotos materijos; sijonėlis 
siekia tiktai iki kelių, ap
juostas šikšniniu diržu, nuo 
kurio sagties kabo ilgas 
karčių kutas, po tuomi gi 
kutu seniaus nešiodavo piš- 
tolietus ir ilgą medžioklinį 
peilį. Prie diržo prikabin
ta ūdros arba kiaunės kai
lio krepšys. Kojos net iki 
kiškit visai nuogos, apačioj 
gi apautos raudonai ir bal
tai klėtkuotomis pančeko- 
mis. Turtingesnieji nešio
ja čeverykus, bėdinesnieji 
gi šikšnines nagines, pariš
tas dirželiais. Visą parėdą 
papildo viršutinis apsiau- 
talas, vadinamas pledu, pri- 
drutintas ir kabąs tiktai 
ant kairio peties. Pledas 
škotui užstoja šiltesnį dra
bužį, užklodę ir lietsargį. 
Moterįs dėvi irgi panašius 
parėdus.

Visai kitaip dėvi lygumų 
gyventojai. Nuo 1746 me
tų Anglijos vyriausybė 
įvairiais budais draudė ne
šioti tuos parėdus, užtai 
šiandie tiktai kaimų ir kal
nų gyventojai juos tedėvi. 
Miestuose tiktai maži vai
kai aptaisomi tais parėdais, 
taippat vartoja juos dar iš 
škotų sutaisyti armijos pul
kai.

Kuomet
buvo atskira valstybė, o jos 
valdovai vedė su anglais il
gą ir smarkią kovą. Tik
tai jau Jokūbas VI, Mari
jos Stuart sūnūs, palikęs 
kartu ir Anglijos karaliu
mi, po vardu Jokūbo I, abi 
valstybes sujungė po viena 
Vėluva. Nepaisant to, dar 
keli tikybiniai karai su
drumstė Škotijos ramybę. 
Kuomet gi pagalios anglai 
pakvietė ant savo sosto Ha-

■ tai Škotija

puoštas plunksnomis. Švar- noverų dinastiją, škotai, ne
kas trumpas, niekia tiktai par

vosios Stuartų dinastijos, 
1715 ir kitą kartą 1745 me
tais griebėsi ginklų, bet vi
suomet pergalėti buvo sun
kiai persekiojami. Nuo tų 
laikų škotų gyvenimas la
bai atsimainė. Pergalėtojai 
juos išginklayo ir stengėsi 
išsklaidyti po visas mažai 
apgyventas Škotijos dalis. 
Daugelis škotų, ieškodami 
geresnio gyvenimo, persikė
lė ir Amerikon.

Škotijos sostapile yrą 
miestas Edynburg, suside
dąs iš trijų dalių, giliais ly
gumų grioviais atidalintų, 
ant kurių pastatyti dideli 
tiltai palengvina komunika
ciją. Tai yra senobinis 
miestas, turįs 250;000 gy
ventojų. Mieste dar užsi
liko Škotijos karalių Holy
rood rūmai, kuriuose at
silankiusiems parodoma ka
ralienės Marijos Stuart sa
lės, užlaikomos tokiame — 
pat stovyje, kaip ir tuo
met, kada juose gyventa. 
Kitu dideliu. Škotijos mies
tu yra Glasgov’as, stovįs 
grovystėje Lamark, turįs 
daugiau 300.000 gyventojų. 
Šis miestas yra Škotijos 
pramonijos centru. Abie
juose miestuose yra univer
sitetai.

Kalnuotoje Škotijos da
lyje kaimai susideda iš ak
mens pastatytų grintelių, 
samanomis iškaišiotų, be 
kaminų, tankiai ir be langų, 
su silpnu žagarų stogu. Vi
duje grinčios, ant akmenio, 
durpėmis užkuriama ugnis, 
o durnai pripildo visą grin- 
čią ir išeina tiktai per du
ris ir skylę stoge. Lyginai 
kaip ir grintelė, menkas 
yra ir kalnų gyventojo pra
gyvenimas: pienas, vaisiai 
ir žuvįs yra visu jų maistu, 
vieton duonos jie valgo avi
žinius plyskučiųs. Pirkly- 
ba ir amatininkyste užsiima 
tiktai pajūrio miestelių gy-

ALBANAI MIRŠTA 
- BADUM.

Dešimts tūkstančių alba- 
mų,-kuriuos iš ji} sodybų iš
varė Turkų kariuomenė, 
miršta badum Černogorijos 
tai pkalniuose. Balkanuose - 
nūdien padėjimas taip rim
tas, kad kiekvieną valandą 
reikia laukti Europos vieš
patysčių įsimaišymo. Nu
žudžius Zeki Beją, pietinėj 
Albanijoj revoliucija ir Ru
sijos akcija, idant Čemogo- 
rija priimtų savo globon al< 
banus pabėgėlius, nurodo ( 
greitą įsimaišymą. Jauna- 
turkių valdžia pasirodė per* 
silpna savo krašte tvarkos 
palaikymui, o kadangi tie 
Turkijoje viduriniai nesuti
kimai daug kenkia Europos 
viešpatysčių reikalams, delei 
ko svetimos viešpatystės ir 
rengiasi įsimaišyti į Turkų 
reikalus. Padėjimas paąr- 
šinta dar tuo, kad Argyao 
Kastro gyventojai apsiskel
bę neprigulmingais ir išsi
rinkę sau ant vietos vyriau
sybę. Į Turkijos reikalus 
turės įsimaišyti ir Jungti
niai Amer. Valsčiai, kadan
gi Turkijoj sukrauta daug 
Amerikos kapitalo.

Berlyne iš tikrų šaltinių 
pasklydęs gandas, jogei Vo
kietijos vyriausybe norinti 
sumonopolizuoti žibalu (ke* 
rosiną) ir tuo budu išliuo- 
suoti šalį iš po amerikoni- 
nės Standard Oil globos. Bet 
tasai dalykas valdiškai dar; 
nepatvirtinta.

Kaip žinoma iš “politiš
kų žinių”, Persijos b 
šachas Mohamed .Ali Mir
za slapta sugrįžo Persijon 
ir norįs atgauti prarastą 
sostą. Bet'Persijos tautos 
taryba (parlamentas) prie
šai jį ir jo šalininkus pa-
siunčius būrį kariuomenės 
ir visoj Persijoj apskelbus 
karo stovį, taip kad buvu
siam šachui prisieis bėgti 
atgal į Odesą.sa-
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JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

kimuose. BaigdamassutvarK^f^HĮHKrabui nu
vesti arklius prie Betesda vartų ir ten laukti jo. Koks 
smagus buvo moterims sugrįžimas į miestą !“> Ėjo drau
ge su mylimu Juda, ėjo greitai, liuošai, be baimės. 
Sustoję prie naujo kapo, netoli Absalono- kapų prie 
Cedrono, rado jį tuščią ir užėmė jį, o Ben-Huras nuėjo 
į miestą parengti joms naują gyvenimąi • <>..

Neužilgo sugrįžo ir pastato dvi šštri d et oi i “Ka
rališkų daržų”, įrengė jodvi kuopuikiausia,nes abi mo
terį turėjo ten būti, kol kunigas nepaliudys jų pa
sveikimo.

XXXIX.
Ben-Huras paliko arklį viešnamyje, iš kurio tris

dešimt metų atgal išėjo trįs mokslinčiai į Betlejų. Ara
bui paliko Aldebaraną, o pats nusiskubino į savo 
namus. ~

Pirmiausiai ieškojo Mallucho, o neradęs jo na
mie, nuėjo pasveikinti savo draugus: pirklį ir Egiptietį. 
Ir tas nenutiko, nes abudu buvo nuvykę į miestą ant 
iškilmės. Apie Baltazarą pranešta jam, kad yra 
silpnas.

NAMAI IR LOTAI ANT
PARDAVIMO.

Musų banke randasi di
džiausias ' “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 

■’lotai randasi ant Bridgepor-
to ir apielinkėj lietuvių ap-

Girdėjo jo šauksmą ir bėgo prie jo, bet staiga 
motiną sustojo. * Valandoje, kada tarė jausmingai 
žodžius: —-■ Juda, sunau! — atkartojo ir seną perser
gėjimą: — nesiartink, užkrėstos, užkrėstos.

Netarė tai iš papratimo, bet iš baimės, kad ne
užkrėsti numylėtą sunu. Į savo pasveikinimą pilnai 
tikėjo, bet bijojosi, kad neužsikrėstu nuo jos drabu
žių. Sumiš apie tai nemislijo ii’ už valandėlės visi tris, 
taip ilgai atskirti puolė viens kitam į glėbį.

Pirmiausia atsipeikėjo motina ir tarė:
— Tegul nesuteršia musų nedėkingumas; laike 

laimės atminkime Tą, Kuris mums ją suteikė, ir padė
kokime Jam už Jo geradėjstes.

Visi podraug su Amra puolė ant keliu, o moti
nos malda buvo nei dėkonės psalmas. Tirza kartojo 
kiekvieną jos žodį, tą pat darė ir Ben-Huras, bet ne 
su tokiu didžiu tikėjimu. Pakilęs užklausė:
J ___■^-NazarS^umf’ gimė, žmonės vadina Jį daili
dės sunum. Kasgi Jis yra?

Būdamas drauge su jomis Ben-Huras, pagal tei
ses taip-gi liko užkrėstu 1 ir dėlto negalėjo dalyvauti 
ateinančio j iškilmėj. Negalėjo įeiti neid šVentinyčią. 
Turėjo tat būti šėtroj. ■>. Buvo tai maloni prievarta, nes 
turėjo daug išklausyti ir daug papasakoti.

Dėjos jų, tiek metų išbuvusių tarp kančių, prie 
taip skaudžių patyrimų, negali būti apsakytos trum
pai. Taigi jos pasakojo išlėto, o jisai kantriai klausė, 
stengdamasis būti ramus, kada jo jausmai virė. Ne
įdomu, kad klausant tų apsakymų neapykanta link Ry- 
mionų pasiekė aukščiausį laiptą. Keršto troškimas pe
rėmė jį, norėjo bėgti, mušti, žudyt, atlyginti už visas 
skriaudas. Kartais jam rodėsi, kad geriausia su
rinkti visus Galiliečius, apšaukti maištą ir daužyti vis
ką^ pakelėje. Kitu kartu mintijo apie juras—- nors 
drebėjo pamislijęs apie/jas. Dvasioje matė prikrau
tus brangenybėmis . Rymionų laivus, kurinės galima 
apiplėšti. Buvo tai tik svajonės, kurias-/turėjo at
mesti. Kiekvienas pasistengimas surasti naują būdą 
priminė jam seną, pasiryžimą ir aiškiai matė, kad tik 
sutraukimas visų Izraelitų į vienybę ir kovą su Rymu, 
gali padaryti kokias permainas ir užganėdinti jo kerš-

TUomtarpu į kambarį įėjo Iras. Jaustojo vidu
ryje kambario, kurs buvo geriausia apšviestas.

Tuomtarpu į kambarį įėjo Iras.

gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus

Motina jautriai pažiurėjo į sūnų ir atsakė jam 
taippat, kaip prieš valandą atsakė Nazariečiui:

— Mesijus.
— Iškur Jo galybė?
— Iškur? — Ar gi nematai, kaip Jisai ją su

naudoja? Ar matei kada-nors Jį darant blogą?
— Ne. - ■•■•/,
— Tai priparodymas, kad Jo galybė paeina nuo 

Dievo!
Nelengva atsižadėti vilties, dėl kurios taip ilgai 

darbavosi ir kurios prigijo prie širdies; norints pri
pažino, kad šio pasaulio tuštybės Kristui yra nieku, 
bet garbės troškimas neleido jį pasiduoti. Norėjo ti
kėti į Kristų pagal save, kaip tai visuomet daro žmo
nės, norints šimtą kartų butų geriaus, kad mes tikė
tume pagal Kristų, ne pagal save.
- Motina pirmutinė pamislijo apie ^kasdieninius 
reikalus, užklausdama : .

— Ką dabai’ turime daryti? Kur eisime, sunau? 
Pažadintas tuomi sunūs pažiurėjo į jas ir patėmi- 

jo, kad rauplių jau nei ženklo ant jų neliko, o jų kūnas 
buvo tokis pat, kaip kad buvo seniaus. Juda, maty
damas, kad Tirzos drabužiai nepakaktinai uždengia 
jos kūną, nusivilko savo ploščių ir, apsiaupdamas juo- 
mi Tirzą, tarė:

— Imk jį. Jaigu pirmiaus žiūrinčio akį už
gavo tavo liga, tegul dabar žingeidus žiūrėjimas ne
užgauna tave.

Darant jam tai pasirodė prie šono kardas.
— Ar gi gyvename laike karo? — bailiai už

klausė motina.
■-—'—Ne.

— Kam tat esi apsiginklavęs?
—- Ginklas gali būti reikalingas apginimui Na

zariečio.
Ben-Huras nepasakė visos teisybės, bet ir ne

slėpė nieko. *
— Ką, turi priešų... kas tokie?
— Ant nelaimės, motin, jais yra netiktai Ry 

mionįs!
— Ar gi nėra Izraeliaus sunum, ar daro ką prie

šais ramybę?
— Niekas, tiktai Jisai gali vadintis ramybės vy

ru; bet pagal rabinų ir mokytojų yra didei nusikaltęs.
— Kaip tai?
— Skelbia naują mokslą, o pagal jo ir stabmel

džiai yra lygus žydams ir verti dangaus malonių.

.£ą dabar turime daryti, kur eisime?

Motina tylėjo ir visi nuėjo prie uolos į medžių 
pavėsį. Sulaikydamas nekantrybę vestis jas namo ir 
išklausyti pasakojimų apie baisų jų gyvenimą, Ben- 
Huras pasiryžo pasielgti pagal teises tokiuose atsiti-

tą. Taip visi mąstymai, tyrinėjimai ir> viltįs baigėsi 
ten, kur prasidėjo... ant Nazariečio ir Jo mierių.

Kartais užsidegime rodos girdėjo Nazarietį kal
bant: Klausyk, tzraėliau! Aš esu Viešpaties paža
dėtas, Tas, Kuris užgimė, žydit karalius. Atėjau prie 
savo nuosavybės, kaip buvo apskelbta, pranašų. Su
kilk, Izraeliau, kaip vienas vyras, o pergalėsi ir užko 
vosi pasaulį! - !/' :-

Buvo tai išmislyta Ben-Huro žodžiai’/ o kad juos 
butų ištaręs Nazarietis, minios be aMjbnSs butų ėję 
paskui Jį. 1 ■ į- . t • .

Tokiame užsidegime Ben-Hura^i užmiršo apie 
prigimtį vyro, kuris turėjo tai atlikti!“ Nepamislijo, 
kad dieviška prigimtis gali persverti Žmogišką. Ste
bukle, kurį geriausia suprato motina i|r duktė, matė 
tiktai galybę, kuri gali pastatyti Izraeliui Sostą ant 
griuvėsių Rymo viešpatystės, atmainytą'tottsaulį ir vi
są žmoniją, sutveriant vieną mylinčiąši1 Aminę. Ar-gi' 
atlikimas tokio v^adO“nebutų^atsitkaWn pašaukimu 
Dievo Sunaus? Ar tai nebūtų atpitk^no veikalas? 
Norints nepaisant politiškų pasekmių, kiek tai įgytų 
garbės kaipo žmogus! Ne, negalima surasti žmogaus, 
kuris paniekintų tokį pašaukimą. r ;

Tuomtarpu pagal Cedroną į'BezetoS šalį, ypač 
pakelėse prie Damasceno vartų dygo daugybės šėtrų, 
kurios buvo tiiomlaikihė prieglauda keleivių, pribū
vančių ant Velykų. Kiek kartų Ben-Huras išėjo pa
sižiūrėti ir pakalbėti su svetimžemiais, stebėjosi skait- 
lingumui ir įvairumui atvyStaučių. Paskui patyrė, 
kad viso pasaulio dalis turi savo perstatytojus. Vi
si miestai abiejų pusių Viduržeminių jurų,3 toliaus visi 
miestai sūšodyti paupiuose tolimų Indijų, o net ir šiau
rinės Europos turėjo ten savo perstatytojus.

Vaikščiodamas tarp šėtrų, girdėjo kaip kalbėjo 
svetimomis kalbomis, nepanašiomis į seną Hebrejų 
kalbą ir žinojo, kad visus sutraukė čia vienas mieris; 
kilo tat pas jį nauja mintis. Ar gi jis blogai suprastų 
Nazariečio mierius. Kasžin, ar Jis nelaukė kant
riai ii’ taj a kantrybe dengė prisirengimus ir tuomtar
pu davė suprasti apie didžius savo gabumus? Nes 
ar nebūtų dabar parankesnis laikas, nei prie ežero Ge 
nezaret, kada Galiliečiai norėjo Jį apvainikuoti? Ta
da jo šalininkų buvo vostik keli'tūkstančiai, šiandie 
ant Jo pašaukimo atsišauktų milijonai. Kas galėtų 
juos suskaityti? Taip saldžiai besvajodamas Ben- 
Huras priėjo prie nusprendimo, kad tas ramus žmo
gus po priedanga savo malonumo ir atsižadėjimo sa
vęs, slepia politiškus mierius ir vado gabumus.

Tankiai lankė jį petingi vyrai su tamsiais plau
kais ir barzdomis be uždangalų ant galvų; kalbėjo su 
jais ilgai ir slaptingai, o kada motina klausė Ben-Huro, 
kas tai per vieni, atsakydavo: - « > «

— Mano, geri draugai iš Galilėjos.
Jie pranešdavo’jam apie Nazariečio pasielgimą 

ir pienus Jo priešų — rabinų ir Rymionų?
Kad gyvastis tojo Vyro buvo „pavojuje, žinojo, 

bet negalėjo prileisti sau, kad pasikėšintų ant Jo gy
vasties laike šventės. Išrodė jam, kad toji gyvastis 
buvo perdaug garbinga ir populeriška, įgalios tikė
josi, kad Jo artimesnieji neprileis pavojais, o labiau
sia atsidėjo ant stebuklingos Kristau*^ galybės. Žmo
giškai svarstydamas negalėjo supranti; kad kas, tu
rintis tokią galybę ant gyvasties ir mirties,galybę, ku
rią taip tankiai vartojo kitų labui, nepasinaudotų ją
ją pats. " v : .

Viskas tas dėjosi tarp 21 ir 25 d. kovo, pagal 
mųsų skaičių. Paskutinės dienos vakarą Ben-Huras 
neiškentė šėtroje ir pasiryžo nuvykti į miestą, prižadė
damas tuojaus sugrįžti.

Arklys buvo atsilsėjęs, bėgo tat smagiai, nie
kas nematė, gatvės buvo tuščios;

Įjojo Jeruzolimon per pietinius vartus.

Tarnas išėjo, palikdamas juodu du vienu.
Paskutiniame laike tarp įvairių rūpesčių Ben- 

Huras vos retkarčiais pamislydavo apie Egiptietę, ati
dėdamas tą ant parankesnio laiko. Dabar kada pa
matė tą dailią merginą, vėl pajuto patraukimą prie jos.

Ikšiol ji naudojosi visais pragumais, kad tik ji 
patraukti prie savęs; dabar-gi priėmė jį labai šaltai. 
Stovėjo rimta, šalta, lyg stovyla, tik galvą pakrei
pus į šalį.

Taip bestovėdama tarė:
— Pribuni į pat laiką, Huro sunau, nes noriu pa

dėkoti tau už svetingumą, po ryt gal butų buvę jau 
pervėlų. . ....

, Ben-Huras lengvai linktelėjo galvą, nenuleisda
mas nuo jos akių.

— Girdėjau, kad lošianti kauleliais pabaigę lo
šimą, perskaito .savo lenčiukes — išeina tas jiems ant 
gero, . nes paskui apvainikuoja pergalėtoją. Mudu 
tąippatj. Jųšėya tęsėsi tas daug dienų ir naktų — 
dabar kad lošimas užbaigtas, reikia pažiūrėti, kuriam 
priguli vainikas. ■

■ ■— Pasakyk man — kalbėjo su ironija — pasa
kyk man, Jerųzolimo kunigaikšti, kur yra Anas daili
dės sūnūs iš Nazareto, o kartu Dievo Sūnūs, nuo Kurio 
tikėjaisi tiek dauk dalykų.

Ben-Huras nekantriai mostelėjo ranka ir tarė:
— Juk n’esu Jo sargu.
Skaistus veidas pakrypo dar labiau.
— Ar sugriovė Rymą?
Ben-Huras pakėlė ranką ir matyt buvo jo judė

jime šešėlis piktumo. . ' •
— Kur Jo sostainė? — klausinėjo ji. — Ar gi 

nematysiu Jo sosto ir špižinių levų, jį saugojančių. 
O Jo rūmai? prikėlinėjo numirusius, tai užtiesą sun
kiau negu pastatydinti namą iš aukso! Vienu moste
lėjimu, vienu žodžiu, — juk irgi gali pastatyti puikius 
rumus, kaip senovės Karniaką!

Dabar jau suprato jos lošimą; o kad klausimai 
buvo įžeidžianti, pradėjo neužtikėti, būti atsargesnis 
ir nusišypsojęs atsakė:

— Kas žino, kas įspės ateitį? Palaukie da, dar 
dieną, ar savaitę, gal pamatysi rumus ir levus.

