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| Politiškos Žinios. B

Iš Rusijos.
Nuo 1 dienos sausio 1911 

metais visuotiną mokinimą 
įveda 273 apskričių žemie
tijos, 65 miestai ir 4 guber
nijų žemietijos. Jau rūpi
nasi įvesti visuotiną moki
nimą, bet dar negavo pa
šalpos 60 apskričių žemie
tijų, 118 miestų ir 2 guber
nijų žemietijos. Tam tiks
lui dar nieko nesirūpino 26 
apskričių žemietijos ir 765 
miestai. Nuo 1 dienos sau
sio vyriausybė išleido nuo
latiniam pradinių liaudies 
mokyklų palaikymui žemie
tijose — 14.529.180 rub., 
miestuose 
mokslo apskričiuose — 6- 
220.256 r., persikeliančioms 
mokykloms — 199.510 r. ir 
atskiroms mokykloms — 
50.840 rublių. Laikinės 
pašalpos: žemietijoms — 

^281.197 rubliai, mies- 
004.100 r . apskri- 

■1^?— 3.640.607 r. ir at
viroms mokykloms — 339- 
H6 rub. Paskolos žemieti- 
|liis išduota — 3.535.086 r. 
» miestams — 963.089 rub.

tuose. Paskutinėmis die
nomis nustojo mokėti mo
kesčius manufaktūrinės fir
mos Aleksandrovske, Gadi- 
ačke, Elisavetgrade, Char
kove ir kituose centralinės 
Rusijos pramonijos mies
tuose.

828.148 r.

Žitomiriaus gubernatorius 
gavo žinią apie valstiečių 
agrarines riaušes dvare 
Trošči, prigulinčiam gra
fui Nirod. Valstiečiai nai
kina laukų ežių ženklus ir 
užgrobia dvaro žemes. Į 
dvarą maištininkų numalši
nimui gubernatorius išsiun
tė isprauninką su karei
viais.

Charkove uždengta pro- 
fesijonalinės raidžių rinkė
jų sąjungos skyrius, turin
tis 439 narius. Priežastimi 
buvo tas, kad valdybos na
riais buvę trįs darbininkai, 
buvusieji pereitais metais 
uždengto sąjungos skyriaus 
nariais.

Čionai perstatoma karo laivas “Michigan”, dalyvavęs tomis dienomis ma- 
nebruose Atlantiko pakraščiais. Manebrų pasekmės laikoma slaptybėje.

klausyti. Ramaus budo 
gyventojams tenai nėra vie
tos.

Pabėgusiųjų nuomone, 
dabartinė vyriausybė jo- 
kiuo budu negalėsianti 
Meksiko sutvarkyti; esą 
reikalinga svetimos viešpa
tystės įsimaišymas.

VISOKIOS ŽINIOS.
Meksike, Juarez miesto 

apylinkėse valkiojasi gerai 
apsiginklavęs liberali? burįs. 
Laukiama jų ant miesto už
puolimo.

Taškente nakčia padary
ta nenusisekęs pasikėsini
mas ant Taškento geležinke
lio dirbtuvių viršininko in
žinieriaus Čubenko. Pasi
kėsinto j ai, kelis kartus iš
šovę, pasislėpė. Čubenko 
pirmiau gavo daug grąsini- 
mų per laiškus iš darbi
ninkų.

;a.

I Nepaprastos valdininkų 
Vagystės arba tiesiog plėši
kai surasta Siberijoj. Prieš 
kis vagystes išrodo visai ne
žiniomis net garsių inten- 
Intų vagystės ir kitokios, 
■vizija senatoriaus Mede
li kasdiena iškelia aikštėn 
■siog pasakines sensacijas. 
■Sanitarinis traukinis su- 
■įinta tiktai dėlto, kad ja- 
■ perdaug jau buvo išvog- 
B. Sudeginta ir antras pre- 
■ų traukinis, kuriame bū
ro vežama brangi geležinke- 
rio taisymui medžiaga. Me- 
ižiaga buvo išvogta ir par- 
iuota. Traukinis sudegin- 

Gelėžinkelio kontrolie-
■iai atvažiavo, apžiurėjo ir 
ĮĮustatė protokolą apie ne- 
■aimingą atsitikimą, kuria- 
ŠJFųie “sudegė visa medžiaga”.

Innokentijevo stoties vir
šininkas išaikvojo ir išpar
davė už septynis milijonus 
rublių įvairių siunčiamų 
prekių. Kuomet plėšimas iš
ėjo aikštėn, dalykai! įsimai
šė kelių ministerijos augštas 
-valdininkas ir viską pakrei
pė taip, kad jokio tyrinėji
mo padaryta nebuvo. Sto
ties viršininkas su paaugš- 
tinimu pervestas kiton vie
ton. Kiek jis prisiplėšė mi
lijonų naujoj savo vietoj, 
pakol dar nežinoma.

Sorokin o stoties rūmai 
pradėjo griūti nuo silpnos 
■pigios statymo medžiagos. 
Šiuomet atvažiavo revizijos 
ĮBtryti senato valdininkai, 
^Bnai sudegė.

Elster kurorte, Vokietijoj, 
nežiniomis jau kelios die
nos vieši premieras Stolypi
nas. Vasarnamis, kuriame 
jisai gyvena, labai stropiai 
saugojamas slaptosios poli
cijos būrio ir į namus nieko 
pašalinio neįleidžiama. Ei
na gandas, kad Stolypinas 
daugiau jau prie valdymo 
nebegrįš. Kandidatu į mi- 
nisterių tarybos premierus 
vadinamas generolas 
chomlinovas.

Fallieres sušaukė savo ka
bineto specijalinį posėdį. 
Ministerių nusprendimas 
nežinomas. Anglijos karo 
laivynas tomis dienomis 
rengėsi atlankyti Norvegi
jos uostus, bet šiandie kilus 
Morokko reikaluose - nesuti
kimams, laivyno kelione at
šaukta ir tasai laivynas bu
siąs pasiųstas į Morokko pa
kraščius. Tą patį rengiasi 
padaryti ir Francija.

Vokieti jos-gi laikraštija 
kursto savo vyriausybę 
grumties su Francija ir An
glija. Ir jei Vokietija tų 
kurstymų paklausys — bus 
baisus karas, kuris labai 
lengvai galės pakeisti 
dienų Europos žemlapį 
tokiuo.

šių 
ki-

ze-

Su-

Pramatoma karas.
Iš Francijos rašoma, 

gei už Morokko reikalus ka
ras šiandie neišvengtinas. 
Viešpatystės svetimu geru 
negali pasidalinti. Bet ta
me- atvėjy Vokietija per
daug statosi. Ji šiaušiasi 
prieš Franciją ir Angliją. 
Negalima perdaug nusitikė
ti, kad Vokietija kibtų į dvi 
galingas, kaip ant vandens, 
taip ir ant sausžemio, vieš
patystes, ty. į Franciją ir 
Angliją. Tai butų jai per
daug. Nors negalimas tai 
daiktas, tečiau apie karą 
karštai kalbama ir tas ga
li ištikti, jei Vokietijai nu
sibodo ramus gyvenimas. 
Kadangi Vokietija tiek 
daug karščiuojasi, Francija 
su Anglija taisosi karan. 
Ar karas bus ar ne, bet apie 

fabrikantų aną nūdien plačiai kalbama.

jo-

Anglijos parlamente 
trukšmas.

Anglijos parlamento 
mesnysis butas, ligšiol pla
čiai pagarsėjęs kaipo ra
miausias savo parlamentari
niuose sprendimuose, andai 
pavirtęs į trukšmingiausią 
sceną, į chaosą.

Kliksmai, staugimai, šu
kavimai ir juokai beveik iš
risią valandą tesėsi ir neda
vė ramiai vesti posėdžius. 
Atstovai it piemenįs plūdo
si. Daugiau kaip per 20 
metų nematyta bute pana
šaus trukšmo. Atstovai iš
juokė ir keikė Anglijos pre
mierą, sir Herbertą H. As
quith. Jis pavadinta “išda
viku”, “redmondiečių”, 
“patriku Fordu” ir kito
kiais epitetais. Prikišta 
jam net amerikoniški dole
riai.

Šešis sykius premieras 
buvo pakilęs kalbėti ir pa
siūlyti butui pataisymus, 
kokius padarę lordai savo 
apgynimui kas link “veto”, 
tečiau negalėjo kalbėti, ka
dangi opozicija jį užrėkė. 
Buto pirmininkas prašė ir

viskas nieko negelbėjo, jo 
žodžių visai neklausyta.

Premieras pasikėlė sep
tintu sykiu, kad prakalbė
jus; tečiau jam vėl neleistą, 
riksmais. Matydamas;; :jpš 
gei rainy bešnekus galima, 
sulaukti, pr^i^As liepa t 
sy damas tį^šimi garsiai 
apreiškė, joge) k&raliiis pa
sinaudosiąs savo (teisėmis ir 
pakviestas itgujkis lordus 
lordų butan, jei atstovai at
mestą “veto’^’bi^ų, arba jį 
norėsią pataisytų

Premiero grasinimus opo
zicija priėm^u<|^is ir pa 
sityčiojimaiš^IšS^irdo bal
sai: “Išdayijas^-

Irlandai (ąįria^ir radi
kalai tuo .^•pi^įijnksmai 
sveikino tąį^re^^b neat
mainomą pra^ešiĮįįą;

Biliuj “vėto” ąpeina tas, 
idant apribayiis lordų buto 
valdžią. Betmel^Į jiems at
stovams regįs Jo?dų viešpa
tavimas reikalingas, jei jie 
tokius trukšmus kelia.

pulkų skaitlinis stovis bu
vęs daug mažesnis, negu 
kad reikalavo įstatymai, 
idant tuo budu sumažinus 
.kraštui išlaidas. Provizo- 
'riiic bet vyriausybė visus 
kareivius sušaukus tarnauti 
ir armiją? 22:000 vyrų pasi
daugino. Bet- kuomet tos 
armijos palaikymas pasiro
dęs perbrangus, kareiviai 
paleista į nannis ir iš anų 
palikta beveik tik trečdalis, 
arti 8.000 žmonių. . <

Portugalijos laikraštija, 
p ir visa viešoji opinija iš- 
i eiškia persitikrinimus, jo
gai Ispanija slapta remian
ti Portugalijos monarchis- 
tus, kaip morališkai, taip 
ir medžiagiškai. Delei to 
Portugalijos laikraštija 
pradėjus aštrią kampaniją 
prieš Ispaniją.

Kaip ten nebūtų, tečiau 
iš Portugalijos teisingų ži- 
pių beveik negalima gauti, 
kadangi ant telegramų už
dėta aštri cenzūra.

Portugalijos monarchistai.
Portugalijos publicistas 

Homen Cristo, žymaus mo
narchist© sūnūs, nesenai 
Paryžiaus laikraščio “Ma
tin” korespondentui apreiš
kęs, jogei buvųsis Portuga
lijos karalius Manuelius as
meniškai valdąs Portugali
jos monarchistų judėjimu. 
J ei monarchistai sukelsiu 
revoliuciją, tatai buvęs ka
ralius pats eisiąs kovon su 
republikonais. Sosto atga
vimui jis pašventęs visą 
trečdalį savo turtų ir Por
tugalijoj turįs į 100.000 sa
vo šalininkų, kurie jam gel
bėsiu atgauti sostą.

Apreiškęs taippat toliau, 
kad jei ne ginklų konfiska
vimas, tatai monarchistai 
butų jau anksčiau pradėję 
revoliuciją. Cristo nuomo
ne, Italijos ir Ispanijos 
dvarai esą prielankus mo
narchijai, bet tam griežtai 
priešinga Francija..

Popežius Pijus X išnaujo 
peršalęs ir daktarai patarę 
Jo Šventenybei pertraukti 
visokius kasdieninius užsi
ėmimus, net ir audiencijas. 
Bet pavojaus nematoma.

« "" -

Kanados premieras Lau
rier ir jo valdžia nuspren
dę išrišti dabartinį Kana
dos parlamentą, jei šis ne
sutiksiąs priimti savitarpi
nės prekyboje sutarties su 
Jungtiniais Amerikos Vals
čiais.

Ispanijos karalius Alfon
sas savo garlaiviu “Giral- 
da” iškeliavęs į Angliją, 
pas karalių Jurgį, Regis 
jis ten norįs su Anglijos ka
raliumi pasitarti apie Mo
rokko reikalui.

Lodžiaus fabrikantai per- 
pvena bankruto dienas, 
ranešama apie visą eilę 
ianufakturos 
mkrutų ir kituose mies- Antai Francijos prezidentas grasė nusimal sinti, bet tas

Monarchistai gerai apsi
ginklavę

Kaipo pranešama iš tikrų 
šaltinių, Portugalijos mo
narchistų ginkluotes užpuo
limas ant savo tėvynės, 
Portugalijos, su .kapitonu 
Corciere priešaky, -esąs tik 
laiko klausimas.

Monarchistai turipti nau
jausio sistemų ginklus, par
gabentus salį Ispanijon iš 
Belgijos iį| Vpkietijos. 
Taippat tuj&ti ifį kulko
svaidžius Mąjimo sistemo.

Monarchistai Susitaisę 
Ispanijoje, išilgai Portuga
lijos sienos. 4 Nežiūrint Is
panijos tvi|tinimų apie 
ankštą taip tautinių įstaty
mų pildymą^ai vienok Por
tugalijos monarchistai Ispa
nijoje viešaj; su ginklais la
vinasi ir jiems tame darbe 
visai nekenkiama. ..t į-

Portugalijoj viešpatau
jant karaliui kariuomenės

Meksikoriai bėga iš savo
• tėvynės.

Į San Antonia, Texas, an
dai atkeliavę iš Meksiko 
daug svetimžemių ir pačių 
meksikonų, kurie delei gi
musios Meksike betvarkės 
bėga į Jungtinius Amer. 
Valsčius.

Pabėgėliai pasakoja, jo
gei Torreon ir valstijoj Co
ahuila viešpataujanti bai
siausioji anarchija, taip kad 
piliečiai netik bijosi praras
ti savo lobius, bet, kas ar
šiausiai, ir gyvastis.

Jie tvirtina, kad šalyj 
santykiai esanti tokios rų- 
šies, jogei nesama vilties 
ten sulaukti prideriamos 
tvarkos. .

Revoliucijos laikais atsi
radusios plėšikų gaujos, ku
rie užpuldinėją ant aplinki
nių išsiskirsčiusiai gyve
nančių piliečių, jų lobius 
plėšią ir priverčia savęs

Nuo 25 gegužio Rusijoj per 
vieną tiktai savaitę, pagal 
dabar suvestą statistiką, 
sudegė 389 kaimo valstiečių 
kiemų su visu judamuoju ir 
nejudamuoju turtu, 507 
miestų savasčių-sodybų, 1 
stiklų dirbtuvė, 1 malimas 
su javų ir miltų sandeliu, 1 
ledų dirbtuvė, 1 garlaivis. 
Žmonių sudegė 59, o 3 pali
ko netinkami darban.

Sekančią savaitę ugnis 
sunaikino 1.118 valstiečių 
kiemų, 1 didelį malūną, - 
prekių garlaivį su 64 tūks
tančiais pūdų prekių, 1 di- 
didelį brangių prekių sande
lį, Lodžiaus fabrikų gele
žinkelio sandėlius, 6 žibalo 
šulinius, 1 pliušines materi
jos dirbtuves, 1 cerkvę. 
Žmonių sudegė 5. Dega Si- 
berijos taiga (miškai).