Nepaisydama pertraukos kalbėjo toliau:
— Stebiuosi iš tavo aprėdalo; juk tai neatsa

kanti rubai Indijų vietininkui, arba kokiam nors vi- 
cekaraliui. Mačiau kartą Taherano satrapą; nešiojo 
šilkinį antgalvį, o rubus iš auksinio audeklo; jo kardo 
rankena blizgėjo nuo brangenybių ir užtiesą mislijau, 
kad Oziris suteikė jam saulės vaiskumą. Matydama ta
ve taip prastuose rūbuose, bijausi, o kad gal neaptu-- 
rėjai karalystės, kuria bučiau dalinusis su tavim!...

—r Duktė mano garbingo ir išmintingo svečio yra 
malonesnė, kaip ji pati mislija, nes pertikrina mane, 
kad dailiame kūne gali būti bloga širdis.

Ben-Huras kalbėjo mandagiai, o Iras, truputį 
pažaidus karoliais, kalbėjo toliau:

— Kaip dėl žydo, esi išmintingas, Huro sunau. 
Žinai, mačiau įvažiavimą tavo išsvajoto cezaro į Je- 
ruzolimą. Sakai mums, kad tą dieną apsigarsįs žydų 
karaliumi; nuėjau prie šventinyčios, mačiau iškilmin
gą parodą nueinant nuo kalnų. Girdėjau giesmes ir 
šauksmus: “Hosanna!” Mačiau, kaip mosavo Jam 
palmomisišrodė tas puikiai. Bet ieškodamas akimis 
karališkai išrodančio asmens, ką pamačiau? Ar vy
rą su purpura, ar blizgantį auksu vežimą, ar karžygį 
su šarvais, ar nors ragotinėmis apsiginklavusią ko
hortą? Veltui! Norėjau pamatyti nors Jeruzolimos 
kunigaikštį su Galiliečiais.

Pažiurėjo į jį su paniekinimu, paskui nusikva
tojo, lyg negalėdama susilaikyti nuo juoko, atminus 
tokį paveikslą.

(Toliaus bus).

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 lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygjsj- 
me pigiaus ir geriaus, negU^ 
kiti agentai. y . y

Čionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurioųs 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atnešu $1500.00 
metams. Kaina ................... ’ $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. Kaina . . $2200.00.

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

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

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

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

2 lubų mūrinis namas. Bandos At
neša $360.00 metams. Kaina $3609410.

ARCH ST.
1 lubų medinis narnas. Bandos 

neša $300.00 metams. Kaina $2000.f^B;
1 lubų medins namas, 2 gvven^^B 

mai. Kaina ......................... . ^$1500.0^B
1 lubų mūrinis namas. Ka^M

na .............     $2150.W^B
ARCHER AVĖ. B

2 lubų . medinis namas. Ka^B
na .................    $3000.0^B

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos

neša $540.00 metams. Kaina $3000.0(^H
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa-^H 

gvenimas ir maudyklė. Bandos
neša $204.00 metams.. Kaina $2000.00^®

2 lubų medinis namas. Rando^B
atneša $420.00 > metams. . Kar^M 
na ........................ į,----- ____ _ $3000.00. B

2 lubų mūrinis namas. Bandos at-^H 
neša $300 metams. Kaina $4000.00^1

2 lubų medinis namas. Parsiduod^M 
labai pigiai tiktai ;............. $2800.(X^B

2 lubų medinis mmas, 4 gyvenimai^B 
Kaina .............    $4000.0(^1

FISK ST.
2 lubi; medinis namas,. 4 gy venims^^B 

Kaina .........    $4500.C^^I
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimš^K| 

Kaina ...'.................... ' $3200.
FOX ST.

1 lubii medinis namas, 6 kamt^^H 
riai. Kaina ..............   $1900.(^^H

HALSTED ST.
1 lubų medinis nsmas su štor^^H 

Kaina ................................. .. . . $3000.C^^H
1 lubų medinis namas, 1 gyvenim.'^U]

su maudykle. Kaina ........... $2300.C^B|H
2 lubų medinis namas ir Storas 

keturiais kambariais ant 2 lubų
9 kambarius. Raudos atneša $430.C^H| 
metams. Kaina ................... $4000.0(^^1

1 lubų mūrinis namas ir štoras
5 kambariais. Kaina ............. $3000.0(^H

KEELEY ST. H
1 lubų medinis namas, 6 kambarį 

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

Kaina ....................................... $1600.00. B
LOWE AVE. ■

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba- ■
riais. Namas jtaistas pagal naujau- ■ 
šių būdų . Kaina ............... $3000.00. I

MORGAN ST. J
3 lubų bizniavas mūrinis namas, što- 1 

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

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 1
Raudos atneša metams $432.00. Kai- ■ 
na ...............I.............................. $5600.00. |

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mu- I 
rinis namas. Kaina .......... $5600.00. ■

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai- ■
na ................................................ $2500.00.

PARNELL AVE. 1
2 lubų medinis namas. Bandos at-J 

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00. ■
LOTAI. ■

1. Lotas raliai geroj vietoj tarp lie-W 
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatves. ■ 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.B

2. Du lotai labai geroj vietoj tarpB
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 B 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai ■ 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip ■ 
tai del drabužinio storo arba “nickel ■ 
shoo' ‘ teatro. Kaina už abudu lo- H 
tu ................................................ $4000.00. ■

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp I 
Western avė. Rockwell avė., Talman ■ 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė, I 
ir California avė. Lotai randasi la- 1 
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi I 
ant visų lotų. Šutas taipgi pradeda ■ 
įvesti ant Western avė. šituos lotus ■ 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, ■ 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge- ■ 
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui ” 
$225.00 ir aukščiau.

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

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 So. Morgai -r., 

f Chicago, IU.
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etis gražaus sulosimo. E. 
New Yorko lietuviams jau 
laikas butų parausti!...

Liras. .

kalbą.
Parapi jonas.

Lawrence, Mass.
Pas mus darbai labai su

mažėjo. Daugybė žmonių 
vaikščioja be darbo. Dirb
tuvės dirba tiktai po 4 die
nas į savaitę, o kitos ir vi
sai sustojo. Nuo nepapras
tų karščių nekuriu dirbtu
vių vandens šuliniai visai 
išdžiuvo, todėl tos dirbtu
vės ir dirbti negali. Nega
lėdami iškęsti tokius dide
lius karščius daugybė žmo
nių miršta. Jaigu tokie 
karščiai dar ilgiau tęsis, tai 
daug žmonių apleis šitą ša
lį ir be laiko nukeliaus į aną 
pasaulį.

Laikraščiuose matyti 
daug žinių iš įvairių vietų, 
bet iš mus miesto tai visai 
nieko negirdėti, rodosi, kad 
Čia visai nei nėra mus bro
lių-lietuvių. Ištikro gi čia 
yra nemažas lietuvių skait
lius ir jie nuolatos šį-tą vei
kia. Vietiniai lietuviai tu
ri nemažai draugijų, drau
gijėlių ir įvairių skyrių. 
Čia yra šv. Lauryno drau
gija, Švenč. Dievo Motinos 
dr-ja, Aušros Vartų dr-ja, 
2i moterių draugijos ant ka
talikų pamatų, Susiv. L. R. 
K. A. kuopa, Šventojo Var
do dr-ja ir Blaivininkų Są
jungos 4-ta kuopa. (Turbut 
Vita dar ir tautiškų draugi- 
j.Č Red.).

i Nors vietinė Blaivininkų 
draugija geriančių žmonių 
ir yra niekinama, bet jiii 

epaliauja veikusi vietinių 
ietuvių labui. Draugija 
ankiai rengia prakalbas, 
uodaugiausiai rodo ilius

truotus paveikslus, kad tik 
atitrau

kus nuo girtybės. Galima 
pasigirti, kad mus mieste 
yra nemažai šviesių žmonių, 
kurie be maž-ko visą dar
bą atlieka patįs. Blaivi
ninkų draugija taippat turi 

eletą apšviestų ir darbš
čių žmonių, kurie uoliai 
darbuojasi blaivybės dirvo
je. Jie patįs ir paveikslus 
rodo, ir juos aiškina, ir pra
kalbas rengia, ir agitaciją 
-aro. Visi dirba tiktai iš 
įasišventimo, jokios užmo- 
kesties sau nereikalauja. 
Taipgi Blaivininkų draugi
ja, o ypačiai jos vadovai 
yrą labai dėkingi vietiniam 
savo klebonui, kuris yra do
ras žmogus, myli teisybę ir 
visados užstoja už blaivinin
kus. Garbus klebonas vi
sados blaivininkams duoda 
uždyką bažnytinę svetainę 
ir pats kiek galėdamas dir
ba ir duoda pamokinimus 
apie blaivybę.

Jau, rodosi, ir labai lai
kas butų blaivybei gyvuoti 
visose vietose, kur tik lie
tuvių būrelis gyvena. Lai
kas jau butų susiprasti, ati
daryti akis ir mesti šalin 
tuos biaurius girtybės nuo
dus!

Lietuvos senelis.

niaukė, tunu laiku pakilo 
baisi viesulą, paskui smar
kiai palijo ir oras atvėso! 
Jaigu dar nors tris dienas 
toks karštis butų palaikęs, 
tai bene didelė žmonių da
lis butų išmirus. Medžiai 
jau pradėjo 'nudžiūti, žolė 
beveik suvis nudžiūvo, — 
viskas panašu buvo į rude
nį. Iš tos priežasties-ir dar
bai blogai eina, nes darbi
ninkai negali perkęsti, tokio 
karščio. Sunkus darbinin
kų gyvenimas — dąrbų ' nė
ra, o viskas brangu.

Rugpiučio mėnesį - vi
siems žinomas nepriguhnin- 
gųjų kunigas, Mickevičius, 
švęntįs čia savo maitinami. 
Ton iškilmybėn užprašyta 
visos Worcester!© lietuviš
kos draugijos. Lietuvos 
Sūnų draugija nutarusi eiti, 
bet daugumas tam priešina
si ir turbut nadalyvaus. Šv. 
Kazimiero draugija taippat 
nutarusi dalyvauti, bet ka
talikai priešinasi, nenorėda
mi pažeminti savo Vėluvą. 
Girdėti, kad iš Nashua, N. 
H. atkeliaus ton iškilmybėn 
kokia — tai lietuvių drau
gija.

Na, kur čia žmonių supra
timas? Juk reikia lietu
viams žinoti, kad Kristaus 
Bažnvčia visur vra vienoda, 
o ne dvejopa, ir kas nuo jos 
atsiskiria, tas negali būti 
Kristaus inpėdiniu, o ypač 
dar p. Mickevičius, kuris 
nėra buvęs jokiuo kunigu, 
jis nėra priėmęs Kristaus 
Bažnyčioje kunigystės. 
Kiek žinoma, tai jis įšvęstas 
į kunigus tiktai kokio — 
ten neprigiilmhrgojo Kaz
lausko. Taigi jis nėra jo
kiuo kunigu ir jam nerei
kia tikėti. Lietuviai, su
praskite daugiaus savo ti
kėjimą, o tuomet žinosite 
kaip katalikų Bažnyčia 
viską žiuri!

į

Reporteris.

kare nežinomas piktadaris 
nušovė čia vieną policistą.

Oras dabartinių laiku vi
sai nešiltas, naktimis reikia 
ir labai gerai kuomi apsitai
syti. Lietaus yra daug.
Darbai jau kiek pasigerino 
ir norintieji gali darbą gau
ti. _ J. S. Povas.

Dar vien labai udnas 
apsireiškimas, jgtai išnyki
mas lietuvių bažnyčioje lie
tuviškų giedojimų. Tame 
dalyke niekas nesirūpina ir, 
matomai, sekama airių pė
domis. Labaį negražu 
springvaliečiams, kad taip 
pamina po kojų savo gimti
nę

So. Omaha, Nebr.
Čia gyvena gana didelis 

lietuvių būrelis, < daugumas 
turi savus namus,'nes lotai 
šiame mieste nėra brangus, 
tai žmogus nusipirkęs lotą 
ir stato sau naikius. Lietu
viai turi čia savo bažnyčią, 
kuri yra pastatyta 1906 me
tais. Šiuomi laiku lietuvių 
parapija turi darbštų kle
boną, kun. Jurgį Jonaitį.

4 dieną liepos kaipo Ne- 
prigulmybės šventėje South 
Omaha miestas parengė sa
vo parodą. Buvo užprašy
tos visokių tautų draugijos, 
taippat ir lietuvių Šv.'Anta
no draugija užprašyta daly
vauti toje parodoje. (Ar 
daugiau draugijų So. Oma- 
hos lietuviai neturi? Red.). 
Lietuviai neatsisakė ir pa
skirtoje dienoje su kitomis 
tautomis toje parodoje da
lyvavo. Visi gražiai apsi
ėjo. Netiktai kad lietuviai 
ingavo vardą, bet dar ir pir
mą dovaną — $25.00.

Šiame mieste dar daug 
lietuvių tebemiega amžinu 
miegu. Daugumas nenori 
nei laikraščių, nei naudingų 
knygų skaityti, sakydami, 
kad verčiau pragersiu tuos 
pinigus. Pasigėrusiams kar
tais atsitinka visokių nelai
mių: ir susidaužo, ir šaltojoj 
pasėdi, ir dar baudas užsi
moka. Laikas jau būtų iš
busi! iš to amžino- miego. 
Reikia griebtis apšvietiimv 
knygų ų* laikraščių 'įskaitYz. 
mo ir tik tuomet mes patįs 
ir musų viengenčiai savaimi 
pakilsime kitataučių akyse.

10 d. liepos nakčia tarpe 
lietuvių atsitiko dvi ne
laimės: V. Didiko ir P. 
Palitiko iš nežinomos prie
žasties sudegė savi namai.

F. B. Versockis.

Worcester, Mass.
Oras pas mus neapsako

mai karštas, — tokią karš
čių dar niekas neatmena. 
Ištisas penkias dienas be 
perstojimo, rodos, viskas 
ugnyje buvo' deginama. 
Liepos 3—5 dieną termo
metras siekė 113 laipsniu ši
lumos. Worcester’io pa
viete 5 dieną liepos nuo sau
lės spindulių krito 16 žmo
nių, 6 dieną — septyni, ki
tomis dienomis mažiaus. Li- 
gonbutin paimta apie 40 
saulės užgautų žmonių. 6 
dieną įįepos dangus apsi-

Seattle, Wash.
Šito miesto lietuviai 

dieną liepos parengė pikni
ką, kuris atsibuvo Lincoln 
darže, Georgetown, Wash. 
Daržas atsidarė 11-tą vai. 
rytė, o muzika pradėjo groti 
1 valandą po pietą. Pik
nikas buvo daromas su gė
rimais. Žmonių prisirinko 
gana daug ir visi labai pui
kiai užsilaikė. Žinoma, bu
vo ir “dėdė” pasamdytas, 
kuris uoliai dabojo svečius. 
Prakalbą jokią nebuvo, 
taippat kaip ir kitokių pa
silinksminimą, apart šokią 
ir gėrimo. Piknike dar bu
vo renkama aukos emi
grantą namui.

D. L. K. Gedemino drau
gija, kuri jau neblogai užsi
laiko, sutaisė savo balių. Į 
balią daug lietuvių priva
žiavo ir iš kitą miestą, bet 
ką į pikniką, tai tik maža 
dalelė iš ją pribuvo.

3 dieną liepos 7-tą vai. va
kare miesto ligonbutyj nu
mirė lietuvis Kazys Subata, 
turėjęs 25 metus amžiaus. 
Vaikinas neprigulėjęs į jo
kią draugiją ir į jokią Insu
rance Co., o savo pinigų la
bai menkai ką turėjo. Vie
tiniai lietuviai turėjo pa
rinkti auką jo palaidojimui, 
bet ir aukų mažai tesusirin
ko. Velionis liko palaido
tas 6 d. liepos Mount Plea
sant kapuose. Kaip girdė
ti, velionis turėjo du brolius : 
Chicago  j e ir vieną Kana
doje.

4 dieną liepos 7 Jai, ya, !
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Spring Valley, Ill.

Pas mus darbai eina ne
blogiausiai. Kasyklose dir- 

i bama po 6 valandas kasdie- 
, na, nekurtas dienas ir po 5 

vai. Žmonės ant maisto pu
sėtinai uždirba, o kuris nori 
perdaug gerti, tas, žinoma, 
plikas.

Lietuvią parapijos reika
lus kun. Valaitis veda ne
blogiausiai. Dabar jau pra
dėta statyti nauja lietuvią 
mokykla. Mokykla bus me
dinė, bet kaip dabar išžiūri, 
tai bus gana daili, kad tik 
parapijonįs nepasigailėtą 
kiek daugiau centu sumesti. 
Musų bažnyčioje Už sėdy
nes yra paskirta $6 į me
tus, bet musų klebonas, at
sižvelgdamas į žmones, už 
sėdynes ima tiek, kiek kas 
iš savo valios duoda. Sun
ku butų tarp Amerikos ku
nigų kur ir atrasti geresnį 
ir nenorintį bereikalingai 
žmonių sunkiai uždirbtų 
centą, kaip kad Spring Val
ley kun. Valaitis.

Musą lietuviai perdaug 
jau tą nuodingą skystimėlį 
maukia. Prie gėrimo, ži
noma, įvyksta peštynės, 
barniai^ nesutikimai, o pas
kui sėdėjimas šaltojoj, tran- 
kymasis po teismus, baudos, 
taip kad jau čia sunkiai su- 
taupinti varguolio doleriai 
kaip pavasaryj sniegas iš
tirpsta. Į tokius lietuvių 
papročius labai šnairiai žiu
ri svetimtaučiai ir lietuvių 
vardas čia stovi labai že- 
Įnai.

Cleveland, O.
“Lietuvos”. 22 šių metų 

numeryj tilpo viena kores
pondencija iš Cleveland, O. 
Tenai daug prirašyta skun
dų ant vietinio klebono kun. 
J. Halaburdos, buk tai ku
nigas H. su savo pasekėjais 
7 d. gegužio šių metų pa
rengė teatrą ir prakalbas. 
Gerbiamasis koresponden
tas toli gražu apsilenkė su 
teisybe, nes kaip teatrą, 
taip ir prakalbas parengė 
vietinis teatrališkas choras, 
su kuriuomi nieko bendro 
neturi kunigas Hal., tiktai 
choras buvo jį užkvietęs su 
prakalba, tai ir viskas. \

Toliaus toje koresponden
cijoje rašoma, buk tai 
“Mirtos” choras siuntė ko
mitetą pas kun. Halaburdą 
prašyti, idant teatrališkas 
choras tą pačią dieną ne
darytų baliaus. Kun. J. Ha- 
laburda prie teatrališko 
choro visai nepriklauso ir 
j okių komitet į “Mirtos ” 
draugija negalėj© siuntinėti.

Pagalios ten-pat rašoma, 
kad 21 d. gegužio L. S. S. 
A. 3-čios kuopos parengto
se prakalbose publika buvo 
labai užganėdinta, tiktai 
per duris tu j'ė jo išprašyti 
kun. Halabu^dp zakristijo

 

ną, nes rėkuti pradėjo. 
Pas mus za^ 
atlieka dudoidUsj. p. S. Ei
mutis, kuris prakalbose vi
sai nebuvo. Kadangi jis 
prakalbose visai nebuvo, 
tatai ir negalėjo rėkauti, ką 
gi tuomet per duris išpra
šė? Taip tai p. korespon
dentas, pasirašęs “Ten bu
vęs”, ir, bijodamas pasira
šyti savo tikra pavarde, nei 
neužrausdamas neteisybę 
rašo ir klaidina bei erzina 
žmones.

Jonas Geria ūko.
Nuo redakc. — Nors la

bai yra nemalonus tokie ap
sireiškimai, bet atsižvel
giant į p. J. Geriauko var
dan teisybės reikalavimą ir 
į “Lietuvos” ne talpinimą 
šios korespondencijos — 
atitaisymo, mes užleidžiame 
jai vietą.

Ledford, Ill.
Pas mus oras labai karš

tas. Lietaus visai nėra, 
trįs mėnesiai kaip belijo, 
taip kad žmonės ir vande
nio visai pritruko. Pas mus 
darbai yra tiktai kasyklose, 
tik nežinia kodėl po ma
žai dirbama. Daugumas 
žmonių vaikščioja be dar
bo. Pranešu visiems tau
tiečiams, kad čia nevažiuo
tų darbo ieškoti.

Lietuvių čia gyvena ne
mažas būrelis, bet visi dau
giausiai užsiima tiktai gir
tybe, taippat kaip ir mušty
nėmis. 24 d. birželio š. m. 
čia buvo kelių lietuvių var
duvės, tatai varduvininkai 
užsiprašė daugybę svečių, 
pripirko kelias bačkas alaus 
ir keliolika bonkų degtinės. 
Susirinkusieji svečiai taip 
įsilinksmino, kad vieną lie
tuvį Joną Armošką primu
šė, žandų kaulus visai su
trupinę. Vienas mušeika li
ko suimtas ir pinigiškai nu
baustas, o kitas nežinia kur 
besislapsto, 
nuo

dar pavogęs 
šeimininkės 20 dolerių.

J. 'A. Ukainis.

Iš Londono.
: Kunigas K. Matulaitis 
pranešė per pamokslą, kad 
jau žemė del mūrijimo nau
jos bažnyčios esanti nupirk
ta. Tam tikslui kunigas 
ėjo per bažnyčią rinkdamas 
pinigus. Kiek esu girdėjęs, 
esą, ant Kalėdų jau vis tu
rėsime naują bažnyčią.