Persijos parlamentas 
reikalavęs rezignacijos 
dabartinį Persijos premierą 
Sipahrahą, kuris nužiuro- 
mas susinešime su ex-šachu, 
kad pastarajam sugrąžinus 
sostas. Tuo tarpu už ex- 
šacho galvą paskirta $100- 
000 dovanų. Iš to viso pa
sirodo, jogei tenai ex-šachas 
neturįs jokių teisių, jei už 
jo galvą siūloma dovanos.

pa
pas

Portugalija prieš monar
chists ginkluojasi ir ant 
Ispanijos sienos nuolat pa
laiko 10.000 kariuomenės, 
kadangi monarchistų gin
kluotas įsiveržimas laukia
ma kasdieną. Monarchistai 
iš savo pusės tvirtina, jog ii 
jie turinti tiek pat kariuo
menės.

»
- -• - - .............. n-

Iš Konstantinopolio, ra
šoma, kad sultanas Mehmed 
V labai pavojingai susirgęs 
inkstų ligą. Padėjimas esąs 
blogas. Susirgęs po toli
mai kelionei, iš kurios nese
nai sugrįžęs.

«
Andai per miestą Berlyną; 

prasinešus smarki vėtra su 
perkūnijomis ir lietumi. 
Kelis priemiesčius vanduo 
užliejęs. Kelis asmenis per
kūnas užmušė. Nuostoliai, 
labai dideli.

•

Kadangi buvęs Portuga
lijos karalius Manuelius 
ėmė viešai prieš dabartinę 
respubliką konspiruoti, Por
tugalijos ministerija nu
sprendė parduoti visas ka
rališkas žemes ir gautais 
pinigais atlyginti skolas. Iš 
tų turtų manoma išrinkti į 
penkis milijonus dolerių.

Vokietijos ^konservatistų 
laikraštija tomis dienomis 
ėmė labai uiti francuzus so
či j alistus, kurių pakaktinai 
priviso Vokietijoje, ir kurs
to valdžią tuos soči j alistus 
ištremti. Laikrašti jos nuo
mone, tie socijalistai Vokie
tijoje galinti sukelti darbi
ninkų revoliuciją, kuomet 
už Morokko reikalus butų 
apskelbtas karas.

*

Persi j on sugrįžęs ex-ša- 
chas tuo tarpu nei nemano 
Persijos išnaujo apleisti, 
bet aplink save renka spė
kas ir mėgįsiąs traukti ant 
sostainės Teherano, kad 
atgavus prarastas sostas. 
Iš Peterburgo rašoma, jo
gei Rusijos biurokratija vi
sai nemananti kišties į Per
sijos reikalus, o juo labiau 
Anglija, kuri seniau už 
besimaišymą ir pačią Rusi
ją stabdžius.

1
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štančių rub.

sri-

—Morgan in Boston Herald.

Ar Manueliui teks dar pasiekti Portugalijos vainikas?

z\ AM Į apie taipagalvokitr, į
I Žinios, iš Lietuvos.- Mį-

Kauniškis dienraštis 1 ‘S.
■ GARDINAS. z- TeL” paskelbė žinių, ku- 

• 7 ' TH v • Mų atkartojo ir kai-kurie
Slonimo apygardojeledai y:pniaus laikraščiai, buk ne

išmušė 6Q0 dėšimtiniiį,.4ąvų senaį- susitvėrusi 2-jį Kau- 
ir 500 dešimtinių - pievų. no ■ savitarpės ; paskolos 

draugija S žadanti ; • jptadėįi 
leisti ■■‘-.A nauj^ į >;?U^tįVįų 

pAWvwvq -M W^ai
y: PAN> y.ĘZ Y b.
Birželio 6 d. vaikščioda-|mas-toš riiaugį^s;vį|d^bos 

Gvaldų, Antanų IgnatavUl mas.„ų)o mugę lenkų patririnario p.' Sx..Banaičio Spaus- 
čių, Petrų Kaščiukų, Ani- jotas- Zidor^vičius (Sulen-. tuvėje. . Del tos. žinios esa- 
eetų Meškauskų, Matų-Na- kėjęs kurpius lietuvis) ieš-1 me gavę iš p. S. Banaičio 
kų, Norbertų Pakalnį, Pra- kojo po mugę bajorų ir pri- pranešimų, ', jog minėtoji 
nų Stulginskį, Benediktų ėjęs mano giminaitę, sako: draugija nei jo spaustuvėje, 
Šveikauskį, Izidorių Tarno- pasirašyk, tamsta, po pra-- nei'kur kitur jokio laikraš- 
šaitį; į dijakonus: Petrų šymu į vyskupų, kad rflums, čio nemananti spauzdinti 
Liepų; į kunigus: Lionginų bajorams, butų sakomi pa- nei leisti, nes tai visai ne- 

mokslai kas šventadienis įeina dr-jos darbavimos
11 ir 13 išlaikė lenkų kalba; ši atsakė nesi- tin. 
ir tapo priimti rašysianti. Tada Zidoravi- (“Viltis”),
seminarijon šie čius nustebęs sako: kaip tai ------ ----------

ŽEMAIQIŲ SEMINA-.
■ : RIJOJE. 7

Birželio 19 d. J. M. , Že
maičių vyskupas Girtautas 
įšventė į subdijakohus;šiuos 
Žemaičių seminarąjoą\klie
rikus: Jonų Atidarą, Stanis
lovų -Eduardų • Baltrimų, 

: Juozapatų Bardžių, Povilų

InČurų.
Birželio 

egzaminus 
Žemaičių 
jaunikaičiai: Andrius Abel-įgali būti? aš žinau ii’ pa-l KYBARTAI, 
tinis, Jonas Buldanis, Le- žįstu tamstų ir tamstos te- Suvalkų gub. 
onas Virkutis, Antanas Žo-|vėlius, juk esate bajorai.] Kybartai stovi prie 
romskis, 
nas, Albertas
Petras Rauda Šteil, Jonas I man lenkiški pamokslai ne-

-—Steponaitis, Juozas Tuma- reikalingi. Zidoravičįus pa
vienis, Petras Freitag, Po- aiškino, kad jiems prašymų 
vilas Jasienskis, Pranas rašyti įsakė kai-kurie Vil- 
Uksas, Juozas Mačernis ir niaus kunigai. Gyrėsi buvę 
Danielius Martinaitis. Ke- ir pas valdytojų kun. Mi- 
liolikai duota pataisos. chalkevičių.

---- ----------- Pas mus lenkus galima 
NEMAKŠČIAI, ant pirštų suskaityti; su- 

Kauno gub.--------- lenkėjusių kiek daugiau, ii’
Birželio 9 d. Dievo Kūno tai jie turi pusę gegužinių 

šventėmis buvo pas mus pamaldų ir pusę pamaldų 
procesija. Apėjo apie 5 Širdies Jėzaus, ir kas antrų i 
varstus. Procesija ėjo ke- šventadienį 9 vai. turi pa-

• liu ant šv. Traicės koply- mokslų; per didesnius at- 
čios, per Pažeriu dvarų ir laidus, Velykas, Kalėdas ir 
per Pažeriu sodžių sugrįžo rekolekcijas ir visados sa- 
atgal. Diena pasitaikė pui- komi lenkiški pamokslai, 
ki, žmonių buvo daugybė. Seniau, : kleb(maujant dar 
Pažeriu dvare kun. kamen- kun. Chodoravičiui, lenkai] 
dorius pasakė pamokslų, teturėjo vienas gegužines 
Viskas buvo puikiausioj pamaldas, o daugiau nieko, 
tvarkoj, tik buvo pastebėti- Matyt, kaip visur, taip ir 
nas maršalkų šiurkštus, ne- pas mus kaž kas kursto su-

Pru- 
Petras Lukašiu-1 Bet ši atsakė: mes Lietuvos Į sų sienos, prie geležinkelio, 

Piebalgis, bajorai, o ne Lenkijos ir kuris eina nuo Kauno į Ka
raliaučių. Prūsų pusėje su 
Kybartais susisiekia Eitkū
nai. Kybartuose yra dide
lė geležinkelio stotis ir 
muitinė. Pats miestelis vis 
auga .didyn ir gana gražiai 
atrodo. Prie muitinės dir
ba apie 800 darbininkų — 

Įvyru ir moterų. Vyrai .už
dirba nuo 60 kap. ligi 1 r., 
moters po 30 kap per dienų. 
Miestelyje priskaitoma apie 
5000 šeimynų. Yra pravos
lavų cerkvė. Bažnyčios lig- 
šiol nėra, ko labai gaila, nes 

'jaunimas ištvirkęs: girtuo
kliauja, mušasi, o artimiau
sia bažnyčia 
už, kelių varstų. . Jau daug 
metų, kaip rengiasi Kybar
tuose statyti bažnyčių. Jau 
ir vieta buvo duota ir ak
menų privežta.. , Dabar jau 
trečiu kart kvhartiečiai ima 

padorus su žmonėmis elgi- lenkėjusius kurpius ir kito- rupinties bažnyčios staty- 
• mu.

Labai mums, Kybartų gy
ventojams, linksma pasida- 

l _ .re, kad 23 d. birželio atsi-
LUKšIAI, lankė pas mus Jo Malonybė

Naumiesčio apskr. musų vyskupas. Mes tie- 
Lukšių bažnytkiemis nuo siog nesitikėjome, kad Jo 

1907 m. tapo vėl girtuoklia- Ekscelencija teiksis pas mus 
vimo vieta, nes tais metais atvykti. Kad ir labai nu- 
išnaujo vietinių gyventojų ilsęs, nes Virbaliuje tų die- 
rupesčių atidaryta čia kar- nų suteikė sutvirtinimo 
čiama, kuri prieš tai treja- Sakramentų daugiau kaip 
tų metų buvo uždaryta. Nuo porai tūkstančių žmonių, 
to laiko girtuokliavimas ir visgi mus aplankė. J o Ma- 

' peštynės Lukšių bažnytkie- lonybė apžiurėjo žemę, kur 
myj tai paprastas dalykas žadama statyti bažnyčia, pa- 
Įveik kiekvienų šventadienį, laimino susirinkusius žmo- 
I Birželio 25 d. Lukšių baž-Įnes. 
nytkiemyj buvo V. Jėzaus 
Širdies atlaidai. Susirinko 
daug žmonių. Girtybės 
įstaigos buvo pilnos “sve: 
čių”. Girtavimas pasibai
gė tuo, kad trįs Zyplių dva
ro bernai “iš meilės” už
mušė iš Lipkių kaimo An-1 balių kaimai išėjo viensėdi- 
tanaičiukų, siuvėjų, nesenai jomis. Žemė derlinga, daug 
sugrįžusi iš Amerikos žmo- yra durpių, gerų ganyklų, 
gų, kurio suvis nepažino. Ūkininkai galėtų gerai gy- 
Mušė, manydami, kad jisai venti. Bet kur tau — kiek- 

nesirupina, kaip tik J jų priešininkas. Be jo, ge- vienas turi skolos. Vargo 
didesnį nuošimtį ga- rokai apkūlė dar jo brolį, priežastimi yra tai, kad 
kitų draugijų nariai, supiaustė jam galvų ir vei- daugelis apleidžia ūkį ir ei- 
girdėt, reikalauja 6 dų. Pamatę, kad tai visai na Amerikon, o kiti labai

• Virbaliuje,

mos. Kunigas su ŠŠ. Sak- kius ponus.
ramentu ėjo apsuptas vai-Į Lietuvos sūnūs.

__ __ nikų iš gėlių, kurį nešė vai- 
alfomis palerinomis ap

sisiautę; iš šalies buvo ga
na puikus reginys; keista 
tik buvo, kad drauge su ku
nigu apsiaustos vainiku ėjo 
ir musų bajorės lenkės. 
Daugumas žmonių iš to pa
sipiktino. Kaip žmonės pa
sakoja, tokia procesija ėjo 
tais keliais tik 1860 m.

Svajonė.

yra negera’ kųd tėvai duoda 
§hyo vaikais _ig mažens ra
gauti po truputį degtinės ir 
alkus ir kad paskum tokis 
Vaikas pakrauta gerti ir už
augęs pasilieka girtuokliu. 
Taigi kad .įsliyktų girtuo
klystė musų krašte, pirmi
ninkas patarė* kad tėvai pa
tįs negertų’ir, kaip galėda
mi, gintų savo vaikus nuo 
alkoholinių gėrimų. ’ Pas
kum buvo aiškinta alkoho- 
liaus kenksmingumas žmo
gaus sveikatai. Vietinis 
klebonas kun. Baltuška pa
skaitė susirinkusiems apie 
platinimųsi blaivybės kito
se šalyse ir nurodė, kaip rei
kia tvirtai kovoti su girtuo
klyste. Pabaigoj susirinki
mo prisirašė blaivybėn dar 
keli nauji nariai. Nors pa
baigoj metų gal ne vienas 
norės save Išsibraukti iš 
draugijos dėlto, kad šiuos- 
met reikia didesnė mokestis 
mokėti, bet blaivininkų 
skaičius nuo to nesumažės, 
nes per kiekvienų susirinki
mų prisirašo naujų po kelis 
asmenis.

PAŠVINTINYS, 
Šiaulių apskr.

Nedėldienyje, 12 birželio 
išleista lioterijon gramafo- 
nas. Pagal sukalbio, maga
ryčiomis htidėta 13 rub. 50 
kap. Dažniausia atsitinka 
pas mus, kad tokias maga
ryčias prageria, o pasigėrę 
kaip-kada?' da gi susipeša. 
Dalis dalyvavusiųjų Loteri
joje ir dabar dabai spyrėsi, 
kad magaiyčhį pinigus bū
tinai pragėrusi Bet pasi
rodė visgi tokių, labai my- 
inčių degtinėlę ir alutį, ne- 

perdaug ir daugumas, ke
liems apšviestesniems pata
rus, tuos13-rub. 50 kap. nu
tarė sunaudoti, taip:

Joniškio miestelio pade
gėliams 10 rub. 35 kap., iš
sirašyti laikraštį — 3 rub.

kap. Gražus pavyzdis!
L. Krzyževičius.
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VILKAVISKIS, 
Suvalkų gub.

d. birželio Merkiškių

teko: A. Berukštis, B. Ker- 
ševičius, J. Kazlauckas.

Kadangi liepos mėnesyje 
ketinama sušaukti Kaune 
visuotinas “Blaivybės” su
sirinkimas, tai jau nuo 
Darsūniškio skyriaus inga- 
liotinis paskirta kun. J. Ča
plikas ir M. Talevičius.

Nutarta bausti tokius na
rius, kurie lankys smukles 
ir aludes. Už pirmų kartų 
priimta viešas papeikimas, 
antrų — pabaudos 25 kap. 
trečių visiškai prašalinti iš 
draugijos.

Toliau svarstyta apie ar
batinės atidengimų, kuri 
Darsūniškyje būtinai reika
linga.
į Malonu,yra, kad Vilniaus 
gub.- daugiau ir daugiau 
tveriama girtuoklybei ža
bangų ir, tikiuosi, kad su 
laiku žmonės visiškai ne
duos plėtotis tam žmonijos 
neprieteliui.

Labai didelį įspūdį pada
rė Darsūniškio blaivinin
kams karšta prakalba ir 
pamokslas atsilankiusio 
Darsūniškyje visos “Blai
vybės” draugijos pirminin
ko

■ singai, bet tos historijos yra 
naujos ir mylintiems tokias 
sensacijas labai indomios.

Kuomet barone Vaughan, 
karaliaus sugulovė, turėjo 
karaliui pagimdyti sūnų, 
karalius tuokart sau ieško
jęs kitos draugės.