Mėsa, o ypačiai kiaulįe- 
darbą na pirmįaus jau buvo pusė-

klausia pasakyti, kur yra 
Kristus? Kito ko negalima 
reikalauti iš tokio žmogaus, 
kuris į Kristų netiki. Juk 
jis aiškiai jums apreiškia: 
“Aš visai netikiu, kad Kris
tus yra buvęs”. Iš to aiš
ku, kad p. Michels, ko sa
vo akimis nėra matęs, į tai 
netiki; pagal jo taigi nuro
dymus nereiktų į nieką ti
kėt, ko nesi matęs savo 
akimis.

Nekurie “Keleivio” skai
tytojai gal ir tiki, jogei 
“Kel.” leidėjai suvisai ne
tiki, kad kuomet nors buvo 
Kristus. Bet tas yra ne
tiesa. Leidėjai tokias ne
sąmones spauzdina, by tik 
tarpan tikinčiųjų pasėjus 
vaidų ir neapykantos sėklą, 
nes tuo budu ir tokia judo- 
šiška taktika norima pa
traukti savon pusėn dau
giau pasekėjų, kadangi to
kiam “Keleiviui” gyveni
mo dienos butų ant pirštų 
skaitomos.

Norints p. Michelsonas p. 
Variaučiui atsakydamas pa
sako aiškiai, jogei netikįs į 
Kristaus kuomet nors bu
vimą, tečiau regis taip ne
mano, kaip rašo, by tik pri
silaikius atkaklybės, by tik 
mažai protaujantiems akis 
apmuilinus ir intikrinus sa
vo gilu apšvietimą visiems 
tiems, kurie skaito įvairius 
šlamštus, pažeminančius

Naujas Philadelphijos 
arcivyskupas Prendergast, 
murusio arcivyskupo Rya 
inpėdinis.

respondenciją, kai kad 
“Keleivyj”.

Nesenai M. G. Paukščiu- 
tųrašydama iš New Haven 
pažymėjo, joge!
dabartinės S. L. A. suiru
tės čionai gaunančios progą 
giliau išsišakoti 
sios 
jos”.

-
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tinai atpigus, bet jūrei
viams pradėjus straįkūoti 
ir vėl žymiai pabrango. Per 
vietinį uostą labai daug 
pervažiuoja išeivių iš Rusi
jos, bet daugumas važiuoja 
per Londoną į Braziliją, 
Londone gi labai retas, ku
ris teužsilieka. Po Angli
jos karaliaus vainikavimo 
visi laukia kokių — tai pa
gerinimų ir permainų, o 
ypačiai darbų pasigerinant.

Galijotas.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

East New York, N. Y.
Čia yra apsigyvenęs nedi

delis Brooklyn© lietuviij in
teligentijos būrelis. Tarpe 
lietuvių čia yra susitveręs 
nedidelis choras, kurį veda 
p. Ereminas. Net neatsi- 
žiurint nei į karštas dienas, 
choristai noriai susirenka į 
repeticijas. Nors choro re
peticijos atsibūva kiekvie
nos pėtnyčios vakarą, bet 
choras kaip1( -r- tai mažai 
progresuoja.. Nežinia kie
no čia kalte, ar j vedė jo, ar 
pačių choristų? zBet, rodo
si, čia labai Jaug.yra kaltas 
ir “rutskis’\ Choristai su
sirinkę į repeticįjas visuo
met pirmiausiai “užsifundi- 
jar” sau po keletą stiklų 
“rutskio”. Gi “rutskio” 
išsitempęs, tai jau kiekvie
nas žino, kad ne kašžin-ką 
benuveiksi, arba pasimo
kinsi. Kodel-gi East New 
Yorko lietuviai negalėtų 
imti pavyzdį iš Williams
burg© brooklyniečių, kurie 
dabar blaivai mokinasi M. 
Petrausko operą “Birutę”. 
Čia jau galima išanksto ti-

Ir dar apie Kristų.
Paskutiniais keliais nu

meriais “Keleivis” drąsiai 
pradėjo užmetinėti “Kata
likui” atžagareiviškumą, o 
pats toli gražu atsiliko nuo 
“atžagareivių” ir gal ne
greit juos pavys.

Polemikos iškilo delei 
Kristaus iš numirusių pri
sikėlimo. Socijalistams pa
rengus Bostone diskusijas 
ir išnešus “rezoliuciją”, 
kad Kristus negalėjęs iš 
numirusių prisikelti, “Ke
leivis” tuojau tą rezoliuci
ją savo skiltyse atspaudino.

Ką matydamas p. Va
ldantis paklausė per “Ka
taliką“, kur dabar esąs 
Kristus, jei Jis iš numiru
sių neprisikėlė? Tegul p. 
Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, paaiškina.

Delei šio paklausimo p. 
Michelsonas p. Variautį pa
vadino žmogumi be jokio 
mokslo ir be supratimo.

Bet kaip dabar pasirodo, 
p. Michelsonas nei tiek 
mokslo ir supratimo neturi, 
kiek p. Varįautis. Bet jei 
kiek daugiau tos Dievo do
vanos turi, tai kodėl anos 
teisingu budu., nesunaudo- 
ja?

Štai jo atsakymas ant 
vįršmįnūto klausimo. — Jis

.Juk panašiai elgiasi ir 
kiti visokios rųšies mus 
pirmeiviai, kurie kol svei
ki ir tvirti, kurie neturi jo
kių nelaimių, save visuomet 
paskaito pirmeiviais-laisva- 
maniais. Bet toli gražu jie 
ne visi pasirodo laisvama
niais praktikoj 
kųs atsiverti 
ypatingai patekus i kokių 
nelaimių spąstus, ar tai vėl 
mirties valandoj, aiškiai 
parodo, jogei jie visai ne
buvo tokiais, kokiais persis
tatė. Laisvamanybei išti
kimais pasilieka tik tie 
žmonės, kuriuose ingimtas 
sąžinės šauksmas yra apmi
ręs arba morališkai suge
dęs; taippat asmenis pus
moksliai, kurie praradę 
sveiko ir savistovio proto 
gabumus.

Prie pirmutinių rųšies 
galima prikergti ir p. Mi- 
chelsoną, kuris viename ir 
tame pačiame “Keleivio” 
numery pats sau nenusitiki 
ir veidmainiauja.

“Keleivio” 24 numreiu 
jis atsakydamas p. Variau
čiui aiškiai pasisako, jogei 
jis netikįs, kad kuomet 
nors butų buvęs Kristus. 
Ir tame vėl pačiame “Kel.” 
numer. į redakcijos klausi
mą atsako ir pripažįsta, jo
gei katalikų tikybos išradė
jas yra Kristus.

Iš to jau aišku, 
Mich. nėra 
persistato 
jautiems.

Nereikia 
nio daikto, 
numery ant vieno puslapio 
Kristaus buvimą užgina, o 
ant kito puslapio pripa
žįsta, kad Kristus yra ka
talikų tikybos išradėjas! 
Panašiai rašyti, regis, gali 
tik vienas Michelsonas.

Prikaišiojama ‘ ‘ Katali
kui”, jogei šis spauzdinąs 
įvairias “nesąmones” be jo
kių iš savo pusės pastebėji
mų. Kas tiesa, butų labai 
geistina, idant “Keleivis” 
daugiau atkreiptų domos į 
savo korespondentus ir 
aniems padarytų šiokius to
kius pastebėjimus, kadangi 
nerastum nei viename laik
rašty tokių neteisingų ko-

“netiku- 
katalikiškos draugi- 

‘ ‘ Korespt mdentė ’ ’ 
taip rašydama tik turėjo 
nors kiek parausti, kadangi 
gana gerai žino, jogei čio
nai pirmiausiai yra užsidė
jus, net 1895 metais, katali
kiška šv. Pranciškaus dr-ja, 
ir nūdien ji yra skaitlin
giausia nariais ir medžia
giškai visas kitas peraugš- 
tina.

Tampat nesenai p. Tau- 
nis/ rašydamas iš Athol, 
Mass., džiaugiasi, jogei

tokiuo, 
mažai

kad p. 
kokiuo 
protau-

juk juokinges- 
Tame pačiame

e

o laisvamanių sparčiai aus 
gąs ir jau net siekiąs 100- 
000 (?), o “Kel.” redakci
ja iš savo pusės jokių pas
tabų nepriduoda, gana ge
rai žinodama, kad ir katali
kų skaitlius nesimažina, bet 
dar žymiau auga už laisva
manius, kadangi daugumas 
kitatikių pereina kataliky- 
bėn, ypač žymesni mokslo 
vyrai. Bet “Keleiviui” tas 
neapeina.

Nerasi “Keleivio” to nu
merio, kuriame nebūtų ka
talikai niekinami ir burno- 
jarni.

“Keleivis” antmeta “Ka
taliko” korespondentams 
nemoksliškumą. Bet kaip 
didžios paguodos ir pasigai
lėjimo yra verti visi tie, ku
rie tokius šlamštus, kaip 
“Keleivis” skaito ir plati
na. Tokiems vergijos tar
nams išteisybės galima aut- 
mesti nemoksliškumas.

Skaitydami tokius rašt- 
palaikius mes save tik aut 
juoko išstatom, nes už savo 
centus esame nuolatos žemi
nami ir išjuokiami.

“Keleivio” ponams ne
rupi mus ir musų tautos 
gerovė; jie savo mokslu ne
veda lietuvių prie apšvieti
mo, kultūros, civilizacijos; 
jiems nerupi musų tautybė, 
nes patįs aiškiai pasirodo, 
kad neužkenčia nevien mu
sų tikybos, bet ir lietuvys
tės. Štai tų ponų išsitari
mas: “Jei laikraščiai žmo
nėms neaiškintų savo kai-* 
bos gražumo, jei nekursty
tų jų patrijotinių jausmą, 
to laukinio šovinizmo senai 
nebūtų”. Tai kogi daugiau 
reikia?

Pasak paties “Keleivio” 
— atminkim, broliai lietu
viai, jogei gyvename 20 
metašimty, apšvietos ir ci
vilizacijos laikais, tatai ir ,

Pabaiga ant Z-to gush
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kas pasidarė su PaiP 
Ariškaja Sąjunga, ku
riai S. L; A. “įmokėjo dagi 
ir paskirtą sumą pinigą”, c 
kurios susitelkimui mane iš
rinko savo atstovu 24-tame 
seime.. Viena, B/L; A; tie- 
įmokėjo . jokią pinigą, - tik 
aš įmokėjau $1.00' S;, Tx-A. 
vardu, kaipo išrinktašat- 
sfovas; antra — rengėjai 
l?a n-Ariškošios. ; Sąjmigos 
ikisiol neapreiškė jokio 'gy- 
vumo,. ir todėl negavęsjo
kią žinią negalėjau hėi S. 
L. A. seimui nieko jpranešti. 
Jaigu dalykas nežlugs, tai 
ne tik p. Vinciunas, bet visi 
S. L. A. sąnariai išgirs, kas 
tame reikale padaryta ta
po.”

Tokis 
stovis.

tai viso to dalyko

|*aogą pa-

27. K. Pantaleono, Natalijos.
28. P. Inocento ir Viktoro.
29. S. Mortos panos.
30., N. 8 savaitė po Sekminią. Abdono k
31. P. Ignaco Lojolos.

RUGPIUTIS.
Petro Ap. Kai.1. IT.

2. S. Šv. P. M. Aniuoliškos.

Redakcijos Paiemijimai.
Rusijos dienraštis “Bir-J 

ževija Viedom.” paduoda 
aprašymą, kokiame padėji
me randas iš Rusijos ir Si- 
■■■■■■—Isalų.

tuojau iš -visą pusią pasi- 
1 pylė protestai prieš tą teis- 
Į mo nusprendimą. Ir, kas 
tiesa, buvo prieš ką protes
tuoti. Nors jos nužudytas 
vyras buvo didis niekšas 
bet ir budelis, tečiau pikta- 
daryb<L-lieka&i piktadarybe

“Draugas” 33 numery 
praneša, kad liepos 4 dieną 
Harlem ligonbutyje, -New 
Yorke, numirė kun. Mon
signoras Viktoras Paukš
tis. Mirė nervą ir širdies 
liga. Liepos 6 dieną iš New 
Yorko katedros liko palai
dotas ant Kalvarijos kapi- 
nią, vietoje paskirtoje New 
Yorko diecezijos kunigams. 
Ant kapinią palydėjo kun. 
M. Šedvydis ir kun. V. Var- 
nagiris. Velionis dar buvo 
pabaigęs tiktai 34 metus. 
Mirė išvargęs daugelį var
gą, tegul jam Viešpats atly
gina už tai amžinu atsilsiu 
Dangaus Karalystėje!

GIRTUOKLYSTĖ — DI
DŽIAUSIOJI ŽMONIŲ 

NELAIMĖ.

žemina. _
Senovės rmpėi^ii valdvię- 

tėse nei viensgirtuoklio ne
apkentė ir kaipą toksai iš 
viešąją metą, buyp prašali
namas. 'i

Senovės ispanai neikuo- 
met teisman į liudininkus 
nepriimdavo žmogaus, ku
riam būdavo prirodyta nors 
vieną sykį gyvenime pasi
gėrimas.

Senobiniai graikai, kuo
met patemy.davo ant gatvės 
girtuoklį, tuoj išleizdavo iš 
namą savo vaikus ir liepda
vo aniems spiaudyti girtuo
kliui tiesiok į akis, arba lai
dyti dumblu, idant tuo bu
du savo vaikams tekvėpti 
link girtuoklystės pasibjau
rėjimą.

Girtybė — didžiausioji; 
žmonijos nelaimė.

Ar-gi tad lietuviams ne
verta metus girtuokliavus?

“VILUOS” BENDROVĖ 
VILNIUJE.

kadDažnai atsitinka, 
bendrovėn kreipiasi įvairąs 
žmonės su ' užklausimais 
kaip apie pačią “Vilijos” 
bendrovę, taip ir apie j on 
įstojimo sąlygas. Daugu-, 
mą dargi interesuoja me
džiagiškas bendrovės stovis.; 
Kad supažindinąs lietuvią

---------- 1 Su'‘“Vilijos”

darbininkai, tarp kurią su
tinkama lietuviai ir latviai. 
Visusunkiausieji ir pavo- 
jingiausieji darbai esą ten 
prie ryžią lauką apdirbimo, 
pelkėse griovią kasimo ir 
triuką pravedimo. Ten vi
sur regimi darbininkai, dir
banti prie baisiausiąją ap
linkybių. 1 1 Jūsą priešaky
— rašo minėtas dienraštis 

Wyihj laukas perklotas 
griovią tinklu su stovinčiu 
vandeniu. Oras dvokiantis. 
Čia susilenkę ir pusnuogi 
dirba vargšai darbininkai. 
Jie valgo čiapat, lauke, ge
ria supuvusį vandenį, kepi
nami kaitros pietą saulės, 
o naktimis, kuomet užstoja 
šaltas rūkas — dreba ir 
šalsta. Naktis praleidžia 
mažose, nešvariose nendrių 
budelėse, guli ant kokiu tai 
skarmalą sustingusiais są
nariais ir kalendami danti
mis. To dar negana. Čia 
dar plačiai siaučia geltona
sis drugys ir žemėje knibž
da akims nematomas prie
šas — kenksmingos bakte
rijos. Prie tą bakteriją 
vietiniai gyventojai pripra
tę ir jiems mažai jos ken
kia, bet ateiviai nuo ją 
krinta it musės ir savo la
vonais tręšia vietinius lau
kus”.

Kur-gi jau nūdien lietu
vią neužeitum? O visi vis 
ieškosi laimės, lengvesnės 
duonos, užuot kurios 
^sveikina su gyvastimi.

atsi-

pra- 
vy-

Nesenai telegramais 
nešta, jogei Kanados 
riausybė teismo pasmerktai 
miriop italei Angelina! Ne- 
apolitano pakeičius mirtį 
kalėjimu ligi gyvos galvos. 
Angelina buvo pasmerkta 
pakarti už nužudymą kir
viu savo miegančio vyro. 
Kuomet tik pasklydo visur 
tokia baisi teismo ištarmė,

Bet protestai pasipylė ve! 
del ei ko: Pasmerktoji pa- 
karti yra nėščia ir ateinantį 
mėnesį turi lįkties motina. 
Tatai teismas savo nuspren-; 
dime pažymėjo, jogei pras-Į 
linkus 12 dieną nuo giindy- 
mo ji turi but pakarta. To
kį nusprendimą viešoji opi
nija pripažino barbariškuo
ju ir sukėlė protestus, idant 
jai gyvastis butą dovanota.; 
Keli pašaliniai vyrai pasi
siūlė eiti po kartuvėmis už
uot pasmerktos moteriškės.; 
Ir viešoji opinija laimėjo. 
Kanados vyriausybė teismo 
barbarišką nusprendimą at-- 
mainė. Kuomet tai mote
riškei nusprendimo atmai
na pranešta, ji apalpus iš 
džiaugsmo.

Pagal jos prisipažinimus; 
štai už ką ji nužudžius savo 
vyrą. Jos vyras buvęs tin
ginys, girtuoklis ir bruta
lius. Nenorėdamas pats 
dirbti namą užlaikymui, sa
vo pačią varęs į paleistuvią 
namus, idant ji tenai nedo
ru budu uždirbtą pinigus ir 
anuos jam parneštą. Su 
tuomi pati nenorėjus sutik
ti, tatai aną baisiausiai mu
šęs. Pati dėlei to priversta 
lig nusiminimui ir net pa
siutimui, vieną naktį vyrui 
miegant ji nutvėrus kirvį ir 
perskriodžius miegančiam 
galvą ir tuo budu nuo jo pa- 
siliuosavus. Sault Ste Ma
rie, kur su vyru gyveno, ji 
tuoj areštuota, o kuomet 
prisipažino prie kaltės, pa
smerkta miriop. Dabar-gi, 
kaip jau žinoma, nuo mir
ties išgelbėta.

“Vien. Lit.” d-ras J. Šliu
pas atsako į p. Viuciuno už
gausimą, kas atsitiko su 

; ?an-Aviškąją Sąjunga.
“P. yinciunas klausia,

visuomenę su “Vilijos 
bendrove ir palengvinus no- 

įstoti ben- 
Lj, mano

me naudinga busią štai ką; 
apie ją pranešus^

Sulyg šiol yra bendrovėn 
įstoję 5 pilni bendrai, kurią- 
įnešamoji suy^ yra 45.000 
•rak ir dalininką
su kapitahn-44.000 r., tai
gi rišo labo 56.000 rub. Ši
to kapitalo didesnė ji' dalis 
būtent 41.935 rub. yra jau 
inmokėta, 6 14.565 rub. tu
ri būti iki galo šią metą 
bendrovės kason įnešta.

Be to dar yra pasižadėju
sią 20 vyrą bendrovėn įs
toti su kapitalu 20.500 rub., 
bet dar neinmokėjusią; ją 
tarpe yra du bendru, bu-į 
tent vienas amerikietis ir 
vienas vilnietis, kuriuodu 
nori pilnais bendrais tapti. 
Taip palengvėle bendrovės 
kapitalui didinantis, mano
ma šį rudenį fabriko j e dar
bą ir ūkio mašinoms vaisbą 
pradėti.

“Vilijos” bendrovė, kaip 
jau buvo apskelbta, yra iš 
inž. Petro Vileišio pirkus 
pilnai intaisytą ir darbui 
prirengtą fabriką prie Pol
tavos gatves No. 55 netoli 
prekią stoties Vilniuje. Fa
brikas, apkainotasis už; 
96.898 rub. 37 kap., nupirk
ta už 71.642 rub. 18 kap., 
paimant drauge ir 19.000 r. 
hypotekos, kuri ant jo už
rašyta buvo, ir ją nuo apla
mos, p. Vileišiui užmoka
mosios, sumos atskaitant.: 
Pati fabrikui prideranti 
vieta 1.534 keturkampiai; 
sieksniai apkainota už 42-. 
194 rub. 90 kap., triobos — 
19.183 rub. 43 khp. viso kie
mo brukąs —■1 1.740 rub.; 
geležinkelis kidme — 1.200 
rub., 2 šuliniu i*— 300 rub.;; 
tvora — 451 rjab. 50 kap.; 
įvairios prietaisos, mašinos,, 
instrumentai ir kiti dalykai! 
pačiame fabi'ike — 30.608į

rintiems j on į. ' 
drams-paj i ninkams.

Regis niekas nedrįs už- 
giiiti, kad pas AmferikosT 
lietuvius girtuoklystė pali
ko visuotinu papročiu ir 
gašlumu.

Beveik žėdna iškilmybė, 
privatinio budo, ar viešoji, 
žėdna bažnytinė ar tautinė; 
šventė negali apsieiti be 
svaiginančią gėralą, be gir
tą trukšmo.

Net svarbesni visuome
niški arba politikos reikalai 
nūdien apkalbama ir atlie
kama prie stiklelio.

Ir musą visa jaunuome
nė jau užsikrėčius tuo vi
suotinu girtybės papročiu.

Savo draugijoje turime 
labai daug žmonią, kurie 
girtybę palaiko paprasčiau- 
siuoju atsitikimu.

Turime žmonią, kuriems 
širdyse pasidaro linksma, 
jei jiems tenka kas nugir
dyti lig tokiam laipsniui, 
kad jau nebegali susilaiky
ti ant koją ir sukniuba po 
stalu arba pasuolėj kaip 
ne Dievo sutvėrimas.

Taisome tautinius ap- 
vaikščiojimus, su gailestimi 
atmename tai, Įdek tai šim-j 
tą tukstančią musą brolią 
krito kovoje už tėvynės ap
gynimą; bet toli gražu ne
atmename tą tukstančią ir 
milijoną savo brolią, ku
riuos pakilto alkoholius. O 
juk šitą ’žuvusią nelaimin
gąją atminimui priderėtą 
kas metai, visur rengti iš
kilmingus ap vaikščiojimus 
ir žuvusius kruvinomis aša
romis apraudoti.

Regis nerastum sviete di
desnio pasibiaurėjimo, kai; 
kad matyti nusigėrusį žmo
gą, kuris voliojasi purvyne; 
ir ant gatvių. Žemės vieš-i 
pats-žmogus pavirsta į gy
vulį... ’

Štai stabmeldžiai, kurie 
arba nieko, arba visai silp- 
nai suprato Dievo įstaty
mus, girtuoklystę laike vi- 
suomet bjauriausiu prasi-]pilniesiems bendrams,

Mansiai po 5,000 rub. ben
drovės kason įnešusioms, 
kurie iš savo tarpo renka 
pačią valdybą; pilnieji ben
drai atsako lygiai už visus 
nuostolius, kuriems bendro
vės turtas padengti neište-1 
setą. Įsitikėjimo bendrai 
arba dalininkai, kurie ima 
pajus tik po 500 rub., už 
bendrovės nuostolius atsa
ko tik savo įnašomis. Kaip 
vieni, taip ir kiti bendrai 
lygiu budu naudojasi ben
drovės gaunamuoju - pelnu,! 
taipogi reikale moka nuos
tolius proporcijonališkai 
sulyg savo pa ją didumo. 
Kiekvienas 500 rub. pajus 
duoda kaip pilniemsiems 
bendrams, taip ir dalinin
kams po vieną balsą ben
drovės dalykuose, kuriuos 
svarstant visi dalyvauja. 
Kasinėtai gegužės mėnesį 
turi but sušaukiamas visuo
tinasis bendrovės susirinki
mas, kad išklausius metinės 
apyskaitos apie bendrovės 
veikimą, balansą peržiurė
jus bei patvirtinus, ir pel
ną padalinus.

“Vilijos” bendrovė įs
teigta dešimčiai metą. Pa-, 
kolei bendrovė gyvuos, jos 
turtas bus nudalinamas ir 
pilnieji bendrai negalės iš
stoti arba savo teisią per
leisti kokiems nuošaliems 
žmonėms, be visą kitą pil
nąją bendrą' pritarimo, tik 
įsitikėjimo bendrai (dali
ninkai) galės savo pajus 
perleisti kitiems,, turėdami 
pilnąją bendrą daugumos- 
pritarimą. Vienam ar ki-; 
tam pilnąją bendrą mirus, 
jo paveldėjai turi teisę likti; 
bendrovėje, išsirinkdami 
tam tikrą savo atstovą, į 
kurs, gyviesiems pilniems 
jbėndraiaašr.: pritarus, galės 
■bendrovės valdyme daly
vauti. Mirusiojo pilno ben
dro, taip lygiai ir dalininko; 
paveldėjams iš bendrovės 
išstoti užsimanius, ją pajai 
bus jiems išmokėti sulyg; 
pastarojo prieš mirsiant 
metą balanso.

Bendrovės gyvavimo de
šimčiai metą praėjus, jiji 
galės ir tolyn gyvuoti, pil- 
niausiems nariams nutarus. 
Atsitikus bendrovės daly
kus likviduoti, pilnieji ben
drai išrinks iš savo tarpo’ 
tris likvidatorius, kurią! 
priederme bus aktyvą re
alizavimas, padengimas pa-i 
šyvą ir liekaną padalini-1 
mas tarp visą bendrą, pro
porcijonališkai įnašoms. 
Likvidacija gali įvykti teis
mui nutarus, bendrovės gy
vavimo terminui pasibai
gus, arba visiems pilnie
siems bendrams susitarus.

Padavus čion šiuos svar
biausius bendrovės įstatą 
punktus, kurie gali but vie-: 
nam-kitam žinotini, “Vili
jos” valdyba mano reika
linga štai dar ką pridurti."

Kad pasekmingai prade-: 
jus darbą, kad tvirtai ant 
koją atsistojus, bendrovei 
yra reikalingas didesnis ka
pitalas, kursai, rods, pa-! 
lengvėle renkasi, bet ne 
taip greitai, kaip geistina, 
butą. Juo greičiau reikalin
gasis pilnas kapitalas susi
rinks, juo veikiau galima; 
bus pradėt fabriko darbą,! 
juo greičiau galima bus tu
rėti naudą iš indedamojo 
kapitalo; juo didesnis bus 
kapitalas, juo didesnę bus

sienyj, ehinai vis drąsiau 
elgiasi. Rusą žukįius, kaip 
tik atplaukia Amūro upe 
arčiau Chiną pusės, šaudo; 
rusą pastatytuosius paupiu 
ženklus ir žibintuvus nuima 
ir tt.

tūlą mažmožią.
Sulyg “Vilijos” bendro

vės įstatą, balandžio 16 die
ną 1911 m. pas notarą pa
tvirtintąją, ir jos, kaip ir 
visą kitą pasitikėjimo ben- 
drovią, valdymas pridera 

, nia-

desnę turėti apyvartą ir pa-

Prie augščiau aprašytojo 
bendrovės finansų faktiško 
stovio 
56.000, 
prižadą

(bendru kapitalas 
bypotekos 19.000, 
20.500) reikąliu-

ga dar būti# mažiausia 50- Mandžiurijoje, Rusijos pa- 
000 rub., kuriuos . įmesti.
galėtą. 10 pilnąją iBndrą, 
arba 100 bendrą daAinką 
su 500 rubliais pajaisMkaip 
pirmosios rąšįes bendrą su : 
5.000 rub. pajais, taip ir 
antrosios, rodos, Lietuvoje
atsirastą užtektinai, jei tik 
lietuviai panorę tą šelpti su
manytąją “Vilijos” ben
drovę, kuri juk ne kam ki
tam, kaip tiems pat lietu
viams yra pasiryžusi tar
nauti, ypač šiuo laiku, kada 
lietuvią tautos gyvenime 
kultūros ir ekonomijos 
žvilgsniu įvyksta tokia di
delė evoliucija, kurią su
naudoti savo tikslams da
bar butą patogiausias lai
kas bendrovei.

Kad ir “Vilijos” bendro
vei, didesniu kapitalu ver
čiantis, turėtu būti patik
rintas geras pasisekimas, 
apie tai liudija kitu, pana
šios rąšies bendrovią, pasi
sekimas visur ten, kur jos 
ūkio mašinomis ir padar
gais varo vaisbą. Prie šito 
reikėtą pridurti, kad patsai 
bendrovės dalykams vesti1 
busimasis direktorius p. Jo
nas Smilgevičius yra ben
drovės reikalams atsidavęs 
ir tinkamiausias vyras. 
Kaipo Vokietijos auklėtinis 
su augštesniu mokslu, jis 
yra plačiai žinomas agrono
mas, turįs didelį patyrimą 
ūkio dalykuose. Kaipo 
vaisbius, jisai daug metą 
vedė vienos iš didžiausią 
firmą dalykus Varšavoje ir 
— labai pasekmingai! Tu
rėdamas pažintis ir plačius 
sąryšius su pirklią ir fabri
kantą sluogsniais kaip Eu
ropoje taip ir Rusijoje, ji
sai, be abejo, priderančiai 
j ais pasinaudos, ‘ ‘Vilijos ’ ’ 
reikalus vesdamas- Kitas 
vaisbos geras žinovas lietu
vis, kursai pažįsta visą Lie
tuvą ir Gudiją, ir galės bū
ti labai Bendrovei naudin
gas, tarnauja tuo tarpu vie
noje svetimtaučią didelėje 
firmoje. “Vilijai” dirbti 
pradėjus, ir jis ketina mu
są bendroyėn stoti ir savo 
patarimais ir patyrimais sa
viesiems tarnauti. žodžiu 
sakant — “Vilijos” ben
drove iš praktikos pusės 
bus, kiek galima, tobulai 
aprūpintai

Velytina tik butu, kad 
patįs lietuviai, kurie su-; 
pranta laiko dvasią ir rei
kalus savo žmonią, kuo-, 
skaitlingiausiai susispiestą 
“Vilijos” bendrovėn ir su
jungtomis pajėgomis vary
tą pirmyn taip svarbu kul- 
turiškai-ekonominį “ Vili- 
jos” sumanymą!

Bendrovės Valdyba, 
r M - -:

GRINAI SUKRUTO.

Juo toliau, juo labiau 
Chinuose darosi neramu. 
Varoma kuoplačiausiai agi
tacija iš vienos pusės prieš 
vyriausybę, iš kitos prieš 
europėnus, kuriuos ehinai 
paprastai vadina “baltai
siais velniais”. Ypač vei
kia re vėlinei j inė, labai ne
apkenčianti europėnu drau
gija “Trijada”. Iš kitos 
vėl pusės vyresnybe labai 
skersuoja į tuos chinus, ku
rie sekdami Europos kultū
rą, pradėjo kirpties sau ka
sas; vyresnybės akyse tie 
chiuai yra jau revoliucijo- 
nieriai. Nesenai Pekino 
universiteto viršininkas 
griežtai įsakė visiems stu
dentams, kurie buvo nusi
kirpo sau kasas, atauginti 
jas vėl, o kol jos neataugs, 
nešioti dirbtinas kasas.

SS IR MINTYS.

Ne vienas išlieja ištisią 
žodžią upę, bet minties ten 
surastum kaip tik porą la
šą.

Kuomet liežuvis negali 
ramiai užsilaikyti, už jį visa 
galva turi kęsti.

Geidulys išpradžią yra 
taip siūlas, paskui gi susto- 
rėja 
caip virvė.

ii’ pasidaro tvirtas

Nelaimingas vaikas mo
kinos širdžiai yra artimiau
sias.

Kuomet tave žodžiais 
Mauroja ir muša, ką tau 
;as gali kenkti, jei tu jau
tėsi nekaltas? Ar tie apie 
:ave klaidingi manymai ga- 
i iš tavęs dorybę atimti?

Kas neturi pinigą, tasai 
veltui naudoja išmintingus 
argumentus; kadangi ne tas 
valdvietę- aplaikys, kuris 
moka dailiai šnekėti, bet ta
sai, kuris moka duoti. y

Labiau žmogui darosi ne
smagu, kuomet peiki jo per^ 
sitikrinimus, nei kad jo įny- 
■ imiausius prie ko nors pri-1 
pratimus. I

Liežuvis panašus lauki
niam žvėriui; pririštas yrak. 
ramus, bet kuomet atitrūks
ta, sunku jis-tuokart prit‘—

Locna meilė (savymeilė)' 
— tai stebuklingas veidro
dis, kuriame paprastas žmo
gus išveizi dideliu, paikas— 
išmintingu, negražus — pa
togiu, suniuręs — linksmu.

Vyriškio prasižengimai! 
greitai pamirštami; klaida- 
,gi moteriškės aplieja ją gė
da per visą jos gyvenimą.

Tikrai gera motina gali 
būti tiktai toji, kuri buvo 
gera dukterimi.

Kuomet žmogus sunkiai 
suserga, raminasi tuo, jogei 
turįs lengvą nusilpnėjimą; 
kuomet-,gi pasveiksta, tuo
met visiems pasakoja, kaip 
tai sunkiai jis sirgęs.

Kas kantrus, didele iš
mintimi valdosi, o kas ne
kantrus, išreiškia savo pai
kumą.

Teisti žmogą iš drabužiu, 
tai tiek reiškia, kai kad 
teisti medį iš žievės, bet ne 
iš vaisiu.

Garsus Ispanijos poetas 
Cervantes tvirtindavo: 
“Žmogus mažas yra kaip 
gaidys, suaugęs kaip dir
bantis asilas, o senas kaip 
murmantis luokis”.

Esama žmonią, ant ku
riu sunku rifstinties; esama 
vienok ir tokią, del kurią 
sunku būti geram.

Lengvesnė pasidaro sun
kenybė, kuomet anoji kant
riai kilnojama.

Nėra sviete bjauresnio 
daikto, kai kada apsilci- 
džius (nevala) moteriškė.
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DIENRAŠČIO REIKALE. Štai kodėl, sakau, nevalia 
niekam praleisti šį klausi
mą, šiaip ar taip jau neat
sakius.

Aš drauge su “Kataliku” 
nemaž neabejoju, kad tarpe 
lietuvių visai neatsiras to
kių, kurie tam sumanymui 
nepritartų. Bet anaiptol ne 
tos esu nuomonės, kaip 
“Katalikas”, kad apskelb
tas “pritarimas” sumany
mui pagreitintų jo įvykini- 
mą, kad nuo “plačiausios 
visuomenės priklausytų su
manymo įvykinimas”. Nuo 
pritarimo sumanymui iki 
įvykinimui jo — toli gražu! 
Ir štai kodėl. Aš, sakysi
me, visa širdžia dienraščio 
įsteigimui pritariu ir tai 
viešai “Katalikui” pasisa
kau. Net užsisakau kuriam 
ketvirčiui metų. Bet tai 
nebus mano obligacija, ap
siėmimas ant rašto, kad aš 
jį skaitysiu netik tą ketvirtį 
metų, bet ir ilgiau. Jei 
dienraštis tiek teturės gero, 
kad jis — dienraštis, tai 
ačiū: to gero tiek 
kiek tebūtų jo, ir 
dienraščiui neesant, 
gi, mano nuomone, 
raštį steigiant, reiktų pra
dėti visai nuo kito galo: 
ne nuo surinkimo žinių, kas 
išdrįsta katę maiše pirkti, 
bet nuo parodymo, kokią 
prekę siūlo, kokios ji rų- 
šies ir kainos. Pradėti ne 
nuo pažadėjimo “norinčių 
dienraščio paskelbti pavar
dėmis”: tai gali padaryti, ir 
paprastas plekatas; bet nuo 
surinkimo į krūvą, kiek tik 
galima, rimčiausių protiš
kųjų ir doriškųjų (tai labai 
svarbu!) pajėgų; nuo pa
kvietimo įžangiamiesiems 
straipsniams rašyti dviejų- 
trijų gerai, anot to, susi
giedojusių, augštos inteli
gentijos ir augštos doros; 
žmonių; nuo visai gero jų 
aprūpinimo, kad jiems už
tektų netiktai pragyventi, 
bet ir geresnio naujo
sioms knygoms nusipirkti 
ir vienur-kitur mokslo tiks
lu pavažiuoti. Be tų vy
riausiųjų bendradarbių rei
kia rasti žinomų ir viešai 
paskelbtų rūpestingi), žin
geidžių, gražiai kalbos mo
kančių ir akuratiškų smul
kiųjų skyrių vedėjų, atsa
kančių už visą skyriaus tu
rinį ir tvarką.

Negalimas daiktas, kad 
tokių žmonių rimtas, aiš
kus, išmintingas, turinin
gas ir... ne bizniškomis šir
dimis sušildytas laikraštis 
perkūno greitumu neužko
votų skaitytojų simpatijos 
netiktai tarpe emigrantų, 
bet ir pačioje Tėvynėje. 
Negalimas daiktas, kad jis 
duotų nuostolius 
kytų varžytinių 
raščiais. Net 
čiams dienraštis 
tų, tik juos nuvarytų į kitą 
sritį: kitokis darbąs dien- 
raščio-gazetos, kitokis sa- 
vaitraščių-žurnalų; jų už
tektų mažiau ir jie butų 
labiau specijališki — turi
niu ir krypsniu. Atskiri 
mokslai ir atskiros partijos 
turėtų savo labiau moksliš
kus organus, dienraštis bu
tų greitas ir smulkus, labiau 
paviršutiniškas apyskaitų 
davėjas apie visa ką, inte
resuojąs apie visus gyveni
mo apsireiškimus.

Ar tai ne paradoksas, 
kad vienas dienraštis galė
tų tiek būti bešališkas, kad 
visiems butų geras? Ne. 
Gyvenimas mus greičiau ar 
vėliau prives prie to, kaip 
Galicijos rusinus privedė 
prie vieno “Dilo”, augštai 
tautiško, o Šiaip jau nepar-

“Katalikas” pereitame 
numeryje paskelbė tokį su
manymą, kurį nei vienas 
lietuvis neprivalo praleisti, 
šiaip ar taip apie jį nepa
galvojęs: “Katalikas” su
manęs prieš Naujus Metus 
pradėti leisti “Pirmąjį lie
tuvių dienraštį Ameriko
je”. Pavelykite tad, ger
biamieji Ponai, ir man įsi
kišti į tą dalyką. Aš norė
čiau pažymėti, kokiuose da
lykuose nevisai sutinku su 
laikraščio pranešimu.

Visųpinnu, šis laikraštis 
bus ne — pirmasis lietuvių 
dienraštis “Amerikoje”, bet 
— pirmasis Amerikos lie
tuvių dienraštis (Europoje 
lietuviai jau turėjo savo 
dienraštį). Bet tai nereikš, 

, kad šis laikraštis turės 
“kasdieną svarstyti — 
opius draugijos reikalus 
(tiktai) pusės milijono lie
tuvių Amerikoje”. Emi
gracija iš Tėvynės ypač į 
Šiaurės Amerikos Jungti
nius Valsčius taip padidėjo, 
išplėšė iš Tėvynės tiek daug 
pajėgų, kad Lietuvos veik 
nebegalūne besuprasti ki
taip, kaip tik drauge su ta 
emigracija. Tegu tik išei
viai galutinai atsiskirtų nuo 
savo metropolijos, ar kaip 
ten pavadįsime Tėvynę, ir 
ji liks netiktai kūnas be 
vieno kurio labai svarbaus 
sąnario, bet kūnas veik be 
kraujo, neapsakomai ane
miškas, bejėgis. Lietuvių 
tauta liks tokia menka ga
lybė, su kuria nebenorės 
skaityties netiktai Peter
burgo biurokratija, bet nei. 
smulkių apskričių viršinin
kai. Ko beimtų verta Lie-

M^uva be jaunuomenės, be 
^»roduccntų, be apšviestes- 
^■ių; galop, be vyriškių, 
■kaipo didintoji) lietuvių
■ skaičiaus? Jau šiandiena 
Į atsirado Varšuvoje mandra-
■ galvių, kurie lietuviams už-
■ traukė amžiną atilsį tuoj po 
■franeuzais ir madjarais. 
■Senai, girdi, pasergėta, kad 
■lietuviai nebevįsta. Mes 
■kiek geriau žinome, jog lie- 
■tuviai vįsta daug labiau už 
■nevieną kitą Europos tau- 
■tą; ką bekalbėti apie fran- 
■buzus ir ma d j arus; ir vai- 
■kų nedaugiau miršta, neg 
■kitų tautų. Skaičius gi ne-
■ didėja vientik del to, kad 
| kasmetai apleidžia Tėvynę 
I daugiau lietuvių, neg jų pri- 
Į auga. Bet išėjęs iš Tėvynės 
| tai dar nežuvęs Tėvynei.

Viena, jis gali sugrįžti at- 
I gal; antra, palaikydamas 
L santykius su Tėvyne, suda- 
I ręs nuolatinę jungę su ja, 
I išeivis taip pat, o dažnai ir 
I dar labiau gali but naudin- < 
V gas, neg neturtis ir aklas 
I pasilikęs namie. Visas da-|i 
r lykas tame, kad atsirastų 
I tokios galybės, kurios, taip 
I sakant, viena ranka turėtų 
I užčiupusios emigracijos pul- 
I są, o antra — Tėvynės; ku- 
I rios tautinės gyvybes ener- 
r giją mokėtų ir rūpintųsi ly- 
r giai pasklaistyti, kurios bu- 
Į tų gyva jungė tarp kūno ir 
L sąnario.
I Tos galybės, jei atsiras, 
I turės susimesti kame ki-
■ tur, kaip tik prie kokio di- 
r delio, nepartijinio, ideališ

kos, labai blaivios politikos
L organo — dienraščio. Štai 
I kodėl sumanymas įsteigti 
F tokį organą man pasirodė 

kaip ir realizavimu svajonės 
apie tautos inteligentų svie- 
tiškių ir dvasiškių, galybę 
tautos geryneigoje. Štai 
kodėl dienraščio steigimas 
tai ne vienos emigracijos 
reikalas, rupesnis ir vilti#, 
bet tiek pat ir Tėvynės. | tijūnais dalj ais užsiiinan-

tebus, 
visai
Tai- 

dien-

ar neišlai- 
su savait- 
savaitraš- 

nepakenk-

čio didžiausio ir vienatinio 
dienraščio, už kurį mielu 
noru moka skaitytojai po 
17 florenų! Kaina girdėta 
nebent Londone ar Berly
ne. Kitaip gi pradėti dien
raščio organizaciją butų tik 
kartus užsivilimas ir užvi- 
limas: leidėjams jis teduo
tų nuostolį, o skaitytojams 
— tuščią maišelį. Prie laik
raščio skaitytojus teprivi
lioja turiniu ir idea; nie
kuo daugiau.

Kitaip pabandžius dien
raštį įsteigti, pasidarytų 
net nuostolis tautai; nes 
vieną sykį kokiam sumany
mui nepavykus, jis nebevei- 
kiai beatgįja.

Kuogeriausios kloties 
“Kataliko“ Redakcijai!

Kun. Juozas Tumas, 
“Saulės” delegatas. 

Chicago, 22-Vn.

LAIŠKAI REDAKCIJAI.
Šiomis dienomis šimtais 

laiškų “Kataliko” redak
cija apiberta sulyg lietu
vių dienraščio. Neku- 
riuos laiškus spaudiname.

p. J. M. Tananeviče — 
Chicago, Ill.