Brukselio dienrašty “So- 
ir” pasirodęs apskelbimas, 
jogei nekursai suaugęs ir 
pasilaikantis ponas norėtų 
sueiti pažintin su jauna, pa
togia panele. Tuomet ka
ralius mylėjęs ir gerbęs jau
nas darbininkes. Ant ap
skelbimo atsiliepusios gal į 
30 mergelių, bet nei viena 
jų karaliui nepatikus. Ka
raliaus bičiųoliai tuokart 
sugalvoję kų kitų. Perrė- 
dę vienų draugijos 
darbininkę ir toji 
atlošus savo rolę.

Kuomet paskui karalius 
tų damų vienų žygį sutikęs 
Ostende, daug nusistebėjęs, 
kad jo minimoji mergina 
buvus išsipuošus kaipo di
džiausioji ponia. Iš to at
sitikimo bet karalius dikčiai 
turėjęs džiaugsmo, kad toji 
mergina pasinaudojus gra
žiais laikais jo draugijoje.

Bar ones Vaughan rezi
dencijoje tankiai būdavo 
rengiami muzikaliniai vaka
rai. Karalius, kuris nebu
vęs didis muzikos mylėto
jas, tuojau po vakarienei 
pasitraukdavęs nuošalion 
vieton (žinoma, ne vienas) 
ir labai retai išklausydavęs 
muzikos produkcijas.

Leopoldas II buvęs didis 
jaunų mergaičių mylėtojas, 
o iš mergaičių regis nei vie
na dar negalėjus pasiprie
šinti karaliaus pagundoms.

Tai vadinasi karaliaus 
gyvenimas. V*

Nesenai atvažiavęs, Pro
vidence, R. I. — Tamstos 
žinute laikraštin tilpti ne
gali, kadangi tamsta nepa- 
duodi tikros savo pavardės, 
be ko negalime ant savęs 
imti atsakomybės už tos ži
nutės teisingumų.

Našlis, So. Omaha. — Už 
žinutę ačių, bet sunaudoti 
jos negalime, kadangi jau 
pereitame (30) “Kataliko” 
numery tilpo žinutė apie tų 
pačių parodų.

damų į 
puikiai

M. D. — Už prisiųstų fel
jetonėlį ačių. Kiek patal- 
sę-patalpįsime. Mintis fa 
turinis geri. Paveiks lin|| 
guose sulyginimuose 
ris tamsta geriau suris® 
mintis ir saugotis perdau® 
neišeiti iš teisingumo ribi® 
Dar kiek šlubuoja sintaks™ 
ir gramatika, bet tai suly® 
ginant tokios mažai žymios® 
riaidos, kad viskas nuošė J 
diai užmušama fantazijosl 
įurtingumu. Prašome irj 
uoliau musų neužmiršti. ®25 

sodžiuje ūkininkų Kulvins- 
kų užpuolė plėšikai-galva- 
žudžiai. . .

Pirmiausia baisiai sukru
vino šeimininkę, paskui 
įsiveržė į antrų kambarį 
kuriame gulėjo šeimininkas; 
pirmiausia kirto miegan
čiam šeimininkui špatu per 
galvų, po tam varstė pei
liais, reikalaudami pinigų. 
Šeimininkas, melzdamas pa
likti nors gyvų, parodė lo
voje šimtų rublių, kuriuos 
vagįs tuojau paėmė. Bet 
galvažudžiams to pasirodė 
permaža. Ėmė nelaimin- 
gųjį žmogų mušti, reikalau
dami daugiau pinigų. Šei
mininkas pagalios liko vos 
gyvas. Tuomet piktadariai 
suskaldė kampe stovinčių 
spintų. Bet joje nieko ne
rado. Tųp tarpu šeiminin
kas kaip-tęn išįindo per lan
gų ir nuvęžliojo pas kaimy
nų. Kaimynas su šeimyna 
puolėsi pagalbon, bet va
giai pasįskųljino išbėgti. 
Dabar stropiai piktadarių 
ieško ir yra viltis surasti.

"i K. Demikis.

kun. Marmos.
J Mičiulis.

K. G. Lowell. — Patartu 
mėm tamstai arčiau susipa 
žinti su eiliavimo tiesomis 
Meldžiame rašyti žinutes į 
vietinio lietuvių gyveninil 
Eilės netilps. 1

ALUNTA, 
Ukmergės apsk.

Šis miestelis guli prie Vi
rintos upelės. Yra pada
vimai, kad stabmeldystės 
laikais šis miestelis jau sto
vėjo. Yra katalikų šv. Jo
kūbo Ap. bažnyčia, pastaty
ta Jokūbo Osciko 1534 met. 
Žmonių apšvietimas ir čia 
toksai-pat, kaip ir apylin
kėse. Tenka dažnai, ačiū 
degtinei, pasipešti,

Tiesa, randasi šios para
pijos ribose apšviestesnių 
ir gerokų inteligentų, bene 
butų gerai jiems čia pali
kus savo pėdus, savo darbo 
ir brangaus darbo vaisius 
naudai mus brolių tautiečių, 
sodiečių nelaimingųjų. Tad 
mažiau kalbos, o prie dar
bo!... Piščikas.

(“Šaltinis”).

J?

RED. ATSAKYMAI.

Juozas Bendoraitis.

KALVARIJA, 
Suvalkų gub.

Raudieniškių ir Skersa-

LEKAJAUS ATMIN
TINIAI.

Iš širdies ačiū taria
me musų Ganytojui už jo 
maloningų atsilankymų.

A. Špakauskas.

PAPILĖ, 
Šiaulių apskr.

Čion yra Vartotojų Drau
gija, kuri jau ketvirti me
tai kaip gyvuoja; matyti 
neblogai einanti. Pažymė
tina tečiau, kad musų žmo
nelių dauguma pirkinėją 
pas žydelius, net ir patįs 
nariai, nes tenai gali nusi- 
lygti ir magaryčių dar žy
das duoda.

Sunku žiūrėti į narių ne
susipratimų; daugelis nie
kuo 
kad 
vus; 
kaip 
nuošimčius ir tuo leidžia Į ne tas žmogus, kurį ketino I mėgsta lankyti miestų, kur 
draugijai pakilti, pas mus sumušti — užmušę išsigan- prageria savo pelnytuosius 
gi pernai metais buvo pa- do, ir norėjo atgaivinti, ta- 
skirta 8 nuošimčius, bet ir tai pylė skrybėlėmis ant 
tai nelabai buvo kiti paten- galvos jam vandenį, bet na- 
kinti, šaukė, kodėl ne 10 bagėlis jau neatgijo. Visa 
nuošimtis. Paskyrėme dar tų pamatę kaltininkai išbė- 
už išpirktas narių prekes 5 gi o j o, bet potam patįs pa- 
nuoš. sidavė į policijos rankas.

Šiais metais, matyti, Dabar tupi šaltojoj ir ver- 
draugijai gerai einasi; pre- kia... 
kių turi beveik už 8.000 r. Beveik visame Naumies- 
Dabar draugija persikėlė į čio apskrityje valsčių suei- 
p. Vizgirdo namus, prie rin- Į gos nutarė uždaryti šventi- 
kos. dieniais karčemas; laikas

butų tų-pat padaryti ir Lu4-

Andai Konstantinopoly® 
užgimęs smarkus gaisras,^ 
kuris sunaikinęs į 5.000 na-1 
mų turkais apgyventuose | 
priemiesčiuose. Regis ug- ] 
nis tyčia pakišta konstitu- j 
cijos priešais. Daug nužiu- j 
romų tame darbe asmenų I 
areštuota. Tūkstančiai gy-1 
ventojų netekę pastogės ir" 
,badauja. Sutaisyta pašel- 
pos komitetai.

skatikus. Vienas Skersa
balių ūkininkas kartų pasi
gyrė, kad per metus jis pra
gertus bent 300 rublių. Tai 
ir kur čia gali būti kas ge
ra?!

NEMUNAITIS, 
Trakų apskr.

30 gegužės ir 9 birželio čia 
buvo visuotinieji blaivinin
kų susirinkimai. Pirminin
kas kalbėjo apie tai, kaip

DARSŪNIŠKIS, 
Trakų apskr.

29 d. gegužės bažnytinia
me name buvo visuotinas 
Darsūniškio “Blaivybės” 
skyriaus susirinkimas.

Išrinkta nauja valdyba, 
kurion pateko: Pirmininku 
vietinis klebonas kun. J. 
Čaplikas, jo padėjėjų S. Za- 
parackas, kasierium J. Za- 
viSįtavięųis, nariu VI. Zykus. 
— Revizijos Komisijon pa-

J. J. Nienius, Wilkes- 
Barre, Pa. Tamstos pri
siųstus raštus turime. At
siradus laikrašty daugiau 
vietos, sunaudosime. Pra
šoma kų nors parašyti iš tos 
apylinkės lietuvių gyveni
mo.

A. J. Kv., Chicago. — 
Kas link Jovaro eilėse klai
dų, kokias Tamsta užtinki, 
meldžiama kreipties tiesiok 
į tų eilių autorių. Rasi, au
torius ir suklydęs berašyda
mas... Jovaro antrašas 
mums nežinomas.

P. J. Kingston, Pa. — Už 
prisiųstų žinutę ačiū. La
bai malonėtumėm tamstų 
turėti nuolatesniu į musų

Regis dar ilgus metus bus 
pasakojama apie skahdalus 
mirusio Belgijos karaliaus 
Leopoldo JI. Dabar jo vienas 
kamerdinierius (klapčius, 
lekajus), Henry Bataille, 
parašęs atmintinius, kurie 
netrukus pasirodysiu spau
doje ir kurie apšviesiu to 
mirusio karaliaus privatinį 
gyvenimų.

Bataille apie Leopoldų II
rašo historijas gal ir netei- laikraštį rašytoju.

• ■ , -ii?.;
5^ t''

Milijonierė vėl vagia.
Evelina Romadka iš Mil

waukee, žinoma policijai iš 
savo drųsių vagysčių, ku-‘ 
rias papildė prieš keturis 
metus Chicagoje, šiomis die
nomis savo draugus ir drau
ges naktinėse orgijose už
migdė chloroformu ir ap
vogė. Pasipelnijus svetima 
savastimi toji milijonierė 
automobiliumi kur-tai išva
žiavo ir policija jos dabar 
ieško. j

Yra tai moteris iš taip va® 
dinamos augštesnės draugi® 
jos, žmona turtingo Mil® 
waukee’s fabrikanto. Prie.® 
kelis metus toji keista mi® 
lijonierė už vagystes buvo® 
nuteista į sunkiuosius kalė® 
jimo darbus, vienok vyras® 
savo pinigais jų išpirko is® 
teisdarystės rankų.
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ĮĮĮĮamerikos žinios.
Senatas priėmė laisvos pir- 

klybos bilių.
Washington, D. C. — Jau 

kongreso priimtų laisvos 
pirklybos su Kanada bilių 
priėmė dabar ir senatas. 
Už bilių balsavo 53 senato
riai, priešai gi bilių tiktai 
27. .Visi pataisymai taip
pat perbalsuota ir bilius pe
rėjo originalinėj formoj.

Po tuorni patim bilium 
noriai pasirašė ir preziden
tas Taftas, dalyvaujant prie 
to svarbaus akto augštiems 
valstybės valdininkams.

Tų bilių dar turi priimti 
ir Kanados parlamentas ir 
tik tuomet jis Įgaus galę. 
Kanados gi ministėrių pre-, 
inieras Wilfrid Laurier yra 
to Juliaus šalininku .ir su
tinka net paleisti dabartinį 
parlamentą, jaigu Šis užsi
manytų eiti prieš bilių.. 
Sprendžiama, kad diliaus 
įėjimas gyvenimai! užsitęs 
dar kokius 6 mėnesius.

liauji susirgimai cholera.
New York, N. Y. — Gar

laivis Oceania, kuris atplau
kė vietiniu uostau iš Paler
mo, Genuos ir Neapolio, 
tarpe keliauninkų atvežė ir 
tris susirgusius cholera. Vi
si keliauninkai sulaikyta ir 
pavesta stropiai kvaranta- 
nai. Kitas vėl garlaivis 
San Gcorgio iš Neapoliaus. 
atvežė susirgusį cholerų vie
ną jūreivį. Ant garlaivio 
Kirby Bank, atplaukusio iš 
Meksiko, irgi patėmyta su
sirgimas cholera.

Bet pačiam New Yorko 
mieste dar nėra choleros, 

sprendžia, sveika
is departamentas, padaręs 
Ikteriologinius tyrinėji- 
us menamų dviejų žmo- 
!ų, susirgusių ne cholera li- 

gonbutyje Bellevue.

Boston, Mass. — Šiame 
mieste taippat apsireiškė 
cholera, būtent nuo tos ne
kviestos viešnios numirė 
T. Mastrudenico, kuri liko 
palaidota netoli salos Gai
lu’a, kur yra kvarantanos 
stotis. Sveikatos departa
mento viršininkas d-ras S. 
H. Durgin mano, jog epi
demiją turįs savo kontrolėj.

Straikerių riaušės.
Cleveland, Ohio. — Tar

pe streikuojančių rubsiuvhj 
ir streiklaužių iškilo smar
kios riaušės. Iš abiejų pu
sių apie 60 šovinių iššauta 
iš revolvelių. Du straike- 
rįai sunkiai sužeista. Jau 
po liausiu pribuvusi polici
ja susirinkusius darbinin
kus išvaikė ir daug žmonių 
suareštavo.

i Partijų konvencijos 
Nebraskoj.

Fremont, Nebr. — Tarpe 
abiejij demokratų partijos 
frakcijų dideli nesutikimai. 
Apie susitaikymų negali bū
ti nei kalbos. Nesutinkama 
delei prezidento kandidatū
ros. Bryan’o šalininkai 
galvų guldo už jo kandida
tūrų, kuomet priešingoji 
frakcija veda smarkių agi
tacijų priešai jį. Miesto 
centre krautuvių languose 
pasirodė paveikslai guber-

toriaus Harmon’o iš Ohio, 
ris statoma kontr-kandi- 
Itu prieš Bryan’ų. Laukia- 
i smarkios kovos.
Lincoln, Nebr. — Į repu- 
tkonų partijos konvenci- 
i pirmieji suvažiavo insur- 
iitai. Jais vadovauja 

kongreso atstovas Norris. 
Jie visomis pastangomis 
stengsis iš republikonų 
partijos nominuoti į kandi
datus ant prezidento sena
torių La Follette, kuris at
sižymėjo tokiuo priešingu
mu laisvos pirklybos biliui. 
Ir čia tikimasi smarkios ko
vos.

Riaušės kasyklose.
Pittsburg, Pa. — Susirė

mime tarpe kasyklos Mans
field Glendale, kurt priguli 
firmai Pittsburg«mCoal Co., 
anglekasių ir policijos, du 
konstabeliai, du pavieto de
tektyvai ir kuopa anglcka- 
sių liko sužeisti, nekurie ga
na . sunkiai. Keturiolika 
vyrų ir viena moteris su
areštuota, ir paleidžiama tik 
užsistačius $1.000 parankos.

Iš McNamarų bylos.
Los Angeles,*Cal. — Or- 

tic E. McManigal, kuris sė
di vietiniame kalėjime kar
tu su broliais McNamara’is, 
kaltinamus už sproginimų 
dinamito, ir kuris parodo 
prieš McNamarus, liko ap
leistas savo giminaičių, ka
dangi viską išpasakojo teis
mo prokuratoriui, ką tik 
tieji giminaičiai į jį kalbė
jo, kuomet jį kalėjime at
lankė. Giminaičiai laiko jį 
nepilnapročiu. Brolių Mc
Namarų byla prasidės 11 
dienų rugsėjo. Advokatas 
Darrow, kaltinamųjų apgy
nėjas, karštai rengiasi prie 
apgynimo, atidžiai sekda
mas apkaltinamojo akto 
punktus ir studijuodamas 
Įstatymų paragrafus. Ame
rikos Darbo Federacija by
los vedimui renka pinigus 
ir mano surinkti pusę mili
jono dolerių, jaigu tiktai 
reikėsių.