Gerb. T.
Perskaitę Tamstos pra

nešimų apie pirmąjį dien
raštį, tikrai nudžiugome vi
si ir štai siunčiame savo pa
rašus, liudydami, jog mus 
turėsi Tamsta savo skaity
tojų tarpe.

V. K. Račkauskas,
A. B. Strimaitis,
Ona Alytienė,
S. Astrauskas,
J. Undžius,
I. B. Bronušas.

Valparaiso, Ind. 
Liepos 23, 1911 

P-nui J. Tananevičiui, 
Chicago, Ill.

Gerbiamasai: —
Labai nudžiugome per

skaitę jūsų pasiryži
mą išleisti dienraštį. 
Musų gyvenimas stato tiek 
klausimų, reikalaujančių iš
rišimo, tiek reikalų, prašan
čių apsvarstymo, kad jo
kiam savaitraščiui neap
rėpti to visko. Beto, dien
raščiui benešiojant kasdie
na žinias, belaikant minią 
susidūrime su jos reikalais, 
gyvenimo klausimai grei
čiau paaiškėtų ir atrastų; 
spartesnį ir tinkamesnį iš
rišimo būdą. Besilankantis 
spaudos žodis tarp minios 
kasdiena, sukeltų besnudu- 
riuojančius jos sluogsnius 
prie veiklesnio darbavimosi.

Šiandieninės žmonijos 
smegenyse pradeda kuždėti 
ir nuo jėga matyti, teisybė 
sklinda iš mažumos į didu
mą. Tame žengime mes 
lietuviai esame pasilikę už
pakalyj. Taigi musų užduo
tis yra nepaleisti nors 
žmonijos ariergardą iš akių, 
nes atsilikę, paklysime ir 
dingsime, vieni beklaidžio- 
ją. Tad minia tur sukrusti 
ir atrasti savo padėjimą ir 
pradėti judinties iš savo 
painių apystovų. Be abejo
nės tame daug padės dien
raštis. Mes valparaisiečiai 
karštai pritariame dienraš
čio leidimui, laukiame jo pa
sirodymo ir tikimės šiokiu 
ar tokiu budu paremti.

Lit. Dr-jos L. V. U^ var
du:

Pr. Gudas,
Pr. Šivickis,
S. Biežis.

Atvangiau paklausti 
nelio kuomet mirs, nei 
teriškės, 
kada ji gimus,

se-
mo-

kadir seniausios,

!į>-įįį

Pabaiga1 huff17-to pusi. 
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mums jau laikks susiprasti, 
laikas pažibti savo priešus, 
į anų kailius įsilindusius, 
laikas' pažinti/ kas dora ir 
naudinga, o kas blėdinga, 
laikas nepaisyti į tokius 
raštus, kuriems nerupi mū
šy gerbūvis, dora, meilė, 
brolybė ir tautybė, bet vien 
musu skaldymas į sau prie
šingas partijas, kad paskui 
kilus vaidams butų galima 
lengviau lengvatikius an; 
savo meškerios pagauti ir 
inkalti aniems savo nuomo
nes, supuvusias ideas. Ži
nomas daiktas, drumstame 
vandeny yra geriau meš
kerioti.

Tatai, broliai, susipraski- 
me ir nuo tokių mokytojų, 
kai kad “Keleivio” ponai, 
traukimės šalin.

K. A. Makarevičius, 
New Haven, Conn.

Chicago, Ill. 
t

Beskaitydamas “Katali
ko” 28 numery redakcijos 
patemijimus, pastebėjau 
dikčiai iškraipytą kalbą so- 
cijalisto kongresmano p. 
Berger’io. Kokis ten p. 
Okuncov tą Berger’io kal
bą vadina tik šovinizmu ir 
tt. Girdi, “pirm 30 metų1 
darbininkai kur gaudavo už 
dienos darbą 10— 15 dol.,1 
šiandie tie ateiviai pasika- 
kiną 1 dol. 75 centais už 11 
valandų' darbo’ dienoje, dir
bant 7 dienas savaitėje”.

Iš to matyt, p. Okuncov, 
ne tą nušovė, į ką taikė. P. 
Berger nurodė šitaip: “Jei 
darbininkas uždirba 1 dol. 
75 centus diguoje,,tai, abel-. 
nai imantįffąpfikantams pa
lieka nuo 10 — 15 dol. nuo 
kiekvieno darbininko kas
dien”.

P. Berger faktiškai pri- 
vadžiojo daug visokių da
lykų, kurių daugumas at
stovų nei suprasti negalėjo 
(Stebėtinas atsitikimas! 
Red.).

Nepamenu kurios tai val
stijos atstovai, p. Berge- 
r’iui paaiškmus, padėkojo 
ir viešai prisipažino, kad 
jam tokios mintįs niekad 
nebuvo galvoje. P. Ber
ger’iui buvo leista kalbėti 
viena valanda, bet kalbėjo 
tik 50 minučių, 10 minučių 
palikta paaiškinimams. Ta
da atstovai uždavinėjo jam 
visokius klausimus, ant ku
rių jis aiškiai ir rimtai at
sakinėjo. Pasibaigus 10 
minučių pirmsėdis norėjo 
pertraukt klausimus, bet 
atstovams pirmsėdžio pa
prašius, gavo dar 10 minu
čių ir tam laikui praėjus li
ko dar daug dalyką nepa
aiškinta, ir p. Berger už
baigdamas kalbą prižadėjo 
kitą sykį plačiau užgriebti 
darbininkų, klausimą.

Tai matot, kękie tie dar
bininkų balsais išrinkti at
stovai; jie uupmasi ligšiolei 
tik fabrikantų ir kapitąlis-i 
tų gerove;, o ( darbininkų 
skurdo ir jo priežasties ne
norėjo suprasti*

A. J. Kvederaitis.
Red. prier. Dėkui už pa

stabą ir paaiškinimus. P. 
Berger’io kalbos mes ne
girdėjome, o rasi ir Tamsta 
visa tai išskaitęs iš laikraš
čių. Gal šocijalistams jo 
raiba ir patikus ir jie jį sa
vo skiltyse augština, bet pa- 
žvelgkime į kitus laikraš
čius, kas buvo rašoma apie 
p. Berger’į. O ką mes pa- 
tėmijoine, tai patemijome 
paskui “Ruskoje Slovo”, 
kuris tai laikraštis netaii-
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Aviatorius Harry A. Atwood (kairėje), kuris pirmasis „ nesenai skrajojęs 
viršum Baltojo Busto, Washingtone, akyveizdoj prezidento ir kitų valdininkų.

nauja kapitalistų partijoms. 
Ir mes be to daug abejoja
me, kad p. Berger’iui rūpė
tų darbininkų labas, jei jis 
priešingas ateivijai. O tik 
delei to jis ir pavadintas šo
vinistu.

UKRAINIEČIŲ BYLA 
LVOVE JAU PASIBAI

GĖ.

Ukrainiečių (rusinu) san
tykiai Galicijoje su lenkais 
beveik tokie, kaip Lietuvoje 
lietuvių su lenkais, tik to- 
kis skirtumas, jog Galicijo
je lenkai turi valdžią savo 
rankose, to delei jiems yra 
ir lengviau ukrainiečius 
persekioti ant kiekvieno 
žingsnio.

Lenkai moka gailiai verk
ti prieš Vakarų Europą, 
kaip jie yra skriaudžiami 
šitų, bet patįs piestu šoka, 
tuomet jų skriaudžiami lie
tuviai ir ukrainiečiai pa
skelbia Vakarų Europai, ką 
ie iš lenkų kenčia.
Keturis mėnesius tęsėsi 

: Lvove didelė byla. Buvo 
: mitinama 300 ukrainiečių. 
Toji byla indomi, kaipo als
ais pavyzdis tautinės len
tų politikos Galicijoje,

1910 metais liepos 1 d. 
enkų studentai ėmė šaudy
ti į ukrainiečių studentų su
eigą Lvovo universitete. 
Ant vietos buvo užmuštas 
ukrainietis studentas J<oc- 
to ir daugelis kitų sužeista. 

; Lenkai užpuolikai pasislė
gė, suimti buvo vieni ukrai

niečiai.
Tą patį vakarą' mieste 

prasidėjo ukrainiečių muši
mas. Lenkų jaunuomenė 
daužė langus ukrainiečių 
namuose, užpuldinėjo ant 
jų tautinių organizacijų, 
spiaudė ir mete akmenimis 
suimtuosius ukrainiečius.

Dabargi buvo teisiami 
vieni ukrainiečiai. Suim
tuosius lenkų vyresnybė il

gai laike kalėjime ir tiktai 
io ilgų kankinimų ir pra- 
(ėjus kaliniams badauti, 
3uvo jie paleisti sudėjus 
dideles parankas.

Tuo tarpu lenkai Vakarti 
Europai stengėsi išrodyti,

buk ukrainiečiai tarpu sa
vęs šaudėsi, o jie, lenkai, 
tik juos perskyrę.

Teismas teisė 101 ukrai
nietį. Tarpe jų buvo du 
studentu ukrainiečiu iš Ru
sijos, politiškai prasikaltu
siu.

Visi. teismo nariai buvo 
lenkai nacijonalistai. Ap
kaltinimo aktas buvo ap
skelbtas netik ukrainiečių 
kalboj, bet ir lenkiškai, kas 
yra priešingai šalies įstaty
mams. Liudininkus lenkus 
klausinėjo prokuroras, ar
ba teisėjas be prisaikos.

Buvo daug atsitikimų, 
kuomet liudininkai ukrai
niečiai, negeistini lenkams, 
buvo suimami ir teisiami 
sykiu su apkaltintaisiais.

Protestavusius ukrainie
čių advokatus prieš tokį ne
teisų prokuroro pesielgimą 
teismas baudė piniginėmis 
pabaudomis. Ukrainiečių 
spauda už padavimą žinių 
apie tą bylą smarkiai buvo 
baudžiama, laikraščiai kon
fiskuojami.

Ir visa byla štai kaip pa
sibaigė:

Teismas kaltais pripaži
no 99 studentus ukrainie
čius už sukėlimą riaušių 
Lvovo universitete. Ir jie 
visi nuteisti šitaip: 5 — 
trims mėnesiams kalėjimo, 
68 — vienam mėnesiui, 26 
— dviem savaitėm.

Aišku, kad su ukrainie
čiais visai neteisingai pasi
elgta ir lenkai nūdien 
krykštauja viršų gavę ant 
tų, kuriuos pratę savo 
“broliais” vadinti. Iš len
kų visko galima laukti. Bet 
nusitikima, jogei Galicijos 
ukrainiečiai nepaliks len
kams kalti už tas jų šuny
bes.

Panašiai lenkams norė
tųsi elgties ir Lietuvoje su 
lietuviais. Tik viena jiems 
dar nelaimė, kad jie ten ne
turi valdžios.

Tuščias riešutys sutrynus 
daugiau trenksmo padaro 
nei pilnaš; tas pat yra ir su 
paiku žmogum.

w-jg
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Šaltas kraujas.
Tarnas inpuolęs į kamba

rį mokslininko, užsiėmusio 
darbu, šaukia:

— Pone, namai dega!
— Eik sau velniop! Juk 

tau nesykį jau sakiau, jo- 
gei visokiais naminiais rei
kalais užsiima mano pati.
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Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje .

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

♦♦

&

Kas nori dienraščio ; 
tegu pritaria laišku. i 
J. M, TANANEVICZE! 
3244 S. Morgan St., Chicago, III. |
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IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI
ARBA ATĖJIMAS IR GYVENIMAS V. J. 

KRISTAUS ANT ŽEMES.

FABAK/

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

(Pabaiga).
'Angelas: — Mieliausis Jėzus Kristus keturias

dešimtoje dienoje po prisikėlimui iš numirusių, dau
gybei mokinių, Apaštalą ir Panelei Švenčiausiai ma
tant, užžengė į dangų. Atsisveikinęs su jais visai, 
jiems laimino. Šv. Petrui padavė Kataliku Bažny
čią valdyti. Ir rankas Jėzus pakėlęs, kilo debesiais, 
prie Dievo Augščiausiojo, ir sėdosi Jo dešinėj. Mo
kiniai ilgai lydėjo akimis į augštą ir verkė pasilikę 
našlaičiais. Po užžengimui į dangų, apsireiškė de
besyse du Angelai, baltuose rūbuose ir ramino ver
kiančius, tardamas: — GALILĖJOS VYRAI! KO 
ČIA STOVITE STEBĖDAMIESI?... — TAS PATS 
JĖZUS, KURIS SU JUMIS DABAR ATSISKYRĖ, 
IR KURĮ MATĖTE ŽENGIANTĮ Į DANGŲ, ATEIS 
PASKUTINĖJE TEISMO DIENOJE. JUS DABAR 
GRĮŽKITE Į MIESTĄ IR LAUKITE TEN NUO JO 
DANGIŠKŲ DOVANŲ, KURIĄS JIS PAŽADĖJO 
JUMS ATSIŲSTI. — Apaštalai tai išgirdę, susirami
no ir grįžo į vakarienbučio namus ir ten laukė dangiš
kų dovanų. Tai yra: Dvasios Šventosios atsiuntimo.

' ■ •' ir ; ■ f ; į
Kenksmas nuo rūkymo.

Pagal daktarą D. P. NIKOLSKĮ, 
iš 4-to rusiškoje kalboje leidimo parengė 

S. KAIMIETIS.

Angelai gieda:

Tą Apaštalai visi regėjo,
Kaip Jėzus žengė palikdama juos,
Likę našlaičiais Jėzaus gailėjo,
Jėzus ramino liudint anuos.

Angelai Dievo tarp debesyną
Pradėjo jiems linksmai kalbėt:
“Vyrai, ko liūdit, ar žmogaus Sūnų — 
Kurs jau pas Tėvų — norit regėt?

Sugrįš dar kartą Jisai tarp jūsų,
Bet didžioj garbėj dieviškoje.
Ta diena baisi bus visiems mumis,
Kuris tik gyven netvarkoje.

Angels tą dieną graudžiai sutrubįs, 
Toli bus balsas visur girdėt, 
Dangų ir žemę visą sujudįs, r 
Visas pasaulis pradės drebėt.

Jėzau mieliausias, Kursai pas Tėvą
Garbėje didžioje jau esi ten.
Priimki ir mus visus pas save,
Kad galėtum linksmintis ten. —

Tave garbinti per dienų dienas, 
Tarp tos linksmybės šventų dangaus. 
Šventųjų šventas, Dievas, Tu vienas 
Giedosim visad be atvangos.
— Uždanga nusileidžia. — 

GALAS.

VASAROS VAKARAS.
Pritvinko kraujo vakarai, 
Į rūką slėnios, pievos lenda; 
žvaigždžių užsidega šimtai. 
Per skystus debesius jau brenda 
Skaistus mėnulis. Vėjas tyli, 
Iš lauko grįžta darbininkai, 
Ant saulės kiaurą dieną šilę, 
Ir liūdnos raugimu dainos 
Liūliuoja snaudulį gamtos 
Sparnuoti ilsis giesmininkai, 
Atlikę maldą vakarinę, 
Tik baugią leidžia kakarinę 
Pelėda, tarsi, skelb’ nelaimę 
Silpnučiai mirga žiburiai 
Per langus, viskas gyva kaime: 
Tebsigarsina gyvuliai, 
Ir moterįs tebsidarbuoja; 
Kita vis pykdama bėgioja, 
Kiekvieną iš namiškių peikia; 
Kita-gi dirba, kas jai reikia, 
Rami niekam neparugoja. 
Ir šventą giesmę teniuniuoja... 
Nuo lengvo visakas nurimsta; 
Tuojau kaimas mus į sapną grimsl -. 
Jei tik budrus šuva atkutęs 
Sulos, praeivį kur pajutęs; 
Jei tik naktygoniai tarp krūmų 
Ką nors retkarčiais sudainuos, 
Bet kaimo nepertrauks raibumo; 
Jis atsilieps ir vėl sapnuos. Margulis.

niM rytiJ ligi .vakarų. Tiedu (rū
kymo ir gėrimo) smagumai, tai ištiktųjų, 
Bi |flidžiausios nelaimės kiekvienam žmo- 
gli,$kuris tik geria ir ruko; toks žmogus 

?iikia savo sveikatai, savo vaiku sveika- 
tai-Ir naikina turtą dvigubai. Priprati- 
rtias tabako rūkymo, ant nelaimės, išsipla- 
čįrięs beveik .po visą pasaulį, tarpe visokių 
žmonių: tarpe turtingų ir pavargėlių, tar
pe ponų įr valsčionių, tarpe darbininkų ir 
ūkininkų, tarpe mokytų ir tamsuolių; ru
ko vyrai, ruko moters, ruko ponios ir pa
nelės, ruko dar gi vaikai, ypač gyvenanti 
miestuose, — ir visi tie rūkoriai rūkyda
mi tabaką naikina bei gadina netiktai sa
vo sveikatą, bet nuodydami durnais orą 
užkenkia ir tiems, kas su jais drauge bu
na ar gyvena.

Dabar kyla klausimas: delko tabakas 
rūkyti kenksminga? Kas jame tokio jau 
baisaus yra, kad jo negalima rūkyti

* Pirm atsakymo ant šitų klausimų, bū
tinai reikia keletą žodžių pasakyti abelnai 
apie tabaką. Tabakas, tai yra toks au
galas, prigulintis prie skyriaus augalų, 
taip vadinamų smirdančiųjų, ir labai pa
našus į kitus nuodingus augalus, kaip tai 
mums žinomus: durnadagius, durnaropes, 
musmiriuš ir tt. Nerasi, man rodos, nei- 
vieno, kuris nežinotų, kas darosi užval
gius kurias nors iš ką tik paminėtų au
galų. Taip lyginai būva ir su rūkorium 
ką tik pradedančiu rūkyti.

Pirmiausiai seklus to nuodingo auga
lo tabako buvo atvežtos iš Amerikos į Is
paniją, kur tapo pasodintos ir užaugo; iš
syk tas augalas buvo branginamas vien 
tik už gražumą žiedų bei lapų, kaipo kviet- 
ka, o paskui paliko garsus, kaipo gydantis 
daiktas nuo visokiu ligų: galvos, dantų, 
sausgėlos, kosulio, žaislų ir tt. Dar ir 
dabar tarpe prastų ir neapšviestų žmonių 
^aąą tankiai tabakas vartojamos kaipo 
yaištas nuo visokių ligų, nors labai tan
kiai: juo besigydydami amžinai išsigydo 
— mirtinai nusinuodija. Galiaus, kaip 
tik pasigirdo, kad tabakas sujudina jaus- 
miis ir buk tai priduoda narsos bei drąsos, 
jis labai smarkiai pradėjo platintis po ki
tas šalis: iš Ispanijos buvo pervežtas į 
Portugaliją, Fraiičiją ir kitur.Dabarti- 
dįau ,laiku tabakas yra .užviešpatavęs kuo-; 
Ū^yisą pasaulį Rusijoje, kaip yra kalba? 
ina bei spėjama, pirmiausiai tabaką pra
dėjo auginti Mažarusijoje, taip apie 1612 
metus, tai yra, netoliesa 300 metų tam at
gal. Na, kad tik jau sykį Rusijoje atsira
do tabako, tai neką ilgai truko, kol tą nuo
dingą žolę ir į Lietuvą parvežė.

Šiltesnėse šalyse tabakas nunoksta 
greičiau, negu netaip šiltose vietose, nors 
jisai gali augti ir vidutinėse — ne per
daug šiltose, neperdaug šaltose — vieto
se. Tabakas žydi maždaug birželio mė
nesyje, o jo sėklos nunoksta rugsėjyje. Rū
kymui sunaudojami jo liktai lapai. Ta
bakas buna nevienos rūšies; jo priskaito- 
ma ligi 60 rūšių, bet ir tos rušįs dar yra 
padalinamos į keletą dalių. Taip gi, taba
ką dar suskirsto pagal vietas jo auginimo, 
pagal išdirbimo, ir tt. Rusi joje daugiau
siai. užaugina ir sutaiso taip vadinamą 
“machorką” (rusišk. machorka) tabaką, 
kur į kiekvienas žind pagal jo biaurią 
smarvę. Dabar jau pamažėli “makorko” 
vietą pradeda užimti, taip vadinamas 
“kartūzas” tabakas; “makorka” daugiau
siai vartoja kaimiečiai kaimuose, o mies
tuose daugiausia pulijami papirosai.

Auginimui tabako užsėja plačius plo
tus žemės — tūkstančius dešimtinių; taip, 
payeizdan, Europoje ir Amerikoje tabakui 
užimta geriausios žemės, nes blogoje ne
beauga, 5 milijonai dešimtinių; iš to 
skaitliaus Rusijoj, prie kurios ir musų 
Lietuva dabar priguli, tabaku užimta dau
giau kai milijonas dešimtinių žemės; tai
gi Rusijoje tabako pramone užsiima 46 gu
bernijos, ypač ten, kur šiltesnis oras (kli
matas). Pas mus, Lietuvoje, rodos ne
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kam užskundus, randa, tai, išrauja ir dar 
bausmę (štriuopą) priverčia užmokėti. 
Peijtat lietuviai rūkoriai kasinėtai po ke
letą milijonų rublių save nuodydami, sa
vo ir kitų sveikatas ardydami, ant tabako 
išleidžia.

Nors tabakas, jį auginantiems, ir at
neša nemažą pinigišką naudą (kur čia 
neatneš, kad dauguma sako: verčiau būti 
be duonos, negu be tabako!), bet jis labai 
nualsina dirvą, kad paskui niekas dau
giau nebeauga. Kaip tabako pramonė, 
taip ir jo pareikalavimas bei vartojimas 

(Toliau bus).