Milžiniškas tunelis.
New York, N. Y. — Mies

to kontrolierius Prender
gast ir kompanija Brodby 
Contracting Co. pasirašė po 
kontraktu statymo naujų 
požeminhj geležinkelio tu
nelių prie Lexington avė. 
Tų tunelių statymas reika
lauja milžiniškų iškaščių, 
išnešančių net $234.000.000. 
Darbas prie tunelių prasi
dės už dešimties dienų. Iš- 
kaščius sumoje $163.000.000 
padengia miestas, o $71.400- 
000 prideda tramvajų kom
panija Brooklyn Rapid 
Transit. Miesto majoras 
Gaynor buvo priešingas 
naujų požeminhj geležinke
lio linijų atidavimui tai 
kompanijai, kame ir grųsina 
uždėjimu savo “veto”.

Prieš imigrantus.
Ellis Island, N. Y. — Imi

gracijos valdininkai vėl 
griebėsi aštresnių įrankių. 
Imigrantai yra vis sunkiau 
persekiojami. Net jau su
laikyta daug asmenų, kurie 
Jungtiniuose Valsčiuose jau 
gyveno, turi čia savo savas
tis, turtingas šeimynas ir 
t. p. Tai yra pamokinimas 
ir musų ateiviams, idant jie 
pasistengtų išsiimti pilie- 
tystės poperas. , v

Kunigai bus mokinami 
agronomijos .

Minneapolis, Minn. — 
Albert E. Woods, dekanas 
agronomijos akademijos, 
nutarė įsteigti specijalinius 
agronomijos kursus dvasiš
kiesiems. Pagal Woods’o 
nuomonę, tokie kursai di
deliai pagelbės pažanginės 
ukininkystės propagandai.

Musių gaudytojų kontestas.
Worcester, Mass. — Dau

giau kaip dešimts didelių 
bačkų musių prigaudė 232 
kontestantai norėdami išloš
ti dovanas. Vienas vaikinas 
vienas prigaudė 1.220.000 
ir išlošė už tai pirmų dova
nų, sumoje $100 auksu. Pa
galios dar jis liko apšauktas 
kaipo musių gaudymo 
“šampi jonas”.

Tyrinėjamas bankų trustas.
Washington, D. C. — 

Kongresas nutarė padaryti 
tyrinėjimus, idant tokiuo 
budu persitikrinti, ar ištik- 
ro yra susitveręs bankų 
trustas, kuris kontroliuoja 
paskolas, vekselių reikalus 
ir depozitus. Atsakantį su
manymų tame dalyke kon
gresai! įnešė atstovas Lind
berg iš Minnesotos.

Tabako trustas naujoj 
formoj.

New York, N. Y. — Su
tinkant su augščiausiojo 
Jungtinių Valsčių teismo 
nutarimu, kuriuomi paliep
ta reorganizuotis tabako 
trustui, šio pastarojo val
dyba pradėjo vykdinti pa
viršutinį ir formalinį per
keitimų trusto į atskiras 
kompanijas ir firmas. Trus
tas kaip buvo, taip ir yra, 
persikeitė vien tiktai jo for
ma.

Didelė nelaimė.
Charlotte, N. C. — Pa- 

sažierinis traukinis, vežan
tis į pasilinksminimų sve
čius iš Durham į Charlotte, 
susidaužė su prekių trauki
niu, stovinčiu ant bėgių 
Hamlet’e. Baisioje nelai
mėje ant vietos žuvo 8 as- 
menįs, 87 liko sunkiai su
žeisti, o 28 asmenįs leng
viau, bet taippat skaudžiai 
sužeista. Sužeistieji spe- 
ci j aliniu traukiniu gabena
mi į Charlotte. Nuo sun
kių žaizdų daugelis nuken
tėjusių vargų beišliks gyvi.

Šieno stoka.
Niagara Falls, N. Y. — 

Pagal skaitlines, kokias su
rinko šieno augintojų susi
vienijimo suvažiavimas, 
šiais metais Jungtiniuose 
Valsčiuose bus didelė sto
ka šieno. Illinois valstijoj 
šienapiutė duos tiktai 55 
nuošimčius paprasto šieno 
užaugimo. Kitose valsti
jose bus arba panašus šie
navimas arba dar blogesnis.

Straikas užsibaigė.
Terre Haute, Ind. — Čia 

susitaikė pavietuose Vigo 
ir Green streikuojantieji 
anglekasiai su kasyklų kom
panija Wabash. 1.000 strei
kuojančiųjų darbininkų su
grįžo darban.

$287 už aken žemės.
Ottawa, Ill. — Trįs my

lios nuo šio miesto parduo
ta gerai išdirbtų 80 akeriij 
farma. Už vienų žemės 
akerį buvo užmokėta $287. 
Yra tai dar negirdėtų ir 
aūgščiausia žemės kaina vi
soj šioj apylinkėj.

ATLYGINIMAS UŽ NE
LAIMINGUS ATSITIKI

MUS DARBE.

Nėra tos dienos, kad mu
sų lietuviai-darbininkai, at
itekantieji vietinėj pramo- 
nijoj sunkiausius ir pavo
jingiausius darbus, nesu- 
laistytų kųy-nors savo krau
ju šios dolerių šalies žemę.

Ar tai per savo neatsar
gumų, o daugiausiai per ne

viltimi yra išgavi- 
darbdavio atlygini-

išgauti atlyginimų

bojimų ir jhi^anginimų 
žmogaus gyvasties per darb
davį, tas nustojo kojos, šis 
rankos, piršto, ar akies, dar 
kitas sudaužė galvų, ar 
šiaip sunkiai susižeidė. Ir 
kiekvienas iš sužeistųjų ar
ba palieka elgeta visų savo 
amžį, arba mažiau tinkamu 
į darbų ir negali uždirbti 
tiek, kiek uždirbdavo pir
miau.

Vienatine sužeistojo dar
bininko 
mas iš 
mo.

Bet 
yra labai sunku — darbda
vis savanoriai išmoka iki 
juokų mažai, arba ir visai 
nieko neduoda, jaigu turi 
prirodymus, kad darbinin
kas “pats” kaltas, bylotis 
gi su darbdaviu yra labai 
sunku ir reikalauja didelių 
iškaščių, kuomet bylos pa
sekmės yra nekuomi neuž
tikrintos.

Nukentėjęs darbininkas 
tankiausiai savo bylą pave
da advokatui, kuris už gerą 
atlyginimą prižada viską 
išlošti. Prabėga vienok 
mėnesiai ir metai, o priža
dai vis neišsipildo.

Nukentėjos nekartą pasi
ima sau kitą advokatą, ku
ris taippat žada aukso kal
nus, kol pagalios byla užsi
baigia labai mažu atlygini
mu, arba tiesiog eina į už
mirštį.

Advokatai nekartą būva 
paperkami, vienok nekartą 
ir esančiam įstatymų cha
ose, sulyg darbdavių atsa
komybės už darbininkų su
žeidimus, advokatai nieko 
negali pagelbėti, bet advo
katų papročiu prižada iš
pildyti tą, kame nėra įsitik- 
rinę. .j /.

Visuose e. Jungtiniuose 
Valsčiuose, tur^but, nėra to
kios lietuviij kolionijos, ku
rioje neatsirastų nukentėję 
lietuviai, vedę arba vedan
tieji su darbdaviais už ko- 
kį-nors nelaimingų atsitiki
mų bylas.

Pasekmės tų visų bylų 
yra įvairios, nors atsitiki
mai gali būti vienodi, ir tai 
dėlto, kad įstatymai tame 
atžvilgyje kiekvienoj vals
tijoj yra kitokie, nuolatos 
yra perdirbami ir keičia
mi. Iš to atžvilgio Jungti
nių Valsčių vyriausybė pa
skyrė specijalinę komisiją iš 
šešių narių, kuri dabar ir 
tyrinėja tarpvalstijinius 
įstatymus apie ‘1 bosų ’ ’ atsa
komybę ir darbininkams at
lyginimą už nelaimingus at
sitikimus. Pasekmes savo 
tyrinėjimų komisija turi 
pranešti vyriausybei jau bė
gančių metij gruodyje.

Dabar esantieji įstaty
mai sulyg darbdavių atsa
komybės yra labai persenę. 
Jie yra remiami senų laikų 
papročiais, kuomet santy
kiai tarpe darbdavio ir dar
bininko buvo labai prasti.

Pagal egzistuojančius iki 
šių dienų įstatymus darb
davis atsako už sužeidimą 
arba mirtį savo darbinin
ko tiktai tuomet, kada jis 
iššaukia nelaimingų atsiti
kimų savo nebojimu ir ne- 
prižiurėjimu. ‘Nor^ tankiai 
galima prirodyti darbdavio 
nebojimų įvairiose darbo 
sųlygose, bet darbdhvis at
sakomybės išvengia, jaigu 
tik kiek-nors gali nurodyti, 
kad darbininkas pats kal
tas savo neatsargumu.

Kitu suteikiamu darbda
viui apsigynimu yra tas, 
kad darbininkas apsiima 
ant savęs visokių atsako
mybę; arba: jaigu darbinin
kas apsiima atlikti kokį 
darbą, tai jis apsiima ant
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;tinių Amer. Valsčių milžiniško karo laivo vardu

savęs ir to darbo pasekmes, 
o darbdavis yra nuo atsa
komybės paliuosuotas. 
Taippat darbdavis išvengia 
atsakomybės, kuomet nelai
mingas atsitikimas yra iš
šauktas kito darbininko.

Tokie papročiai ir įstaty
mai gal buvo kiek pateisi
nami prieš šimtų ar dau
giau metų, kuomet buvo 
vartojamas vien rankų dar
bas, o darbininkas dirbda
vo rankiniais įrankiais.

Vienok šiandie santykiai 
tarpe darbdavio ir darbi
ninko nėra tokie patriar
chališki ir prasti. Tūkstan
čiai darbininkų susirenka į 
didžiausias dirbtuves ir tu
ri dirbti prie didelių, nepa
prastai sukombinuotų ir pa
vojingų mašinų, varomų 
garu arba elektra. Šiandie 
darbininkas visados yra iš
statytas ant pavojaus, kaip 
delei mašinų, taip ir jėgų, 
kuriomis jos yra varomos.

Tokiose aplinkybėse bu
tų didžiausia, šaukiančia 
neteisybe vartoti šiandieni
nius pasenusius įstatymus.

Kas-gi daroma perkeiti
me ir gerinime tų įstatymų 
Jungtiniuose Valsčiuose, 
kur žmogaus gyvastis turi 
menkesnę vertę, negu do
leris.

Visų valstijų legislaturo- 
se darbdavių atsakomybės 
už nelaimingus atsitikimus 
įstatymai kasmet yra svars
tomi, taisomi ir keičiami. 
Vienok tankiai buna ir taip, 
kad kokis-nors jau esančių
jų įstatymų pataisymas, pa
gerinimas ar priedas, vals
tijos legislatures priimtas 
ir gubernatoriaus užtvir
tintas, teismo palieka pri
pažintas kaipo priešingas 
šalies konstitucijai.

Tokiuo budu neva yra po- 
periniai įstatymai, bet iš
tiktųjų gyvenime jie visai 
nėra vartojami, ir iš tos 
priežasties nukentėjęs dar
bininkas negali surasti tei
sybės, nors įstatymai jį 
kiek ir apgina.

M

Už .1910 metus suvesta 
atskaita parodo žymesnius 
įstatymus ir jų pataisymus 
sulyg darbdavių atsakomy
bės už darbininkų su
žeidimus, kokie pereitais 
metais įvairiose valstijose 
liko priimti.

Illinois valstijos guberna
torius pereitais metais pa
skyrė iš dvylikos narių ko
mitetų, reprezentuojantį 
darbdavius ir darbininkus, 
kuris turi tyrinėti nelaimin
gus atsitikimus darbo ir bū
dų darbininkų atlyginimo 
už juos.

Šiais metais kelios savai
tės atgal Illinois valstijos 
legislature priėmė įneši
mus, šiek-tiek reguliuojan
čius darbdavių atsakomybę 
už darbininkų sužeidimus.

New York valstijos legis
latura pereitais metais pri
ėmė įnešimus priverstino 
darbininkų atlyginimo už 
nelaimingus atsitikimus se
kančiose darbo šakose:

Prie statymo ar griovimo 
tiltų ir namų, kurių staty
me vartojama geležis ir 
plienas.

Darbe prie eleveitorių ir 
kėlimo prietaisų, taippat 
prie įvairių grendimo dar
bų.

Prie statymo tunelių ir 
požeminių geležinkelių.

Visokiuose darbuose su
spaustame ore.

Prie pravedimo, tiesimo 
ir taisymo elektros aparatų 
ir vielų.

Prie darbo sprogstančios 
medžiagos dirbtuvėse.

Tarnystoje ant lokomo
tyvų, motorų ir vagonų, va
romų garu, elektra arba 
sunkumo jėga; prie staty
mo arba taisymo geležinke
lio bėgių.

Šiose pavojingiausiose 
darbo šakose be atsižvelgi
mo į priežastis, kurios iš
šaukia nelaimingų atsitiki
mų, darbininkui turi būti 
priverstinai išmokėta atly
ginimas.

Bet net ir šiuos įstaty
mus nesenai teismas pripa
žino priešingais šalies kon
stitucijai.

Maryland valstijos dvie
juose pavietuose: Allegheny 
ir Garret, anglių ir molio 
kasyklose paskirtas nuola
tinis atlyginimas už sužei
dimus nekurtuose atsitiki
muose. Pavyzdin už nu- 
stojimų abiejų rankų $750; 
vienos rankos $375; už nu- 
stojimų abiejų akių $750; 
vienos akies $375; tairrpnt 
pridedant $6 į savaitę per 
26 savaites. Šeimynai at
lyginimas už mirtį jos na
rio $1.500.

Massachusetts valstijos 
gubernatorius paskyrė iš 
penkių narių komisijų, tyri
nėjimui darbdavių atsako
mybės ir išdirbimui įstaty
mų sumanymų.

New Jersey valstijos gu
bernatorius paskyrė komi
siją, susidedančių iš dviejų 
darbininkų atstovų, dviejų 
darbdavių, vieno senato
riaus ir vieno teismo atsto
vo, išdirbimui sumanymų 
apie darbdavių atsakomybę 
ir tuos sumanymus 1911 me
tais perstatyti legislatures 
sesi j on.

Atlyginime už atsitiki
mus ant geležinkelių kryž
kelių, kurie buna neapsau
goti, šioj valstijoj priimta 
nutarimas, idant teismas 
nuspręstu, ar nukentėjęs 
turi gauti atlyginimų, ar ne
gali jo gauti delei neužlai- 
kymo atsargumo esančiose 
sąlygose.

Ohio valstijos gubernato
rius pereitais metais pasky
rė iš penkių atstovų komi
sijų, iš dviejų darbininkų, 
dviejų darbdaviij ir vieno 
advokato, idant toji komisi
ja išdirbtų sumanymus apie 
darbdavių atsakomybę ir 
įneštų juos legislaturon.