Žmogus suserga nuo visokių priežas
čių: nuo blogo maisto, nuo netyro vandens, 
nuo blogame name gyvenimo, nuo neatsa
kančių žmogaus sveikatai rūbų, nuo kenks
mingų sveikatai užsiėmimų kaip namuose, 
taip pakrikuose ir visokiose dirbtuvėse. 
Vienu žodžiu yra labai daug priežasčių, 
delei kurių žmogus serga ir sirgdamas tu
ri- kentėti. Tiktai skyrius tame, kad vie
nos priežastįs žmogaus nesveikatos yra 
nežinomos ir jos pačios ateina, bet jų yra 
mažiau; antros priežastįs ligų ir skaudė
jimų tos, kad žmogus jas gauna nuo sve
timų arba per kitus, per kitų žmonių 
veikiamą, tad jų yra daugiau; trečios prie
žastįs tai tos, už kurias pats žmogus yra 
kaltas, pats žmogus nežinodamas, o kar
tais ir žinodamas tyčia sau sveikatą su- 
griauja, užsiduoda skausmus ir savo gy
vastį patrumpina. Ant nelaimės, dau
gumas iš žmonių nežino, kokios ligos, ne
galės ir skaudėjimai ir iš kur jos ateina, 
ir kaip nuo jų apsisaugoti. Daugiausiai 
kenkia žmogaus sveikatai ir pavojingai 
trumpina gyvastį ir be laiko į kapus va
ro degtinė, alus ir tabakas.

Iš senų laikų žinantieji žmonės atvi
rai kalba apie kenksmą tabako, bet tas 
nieko negelbsti, tiktai kasdien tų nuodų 
mylėtojai dauginasi ir dauginasi. Rūky
tojai, išsyk nepajausdami tabako kenks
mo, suvisai netiki ir nenori tikėti, kad jis 
gali ardyti sveikatą ir vesti prie mirties. 
Tankiai girdisi iš tokių rūkorių papras
tas pasiteisinimas bei atsakymas: “Ką 
čia šnekėt, štai aš 15 ar 20 metų rukau, o 
yra ir tokie, kurie ir daugiau ruko, o jiems 
nieko, dar kartais buna sveikesni, negu 
tie, kurie visai nerūko”. Arba kitas kal
ba : “Ką čia galva suka — kenksminga ir 
pavojinga tabakas rūkyt! Nei jokio 
kenksmo, nei jokio pavojaus nebėra, — 
tai vis tik mokslinčių išm i si a s”. Dar ki
ti nurodo ant to j kad Ir “dauguma moks
linčių ir galvočių taippat rūkė, sveiki bu
vo, ilgai gyveno ir daug knygų prirašė, o 
mums, girdi, tai ir pats Dievas leido pa
rūkyt”... Kas-gi iš tokios šnekos bei pasi
teisinimo? Jokių tvirtų prirodymų nei 
pamatų nėra, be to, dar ir mokslinčiai bei 
galvočiai, kartais gali apsirikti ir klai
džiodami nežinoti, kaip savo sveikatą 
brangyti. Ar:gi tai visiems dabar paži- 
riusiems teisybę verta klaidžioti po netei
sybę paskui senovės mokslinčius bei gal
vočius nepažinusius teisybės!? Jaigu pa
sitaiko, kad ir baisesnieji girtuokliai su
laukia gilios senatvės ir dargi buna tvirti 
ir retai serga, ar tai iš to galima išvesti, 
kad girtuoklybė nekenkia, bet dar pailgi
na amžių? Bet visi šioki ar toki prirody
mai nepertikrįs rūkytojų tabako apie ta
bako kenksmą, kol jie patįs nepatirs, kad 
tabakas jiems labai yra kenksmingas. 
Dar ir tai pačioje pradžioje, kada pasi
junta savyje negerai, kaip tai daro visi rū
koriai, savo ligas ir negales primeta ne 
tabakui, o kam nors kitam, ir jokiu budu 
nenori atsiskirti su tais nuodais — taba
ku. Žinoma, reikia paminėti, kad tabako 
nuodai ant vienų rūkorių veikia greičiau, 
ant kitų lėčiau, bet visgi, anksčiau, ar vė
liau, tabako vartojimas atsiliepia žmo
gaus kūne labai nemaloniu budu. Net ir 
lašas vandenio, kaip yra sakoma, nuolat 
krisdamas, išmuša duobę į akmenį, tai ir 
čia — papirosas po papiroso, cigaras po 
cigaro-; arba pypkis po pypkio, vis po tru
pučiuką, vis palengvutele ąrdosi ir griuvu 
žmogaus sveikata.

Rūkymas tabako yra didis žmogaus’ 
pripratimas, ant nelaimės, labai kenkian
tis netiktai pačiam rūkytojui, bet ir vii siBŪtu, nes turbut nelabai nei auga, 
siems kitiems aplinkui jį esantiems. Rū
koriai kalba, buk tabakas jiems priduoda^ žeiiįskiai, besivalkiodami po kaimus, 
tiek smagumo, kiek girtuokliams degtinėm 
“Kai užrukai tabakėlio, tai vistiek, kaip^ 
išgeri stiklelį šnapso, taip lyg geriau pa-£ 
sidaro ir galvoje šviesiau”, — aiškina rū
koriai. Teisybę sako tie,,kurįe kalba, kad 
gėrimas degtinės ir rūkymas tabako — 
tai lyg dvi sesers ar du broliai, tiktai iš 
jų vienas vyresnis (gėrimas) o kitas jau
nesnis (rūkymas). Jaigu-gi jau ištiktųjų 
tabakas suteikia tokį jau smagumą, kaip 
girtuokliui degtinė, tai kaip tas turi būti 
laimingas, kuris geria ir ruko! Čia jau 
išeina dvilinka laimė... Bepiga, kad tai

mątas). Pas mus, Lietuvoje, rodos 
girdėti, kad kas tabako auginimu

tiktai kas sau pasisėja, ir tai kaip

KATALIOGAS KNYGŲ. “KATALIKO” AGENTAI

Rašydami užsakymus ir 
siunčiant pinigus visada už
dėkite šitokį adresą:
■<>) RANKVEDIS. “Vienatinis sa

vo rūšies Lietuviškai-Angliškas 
.Kalbos Ęankvedis“ ir “Kaip tap
ti Jungtiniu Amerikos Valstybių 
piliečiu“. Parengė S. .P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie galo telpa pamokini
mas fiems, kurie nori pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Labai naudinga knyga.
Pusi. 174. Kaina .............. $1.00.

40 ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO.
Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. At- 
sižymi ji tuomi, kad jų gali skai
tyti kaip dievotas, taip ir laisva
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
praščiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrų teisybę, daduotų šv. Rašto 
ir giliai apmųstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 
viskų kiekvienas skaitytojas ant 
valandėlės pažvelgs j savo būvį ii 
tuokart gal kitaip manys apie am- 
žinasti. Viskas parodyta ant pa
veikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184.

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GEFERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesų užrašinėti laikraštį “Ka

talikų“ ir priiminėti už jį prenume
ratų, rinkti drukus ir apskelbimus 
“Katalikui“ ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

Kaina ...............................................50c.
Ta pati apdaryta ..........i......... 75c.

41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio
nis, žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. T. Višniauckas. Ver
tė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta ..................... 30c.

42 UŽKEIKTA MERGELE su barz
da ir Barzdaskutis. Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ..................... 10c.

43 UŽKEIKTO URVAS. Apysaka
iš lietuvių gyveninio. Pagal len
kiškų nupiešė P. B. Labai už
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs jų skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi
siems vertėtų jų perskaityti. Pusi. 
288. Kaina ................................. 50c.

44 VĖJINIS MALŪNAS. Pagal len
kiškų parašė P. B. Apysaka apie 
žydų, kuris nupirko malūnų del 
“gešefto“, bet vėtra malūnų su
laužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pi-

’ nigus. Labai juokingas aprašy
mas. Pusi. 64. Kaina ........ 25c.
Apdaryta ..................................... 40c.

45 ŽVAIGŽDE. Rytų pasaka. Pa
rašė V. Veresajev. Lietuvių kal- 
bon išvertė J. Giela. Chicago. 
Pusi. 17. Kaina ........ ............. 10c.

F VISOKIOS KNYGOS.
46 BETLEJAUS STONELE arba

.’’ Kristaus Užgimimas. Drama tri- 
\’‘juose aktuose. Parašė P. Puiki 
'rknygele del -peįstatymų apie Ka-

■ ledas. Pusi. 31. Kaina ...... 15c.

47 IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. 
Parašė J. S. Laida II pertaisyta. 
Labai tinkama knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24. Kaina .... 10c

48 KNARKIA PALIEPUS. Ko
medija 1-me akte. Sulig lenkiš
ko sutaisė Gineitis. Labai juo
kinga komedija del trumpų pers
tatymų. Pusi. 26. Kaina .... 10c.

49 NIEKO BE PRIEŽASTIES. Ko
medija viename akte. Lietuviš- 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Yra labai, smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ................................. 15c.

50 ALIUTE duktė kunigaikščio Ker
niaus. Puiki apysakaitė iš stab
meldystės laikų Lietuvoje. Pusi.
24. Tilžėje. Kaina .................. 10c.

51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI
LOTO, kuris buvo sudžia Viešpa
ties Jėzaus Kristaus. Ketvirtas 
spaudimas. Bitėnai. 1906. Spau
da ir kaštu M. Jankaus. Pusi. 16. 
Kaina ............................................ 5c.

52 ANDERSONO PASAKOS (su pa
veikslėliais) knygutė pirma. Iš
guldė P. Nėrys. Tilžėje, 1895 m. 
Šioje knygelėje telpa 10 puikių pa
sakėlių garsaus raštininko Ander
sono, kurio pasakos yra jau išgul
dytos į visų civilizuotų tautų kal
bas. Jos tinka skaitymui kaip 
mažiems, taip lygiai ir suaugu
siems. Pusi. 82. Kaina......20c.

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

54 ANT N AK V ¥ NES. 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.

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

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

58 AVENTINO NEREGE. 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.

59 BUČKIS, Rosny’o apysakaitė. 
Shenandoah, Pa. Labai užimantis 
juokingas aprašymas. Pusi. 16. 
Kaina .........    5c.

JOHN M. TANANEVICZ,
3244 So. Morgan St., 

Chicago, Hl.

P. Andrius Jrreviče musų keliau
jantis agentas po visų Chicagų. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
talikų“, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

"Kataliko“ Išleistuvė.

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

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, P. O. Box 16.

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

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

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

J.Pakarklis, 1032 N. Washington s t.

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

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

J, Digrys, 1213 Philo St
FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453. j

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

PLYMOUTH, PA. \
St. Poteliunas, 345 E. River St
V. J. Kizelis, 401 So. Ave

DU BOIS, PA.
WATERBURY, CONN.

Sab. Walentinas 370 Humbold st
K. Ch. Kazemekas, ' 785 Bank' St

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding St
M. Paltanaviče, 15 Millbury St

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

Jos. Rickis, 781 Cl if ord Av

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

NEW RAVEN. CONN. 
Kaz. Makarevlcze. 255 Wallace St.

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

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

BAYONNE, N. J.
Joseph Zujus, 500 Broad St

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Huinbold St.

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

J. V. Lutkauckas, 120 Grand St.
CHICAGO, ILL.

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

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd.

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St
Kur galima gauti “Katali
ką” pavieniais numeriais.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tauunevicze, 670 W. 18 St
U. J. TaUskas, 845 Kensington Av. 
p. M. Kaltis, 1607 N. Ashland ,Av.

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

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

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkus, 211 =— Its St

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box i08, Montello Sta. 
d. P. Miszklnis Co., 25 Arthur St 
John J. Itamanoski, 135 Ames St

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

RUMFORD, MAINE.
Jenas Kalvelis, 222 Pine St

LAWEENCE, MASS.
A. F. Svirta, , 31 Union St,
A. Ramanoskl, uaįį Oak St.

LOWELL, 1IASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St

li NEW HAVEN, CONN.
J.jJ. Vaitkevičius, 48 Walnut
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ICHTERS

KIŠENINIS

Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE

JEIGU ESATE SUSIRGĘ?

Skaitykit
Kataliką

2124

PARMOS! PARMOS!

LIETUVYS GYDYTOJAS

Šitos krautuves

Telephone Yards 3547

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

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

Stasys Kuėzis, 
Kazimieras Ramanauskas 

ir Juozas Gulftlus.
LIETUVISZKI PARDAVĖJA!.

ŽODYNĖLIS
UEWII’HI-»»6llSUS 

IR 
MGlSUI-UETU.lSKU

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park five.

Tel.fosas Calumet 5401 Visi Dept.

rtJWtDAGIS4W*
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

8:30 vakare.

EXCHL&.OB WATCH CO. 
904 Atliaxeum Bldg. Chicago, Hl.

mais ir daugybeireceptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms iąrrt; apdiafo, knyga parsiduo- 

knygą gali gauti 
inras "Kataliką” 
as/prenunteratos 2-

Atdara Pa*
nedelio Ut-
arninko ir

Katvergo vak
Iki 9 vai.

Kerte Blue Island Ave. ir 18ta gatve.

Ashland Av., Chicago, Dl,
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokią minerališką 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALE, TAPSO, SALSERIO 
IB OBUOLINES SAIDAS.

Atdara ‘Su- 
batos vaka- 

LjEjf re iki 10:30 
vai. Medei. 

HING(§ ikl p*”"-

Iškaltas iš balto, kieto gipso {Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilinio 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.

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

3315 S. Morgan SU Chicago, 111

nCosMal ir Royal Tiro hsnm fa" 
Roredami insekoruoti savo locnasti ateikit pa. 

JONAM TANANEVICZE,
8244 So. Morgan SI, ■ CHICAGO, LL.

LIETUVIŠKAS 
BUFFĖTAS.

Kas neturi nakvinės. Pakeleivingi 
tegu a atlanko prie misą, o mes Jums 
duosime atsakančią vištą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze, .

3200 Auburn At.

yra plačiai pripažintas. 
Mes esame persitikrinę 
kad mus nuolatinis augi
mas lankytojų rėmėsi ant 
to, kad mes duodame ge
resni tavorą už jūsų pini
gus, negu kokia nors kita 
krautuve Chicagoje. Mes 
užkviečiaine 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

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162

Broliai neeikit pas žydą 
Męs jiasiiivam Siutą kokį kas noi'i. Turiu įvairių 
kningų,škaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pa v. 500 m. sukaktu •« 
vių baisius karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną it ruginę DEGTINĘ, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Bailę delei Mitingą, veseliją ir 
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas, Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd St, Chicago, Dl.Telephone Canal 285

, KAZ. KATJIUS. 
LIETUVISZKAS GRABORItJS

Persamdo kereczius -ant 
pagrabq, veselijq ir tt 

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškui-Lietuviškas. Žody
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny
gutės plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš-geriausių šaltinių ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todčlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės. ; . - - -

Prancuzįškos skurelės apdaruose.. .$1 
Audekliniuose apdaruose....... i...75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite: -. -

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCZmi

Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re
umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Eichter‘io ,,Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- /X 
vo šeimynai reikale. -

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
utnatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 

i nudegimo, bei skaudanči vietų ant 
h kūno. _ Gali gaut visos© aptiekose

po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl Str;, NEW YORK.

Jonas JU, T ananevicze,
Agentas dvieju didžiausiu ir geriau- 
siu „Fire Insurance” kompanijų t y.

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.
Pasekmingiausiai gydo moterų ir 

vaiką ligas.
Valandos :nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

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

(21—33)

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota "-Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemės" . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigąno valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražią upių ir gana žu
vingą upelių. žemės turime ant pardavi
mo del 1000 fafmerių. Gera, žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ii paukščių au 
ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. " Kaina $10.00 už 
akeiį ir brangiaus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av; 
arti Paulina St.

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

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

JONAS M. TANANEVICZE, Si

Praneszame visiems 
lietuviams ant Brid- 
geporto ir apielinkėj 
kad musų ofise ran 
dasi ofisas dvieju ge 
rų Insurance kompa
nijų „Continental ir 
Royal Insurance Co.”

i Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno menesio.
Metąms lėšuoja $1.00. Kas nori jočiai prisijuokti 

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

||i Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa- 

ki t°kį adresą: _
^:^^»“DAGIS“PUBL.tO.
PO* 3244 S-MORGAN SI.

M. CHICAGO ILL

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA.: 
DAKTARAS KIŠENTUJE.

■ • ■ • * 4 į !
Bu paveikslais;1 i naudingais patari- 

r ' ’ ' ’ 
ligų gražiai apsiryta 

ca po 1 dol. ' 
dovanai užsirJ 
r.at. metą mok f 
dol. inusą sjpm

M.:p&fiįANAVI8E
51 Milbury St.,-? Worcester, Maas.

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

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz , Two step, Side step, Barn 

dance, Buck & wing, Irish jig clog, 
Spanish waltz ir kitus 95.

PROF. JULIUS,
Halsted St., Chicago, Hl.

(29—31)

SVIETIŠKI PAVEIKS 
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kaj pagra
žintų kiekvieno lietuvio stubų.

Gedeminas, Didi.. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam duonų ir raktus. 
Miera 22x28. i’aina ........................ 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 ut varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą:

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

m. 23 AKMENŲ 
mZygiBlll 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
ką. Spcijališkr.s pasiąlijimas. Mes 
nusiusime Sitų laikrodėlį kiekvienam 
G. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent-' U2 jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis *'x>vanai prie lail -odėlio.

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKI KALBį.
Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimokinimui skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis parengtas 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. ' Pusi. 63. Kaina............ 25c
’* Rankvėdis. “Vienatinis savo rųšies LietuvišRai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis" ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, neš pirmoje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas teistas', o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. 4 Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina;'?;.. ...............       ..SI JMT
Apdaryta:.;. i ;i........... ..........................  81.25
i'' Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATES Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

CHOPIN Klauskit 
. ChopenlOc S wJFci^an?>nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. UA^TKOWIAK
' Išdirbėjau. 

4934 So. Paulinai St., Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. W1SSIG
IŠ SENO KRAJAUS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 

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

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

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

4080-82 Archer Aranw Chicago. Hl-
Szaka 3036 Archer Ave. Tel. Drover 1323

•ra ,fJi į- kontraktieHUS ?
I Pferyežimo ir pakėlimo namų.
W Vjsus iųžkalbinimus atlieka kuoveikiaueiai.

939-^rdPL . Chicago, III.

NEVILKINKITE BET TUOJAUS ATEIKITE PAS MUS "IR 
DUOKITĖS IŠEGZAMINUOTI PERw ->• " e;’

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

Gydo jie labai pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIŠKAS ir 
MOTERIŠKAS, net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptincas ligas, "Už* 
nuodijimą 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. Nedelioj:! iki 5 vąk.

Biuras: 1118 So. Halsted Si., Tarp rctos ir Tayior st«.

1. ANGLIŠKOS KALBOS
' Jos vardas yra."

I ■ ^Wienatinis savo rųšies LietuviSkai-AngliSkos Kalbos Rankvedis”
I Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25
I Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo save 
■būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny- 
[gą: < Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
lAngliškos ^Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
^Amerikos Valstybių piliečiu”. • Yra tai praktiškiau-^ 
I sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo] 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra’ 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
Įlietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, b trečioje 
ieileje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini 
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 'Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. į

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:)

JONAS M. TANANEVICZE
5244 So Morgan St. Chicago, ill.
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KATALIOGAS
Knygų Išleistų -

“Kataliko”

— 1-

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavoją atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoboliškl gerymal Pusi.
23. Kaina -.,.............. * 10c.

26 KATORGOM. Ateitika^^^M 
ravjovo laikuose Vilniuje, 
Čė P. B. Aprašo, kaip
vas be. jokios mielaširdystės sBHI 
kino ir žudo nekaltus žmones 
ba varė juos Bibyriun. Pušį; 18. 
Kaina....................................   10c.

del Lietuviškų Mokslainių 
ir taip kitokių vi-' 

šokių knygų.
Taipgi ir kitų Išleistų lie

tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčla. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit t. Ji paranki
ir tiems kurie not i gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. Kaina dmtuose audekli
niuose apdaruose .......................... 50c.

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

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

* NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te'pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ............................. 50c.

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

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

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valaučauskas. 
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, , ISO. Kaina 
drūtuose apdaruose ................. 50c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS.

Jbavatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Pus’. 
24. Kaina .....................  *0c.

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

10 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lai
kų apysaka. Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje

- ir. buvusių revoliucijų. Pusi. S3. 
Kaina '.................................... 25c.
Ta pati apdaryta ..................... 50c.

12 APSAK1MĖLIAI. 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 
užšidėjimų vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina ....... 15c.

14 BROLIS IB SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tėvynainiui. Pusi. . 57. 
Kaina ......................................... 25c.

15 CIECORIUS DOMICIJONAS IB 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas . apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė. B. B. La-- 
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių . 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
mlcijonul. Aprašyta, kaip plr- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari Ryme. Pusi.
217. Kaina ......................    35c.'
Ta pati apdaryta........................... 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 
kokių įtekmę turi viena ant ki
tos. - • Knyga y-ra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .. ..... ......... 75c.

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

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

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba
pasibudinlmas prie apmišlyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris
taus. Pusi. 20. Kaina .......... (Jc.

20 GULIVERO KELIONES | neži
nomas šalis. Verte P. žemutis. 
Yia tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie - atsitikimus 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 Diet-i- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimų.' Pusi. 50. Kaina .. 25c.

22 HUMORAS IR SATYRA. Su
taisė • P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny-i 
ga. Jei bilai' nulindęs paimk tą 
knygų, o ji tave prajuokįš. Pusi. 
158. Kaina - ..... i 50c.

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

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

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ 19 
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.

27 KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ,. 15c.

23 LIETUVAITE. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki, apysaka - iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie' pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šių knygų ne tiktai kų smagiai 
praleisi laikų, bet dar įgysi sau 
naudų ir pasipažįsi su ■ gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. £96. 
Kaina ....................................  50c.
Su apdarais .............................. 75c.

29 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy- - 
saka iš gyvenimo pirmutinių- 
krikščionių Rymo viešpatybeje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina  ................ 25c.

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija iš Mag- 
dalės”. šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve- - 
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytojų. 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. liei--: 
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. 21|3. Kai
na .................   50c.

32 MYLĖK SAVO ABTYMĄ. . Pa
gal F. Hoffmanų parašė P., B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pušį. 131. Kaina 30c. 
Apadryta .'7......... 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.

34 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nu-
- nešta Duktė. Išguldė S. P. T.- 
Joje aprašo apie vienų lietuvę 
mergaitę, kurių žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo . jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina ....'.t 20c.

35 PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė F. Bernatowicz. Vertė J. 
Montvila. ' (Spaudoje).

36 PONAS TVARDAUOKAS, Garsus -
Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies; “ legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi/'M0. 
Kaina .............................................. 40c.
Ta pati apdaryta ............ 65c.

37 PBABAOTVOS MICHALDOS, ka
ralienės iš Sabbos. Išnaujo at-, 
spausta. Laida IV. šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji- karalie- - 
nė pranašavo apie permainaa vieš- . 
patysčių, karus, pergalės.-vieni--ki
tų ir tt. Pusi. 42. - KainaJOc.

38 PŪSČIOS DVASIA* Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rų Bird patašė A. L. An
ty e. Lietuviškai išguldė P, B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indi jonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina .................. ............. 50c.
Ta pati apdaryta .....'........ .. 75c.

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

Chicago, Hl.

£EL VISI?
■Antanas Baukn%.du$^i visiems Jie- 
Kviams ' rodų dykai, "kitriė' tik pri- 
Wna į mųa/nauj»£tniftfą Gary, Ind., 
dėlto, kadyįfa sMiavms gyventojas 
ir aldermanag to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausių karčemų ir 
puikiausių svetainę visam mieste.

Taigi, katrie lietir|iai norite va
žiuoti į mus natrių; ariestų, kur yra 
didžiausi . plieno fjibfi«i visoj Ameri
koj, ir norite - užsidėti biuij, arba 
pirkti lotų,, tai nęgiduąkite apgauti vi
sokiems agentam^ be(i atvažiavę pri
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu katrie lietu* 
viai važiuosite. darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro- 
dų ,kur galima darbų greičiau gauti.

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

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

Gary, Indiana.

Dr. G. M. Glaser
Slupmi apreiškiu pagodotal vlsuo- 

meniai, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Brldgepbrto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisų! ir gyveni
mų į savo loenų namų po numeriu .

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

Mano ofisas aprūpintas navAuslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
linus mane rems, esiu namie ant klek-, 
vieno pareikalavimo dienų Ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.
__  . . . ^keutė 32-ros gatvės.

: Telephone Yvrds 2716.
Ura visi pas ‘ 

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

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Russia^ American

Vienatinė bį pėrtikčlt^į Linijų tarp 
Rusijos ir Amerikoj.

8% d. į Rotterdam 11 % d. į Libava 
III klesa $29.00 III Me'es- $3'0.00
II kleša $45.00 . :-.j 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.
Del smulkesnių ž(nių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. -:-i.

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

t

■ •?

i PRAKTIŠKAS

L RANKVEDELIS
PASIM0KIN1MUI

FSKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 
t ■ ANGLIŠKAI

t;
&

f > — Spauda ir Lėšo mis
‘KATALI KO” ||

;3244 So.Morgan St CHICAGO ILLINOIS^
JUDUI

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

Užsisakydami knygą adresuokite:
J. M. TANANEVICZE “‘ASS8V5HH.®!“

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—rdėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausią kriaučių kurie \ 
gerai žino žmogaus didumą. 1

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

Vyrą Siutai nuo 9J.S9 iki $28-0°

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,UI.
Tek Yards 173o.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

1922 iki 1932 So. HeJsted Street, - Chicago. Ill.
ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

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

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

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

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

Gal netiki 1 Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdinta^ gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street Chicago, III.

Lietuviškas Salinnas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

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

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo, visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

VALANDOS: ’T . "
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

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

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

Telephone Canal 37

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite aht adreso: !

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

DEL VISŲ ŽINIOS.

K. MAKAREV1CZE

SALI UN A
Labai yardi arielkęle, įšalta* bararakas 

ainiu ir paikus Havanos cigarai,
256 Wallace at. New Haves, Conn.

Kad aš dabar parduodu vyriškus če- 
verykus No. 6. 6^ ir 7, šventadieni
niai, kurie buvo -įįo $^Į50 dabar $2.50 
ir mažiau. MotMiškt&l No. 3, 3% ir 
4, kurie buvo poT$3;Oftodabar $2.00 ir 
mažiau ir ant visų kitų tavorų nu
mažintos kainos.

IRANAS BUKAUSKAS, < 
4601 So. Paulina Įs£, Chicago, Hi.

Kas atsiųs gaus taj juokingą knyj^ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”. ■ Čia galima ir "Katalikas” pirkti irg. 

užsirašyti.  g

GERIAUSIĄ VIETA
Del pirkimo, auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, rpilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojųmų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi katąliogų dykai. Tai
sau visokius dzie^orėlius ' ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE,
3226 8.HĄLK1ED ST. CHICA(JO, ILL.

4012
Street

Tel. Oakland 1441

JUOZ. RICK1S
781 Cliffort Av., Rochester, N, Y.

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rlckį eik kas
dienę, Jis priima kožnę vienų Gilt* 
ford Ave. Henrykampo. Lai kiek
vienas ^atsilanko. . Pirmas Lietuvių 
vieėtaitiĄ■ ■■■-■-

' ^ HOme Phone5OT2. ■ '

■•i. .. ■ ■-?

Js W. Zacharewicz,
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Bxaminavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariusso pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtautį.

911-33rd St.
Tel. Yards 5428

Kartus Laszai Del Skilvio. 1
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! J

Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio. Yra tai vienatine' 
gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt. t

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

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje.
Mano adresas tokie: f

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

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami
e 

Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertolgyste, mes 
ar im e cash register} kuris tiks jąsu 
by kokiai krautuvei. * ■

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius 
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

--- ----- - Kaina ju nuo $15.oo ——
Tbufokuokit ar rašykit Kataliogo.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Register} už mažiau 
pinigą nė kokia kita firma ant pasaulio.

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.
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Administracija Liet. Teatr. 
Draugystės po priegloba Šv. 

Martino.
Nik. Overlingas, Pirrrin.,

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

3206 Auburn Av..
Ant. Kasparas, Prot. Rašt i"., 

3239 Auburn Av.
Dem. Kadzievski, Pin. Bastin 

1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas. 

3244 S. Morgan St.

REŽISIERIUS TEATRŲ. 
Martinas Z. Kadzlevskis, 

2?f4 So. Morgan St

Administracija Dr*tes Šv. 
Stanislovo V. ir K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis, Pagelblninkas, 

4608 So. Wood St. 
Paulins P. Baltutis, Prot. Rašt, 

3244 So. Morgan St
Jurgis Brazauckas, Fin. RaSt., 

4530 So. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierlus, 

4513 So. Wood St

Administracija Drostes Sv, 
Mateušo Apaštalo.

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

Antanas Mazelanskis Pagelbininkas, 
3302 Co. Morgan St.

Nikodimas Overlingas Bast. Prot 
3245 So. Morgan St.

/.■tanas Kasparavičia BaHi. Fit.
3239 Auburn Ava. _ •

TTazimieras P. Sirus Iždininkas,
918 — 33rd Strset 

Xgn.’tas Brazauskis Knygius, 
3220 Illinois Court.

Šv. Mykolo Dr-stės Wilkes- 
Barre, Pa. Administracija: 

Silvestras Pileckis, " Prezidentas,
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-Prezidentas, 
501 New Grand St.

Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
34 Logan St.

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logan St.

Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St ' 

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

Paieškom klerko į Storą, mokančio 
atsakančiai darbą, taippat kad prisi
dėtų prie kooperacijos Storo. Atsi
šaukite laišku: Lithuanian Coop. Store 
42 W. Leonard St., Grand Rapids, 
Mich. (29—31)

Paieškau savo tikro švogerio Juo
zapo Satausko, Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., Klebiškiu gmino. Pra
šau atsišaukti ant . sekančio adreso:

Klemensas' Naujokas,
375 Onderdonk Av., Brooklyn, N. Y.

inf .j. I - y ' ;

Lotai! Lotai!
Tik $225.00 ir aukščiau

Paieškau savo pusbrolių Petro ir Jo
no ,paeina iš Kauho gub., Panevėžio 
pav., Ramigalos • parapijos ir Jenonų 
sodos, 
pats ar 
nią ant

3825 S. Kedzie Av.

Turiu svarbų dalyką, 
kas kitas teiksitės duoti 
adreso:
Antanas .rVertelka, 

_—1—_ Chicago,

Jie 
ži-

III.

Ant 46 gatvės S. Fairfield Av. So. Wash, 
tenaw Ave. S. Talman ir S. Rockwell St.

Administracija D. L. K. Vy
tauto Politiško Kliubo.

WILKES BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 So. Grant St.
, J. Až.is, Pagelbininkas, 

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

168 N. V'ashingtci St.
P. Aceviče, Rašt. Prot.,

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

J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Beese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery Si.

Administracija Draugystės
Lietuvos Sūnų. No. 1.

ANT TOWN OF T AKE.
Tam. Petrok as, Pirmsėdis, 

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

4600 8. Paulina St.
Juoz. žalandauskas, Prot. RaSt., 

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

Antanas B. žemaitis, Kasierlus, 
4731 So. Wood 2_.

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

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

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

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

Kun. M. Kraueuuas, Kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn Ave.

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

Paieškau savo • tėvo Domininko Go- 
tauto, paeina iš Kalvių sodos, Kra
žių parapijos, Raseinių pav., Kauno 
gub., apie 7 metai atgal gyveno To
ledo, Ohio, vidutinio ūgio, apie 50 
metų senumo, viena; akis ruda, o antra 
mėlyna, aš jo sunūs jau mėnuo kaip 
atvykau čia į Ameriką, norėčiau pa
simatyti, nes mane paliko išeidamas 
metų ir pusės, 
tas 
aut

Oraugisczių reikalai.
PASKOLOS IB BUDAVOJIMO 

DĖSTĖ KEIŠTUTO No. l.r-
Godotini akcijonieriai!

Teiksitės pribūti ant prieš- 
metinio susirinkimo, kuris atsibus su- 
batoj, 29 d. liepos, 8 vai. vakare, J. 
Ridiko salėj, 3251—3 Illinois Court, 
kertė 33 gatv. Būtinai turite pribūti, 
nes bus rinkimas naujos vyriausybės 
ant ateinančių metų, už nepribuvimų 
$1 koros.

Meldžiame atnešti postkartę sū sa
vim kaipo ženklą pribuvimo ir ati
duoti sekretoriui.

Su godone,
M. Z. Kadzievskis, Prez.,
S. A. Pilackas, Sekr., 

J|003 W. 22nd St.

670

Jąs pats ar kas kfc 
iš viengenčių inalonėsite pranešti 
šio adreso:

Jonas (įotautas,
W. 18 St., - i Chicago, 

(29—31)

ANT PARDAVIMO.

ui.

ra-Parsiduoda forničiai ir naminiai 
kandai, labai pigiai, ant keturių rui
mų. Norintiems pirkti labai gera 
proga. Tegul atsišaukia po antrašu: 
Juoz. Bukauskis, 1701 S. Union St., 
Chicago, Ill.

Ant pardavimo kampinis saliunas, 
22 metu išdirbtas biznis, locnas lea- 
sas, parsiduoda ant lengvų išlygų, 
nes savininkas turi kitą interesą. At
sišaukite pas: John Ciciora, 2822 Ar
cher Av., Chicago, Ill. (30—32)

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų. 
'(J. M Tauancviče, pirinininkar, 
O ’ t 3244 $o. Morgan St., -.

' 3- -Ridikas, kaperius, 
Chmieliauskas, raštininkas. 

3231 Auturn Av.

SUSIRINKIMAS.
Draugyste Šv. Juozapo L. Mirimo 

(ant Town of Lake) turės savo pus
metinį susirinkimą nedėliojo, 30 dieną 
liepos, 1911 m., 1 vai. po pietų, sve
tainėje parapijos šv. Kryžiaus, ant 
45 ir So. Wood gatvių. Kiekvienas 
sąnarys privalo pribūti, nes turime 
labai daug svarbių reikalų ant ap
svarstymo. Tėmykite sąnariai, jog 
bausmė už nebuvimą ant pusmetinio 
susirinkimo 50 centų.

Su godone,
J. Zalandauskis, Pirmsėdis, 
J. J. Pelekas, Raštininkas, 

4558 S. Marshfield Av.

Ant pardavimo bučernė ir grosernė. 
geroje vietoje ir biznis senai išdirb
tas. Parsiducs pigiai, nes savininkas 
turi neatbūtinai išvažiuoti į Tėvynę. 
Gera proga. Atsišaukite po antrašu: 
B. Waidzunas, 2396 Blue Island Ave., 
Chicago, Ill. 7 1 (30—32)

ministracija Dr-tės Šv.
Juozapo Laim. Sm.

TĖMYKITE NARIAI.
Dr-stė šv. Matėušo laikys savo mė

nesinį susirinkimą, nedėlioję' 30 dieną 
liepos š. m.,, salėje parapijos švento 
Jurgio ant 32 Place ir Auburn Avi. 
Kiekvienas privalo pribūti, nes yra 
daug svarbių dalykų ant apsvarstymo. 
Su pagarba,

Nik. Overlingas, Sekr., 
3245 S.. Morgan St.

Parsiduoda krautuvė visokių mu- 
zikališkų instrumentų, laikrodžių, žie
dų, baisekclių, siuvamų mašinų, auksi
nių, sidabrinių ir geležinių daiktų. 
Biznis varomas jau 18 metų ir eina 
gerai, bet savininkas, iš priežasties li
gos turi parduoti. Yra gera proga 
narinčiam pasinaudoti, nes~ t'ąi vieta; 
apgyventa lietuviais, lenkais ir anglais. 
Gali tapti turčium, i trumpą finiką. 
Atsišaukit į “Kataliko” Redakci
jų. . *Į30-32)

Juozapas Zalaudauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

irgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 
4535 So. Honore St.

Juozapas Paleckas, Prot. Rašt.,
į 4558 So. Marshfield Ave., 
Ls Przijalgauskis, Finansų raštinin.
Į 4723 So. Marshfield Av.
[Stan. Anučauskas. Kasierlus,
I 4559 So. Hermitage Ave.

idministracija L. L. U. 
Kliubo.

PARK, WILKES BARRE, PA. 
lomas Cikauauskas, Pirmsėdis, 
I 78 Lee Park Ave. 
Įofllius Faustas, Pagelbininkas, 
’ 78 Oxford St.
uozas Adominas, Prot. Sekr.,

R. f. D. Nfa. 1. Box 172.
Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis. Kasierlus, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

Susirinkimas
Susivienijimo Lietuvių Na
mų Savininkų atsibus pėt- 
nyčioj, 28 d, liepos 1911., 
J. Ridiko svetainėje, 3251 
Illinois Court, 8 vai. vakare. 
Kiekvienas būtinai privalo 
pribūti, nes bus apsvarsto- 
ma svarbus Susiv. reikalai.

Su pagalba,
J. M. Tananeviče, pirm.
J. K. Chmieliauskas, sekr. 

3231 Auburn avė.

Ant pardavimo grosernė ir bučernč 
su namu ir vienu .lotu. į Vėrtelgystė 
randasi labai geroj vietoj, tarp lietu
vių ir lenkų apgyventa. Gęra proga 
del lietuvio. A. Laskovski, 4861 
Northcott avė., East Chicago, HI.

(28—30) ’

Parsiduoda saliunas su visu -inren- 
gimu už mažą kainą, geras biznis, lie- 
.uvių apgyventoje vietoję; priežastis— 
savininkas išvažiuoja ant farmos. At
sišaukite pas Matuš Ho'.ša, 1711 8. 
Union St. 28—30).

Ant pardavimo krautuvė arbatos, 
kavos, sviesto, kiaušinių ir. kitokių 
grocernės daiktų, labai pigiai, geroje 
lietuviais ir lenkais apgyventoje ap
linkinėje. Pasinaudokit iš pręgos, 
nes savininkas turi parduoti kuogrei- 
čiausia. Norinti gali atsišaukti į “Ka
taliko” Redakcija arba per Telefoną 
Normai 185. (28~t30)

Lietuvių Vakarėlis.

“Kataliko” Kliubo 
Administracija.

~ EDWARDSVILLE, PA.
i Mo:. Stragis Pirmsėdis.
i 446 Main St.
| Jonas Kučinskas Raštin.

238 Slocum St.
1 __________

Administracija Lietuviškos 
į Tautiškos Draugystės 
L “Vienybė”.
L S. Pocius Pirmsėdis, 

670 W. 18th St.
Į Stan. Radaviee, Protokolų Rašt., 

1823 String St.
L M. J. Tananevicze Kasierius,
| 670 W. 18th St.
I J. Girgždas Pirmin. Padėjėjas, 
t 913 — 19th PI.
I Jonas Simanas, Finansų Rašt., 
I 2037 Canalport A v.

)r-stė Šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av. 
J. Vasilkus, Pagel b., 

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

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

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

4447 So. Honorp St.

-s te Lietuvių Jaunikaičių 
dainos Mylėtojų.

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

j. Vasikauckas, Pag., 
2409 S. Hcyr.e Av.

s. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. ISth.St.

J. NeverancKM, Fin. Raštin.,
2154 W. 24 St.

M. Palion’s. Iždini nkaa, . '
2323 S. iftavitt St

Vanduo visur ant lotą įvestas. Geriausia proga 
Lietuviams 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. "

Atsišaukite prie savininko:

J. M. TANANEVICZE
Chicago3244 S. Morgan St.

Tolnphon* Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

“ St
3502 So. Halsted Street Chicago, ill,

GYDYTOJAS M Ignotas Stankus M. D.
~ ~ -------jpabaiggs daktarišką mokslą universitetą valstijos Indiana,

ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta- 
B New ¥ork Port-Graduate MEDICAL

JsLggMH *■ SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy- 
’KuSF/.;'?'! dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa- 

ė? baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr.
STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 

ar;apolis, Ind., kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
■WjnRMRNy atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užgansdinan- 

V - imoniJai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie-
čitį. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus 

’ ai?./1 daktarus, įrengė savo locną naminį ligonbutį ir:

DYKAI. — Pirkite pas mus $6.00 
vertės tabako ir išslskirkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 1. Naujausias im
portuotas fonografas, su didelia nike
liuota dūda ir rekordu, kuris grajina 
garsei ir aiškei. Kiekvienas gali turėti 
savo name koncertą. 2. Geriausia 
armonika vokiško išdirbinio su notom 
ir ttt. 3. Gražus nikelinis laikrodis 

. su muzike. Kiekvieną kartą muzika 
1 grajina 10 minutą. 4. Gražus, padai- 
ų tinti vyriški arba moteriški laikro
di dėliai. 5. Stalavi tarankiai gražioje 
L1 dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli 
K šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 

šaukštukas cukrui. 6 Rašomoji ma
šinėlė, 
vartoti, 
siskirti: 
grafijoms su muzike, ioy2 col. augštą. 
Gražu užboną alui, su muzika, 8ya co
lio augščio, su gražioms figūroms, ka
da uzboną paimi muzika grajina, o ka
da pastatai vėl perstoją.

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

Kam prekės nepatiks, gali jį su
gražinti.

kurią 
Apart 
gražų

6 Rašomoji ma- 
kiekvienas 

to duodame 
albumą

iš- 
foto- z

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

TEL. DR0WER 285

Kleker’s Photo Studio
Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakau. — 
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su di
džiausiu pasistengimu: veselijų, kliubų ir visokios rūšies foto
grafijas. Mano specijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 
fotografijų iš mažų į dideles. Aplaikę paliudijimą senatvės nuo 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jūsų fotografiją į rėmus.

1645 West 47-th Street. CHICAGO

K 20 metų senas laikraštis g
8 “LIETUVAI

Išeina kas Petnyčia Chicago, 111

Delei atsilankymo musų 
miestan žinomų lietuvių 
tautos dirvoje veikėjų, Ger
biamųjų: kun. Juozo Tumo, 
buvusio “Vilties” redakto
riaus, ir kun. Kastanto Ąl- 
šauskio, “Saulės” dr-jos 
pirmininko Kaime, kuriems 
butų malonu susipažinti su 
žymesniais Chicagos lietu
viais, Karaliaus Mindaugio 
Kliubas šių svečių pagerbi
mui surengė lietuvišką, va
karėlį, kuris atsibus utar- 
ninke, rugpiučio 1 d. š. m. 
šv. Jurgio K. parapijos 
mokyklos svetainėj, 32-roji 
gat. ir Auburn avė. (ant 
Bridgeport^). Vakarėlis 
prasidės 8 vai. vakare. Bus 
parengta vakarienė, lietu
viška muzika, dainos, šokiai. 
Įėjimas svetainėn vienas 
doleris ypatai. Tikietus ga
lima gauti “Kataliko” ofi
se ir ineinant svetainėn.