Augščiau privestos infor
macijos šiek-tiek apšviečia 
taip neaiškius atlyginimo 
už nelaimingus atsitikimus 
» Pabaiga ant 5-to pusi.
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JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

Tąsa.

— Vietoje Sezostriso, grįžtančio su triumfu, ar
ba apsiginklavusio cezaro, ką-gi pamačiau — ha, ha, 
ha! pamačiau vyrą, moteriškotyeido su moteriškais 
plaukais, jojantį ant asilo ir verkiantį. Tai karalius! 
Tai Dievo Sūnūs! Pasaulio Atpirkėjas! Ha, ha, ha!

Norints Ben-Huras mokėjo save valdyti, bet 
ateidavo valanda, kad negalėjo susilaikyti iš piktumo.

— Nemislyk vienok, Jeruzolimos kunigaikšti, 
kad taip greit atstočiau, pasilikau ant vietos — kal
bėjo toliau. — Visai nesijuokiau, tik pamislijau sau: 
Palauk, šventinyčioj pasirodys, kaip pridera karžy
giui, kuris turi užkariauti visą pasaulį! Paskui ma
čiau, kaip ėjo per vartus Shushan ir į moterų kiemą. 
Apart manęs, kiek žmonių laukė, kaip ir aš, apsišau
kime, kiek tūkstančių portikuose, kiemuose, ant šven- 
tinyčios trepu — tūkstančiai tūkstančių, ką kalbu, mi
lijoną}! Visi laukė ir, o stebuklai! ha, ha, ha! jau man 
rodėsi, kad girdžiu traškėjimą griūvančio Rymo. Ha, 
ha, ha, prisiekiu ant Saliamono vėlės, tavo karalius ne
apskelbė savo karališkos galybės, norint šventinyčia 

XQdos drebėjo nuo atbalsio Aleliuja! kuris išsiveržė iš 
Jo vaikų krutinės, o Rymas stovi, kaip stovėjo!

Nei Baltazaro privadžiojimai, nei Kristaus ste
buklai, kuriuos matė savo akimis, nepadarė ant jo to
kio įspūdžio, kaip žodžiai stovinčios prieš jį merginos. 
Plėvė nupuolė nuo jb akių — Nazariečio pasiuntinystė 
nebuvo politiška; paprastas žmogus neatmestų tokios 
garbės, kokią Jam sudėjo.

— Baltazaro duktė, — tarė pavartauniai — jei 
dar lošiame, tai atsiimk vainiką, pergalės ženklą — 
noriai pripažįstu jį tau. Dabar susipraskime. Matau, 
kad turi kokį mierį, pasakyk jį, o aš atsakysiu. Pas
kui eikiva kožnas sau ir užmiršime, kad kadaisia su- 
sitikova. Kalbėk, klausau, bet tėmyk, kad 
pertoli!

Valandą žiurėjo į jį, lyg mislydama, 
daryti, paskui šaltai tarė: Eik!

— Eamybė tau — atsakė ir nuėjo, 
dar jį sulaikė: ■

— Dar žodį — tarė.
Sustojo ir atsigrįžo.
— Apmąstyk viską, ką apie tave žinau.
— O dailiausioji Egiptiečių — kalbėjo grįžda

mas, — ką-gi žinai apie mane?
Žiurėjo į jį valandą, paskui tarė:
— Tu, Huro sunau, esi panašesnis į Rymionį, 

kaip tavo tautiečiai.
— Ar taip mažai panašus į savo brolius? — už

klausė.
— Juk visi karžygiai yra Eymionis — pridūrė 

mandagiau.
— Tikiuosi tat, kad pasakysi, ką daugiau žinai 

apie mane.
— Tas panašumas man daug reiškia ir dėlto tave 

išgelbėčiau.
— Mane išgelbėti? Tai-įdomu!... Nuo ko iš

gelbėti?
Balsas jos buvo tykus, tik judėjimas priminė 

Ben-Hurui, kad turi būti atsargus.
— Pažinojau žydą, pabėgusį irklininką, kuris 

mušė žmogų Iderne rūmuose... — pradėjo tyliai.
Ben-Huras klausė su domumu.
Tas pat žydas užmušė kareivį Rymionį čia,

ruzolimoje; tas pat žydas turi tris legijonus Galilie- 
čiu, pasirengusių užpulti ant Rymo vietininko, 
kas Ilderimas yra vienas jo šalininkų.

Prisiartino prie jo ir kalbėjo dai’ tyliau.
— Gyvenai Ryme... daleiskime, kad atkartosiu 

kam, ką žinai... Ha! nublankai?
Žengė atbulas su tokiu veido reiškimu, kaip kad 

žmogus, mislydamas, kad žaidžia su išdykusiu katuku, 
tuomtarpu pataikė ant tigro. Ji kalbėjo toliau.

— Žino tave prieangiuose cezaro rūmų ir tu ži
nai Sejanusą. Prileiskime, kad kas jam pasakys ir tą 
parems priparodymais — norints ir be priparodymų — 
užteks, jaigu išgirs, kad tas žydas yra turtingiausias 
žmogus Rytų, tečiau visos viešpatystės. Kaip misliji, 
ar Tibro žuvįs turėjo kada geresnę puotą? O kokios 
žaislūs buvo cirke! Vienu taktu Rymo politikos yra 
nubovyti žmones, antru — turėti kuomi nubovyti, o ar 
buvo kada artistas, kuris žaidimuose susilygintų su 
Sejanusu?

Ben-Huras stengėsi būti rimtas.
— Noriu suteikti tau, daili Egipto dukra, sma

gumą, pripažįstu tau gabumą, da daugiau, jaučiuosi 
tavo rankose. Žinau, kad pasigailėjimo neturėsi — 
galėčiau tave užmušti, bet esi moteris ir po mano sto
gu. Man atviras yra tyras, o norints Rymas moka 
gaudyti žmones, ten manęs nesuras. Smiltinė jura 
dengia tūkstančius valkatų ir gerų širdžių, o ir neper
galėti dar ligšiol Partai neužmiršta pagrūmoti savo 
persekiotojams. Būdamas kilpose,’ į kurias, prisipažįs-
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tavęs atsakymo ant vieno mano klausimo — tą turi 
padaryti, ir klausiu, nuo ko gavai tas vigas apie mane 
žinias? Kad žinočiau būdamas' tyruose, ąrba nelais 
Vėj, kad nors mirdamas žinočiau, ką jturįu prakeikti! 
Tegul prakeikimas, kurį paliksiu išdavikui, bus mai 
suraminimu, kaipo prakeikimas žmogau^, kuris savo gy 
venime, apart vargo, nieko daugiau nematė ! Dabar at 
kartoju: Kas tau pasakė tą, ką apie mane žinai?

Nežinia, ar tikrai, ar ne, gana to, kad ant Egip 
tietčs veido atsimušė sąjausmo reikšmė.

— Mano tėvynėj, Huro sūnau, tarė — yra žmo 
nes, kurie išdirba paveikslus iš įvairių spalvų varle 
dėžių, surinktų ant jurų krantų po audros. Tas var- 
ledėžes, sumuštas į trupučius iškloja ant marmuro. 
Ar šis palyginimas neišaiškina tau? Užtenka pasakyti, 
kad nuo vieno pilna sauja susėmiau svarbiausias ži
nias, nuo kito rieškučias smulkių priparodymų, tą vis
ką sudėjau į krūvą ir buvau laiminga, kaip gali būti 
laiminga moteriškė, kuri turi savo rankose turtą ir 
gyvastį žmogaus, su kuriuomi... — čia susilaikė, užsi- 
gręžė, po valandėlei užbaigė: — su kuriuomi nežino, 
ką daryti.

— To neužtenka — tarė Ben-Huras. — Rytoj 
gali nuspręsti, ką su manim padaryti, o aš šiandie ga
liu numirti.

— Tas tiesa — tarė ji skubiai, — pagalios galiu 
tau pasakyti: truputį žinau nuo šeiko Ilderimo, kad 
gyveno drauge su tėvu šėtroje tyruose. Naktįs ten 
tykios, šėtrų sienos plonos ir per jas lengvai girdima 
paukštyčių cypsėjimas.

Nusijuokė iš savo užbaigos, paskui pridūrė:
— Kitas žinutes, nei varledėžiu trupučius, 

kalingus cielvbei, turiu nuo...
— Nuo ko?
— Nuo Huro sunaus.
— Ir daugiaus niekas tau nieko nepranešė?
— Niekas — atsakė.
Ben-Huras atsiduso ir rimtai tarė:
— Priimk mano padėkonę. Neužsimoka Sejanu 

laukti. Tyras moka saugoti tą, kurį kartą pagrie
Eamybė tau, Egiptiete.

rei-

nenueitum

kas reikia

Prie daru
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— Priimk mano padėkonę. Neužsimoka 
Sejanuso laukti... ' ' '

Ikišiol stovėjo vienplaukis, dabar užsidėjo 
galvos uždangalą ir norėjo eiti. Bet ji sulaikė jį, 
ir ranką atkišo jam. •>

— Palaukie — tarė.
Dirstelėjo į ją, bet nepriėmė jos, nes suprato, 

kad svarbiausias dalykas tik dabar pasirodys.
— Buk čia ir nepertrauk; žinok, Huro sunau, 

jog žinau, dėlko garbingas Arius padarė tave savo įpė
diniu. Ant Izis! ant visų Epigto dievų! prisiekiu tau, 
kad drebu, kada misliju apie tave, taip naršų ir gar
bingą ir matau rankose valdovo, kuris nežino, kas tai 
yra sąžinės griaužimas. Dalį savo jaunystės perleidai 
didėje sostainėje, kuomi-gi bus tau tyras, prilyginus 
prie pirmesniojo ’gyvenimo? Tėmyk, kaipsaš tą darau, 
gaila man tavęs, gaila! Padaryk tat, ko reikalauju, 
o išgelbėsiu tave, prisiekiu ant musų šventos Izidos!

Kalbėjo taip švelniai ir pavartauniai, pagalios 
buvo tokia graži, kad negalima buvo nepatikėti jai.

— Tikiu tau — atsakė Ben-Huras abejojančiu 
balsu. Nemokėjo jai pasipriešinti, o vienok pažvelgė ją.

— Tobulą laimę moteriškė gali rasti tiktai mei
lėje, bet aukščiausia vyro pergalė, pergalėjimas paties 
savęs; tos pergalės, tos laimės aš šiandie meldžiu ta
vęs, kunigaikšti! s?

Kalbėjo skubiai, karščiuodama; užtiesą, niekad 
jam neišrodė taip daili, taip patraukianti;

— Savo jaunystėje turėjai draugą. 2 Ginčas ant 
visados judu perskyrė — esate priešais.1 Padarė tau 
skriaudą. Po daugelio metų sutikai jį cirke An-| 
tiochijoje. s! -it

— Messala... » ,<>,
— Taip, Messala. Užmirškie praeitį, atmink jį 

kaipo draugą, sugrąžink turtą, pralošė laižybose, gel
bėk jį! Kas tai tau šeši talentai? Tai niekniekis. (O 
jam... ah, jisai luišas! Jei patiksi kada jį — jau tik 
nuo žemės pakels į tave akis. O, Huro sunau, garbin
gas kunigaikšti! Eymionui jo kilmės vargas aršesnis 
už mirtį! Gelbėk jį, pone, nuo vargo! Tegul neelge
tauja, o pone!

Jaigu jos-kalbos greitumas buvo tik nuduotas, 
kad neduoti jam laiko apsvarstymui, tai labai klydo.

Jai kalbant, jam rodėsi, kad už jos pečių mato 
Messalą, o Eymionies išvaizda nereiškė vargo, ir ne
buvo draugiška; ant jo veido atsimušė toji pat ironija 

tu, pats sa ve leidau įpainioti, turiu teisę Reikalauti nuo [ir išdidybė.

uz-

Je-

Šei-

— Meškiai neduosiu nieko. Pasiryžimas mano 
leatmainomas — pasielgiu kaipo Eymionis su Rymio- 
nim!
mane

Bet pasakyk, ar tai jisai, Messala, atsiuntė pas 
su tuomi prašymu?
— Jisai yra mandagus ir atsiduoda tavo malonei. 
Ben-Huras uždėjo savo ranką ant jos peties.
— Kad taip gerai jį žinai, daili Egiptiete, pasa

kyk man, ar jisai padarytų man tą, ko reikalauji nuo 
manęs? Atsakyk dėl Izis! Atsakyk, jei myli teisybę!

Kalbėjo tai nei paliepdamas.
— Ah! — pradėjo — jisai yra...
— Eymionis norėjai pasakyti, mislydama, kad 

kadangi aš žydas, tat yra didelis skirtumas musu prie
tikiuose. Jei dar turi ką pasakyti, Baltazaro duktė, tai 
sakyk greitai; nes dėl Dievo, kada mano kraujas už
virs, užmiršiu, kad esi moteriškė ir daili! Užtiesą, ma
tau tik šnipą, tuomi man biauresnį, kad jo ponu yra 
Eymionis! Sakyk tat, ką turi pasakyti!

Atstūmė jo ranką, sustojo visa perimta piktu
mo ir sušuko:

— Tu, ką geri mieles ir valgai ankštis! Tu ga
lėjai prileisti, kad tave mylėčiau, pirmiau pamačius 
Messalą? Tu iš tų, kurie gimę jam tarnauti! Jisai 
reikalavo tiktai šešių talentų, bet ne aš; aš tau sakau: 
turi prie tų šešių pridėti dvidešimt — ai’ girdi? — Duo
si dvidešimt! Taip, taip, turi užmokėti užtai, kad be 
jo leidimo pabučiavai mano mažiuką pirštuką. Skai
tosi ir tas, kad ėjau su tavim, nuduodama jausmą, no
rint dariau tai tarnaudama jam. Klausyk toliaus, jai- 
gu rytoj devintą tas pirklys, kuris valdo tavo turtus, 
neturės įsakymo išmokėti Messalai dvidešimt šešių ta
lentų — atmink, kad tiek — jaigu ne, tai turėsi rei
kalą su Sejanusu. Patariu tau būti išmintingu, o da
bar, lik sveikas!

Ėjo prie durų, bet jis užstojo jai kelią.
— Tikrai senas Egiptas gyvena tavyje — tarė. 

— Jei pamatysi Messalą rytoj, ar poryt, čia ar Byme, 
pasakyk jam... taip, pasakyk jam, kad turiu vėl viską, 
ką turėjau, viską, ką jis man išplėšė, net ir tuos šešis 
talentus. Pasakyk jam, kad atlaikiau prie irklo, prie 
kurio mane nusiuntė ir džiaugiuosiu iš jo vargo ir gė
dos; pasakyk jam, kad kūno nevaldymas, kuris stojosi 
per mane, yra Izraeliaus Dievo prakeikimu, užsiųstu 
ant jo užtai, kad spaudė silpnus; pasakyk jam, kad ma
no motina ir sesuo, kurias uždarė kalėjime Antonia, 
kad ten liktų auka rauplių ir mirties, yra gyvos ir svei
kos, pasidėkojant galybei to Nazariečio, Kurį išjuoki 
ir niekini; pasakyk jam, kad padidinimui mano lai
mės yra man sugrąžintos, ir gyvęsiu apsuptas jų mei
le, o ta šimtą kartų bus vertesnė už tuos biaurius geis
mus, kuriuos tu manyje sukėlei; pasakyk jam, tu ne
vertas sutvėrime, tavo ir jo nuraminimui,... kad kada 
Sejanus panorės mane apiplėšti, neras nieko, nes duum- 
viro palikimas parduotas drauge su ville prie Mise- 
num, o pinigų nepaims, nes permainyti ant kitokių pi-, 
nigų. Toliau žinokie, kad namai, prekės, laivai ir ka
ravanai, kuriuos valdo Simonides ir gauna karališką 
pelną yra užtvirtinti su cezaro pečėtim. Tegul Messa
lą žino, kad jį išmintinga Antiochijos pirklio galva pra
lenkė, o Sejanus buvo tiek protingas, kad paskaitė ge
resniu gauti šį-tą, kaipo dovaną, nei per skriaudą ir 
kraują. Pagalios pasakyk jam, kad nors dalykai ir 
kitaip stovėtų ir visas turtas butų mano rankose, tai 
dar pataikinčiau apsiginti ir surasčiau spragą, kad jis 
nieko negautų — nes padovanočiau savo turtus Ceza
rui! To, Egiptiete, išmokau Ryme! Pasakyk jam 
dar, kad nesiunčia jam prakeikimo žodžiuose, bet savo 
neužgesianšioje neapykantoje siunčiu tą, kuris yra su
rinkimu visų prakeikimų ir piktžodžiavimų. Kada 
dirstels į tave, Baltazaro duktė, o tu atkartosi jam ši
tą prakeikimą, jo rymiškas gabumas atspės, ką aš mis- 
liju. Eik! — Dabar ir aš einu.

Nuvedė ją prie durų ir laikė jas pravėręs kol 
neišėjo.

— Barnybė jai — tarė jai išėjus.
Išeidamas iš svetainės Ben-Huras buvo nulindęs 

galvą, stebėdamasis, kad žmogus su sulaužytais kau
lais dar gali turėti tokius biaurius mierius ir taip pa
rankius įrankius.

Jaunikaičio išdidumas nukentėjo, atsiminus, kad 
niekad nenužvelgė Egiptietės su Messala ryšio ir, kad 
per porą metų aklai ėjo paskui ją, atsiduodamas ant 
jos malonės save, savo draugus, o kas labiausia — di
delį mierį, kuriam buvo pasišventęs. Giliai tą atjautė 
Ben-Huras ir pats sau kalbėjo: “nepyko ant Eymionies 
Egiptietė, kada vostik nesuvažinėjo jos prie Kastali- 
jos šaltinio”. Mislydamas apie tai trynė sau rankas 
aimanuodamas, pagalios pridūrė, kad slaptingas pa
šaukimas į Iderne rumus perstojo būti slaptingu.

— Garbė Dievui, kad ta moteriškė dar labiaus 
neįpainiojo manęs į savo kilpas! Dabar aiškiai matau, 
kad jos visai nemylėjau.

Jam išrodė, kad numetė kokią sunkenybę ir su 
lengvesne širdimi nuėjo ant stogo, ir atsistojo aukš
čiausioje vietoje.

Ar-gi dalyvautų ir Baltazaras tame išdavime? 
Ne, jo metuose retai sutiksi paklydimą; ne, jisai yra 
garbingas vyras.

Taip bemąstydamas apsidairė aplinkui. Mėnu
lis švietė pilnai, o vienok dangus žėravo nuo miesto ži-' 
burių. Ore skambėjo seni Izraelio psalmai, pilni gai
lingų ir verksmingų meliodijų. Noriai klausė jų Ben- 
Huras; nesuskaitomi balsai rodosi sakė: — Klausyk, 
Judo sunau, kaip garbiname Viešpatį Dievą, podraug 
išreikšdami meilę tėvynės, kurią mums davė. Dėlko,

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 Bridgeport 
to ir apielinkėj lietuvių api 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima’ 
turėti savo namuką ir jamei 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėti; 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 sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negilu 
kiti agentai. *
, Čionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00.

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

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

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

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

1 lubų mnrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ....................................... ’ $2700.00.

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Bandos at

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

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

na    $2150.00.
ARCHER A V B.

2 lubų medinis namas. Kai
na   $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mu-inis namas?- ±-

gvenimaš ir maudyklė. Rando^T^B 
neša $204.00 metams. Kaina $2000.0^3

2 lubų medinis namas. Randai
atneša $420.00 metams. Kafl 
na ...................................  $3000.00|

2 lubų mūrinis namas. Randos atj 
neša $300 metams. Kaina $4000.00.

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

2 lubų medinis mmas, 4 gyvenimai. 
Kaina ........................  $4000.00.

FISK ST.
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

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

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

lubų medinis namas, 6 kamba-
Kaina ........................... $1900.00.

HALSTED ST.
lubų medinis namas su Storu.

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

su maudykle. Kaina ........... $2300.00.
2 lubų medinis namas ir Storas su

keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Randos atneša $430.00 
metams. Kaina  ............ $4000.00.

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

i 
riai.

i

(Toliaus bus)’.

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais. Namas įtaistas pagal naujau-, 
šią būdą . Kaina .............. . $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

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

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

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

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

1 lubų mnrinis namas. Bandos at-, 
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na  i............ $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
plaee. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio štoro arba “niekei 
shoe* * teatro. Kaina už abudu lo
tu ...................................  $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randis^tf 
ant visų lotų. Suras taipgi pradedJ^B 
įvesti ant Western avė. šituos loti^H 
daugiausia perka lietuviai, slavoki^^B 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš
ros progos. Tie lotai parsiduoda 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 
nukėčian.
JONAS M. TANANEVIČI®

3244 So. Morgan St., V
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Midvale, Pa.
Į šiaurius, viena mylia 

nuo Wilkes-Barre’s, stovi 
nedidelis miestelis Midvale. 
[Čionaitinėse anglių kasy
klose darbai eina gerai ir 
iš kitur pribuvusiam dar
bas lengva gauti. Visas 
miestelis, išskiriant kelias 
airių šeimynas, yra apgy
ventas slavais ir lietuviais, 
tarpe kurių dora ir apšvie- 
ta stovi labai žemam laips
nyje. Mat, gyvendami to
liau nuo miesto, mažoj ir 
menkai kam žinomoj vietoj, 
jie neturi progos išmokti 
ką nors naujo, naudingo ir 
todėl skęsta savo senuose 
papročiuose, iš kurių pir
mą vietą užima girtuoklys
tė. Čionaitiniai lietuviai 
jokių draugijų neturi, vie
nok daugumas jų priguli 
prie lietuvių parapijos Wil
kes-Barre’j ir prie tenaiti- 
nių draugijų, kuomi dar jie, 
rodosi, augščiau stovi už 
slavus, kurie daugiau nie
ko nežino kaip tiktai “pi- 
vo”.

Pereitais metais su pagal
ba vieno energiško vaikino 
lietuvių jaunimas buvo su
sitveręs į ratelį, kurio sie
kiu buvo atliekamam nuo 
darbo laike, o labiausiai 
vakarais, susirinkti ir mo
kytis anglų ir lietuvių kal
bos. Buvo tai labai puikus 
užmanymas ir į trumpą lai
ką pradėjo rodytis vaisiai, 
tik gaila, kad susirinkimai 
nebuvo gausiai lankomi. 
Pailgumą i š 1 ankanči ų j ų 
Tmwko gerai lie.’,aviškai 

raityti ir pirmu kartu sa- 
» amžiuje pradėjo skaityti 

laikraščius ir knygas. Ki
ti gi, kurie pradžioje maty
dami savo draugus moki
nantis, su pašaipa sakyda
vo: “Ką neišmokai mažas, 
tai jau nėr nei vilties dide
liam”, — šiandiena su gė
da žiuri į juos, matydami 
savo klaidą.

Tas lai buna paveikslu ir 
kitiems musų nemokytiems 
jaunikaičiams, kurie žemi
na save manydami, kad tik
tai mažas tegali mokytis, 
kuomet ištiesų žiūrint, tai 
tiktai didelis gali mokytis, 
nes mažo mokslas yra tiktai 
primosimas jo del geresnio 
mokinimosi užaugus. Ma
žo mokslas paprastai gali 
būti prilygintas paukščiui- 
pap ilgai, kuri išmokyta ga
lėtų daug ką visiems su
prantamai atkalbėti, vienok 
ji pati to nesupranta. Di
delio mokslas netik jam yra 
daugiau suprantamas, bet 
tuojaus jo yra ir išnaudo
jamas. O kas labiausiai, 
reikėtų atminti, kad tas 
taip vadinamas “mokslas 
rašyti ir skaityti” yra di
džiai lengvas ir šiandiena 
visiems prieinamas, kaipir 
yra didžiai mums patiems 
naudingas; tad kodėl gi mes 
turėtumėm šiandiena nuo 
jo šalintis ir skęsti nežinios 
tamsoj, šalę savęs turėdami 
valtelę, su kuria lengvai ga
lima išsigelbėti ? Ar tai 
ne musų pačių kaltė? O 
vienok taip darome, praleis
dami brangų laiką galiū
nuose, kurie mus žemina, o 
šalindaraiesi nuo mokslo, 
kuris yra vienatiniu musų 
išsigelbėtoju iš vargų.

giasi anas paduoti taip, 
kaip jam pačiam aprašomas 
dalykas išrodo, ar gerai, ar 
blogai. Dėlto tai daug sy
kių tenka laikraščiuose ma
tyti, kad tas pats dalykas 
vieno korespondento yra iš
girta, kito gi papeikta. Pa
galios nesykį laikraščių 
aprašymuose matyti ir gin
čai, kaip lyginai patėmijau 
ir “Katalike”, aprašant 
Rochester’io lietuvių bažny
čią. Tuose aprašymuose 
vienas korespondentas pa
peikia bažnyčios inrengi- 
mus, chorą ir kitus smul
kesnius dalykus, kitas gi, 
užbėgdamas tiems papeiki
mams, rašo viską išginda
mas ir dar priduria, buk, 
tai iš neapykantos ar kitos 
priežasties pirmasis rašyto
jas viską išpeikia, kad tik 
kaip nors įžeisti.

Maty damas tą viską ir aš 
paduosiu čia keletą žodžių 
apie Rochester’io lietuvių 
bažnyčią.

Vietiniai lietuviai pasis
tatė sau naują bažnyčią ne 
pagal priprastą Lietuvos 
bažnyčių stilių. Teisybė, 
bažnyčia stovi gražioj vie
šojoj vietoj, aplinkui baž
nyčią ardvus lotas švento
riui, kaip kad Lietuvoj, 
idant per atlaidus ar kokio
se iškilmėse galima butų ei
ti aplinkui bažnyčią. Bet 
bažnyčia ir jos įrengimas 
randasi ant trečių lubų, kas 
jau gadina visą bažnyčios 
įspūdį ir padaro ją nepa
rankia, kadangi reikia lai
pioti net trejais laiptais ir 
tai dar netiesiais. Ant ant
rų lubų įtaisyta mokykla, o 
apačioj erdvi ir nežema rų- 
sis. Bažnyčia išrodo kaip 
trijų lubų paprastas, ne- 
perdidelis namas. Įėjimui 
į pačią pamaldų vietą laip
tai įsikišę į trečdalį baž
nyčios ilgio, kuomi ir pati 
bažnyčia daug sumažinama, 
ir jos forma sugadinama.

Tokis bažnyčios pavida
las, kaip patiriama, daugu
mui ar ir visiems nėra ma
lonus ir gal dėlto žmonių 
į lietuvių bažnyčią nedaug 
tesilanko, o jau, rodos, čia 
jų nemažai yra. Kartą dė
lei nekuriu aplinkybių už
ėjau į V. Jėzaus vokiečių 
bažnyčią, kuri taip netoli 
stovi nuo lietuvių bažny
čios, kad beveik akmeniu 
galima damesti. Maniau, 
kad ten aš busiu tiktai vie
nas lietuvis, turint lietu
viams jau savo bažnyčią, 
bet apsižvalgęs, pamačiau 
aplink save keletą man 
žįstamų lietuvių, o 
galima tikrai tvirtinti 
ten daugiau buvo man 
pažįstamų. Iš to matyti, 
kad lietuviai savo bažny
čios nemyli, jaigu dar 
ję pro savo bažnyčią 
eina.

Reiktų lietuviams 
prasti, kam jie nešą 
centus
Daugumas gal dėlto kitur 
eina, kad ten pigiau už suo
lą mokama, bet ir lietuvių 
bažnyčioj niekas su prie
varta dešimtuko neatima, 
kiek nori — gali duoti, iš 
bažnyčios nei vieno neiš- 
stums kadir uždyką ineisi. 
Jaigu kelis centus, tai yra 
tuos ką palieki svetimtau- 
^■|MMm|||^^j^obažny-
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svetimtaučiams.

reikalais kiekvienas krei
piasi prie lietuvių bažny
čios ir kunigo, o visai ne
paiso į tai, kas tą bažnyčią 
užlaikis, jei kiekvienas nuo 
jos šalinsis. Iš kitos pusės 
svetimtaučių bažnyčioje 
Evangelija ir pamokslas at
liekami vokiečių ar anglų 
kalba, kurios lietuviai ma
žai kuris tesupranta, — 
tuom tarpu kiekvieno lietu
vio priderystė nors sykį į 
savaitę kaipir atsigaivinti 
dvasioje savo prigimta kal
ba skelbiamu Dievo žodžiu.

Nuliūdęs parapijomis.

Lawrence, Mass.
Pas mus šiuomi tarpu 

karštis susimažino ir oras 
atvėso. Dirbtuvėse dirba
ma nelygiai: vienose dirba
ma ištisą laiką, kitose gi 
tiktai po 4 dienas į savai
tę. Žmonelių be darbo yra 

i užtektinai. Nuo vargšų 
smuklininkai nemažai turi 

: pelno, per ką žmonės ir at
sitolinę nuo mokslo ir ap- 

į švietimo. Jie mano, kad 
jaigu apleis stiklą alaus, o 
paims į rankas laikraštį, tai 
jie nustos visų svieto sma
gumų, o nežino to, kad jie 

, apsišvietę tiktai gali sma- 
, giai, šviesiai ir drąsiai į vis

ką žiūrėti ir geriau gy
venti.

16 dieną liepos vietinė S. 
L. R. K. A. 52-ra kuopa pa
rengė prakalbas. Nors die
na ir nelabai buvo karšta, 
vienok žmonių vistik ne- 
perdaugiausiai buvo susi
rinkę. Kalbėjo vien tiktai 
vietiniai kalbėtojai; nors 
buvo užkviesti kalbėtojai ir 
iš tolimesnių miestų, bet jie 
nepribuvo. Pirmas kalbė
jo M. Norkūnas- apie žmo
nių susipratimą ir suvieni
jimą. Toliau kalbėjo Pr. 
Juškeviče apie Susivieniji
mą, kaip jis susitvėrė ir 
kaip į dvi dalis skilo. St. 
Mačiulskis kalbėjo apie 
naudą, kokią turi prigulin
tis į L. R. K. A. Susivieni
jimą. Pagalios kalbėjo M. 
Ruseckas apie pavargėlius, 
kaip Susiv. gali juos su
šelpti ir apie vaikų auklėji
mą. Tuomi prakalbos ir 
užsibaigė. Publika labai 
buvo užganėdinta ir kiek
vienam kalbėtojui dėkojo 
gausiu rankų plojimu.

Po prakalbų buvo priėmi
mas naujų sąnarių, kurių 
įstojo 5. Iš naujai įstoju
sių tiktai vienas paėmė or
ganą “Draugą”. Kaip 
žmonės interesuojasi orga
nu “Draugu”, tai net ne
smagu nei kalbėti. Kuris 
ir norėtų įstoti į S. L. R. 
K. A., bet kad nenori da
bartinio organo, tai ir šali
nasi nuo organizacijos. 
Daugelis dalyvavusių pra
kalbose klausinėjo, kokis 
dabar Susiv. organas, ir 
kaip tiktai užmeni “Drau
gą”, tai jau daugiau nei 
kalbėti nenori. Kiekvienas 
tik pasako: “Kam man 
reikia poperos, jos ir taip 
visur perdaug yra”. Kad 
ne “Draugo” organavimas, ' 
tai be abejonės daugumas 
įstotų ir > net smagu butų - 
girdėti, kad lietuvių orga- ■ 
nizaciją ir jos turtas kįla : 
vis augštyn.