Ant pardavimo saliunas, geroje,, lie
tuviais apgyventoje 'vietoje, netoli' iie- 
tv viškos bažnyčios, - biznis išdirbtas. 
Gera proga lietuviui. Priežastis' par
davimo, savininkas serga ir nori iš
važiuoti į Tėvynę. Norinti gali atsi
šaukti po antrašu: 3338 Auburn avė., 
Chicago, Ill. (29—31)

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
,; Jeigu sergi.ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas m an g ypatiškal arba 
'laišku, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs, kad 
esu pabaigęs didesni daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
sokių spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių, nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu
silpnėjimų sveikatos. Teįp.-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingųirneregu- 
lariškų mėnesinių, baltojų tekčjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikąlingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepęnyse ir žarnose, viską t| su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei iž.už menką mokestį. Darau teip-gį operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų. Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas’ Išgydau su naujausio budo operacija repturą, už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš- 
kai, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij, o aš suprasta 
viską ir ištyręs duoąiu rodą, o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar kitose šalise.

Atsilankantiems ypatiškal ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
UfeOKBUTJ. Biednus gydau DOVANAI.

Dr. įpintas Stankus M.- D.
1 ū. ^fiso: no 9 ik 12, no 2 ik 4;ir no 6 ik 8 vakare. Nedėliomi no 1 ik 5 vakari

8ji Laikraštis, “Lietuvą”, 8 puslapių, didelio
I formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal- 
I pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil-

* nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- 0 merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
|n te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 M lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatrą- 

liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
J “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Valgi stijuose Šiaurines Amerikos: — ■k Metams $2.00, pusei metų $1.00.Įį| Kanadoj ir Mexike:-r

Metams $2.50, pusei metų $1.25.In Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš-
w patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
W Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per Ld pačto Money Order] arba pinigais registruotame laiške ant išieisto- 

jo rankų, adresuojant šiteip:

R A. OLSZEWSKI,
J 3252 So. Halsted Sh, Chicago, III.
M RAŠYK tuojau., o gaual vien, “Uetuvo.” nuatcrj ant pažiuro, dykai.

~«<SHLAND

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

Varde Kliubo,
Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalinga dfergina lietuviškoje 
krautuvėje už pardavėją (Dry goods). 
Mokestis atsakantis už darbą, taipgi 
yra reikalaujamas paliudijimas. Malo
nėkite atsikreipti po No. 715 — 120 
St., W. Pullman, IR. (22-W)

Ant pardavimo Bučernė ir .grbcer- 
nė geroje lietuvių -ir lenkų apgyven
toje vietoje, senas biznis ir gerai iš
dirbtas. Priežastis pardavimo rį. ne
sutikimas partnerių. - Norinti pirkti 
gali atsišaukti:- New City Savings 
Bank, 4601 So. Ashland Ave.,. Chi
cago, Ill. (29—31)

PLUMBERIS .
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

r. atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue, ; ChJcago, HL

Telephone Yards 4527. ; '"

DU-KART NEBE LINT S LAIKRAŠTIS

TalephoncVarda 31O4k!

Po surašo mantos, suradome, kad 
mes turime gana daug užsilįk'šių, ma
dų koncertinų iš 76 ir 102 rakto, — 
taipgi labai gerų perdirbtų antra- 
rankių koncertinų. šios yra par
duodamos už pusę arba trečdalį kai
nos,. nes turime padaryti vietą del 
naujos rųšifls, kuri bus trumpame lai
ke. Tarpe šių instrumentų yra ne- 
kurie atsižymėjusio išdirbinio, kaipo 
tai r Lyon & Healy, Majestic F. Lan
ge, ; the Real Queen ir Wunderlich; 
Jus galite ingyti vieną iš šių instru
mentų, maža kiek inmokant ir ant 
lengvų mėnesinių išmokesčių. Mes' 
tąippat priimame jūsų seną koncertu 
ną kaipo dalį inmokesties. Jaigu ne
gali ateiti pažiūrėti, parašykit post- 
tai card į Mr. Edward A. Repp 
musų .koncertinų Depajtamentp, • p, jią 
pribus pas jumis su šaihpėliais.

LYON & HEALY, 
Adams & Wabash Av.. Chicago, m.

(29—33)

“k$AULE”
.1*»4 •> s® x ' ■ii’ -• ■*’

YRA TAT VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

f 2 ANT NEDĖLIOS

Kelną kas utarnlnkas Ir petnįĮdla.
----------------- ? PRENUMERATA KAŠTUOJA:——-----—

AMERIKOJ ’epušei matų ą»i.z®j ... . -

EUROPOJ f RosiJoj ir Lietuvoj $3,50, Angliją U11V1VJ joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South III., v loholoy City, Ps

VYRAI! Dr. ZINS
! Sena patyrusia ir pasekminglaasia specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

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

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

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

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

|$gydau visiškai Ilgas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų.
Nemokėk už nnpn.nkmlngų lydymų—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale. Silpnumas, Pra
žudytos Pajicgos, Gyslų Išty- 
simas. Kraujo Užnuodųimas, 
Szlapumo Nubegimai. -

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. _
VISISZKO ISZQIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 

’ sakančio gydymo, o išlygos yra labai. lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbamo Liatuviszkai.

Dr.ZINS, 183npsaS CHICAGO

Išgydo, kad birtam stoikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

KRAUJO . 
U2NU0DIJ IMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervine. Szun
votes. Niežas, Hcinorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas '■ 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, 1*4 
sanejusios ir nerviškos moterų 
ligos.
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% VIETINES ŽINIOS.
Pigesnis gazas.

Paskutiniame prieš vaka- 
cijas savo posėdyje miesto 
valdyba pagalios po ilgai ko
vai vienbalsiai priėmė re
guliuojančią' gazo kainas 
lentelę. Dabar gazo kaina, 
pradedant nuo 75 centą už 
tūkstantį .-pėdų, bus nuola
tos per penkis metus maži
nama, kol neprieis 68 centą 
už tūkstantį pėdą. Kaip 
žinoma, iki šiam laikui ga
zo kaina buvo-85 centai už 
tūkstantį pėdą. J. .

Pigesnis telefonas.
Lygos valdininkai kurie 

su tokia energija kovojo už 
pigesnį gazą, dabar laimė
ję, nutarė pradėti kovą su 
telefoną kompanija už pi
gesnį telefoną. Kovos obal- 
siu bus “ centinis telefo
nas”. Gazo ir elektros ko
mitetas pasamdė žinovą 
profesorią Bemis, kuriam 
bus mokama $50 algos į die
ną, ir kuris turi trumpam 
laike surasti ir prirodyti, 
kukiuo’ budu yra galimas 

'pigesnis telefomj vartoji
mas. Savo raportą žinovas 
turi išduoti ateinančiame 
miesto valdybos posėdyje, 
kuris susirinks 25 dieną 
rugsėjo. Daugumas alder- 
mamj labai prijaučia viena- 
centiniam telefonui.

Telefomj kompanija į tą 
visą kreivai žiuri ir nori 
ginties. Tad žinovas turi 
prirodyti, kad toji kompa
nija iš savo indėto kapitalo 
turėtą pelną net iš viena- 
centimo telefono. - *

Kariuomenės bandymai.
Grant parke nuo pereito 

panedėlio prasidėjo iš įvai
rią stovyklą suplaukusios 
kariuomenės bandymai. 
Bandymuose dalyvauja apie 
10 tukstančiij kareivhj po 
vadovyste generolo E. C. 
Young. Aplinkui bandymą 
vietos pritaisyta sėdynės 
deį publikos, kuriose gali 
sutilpti 30 tukstančią žmo- 
nią. Tais kareivhj bandy
mais norima parodyti visus 
geriausius ir paskučiausius 
karo dirvoje gabumus.

Bet, gal, žingeidžiausiu 
dalyku bus skaitlinės pra
gyvenimo produktą, ku
riuos vyriausybė turėjo su
pirkti užlaikymui tokios ne
dirbančią žmonią armijos. 
Tos skaitlinės perstatoma 
sekančiai:

Šviežios jautienos 48.120 
svarą, sudintos jautienos 
7.000 sv., kumpią ir lašinią 
6.120 sv., žuvą 2.590 sv., 
duonos 55120 kepaliuką, ka
vos 4.410 sv., arbatos 980 
sv., cukraus 8.820 sv., svies
to 7.350 sv., tauką 2.940 
sv., žirnią ir pupelią 5.250 
sv., ryžią 1.400 sv., bulviij 
49.000 sv., kiaušinią 4.080 
tuziną, pieno 1.960 galioną, 
žvakią 750 sv., muilo T.960 
sv., kopūstą 3.290 galvą, 
raugintą agurką 1.960 ga
lioną, druskos 1.960 sv., ci- 
bulią 1.050 sv. kukuruzą 
3.920 sv., ledo 12.000 svaru.

Kaltinamieji paliuosuoti.
Kaipo auka savitarpinės 

darbininką kovos keletas 
mėnesią atgal liko užmuštai 
W. Altman. Tame dalyke 
liko suareštuoti ir apkaltin
ti keli uniją darbininkai. 
Dabar pasirodė, kad svar
biausias liudininkas F. Par
dee pats yra kriminalistas, 
pataisymo namą auklėtinis 
ir nekurį laiką išbuvo pa- 
mišėlią ligonbutyj. Atsi

žvelgiant į tai, teismo pro
kuratorius Wayman liepė 
išmesti iš teismo bylą prieš 
tris uniją vyresniuosius. 
Tokiuo būdu tuojaus liko iš 
kalėjimo paleisti S. O,Don
nell, T. Kearney ir J. Gar
vin, kurie buvo kaltinami 
kovo 22 dieną kotelyje 
Briggs nužudyme W. Alt
man’o.

McNamarą apgynime.
Chicago's Darbo Federa

cijos skyrius savo posėdy j e 
nutarė išsiųsti Indiana vals
tijos gubernatoriui peticiją, 
idant - šis iš Kalifornijos 
gubernatoriaus pareikalau
tą sugrąžinimo brolią Mc- 
Namarą. .

Atskiros darbininką uni
jos taippat nutarė rinkti 
aukas apgynimui ir McNa
marą bylos vedimui.

Nauja Chicagos pirmenybė.
National Pickle Packer 

Ass’n konvencijoje, kuri 
atsibuvo Palmer House ko
telyje, išskaitliuota, kad 
Chicago į metus sunaudoja 
700.000 bušelią raugintą 
agurką (į bušelį telpa 500 
agurką) arba 350.000.000 
agurką. Visuose Jungti
niuose Amerikos Valsčiuo
se sunaudojama tiktai 5 
kartus tiek kiek viename tik
tai Chicago. Tatai Chicago 
yra geriausia sviete agur
ką pardavimo rinka. .

Detektyvas nušauta.
Ant kertės N.,Ashland ir 

Ohio gatvią liko nušautas 
detektyvas T. -A., Schweig, 
kuris labai uoliai tarnavo 
prie policijos nuovados W. 
Chicago avė. Mirtis ištiko 
Schweig’ą tik pora šimtą 
pėdą nuo savo namą, p. n. 
541 N. Ashland avė., kur jo 
laukė pareinant žmona ir 
du vaikai. Detektyvas la
bai smarkiai persekiojo gy
vąją prekią pirklius, tatai 
yra manoma, kad nuo to
kią pirklią revolverio ku- 
lipką jisai ir žuvo. Polici
ja, stropiai ieško intariamą 
piktadarią.

Beturčią likimas.
Nelaiminga beturčią šei

myna, susidedanti iš James 
Gordon, Helena Gordon ir 
penkią mėnesią dukters Ka- 
tie-Rosa, ištisas tris savai
tes išgyveno po atviru dan
gumi Jefferson parke.

Gordon’as buvo tramva
jaus motormanu. Tą pačią 
savaitę, kurioje ant svieto 
atėjo dukrelė, jisai neteko 
darbo ir paskui jau negalė
jo gauti kito darbo. Priėjo 
iki tam, kad liko išmestas 
iš kambario ir su žmona bei 
kūdikiu turėjo apsigyventi 
gatvėje.

Nuskurę, alkani nelaimin
gi beturčiai Jefferson par
ke išgyveno net tris savai
tes tokiame varge, kol po
nia J. Taylor, 1339 W. 
Adams gat., jau kelis kar
tus patėmijus tokį Gordo- 
n’ą gyvenimą, kreipėsi po- 
licijon, kuri motiną ir kū
dikį atidavė ligonbutin.

Tokis tai beturčią liki
mas!...

$2 už minutę.
Aviatoriai, kurie daly

vaus orlaivią lakstyme 
Grant parke Chicagoj, gaus 
už lakstymą ore $2 už mi- 
nutą. Tie aviatorią laksty
mai prasidės 12 dieną ir tę
sis iki 20 dienai rugpiučio. 
Didžiausia lakstymo dovana

$10.000, likusioji W 
pinigą bus išdalinta į 9 da-
lis, nuo $2.000 iki 150. Tuo
se lakstymuose bus išban
dyta viskas, kas šiandie yra 
išrasta aviatikos dirvoje. 
Pimiausiai bus lenktynės į 
tolį, toliau į augštį; bus ban
doma: pakelti. orlaiviu į 
augštį didžiausias svaru
mas, greitumas iškilimo į 
augštį, mėtymas bombą ir 
tt.

Gudriai apvogė.
Sumanus vagis labai gud

riai apgavo 17 vakarinės 
miesto dalies gyventoją.. 
Atėjo jisai pas juos kaipo 
telefoną taisytojas ir iš
kraustė pinigą dėžutes, ku- 
riosna telefonuojant inme- 
tama penkcentinis pinigas. 
Paprastai jisai tokiuo budu 
apgaudavo, kad pirmiau į: 
savo auką telefonuodavo, 
jog ateinąs ten žmogus per
mainyt telefono aparatą. 
Paskui tasai vagilius atei
davo ir be jokią ceremoniją 
išsiimdavo iš dėžutės pini
gus. Pagalios vagystė liko 
susekta ir telefoną kompa
nija privertė savo ėmėjus 
apmokėti vagiliaus padary
tus nuostolius.

Prasta priežiūra.
Seward gatvės gyvento

jai, tarpe Canalport ir Lum
ber gatvią, iš. miesto ad
ministracijos labai smar
kiai reikalauja apsaugoti 
gyvastį, o ypačiai šios apy
linkės vaiką gyvastį.

Tenai yra didelė; gili duog 
bė, iki pačią kraštą pripil
dyta vandeniu, kurion šio
mis dienomis įpuolė du vai;-s 
kai' Bassie Ala y wor m, 31/2 
metą amžiaus, nuo 1814 ,Se^. 
ward gatvės ir A. Tdlinska,' 
4 metą, nuo 1840 Howard 
gatv. Vaikai tiktai ačiū 
greitam apsižiurę j imu i iš
gelbėta nuo tikros mirties.

Dabar tos apylinkės gy- 
ventojai-piliečiai rengia 
formalinį protestą prieš to
kią miesto šeimininką be
tvarkę.

Piktadaris areštuota.
John C. Hartzell, buvęs 

Joliet kalėjimo auklėtinis, 
gyvenąs p. n. 1232 Wash
ington bout, pakliuvo į po
licijos rankas ir atiduotas 
kriminaliniu teisman už in- 
silaužimą į narną statymo 
darbininką unijos preziden
to S. O’Donnell’o biurą, p. 
n. 232 N. Clark gatvė. Pik
tadaris liko areštuotas vals
tijos prokuratoriaus biure, 
kur su savimi atsinešė įvai
rius unijos -dokumentus ir 
poperas, pavogtas iš O’Don
nell’o biuro. Užklaustas, 
jisai negalėjo ' atsakyti iš. 
kur tas poperas ~ gavo. 
Unijos sekretorius doku
mentus pažino ir piktada
ris suareštuota.

Pereito j savaitėj “Kata
liko” ofisan apsilankė iš 
Alaskos keliaujantis į Ka
nadą valdiškais reikalais 
Alaskos imigracijos inspek
torius, advokatas Krauču- 
nas. Paskui lankėsi šiomis 
dienomis iš Europos Chica- 
gon atkeliavęs gerb. kun. 
J. Tumas, buvęs “Vilties” 
redaktorius.

Gazai kūne.
Gazą susirinkimas kūne 

gimdo didelius nesmagu
mus ir kentėjimus. Atsa- 
komiausias tokiuose atsiti
kimuose vaistas yra Trine- 
rio American Elixir of Bit
ter Wine, kurs reguliuoja 
vidurią malimą, išvalo virš- 
kinimo „ organus ir palaiko

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., * Chicago, III.

k • • • l •į uos geriausioje tvarkoj. 
Patartina vartoti pilvo, ke
peną ir- ?arną ligose, kadan
gi jis labai gerai į tas svar
biausias žmogaus organiz
mo dalis feikia. Gydo vi- 
durią užkietėjimą, taipjau 
greitai palengvina visokiuo
se galvos skaudėjimuose, vi- 
durią rūgimą, reumatiškuo- 
se, ir neuralgiškuose kentė
jimuose, nugaros skaudėji
muose ir širdies supyki- 
muose. Reikįa vartoti viso
kiuose atsitikimuose nevir
škinimo, nevarškumo, apeti
to nužudymo, diegliuose, 
mėšlungiškuose traukymuo
se, kaip kad ir sveikyn ei
nant, kuomet reikalaujama 
sustiprinamą vaistą. Gau
namas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland avė., Chicago, Dl.

Kiekvienoj Amerikos valstijoj rasi žmonių, vartojančiu Severos Gyduoles.
“Jusu gyduoles atsiekė savo tikslą mano atsitikime.” V; Kratochvil, Bancroft, Neb.
"Visos gyduoles, kurias man prisiuntete. turėjo puikias pasekmes.” Jos. Lysek,

Carneyville, Wyo.
"Severos gyduoles prieš Cholera ir Greitąją išgelbėjo musu vaikui gyvastį.” _

Stephen Treblik, Woodford, Va.

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

Priima bankon pinigas , 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 pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

Nusilpimas įiegu
' ne visuomet yra senatvės priežastimi, nes 
tankiai jis seka kartu su sunykimu jakną ir 
virškinimo organą, arba paprastai parodo 
nusilpusį kraujo stovį. Pakelk sveiką vei
kimą jakną, skilvio ir žarną, palaikyk savy
je Veiklumą ir Gyvumą, vartodamas

Severos Gyvasties Balsam
Suaugę ir nusilpę žmones

Silpnos motinos ir nukamuotos moterįs 
Išblyškę ir mažakraujes mergaites

Visi atranda jame sveikatos Ir gyvasties šaltini. Kaina 75c.

Prie Severos Gyduolią pridedama lietuvią kalba spaudinti patari
mai. Ištikimus gydymo patarimus noriai suteikiame kiekvie

nam, kuris tik parašys į musą Gydymo Skyrią.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

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

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. ‘Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms.bus,atdarąs iki 
9 vai. vakaro?Trupi ikišiolei.

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

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

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

DEL NUO
numalšinimo suerzintu nervą, su
stiprinimo nusilpusios nervą syste- 
mos, atgavimo sveiko ir gaivinan
čio miego,

reumatizmo ir kryžkaulią skaudėji
mo, traukučią ir sustengimo raume- 
ną bei sunarią. subrinkimo, uždegi
mo, išsisukimo ir užgavimo,

vartok vartok

Severos Nervotoną Severos šv. Goth. Aliejų
Kaina 81.00 Kaina 50 c.

Parduodami visą ištikimą aptiekorią ir gyduolią pirklią. Pirkdamas bent- 
kokias gyduoles, visuomet reikalauk “Severos” ir neimk kitokią. Persitikrink, 
kad ant viršelią yra pravarde: /

W. F, Severą Co. ””

Bankinis Kantaras
=Pirkimui Laivakorčių.—-- =

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu liniją išvažiuojantiems ir atvažiuo 
jautiems Amerikon. Mes turime visas laivą kompanijas, ant kurią parduo1 
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyta 
kad nepatekti į rankas apgaviką, kurie nuo keliaujančią pinigus išvilioja. Pel 
musą bankinį kantorą tūkstančiai žmonią atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienai 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas. ’

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

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

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

~ TOWN OF LAKE
SAVINGS BANK,

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. , Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

Čionai paduodame laivą surašą:
Iš Krajaus In Krają
$ c KOKIA LINU A./ $ c

40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dieną .. 33.00
38.00 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 dieną 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dieną 30.00 ir 32.00
2.50 Vaikai mažiau vieną metą..............................      2.50

Vaikai nuo vieną metą iki 12 metą, moka pusę kainos .......... —
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxą $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortės kainos.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.Ashland tAv. Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už Budėtus pinkus musų ban- 
koj duodamo čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius^ ir jie -tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant Real 
Estate. Perka ir parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $2.50 metams. Parduo
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis svieto.

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lėtus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis,

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis efisas užsidarys 6 valandų vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyįUoms. 
Kitoms viinms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai.1 wj-fa.ro, kaip jk'ii Iklsi, _

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkuną ir Tarp Tilžės
5.00 ...... ............................  Hamburg................................... 4.85
5.25 .,..................................    Bremen    5.20
7.10 ....................................           Antverpen...... ......... ...................... 6.95
6.70 ..............................  Rotterdam       6.60

Vaikai: 4 metą lig 10 metą pusę, nuo 10 metą pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

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

Visiems lietuviams žinoma, kad musą bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musą Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:
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