Lietuvos Senelis.

Wilkes-Barre, Pa.
16 dieną liepos Edwards

ville’j e buvo S. L. R. K. A. 
1-mos kuopos šių metų tre
čio bertainio susirinkimas. 
Tan susirinkiman ir aš at-

Prasidėjus “ susirinkimui 
P. Burba ir kun. Kudirka 
pradėjo užsiVąrin'ėti, idant 
suspenduoti ir išmesti J. 
Kučinską, už parašymą ant 
mandato, kad' kunigai nebū
tų yiršininkais. ’Iškilo di
delis trukšmas, J. Ku
činskas teisinosi, jog tame 
nėra jokios kaltės. , Vėl 
kun. Kudirka ir P. Burba 
užsimanė, idant butų išrink
tas naujas komitetas. Ga
na buvo riksmo ir pravar
džiavimų, bet jau čia ver
čiau jų nei neminėsiu. Su
sirinkime buvo taippat 
daug moterių, kurios dau
giausiai ir kėlė riksmą, 
kad jos be kunigėlio negali 
apsieiti. Kun. Kudirka’už
simanė naujo komiteto, mo
teris ir šaukia, kad reikia 
komiteto ir perstato kandi
datu kun. Kudirką. Links
mai sau kun. Kudirka stovi 
ir žiuri kaip vargdieniai 
piaunasi. Senas komitetas 
prašalintas ir kun. Kudirka 
išrinktas viršininku, jo var
gonininkas gi antruoju ko
miteto nariu. Gal pusė su
sirinkusiųjų išeina laukan 
ir visi skubinasi pas J. Ku
činską į krautuvę, idant ten 
tverti naują kuopą Kings
ton’e.

Nereikia jau nei aiškinti 
daugiau! K. K.

East Arlington, Vt.
Šitas mies|^is^yra labai 

mažas ir iš V&ųŽpusių ap
suptas augštihis’ kalnais.

šeimynos ir 460; pavienių. 
Apšviestesnių lietuvių čia 
visai kaip ir nyra.; Laikraš
čių niekas neskaito; nekurie 
sako, buk sk 
čius esą prięĮ
tikėjimui J _ ....
tiktai labai yi$? prasilplati
nęs kortų lošimas iš pinigų. 
Ar-gi ne laikas jau butų mu
sų lietuviams susiprasti ir 
griebtis prie apšvietimo.

Barzda.

i laikraš-
(kataliku

lietuvių

SKAITYTOJŲ BALSAI.

So. Boston, Mass.
Musų apylinkėje prasidė

jo didelis tikybos parsekio- 
jimas. Štai antras Saulius 
p. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, kiekvienam 
laikraščio numery ką-nors 
įkiša ant tikybos, o jei ne, 
tai ant kunigų. Žingeidu 
žinot, delko “Keleivyje” 
nekados nerasi ką-nors pa
rašyta ant socijalistų? An
dai, 9 dieną balandžio š. m., 
buvo laikytos socijalistų pra
kalbos, kuriose p. Michelso
nas žmones mokino doros, 
apšvietimo, aiškindamas, 
jog Kristus iš numirusių 
nesikėlė ir į dangų neinžen- 
gė, tai turbut jis nežino kur 
Kristus dingo, nes klausia 
vėl manęs “Kelęivio” 24 
numery peržvalgoj, kur tas 
dangus ir Kristus yra?

P. Michelsonas tur but ne 
Kristuje esate. Jei Kristu
je būtumėte, nereikalautu
mėte Kristaus parodymo. 
Kaip galite reikalauti Kris
taus parodymo, kuomet į Jį 
netikite. “Kas ųe su ma
nim, tas yra j prieš mane”, 
taip Kristus pasakė-

Dabar kas link dangaus. 
Kad dangiškus ramus pa
rodyti, tai užtiesa reikia 
stebuklas padaryti, o kuriam 
Dievas suteikia stebuklus, 
tai Dievas nori, kad tas bu
tų vertas/atsilyginimo, taip 
mums,.'šventraštis parodo, 
^fanęs p. Michelsonas rei- 
■dauji, idant aš jus iš- 
^B^įočiau po dangiškus ru- 

p. Michelsonas

Dabar klausi- 
gertuvė eina pas 

ar girtuoklis į 
Jog jis žino, kad 
gaus mušt, arba

manęs neišvedžiotų po že
miško caro kambarius, nes 
mudviejų ten neįleis; jaigu 
užsitarnausite, tai ir patįs 
dangų su Kristum pamaty
site, nereikės man nei ro
dyti.

Kritikuojat bibliją, kac 
pirma šviesa, o paskui sau
lė sutverti. Prilyginate, 
kad pirma kambarį reikia 
apšviest, o paskui jau lem
pą uždegt. Neturite ko 
perdaug užginčyti Dievo su
rėdymo. Šventraščiai mums 
parodo, kad dangus ir anio- 
lai pirmiausiai sutverti be 
šviesos nebuvo, šviesa gi ir 
po šiai dienai tebegyvuoja. 
Saulė ir mėnuo ant teismo 
dienos pasibaigs. “Ir ne
bus tenai nakties ir nerei
kės žibinyčios, arba saulės 
šviesos, nes V. Dievas juos 
apšvies.” (Apr. S. J.). ’

Užmetat net pačiam Die
vui, kodėl velnių nesuvaldo, 
kad Jis visagalis? Kam 
velniai žmones gundo?

Kristus per savo mirtį 
viską sutvarkė. Velniai tu
ri savo vietą, išrinktieji vėl 
savo. Be Dievo leidimo nie
kas negali pasidaryti. P-as 
Michelsonas rašo, kad vel
nias kursto ir veda į savo 
karalystę, 
mas: ar 
girtuoklį, 
gertuvę? 
pasigėręs
ir į kalėjimą pasodis. Pri
rištas liūtas negali prie 
žmogus prieiti, bet žmo
gus, žinodamas kad jį su- 
draskis, lenda prie jo, tai 
kas tuomi kaltas? P-as Mi
chelsonas apsiriko. Žmogus 
lenda prie velnio, o ne vel
nias prie žmogaus. Dar ne 
prįeš. atėjimu, Kristaus lai
kai, O' pagunda jog nėra 
nuodėme.

Stebėtina! P-as Michel- 
sonas sako: “Biblija yra 
suorankis pasakų, kurios 
šioj gadynėj ir mažiems 
vaikams per kvailos”. Jai
gu biblija yra kvaila, tai 
kodėl p. Michelsonas ją lai
ko ir pardavinėja? Ar ne 
del žmonių kvailinimo? 
Kiek sykių teko skaityti, 
“Keleivis” nuolatos šaukia: 
švieskimės, švieskimės! 
Tuom tarpu pati redakcija 
kvailina' žmones. P. Mi
chelsonas sako: “pirma rei
kia turėti faktus, ar yra 
Kristus kada buvęs”, o 
maldaknygėmis apsikrovęs 
anas pardavinėja, iš kurių 
tikintieji garįųha Kristų. 
Kad toks išmintingas esate, 
paaiškinkit mums, iš kur 
krikščionįs ima pradžią? 
Sakysit nuo Kristaus, bet 
juk rašote, kad Jo nebuvo. 
Kokių faktų p. Michelsonui 
dabar reikia. Stebuklų! 
Juk į stebuklus netikit, dar 
kitiems išmėtinėjate į ste
buklus tikėjimą. “Kelei
vyje” rašote, kad kunigai 
yra centų rinkėjai ir tikin
čiųjų išnaudotojai, tuo tar
pu patįs išnaudotojais esa- 
;e, pardavinėdami tikinčių
jų šventraščius ir dar me- 
uodami, kad jie yra 

šventinti.
Liepiate “Katalikui’ 

simokyti astronomijos,
vistiek, kad žvirblis lakštin- 
galui lieptų pasimokint gie
dot, o tamsi naktis lieptų 
giedriai dienai pasimokinti 
apsišviest. P-as Michelso
nas turbut nesenai yra su
žinojęs, jog žemė sukasi 
apie saulę, tad rašo ir rašo 
“Keleivyje” apie tai šim
tus sykių, ką jau ir maži 
vaikai labai gerai žino.

Rašote, kad “Katalikas” 
alpina nesąmones. Štai da- 
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Photo ot Premier Asquith by American Press Association.

Anglijos premieras Asquith ir žemesnysis parla 
mento butas, kuriame sukelta trukšmas prieš premierą 
(Žiur. “politiškos žinios”).

kus laikraščius: “Kataliką” 
ir “Keleivį”.

“Katalikas” neužgau da
mas tikybos visokias žinias 
rašo kuoplačiausiai. Už 
historiškas J. Kristaus lai
kų apysakas, o ypatingai už 
“Išganymo apsireiškimus”, 
skaitytojai labai yra dėkin
gi. Skaitant su atidžia vi
si klauso, o po tam laukia 
kito laikraščio numerio, 
kaip šaltinio vandens. O 
delko taip yra? Gi dėlto, 
kad neužgaudinėjama tikin
čiųjų jausmai, kad viskas 
yra katalikiškai. >

Dabar paimkime bedie
višką “Keleivį”, kuris pats 
ant savęs rašo: “aš visai 
netikiu į Kristų”, prirody
mui Kristaus buvimo reika
lauju faktų. Ką jis talpi
na savyje ir kokios tos są
monės? Atmenu, teko skai
tyti apie “Kasiapilvį”, kur 
gėda žmogui pasakyti, ko
kių ten niekų pripliaukšta. 
Mokinama neiti išpažinties, 
gyventi be jungtuvių, tėkšt 
į mėšlyną šventųjų gyveni
mus, nes jau praėjo stebu
klų gadynės. Kristaus ne
buvo, iš numirusių nesikė
lė ir į dangų neinžengė. 
Bažnyčiose kad butų muzi
ka, dainos ir kitokie pasi
linksminimai, o rožančius 
ir adynos kam ten reikalin
gos,
kunigų 
slapyvardžiais 
kaip tai: Vėjo brolis, kun. 
Mylibobis, Ten buvęs, Bu
vęs teatre ir t. p., nors jų 
galima butų paminėti kuo- 
daugiausiai. Jaigu tie po
nai teisybę rašo, delko savo 
tikromis pavardėmis nepa
sirašo? Žiūrint į tą visa, 
kįla klausimas: kame gi čia 
tos sąmonės ir švietimas? 
— Čia tikras tamsinimas, 
ir tikėjimo slopinimas, to
kius absurdus rašant. Silp
napročiams tokis laikraštis 
patinka. Priežodis sako: 
“Netikęs tatai paukštis, 
kuris savo lizdą teršia”. 
Netikęs laikraštis, kuris sa
vo tikėjimą griauna. Jei 
nebūtų kokių niekų prira-

šyta ant tikybos, kunigo ai 
popežiaus, tai tuomet jiems 
nebūtų nei laikraštis. Pa
tįs giriasi parašę ką-nors 
priešingo, už ką esu paskui 
jiems pipirų duota. Nors 
tikintieji žmonės prieš juos 
protestuoja, bet jiems tas 
tiek pat, kaip kad žabaliems 
spalvas rodytumei.

J. Valdantis.
Nuo Redakcijos. Liuosai 

suteikę vietą, šiems nekuriu 
skaitytojų su “Keleiviu” 
ginčams, laikome juos jau 
atsibodusiais musų skaity
tojams, tuomi labiau, kad 
jie perėjo į nemalonius as
meniškumus, todelei su 
šiuomi p. Variaučio atsaky
mu tuos ginčus užbaigiame.

ATLYGINIMAS UŽ NE
LAIMINGUS ATSITIKI

MUS DARBE.

Pabaiga nuo 3 pusi.

O kiek šmeižimų ant 
prirašo visokie 

pasislėpę, su- 
tie-

pa-

darbe įstatymus. Tos in
formacijos ne vienam gali 
suteikti reikalingus nuro
dymus.

Dabar butų reikalinga ir 
naudinga, idant musų eko
nomistai, tiesų žinovai ir 
advokatai nors savojoj val
stijoj nuolatos informuoti] 
darbininkus apie taisomus 
ir įvedamus įstatymus 
lyg įvairių darbininkų 
su.

Juk neužtenka vien
šūkauti, pakolioti kapitalis
tus už darbininkų išnaudo
jimą, bet čia reikia reališkc 
darbo, iš kurio darbininkai 
turėtų ir matytų tikrą kas
dieninio gyvenimo naudą. 
Mes tiek turime įvairių 
ekonomistų ir darbininkų 
reikalais besirūpinančių, 
kad parengimas kasmet ke
lių paskaitų ar pasikalbėji
mų visai nebūtų sunkumi 
daiktu, bet užtai darbinin
kai žinotų, kokiuo budu 
juos globoja valstybės įsta
tymai ir ko iš tų įstaty
mų jie gali laukti.
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RUGPIUTIS.
o. K. Atradimas Š. Step.
4. P. Dominyko išp.
5. S. Šv. P. M. Snieginės.
6. N. 9 savaitė po Sekminių. Persim. V.
7. P. Kajetono, Donato.
8. U. Cirijako.
9. S. Romano Rustiko kent.

Redakcijos Paiemijimai.
Jungtinių Amerikos Vals

čią prezidento Tafto repu- 
blikoninc valdžia pagaliau 
sulaukė sau didelės perga
lės, kadangi susimainymo 
prekėmis su Kanada savi
tarpinė sutartis, kurią pre
zidentas Taft karštai rėmė, 
jau pasekmingai pabaigta; 
sutartį galutinai priėmė ir 
senatas.

Minėta sutartis yra mil
žiniškai svarbi, taip Jungti
niams Valsčiams, kaip ir 
Kanadai; tai pirmasis abie
jų kraštų historijoje pana
šus' atsitikimas.

Senate tas įnešimas pri
imtas liepos 22 dieną 53 bal
sais prieš 27.

* *
Aišku dabar, jogei Jung

tinių Amerikos Valsčių kon
gresas išpildė savo priderys- 
tę, kadangi iš to piliečiams 
bus labai didi atvanga. Tik 
dabar pridera laukti tame 
reikale Kanados parlamen
to nusprendimo.

Kanados vyriausybė ir 
pats premieras Laurier tą 
sutartį paremia, kai kad aną 
rėmė prezidentas Taft. Ir 
nūdien Kanados parlamen
te tas reikalas apkalbama. 
Kaip ten tas viskas išeis, 
tuo tarpu dar nežinoma, te
čiau dauguma gyventojų 
savitarpinės sutarties labai 
reikalauja. Jei priims Ka
nada, tuokart sutartis ims 
gyvuoti. O to atsitikimo 
laukiama dar šią vasarą.

Susimainymo prekėmis 
sutartis yra daug svarbi 
darbininkų luomui, kadangi 
sumažįs pragyvenimo lėšas 
Iš Kanados be kokio muito 
bus galima gauti: sviestas, 
kiaušiniai, bulvės, obuoliai, 
pomidoriai, svogūnai, ko
pūstai galvose, visokios rų- 
šies kiauliena, jautiena, ja
vai, galvijai ir tt. Nūdien 
už tuos siunčiamus iš Kana
dos į Jungt. Amer. Valsčius 
produktus reikia mokėti 
mažesni ir didesni muitai, 
todėl ir nedyvai, kad valgo

mi produktai pabrangę ir 
darbininku pragyvenimas 
surištas su didžiausiomis 
sunkenybėmis. Delei to vis
kas ateity turės viskas at
pigti ir amerikoniškiems 
trustams nereikės daugiau 
gyventoją, smaugti .

* f* *
Apart valgomą produktą 

ir kiti visokie reikalingi 
darbininkams daiktai bus 
daug pigesni. Iš Kanados 
į čionai be muito bus siun
čiama : neapdirbtas medis, 
skardas, skardinės lėkštės 
ir laikraštinė popera. Su
mažinta muitai už prisiun
čiamą šviežią mėsą ir dėžė
se, lašinius ir kumpius; pas
kui už automobilius, karie
tas, laikrodžius, įvairius iš 
odos išdirbinius, sanitarinius 
įrankius, stiklą, spaustu
vėms juodylą ir tt. Žino
mas dalykas, jogei ir Ka
nada iš savo pusės suma- 
žįs muitus ant įvežamą pre
kių iš Jungtiniu Amer. 
Valsčią.

Tai nepaprastas apsireiš
kimas !

** «
Kaune nesenai iškilmin

gai apvaikščiota kun. A. 
Dambrausko (Adomo Jakš
to) 25_metų sukaktuves dar
bavimosi lietuvią literatū
ros ir mokslo dirvoje. Kun. 
Al. Dambrausko vardas yra 
garsus lietuvią historijoj. 
Kad geriau pagerbus jubi
liato vardą, sumanyta Kau
ne pastatydinti jo vardu lie
tuvišką mokyklą, kuri jau 
pabaigta. Tai geriausias 
tam veikėjui paminklas. 
Sukaktuvių apvaikščiojime 
prisidėjęs ir pats Kauno 
vyskupas. Iš savo pusės ir 
mes velijame gerbiamajam 
jubiliatui kuogeriausios klo- 
ties.

** *
Brooklyne, N. Y. liepos 2 

dieną — kaip rašo “Lietu
va”, atsibuvęs pirmas Moks- 
leivią Paskolos Ratelio su
važiavimas. Suvažiavimas 
atlikta vakare, nuo 8:45 ligi 
11:15. Dalyvavę 8 asmenįs. 
Pirmininku buvęs J. Šūkis, 

o sekretoriumi A. Kveda
ras. Suvažiavimas organu 
pripažinęs “Kovą”, kuri 
nereikalaujanti už tai sau 
jokio atlyginimo. Taigi aiš
ku, jogei M. P. R. patekęs 
jau visai į “svieto lyginto
ju” rankas.

*• «
“Kataliko” leidėjas, kaip 

liudija keli pastarieji “Ka
taliko” numeriai, sumanė 
išleisti lietuviu dienraštį 
Amerikoje. Telaukiama tik 
visuomenės pritarimo. Ke
li tūkstančiai dienraščiui 
pritariančiųjų jau atsiliepė, 
patardami to sumanymo ne
užmesti. “Kataliko” leidė
jas tai daro su gera inten
cija ir nemano to sumanymo 
užmesti, jei tik susirinks at
sakantis skaitlius dienraščio 
norinčią jų.

*
J* *

Bet pas mus nauji suma
nymai visuomet randa sau 
priešininkus - pavyduolius. 
Tegu sumanymas bus ir to
buliausias, tečiau visvien jis 
musą ‘ ‘ vė j ava ikią ” bus 
trukdomas. Antai kadir 
toksai “Keleivis”. Pama
tęs “Kataliko” leidėjo kas 
link dienraščio leidimo su
manymą, tuojaus apsiskel
bė, ir beveik tais pačiais žo
džiais, jog ir jo leidėjai lei
sią dienraštį, tik laukianti 
“visuomenės” pritarimo. 
Girdi, jau jie “nuo tūlo lai
ko svarstę” dienraščio išlei
dimą! Kaip tokį “Kelei
vio” pasielgimą pavadinus? 
Ne kitaip, kaip tik banditiz
mu. - Panašiai elgties ne
drįsti; nei vienas musą laik
raštis. Juk visiems žinoma, 
jogei “Keleivio” leidėjai 
jokiu© budu neišgali tai at
siekti, tik svajoja, tečiau ki
tą sumanymui mėgina atvi
rai kenkti ir pastoja ke
lią. Matysime, kiek “Ke
leivis” musą pirmam dien
raščiui užkenks. •

SVEČIŲ PAGERBIMUI.

Amerikon atkeliavo svar
bus svečiai, Kauniškės 
“Saulės” dr-jos delegatai. 
Būtent kun. J. Tumas ir 
kun. K. Alšauskas. Sve
čiai kaip svečiai, jie pa
prastai pas amerikiečius 
lietuvius priimami. Bet 
kas svarbiausiai, kad tie 
musą lietuviai broliai šičion 
atkeliavo su ypatingais tik
slais. Ją tikslas — tai 
Lietuvos apšvietimas. Či- 
kagiečiai tuos mielus sve
čius priėmė su ištiestomis 
rankomis. Vieni ir kiti pa
rengė svečią pagerbimui 
pasilinksminimo vakarus. 
Kaip nebūk, bet svečiai 
mums daug ką papasakojo 
apie tėvynės Lietuvos pa
dėjimą.

Juos pagerbė Chicagoj 
taip vadinamas Lietuvią 
Kliubo Batelis, o rugpiučio 
1 d. Kliubas D. L. K. Min- 
daugio, prie šv. Jurgio K. 
parapijos (ant Bridgepor- 
to).

Vakarėlis buvo kiltas, 
gražus, dailus ir malonin
gas. Malonieji svečiai bu
vo pagerbti kaip pridera. 
Džiaugėsi gerbiamieji sve
čiai už taip maloną ją pri
ėmimą.

Reikia paminėti vakarė
lio programą. Visupirmu 
prakalbėjo minėtojo Kliubo 
pirmininkas, J. V. Zachare- 
viče. Jis taipgi atidarė 
prakalbas pasibaigus sočiai 
vakarienei. Gerbiamasis 
pirmininkas savo trumpa, 
bet rimta kalba priminė lie
tuvią apšvietimą. Sako, tu

rime mobilities. Nemokan
tis kadangi ^visuomet užpa
kalyj pasilieka. Prieš kal
ną lipa ię j nepalipa, nesu
pranta, kad 5.tas apsileidi
mas jam ,yrą. vientik pra
kaitas — įr prastas gyveni
mas. Dėkoję visi gerb. 
pirmininkui už tiesos pasa
kymą.

Sekantis kalbėtojas bu
vo svečias — kun. Juozas 
Tumas.. Jis pasakė, jogei 
tame lietuvių susirinkime 
mato ne lietuvius kaimie
čius, taip vadinamus “chlo- 
pus”, bet, tikrai pasakius, 
apšviestuniją, poniją. Gir
di, Amerikoj lietuviai — tai 
ponai, pasiekę šiokią tokią 
kultūrą. Germiamasis sve
čias padėkoja tokiam lietu
vių susirinkimui ir tuojau 
duoda pavyzdį Poznanians 
lenkus. Girdi, nors mes su 
lenkais pešamės, bet priva
lome iš jų imti pavyzdį. 
Poznanians lenkai, kaip ži
noma persekiojami bet juo 
daugiau tautą persekiosi, 
ji labiau ima mylėti savo 
prigimtą kalbą ir viską, kas 
tik yra lenkiško. Ar-gi ir 
lietuviams nepriderėtų sek
ti tuo pavyzdžiu. Mylėki
mės, o Lietuva bus garsi. 
Pabaigoj pasveikino lietu
vius, idant jie tautiškai su
siprastų.

Paskui kalbėjo žinomas 
tautietis Paulius Mažeika. 
Jis pasakė, jogei Lietuva 
yra musų motina, bet anaip
tol ne kokia pamotė. Nors 
mes esame) taip vadinamoj 
antroj tėvynėj, Amerikoj, 
bet tikrąją tėvynę turime 
mylėti. Miela sutikti sve
čius, kurie mus aplankė iš 
tolimo krašto, iš tėvynės. 
Tokią gerbiamą vyrą mes 
čia neturfrhe kai kad seno
joj tėvynėj, kurier darbuo
jasi lietuvią apšvietimo la
bui. Reikia mums dorai 
gyventi, reikia turėti vie
nybę. Lietuviai, taip va
dinamieji inteligentai ma
žai paisą moterystės, savo 
moterimis mainininkauja 
kaip kokie...

Sekantis kalbėtojas buvo 
kun. K. Alšauskis. Gerb. 
svečias išsitarė., jogei Kau
ne ir-gi lietuviai suponiškė- 
ję, taippat dailiai susirinki
muose pasirodo. Karaliaus 
Mindaugio Kliubas yra gar
bingas ir Kliubo užduotis 
yra tobula. Reikia mylėti 
savo tėvynę. Tėvynė nėra 
pamotė. Jei pavasario su
laukus Lietuvon sugrįžta 
paukšteliai, dėlko-gi lietu
viai neturėtų grįžti. Be
protis sutvėrimas Lietuvą 
myli, myli kaipo savo pri
gimtą šalį. Karaliaus Min
daugio Kliubas yra veiklus, 
bet reikia žinoti tas, jogei 
į Kliubo vedėjus reikia 
rinkti gerus vadovus, kaip- 
ir dabartinis, pirmininkas 
J. V. Zachareviče. Lietu
va tėvynė yra brangesnė 
kiekvienam už dolerį. Už 
pinigus tėvynės meilės ne
nupirksi. i Kur nebusi, lie
tuvi, mylėk /savo tėvynę, 
mylėk užvislabiaus kalbą. 
Tai neapkainuojamas tur
tas. Lietuviai, nepamirški
te savo kalbos. Pabaigia 
žodžiais: Lai gyvuoja tėvy
nė! n ;[

Paskutinis kalbėtojas bu
vo — tai minėto Kliubo 
raštininkas, M. Z. Kad- 
zievskis. Jis pasakė indo- 
mias naujienas. Caras su 
ministeriais manė, jogei 
Lietuva žųsta, bet ne! Mu
sų tautos neprieteliai manė, 
kad mus pražudis)- bet to 
negali padaryti. Nekurie 
musų pasprūdo ir 
laimingai sau gyvena, 
darni savo tėvvnę.

mylimieji iš Lietuvos sve
čiai dar tik paketino . ke
liauti į Ameriką, jau mes 
tai žinojom ir laukėm anų 
su ištiestomis rankomis. 
Pasitinkam jus čia ii* svei
kinam, mielieji sveteliai iš 
gimtinio krašto. Gaila, 
kad svečiai su savimi iš 
Lietuvos neatgabeno mums, 
amerikiečiams, Vytauto že
mės. Mums .veikia D. L. 
K. Vytauto saujos žemės! 
Paskui priminė apie lietu
vią pravardžiavimus. Tas 
tokis, o kitas kitokis. To 
neturėtą būti. Reikia 
mmns vienybės!

“Birutės’ orkestrą labai 
puikiai pagrojo, svečiai ir 
visuomenė tik stebėjosi. 
Reikia priminti, kad minė
ta orkestrą veltui savo spė
kas pašventė tame vakarė
ly. Už tai visiems muzi
kantams reikia ištarti pa
garbos žodis ir reikia ve
lyti tai orkestrai kuogeriau- 
siojo pasisekimo.

Ant pi j ano ir smuiko la
bai dailiai pagrojo p. Ma
žeikos vaikučiai: Ona ant 
pi jano, o Paulius ant skrip- 
kos. Tai buvo ko gerėties! 
Štai kur lietuviams tėvams 
pavyzdis. Jie dailiai pagro
jo, bet iš jų ateityj laukia
ma ko gero. Tokie vaike
liai — tai tikra tėvynės Lie
tuvos viltis. Programe bu
vo pasakyta taip: “Muzika 
ant pi j ano, smuiko ir klar
neto, Ona, Stasys ir Pau
lius Mažeikučiai”. Tečiau 
Stasys nebuvo, kadangi iš
važiavęs kitan miestan ir 
greitu laiku nebuvo gali
ma jo parkviesti. Iš Onos 
ir Pauliaus svečiai labai 
daug stebėjosi. Tokiems 
vaikams linkėtina laimės, o 
ją tėvui reikia padėkos už 
tautišką auginimą.

Šv. Jurgio K. Parapijos 
choras — tai choras. Šis 
choras taippat Kliubui vel
tui patarnavo Lietuvos 
gerb. svečią priėmime. Mu
są sveteliai dainomis labai 
džiaugėsi. Tas pats cho
ras pabaigoje pagiedojo ir 
lietuvią himną. Choras lai 
gyvuojo su jo vadovu B. 
Janušauskiu! • •

Gerb. “Saulės” delegatą, 
kun. J. Tumo ir kun. K. 
Alšausko Amerikon atkelia- 
vimo tikslas yra nepapras
tai prakilnus, sujungtas 
brangiosios tėvynės Lietu
vos meiles ryšiu. Tatai ir 
nestebėtina, kad čikagiškiai 
lietuviai juos taip iškilmin
gai pagerbė. Sutiko juos, 
kaipo savo mylimiausius 
svečius ir nesigailėjo sve
tingumo, kaip katras išgali 
ir kaip moka. Jiems tokio 
pat svetingumo nesigailės 
nei kitą miestą lietuviai, 
kur tik jiems teks būti, kur 
tik teks apsilankyti. Nėra 
abejonės, jogei jie visur bus 
pagerbti.

Nes’tik pagalvokite apie 
tą svečią kelionės tikslą.

Svečią kelionės tikslas — 
Lietuvos jaunuomenės ap
švietimas. “Saulės” dr-ja 
Kaune inkurus liaudies mo
kytoją kursus, ‘ ‘ Saulės ’ ’ 
tikslas — parengti Lietuvai 
kuodaugiausiai lietuvią mo
kytoją, tikrą tėvinainią, 
kuriems rūpėtą savo gimti
niame krašte kultūros pa
kėlimas. Pątrijotiškesnio 
sumanymo, kaip šis, nesu
rastum ant visos žemės aps
kričio. Kadangi seniau ir 
nūdien Lietuvoje mažai dar 
terandasi svietiškos inteli- 

tę, visas savo medžiag^ka? 
ir dvasios jėgas eikvoja jau 
iiosios lietuvią kartos ap
švietimui. Jie inkuria dr-ją 
“Saulę”, inkuria anos var
du mokytoją kursus ir me
tai į metus iš savo semina
rijos išleidžia po kelioliką 
lietuvią mokytoją, kurie 
paskui išsisklaido po plačio
sios Lietuvos miestelius ir 
kaimus ir šviečia vaikelius. 
“Saulės” dr-ja labai daug 
pakėlus iš pusės vyriausy- 
bės įvairią persekiojimu, 
bet dartės jau atsistojus ant 
tvirtą pamatą ir išgali pa
laikyti kelis desėtkus savą 
lietuvišką mokyklą. Bet 
Lietuvai keliu desėtką mo
kyklą nepakanka ten rei
kia Mokyklą šimtą ir tūks
tančiu. Bet kur anas imti, 
kur anoms mokytojus gauti, 
jei tuo tarpu “Saulės” 
dr-jos palaikytoju-rėmėją 
baigiama eikvoti spėkos ir 
turtas. Tas apšvietimo su
manymas apleisti — tai vis- 
tiekkaikad žūti svetimtau- 
čią bangose. Jei mes patįs 
lietuvią vaikelią apšvietimu 
nesirupįsime, lietuvius vai
kučius paims globon rusai 
arba lenkai ir juos apšvies 
savotiškai, ištautįs. O tai 
su lietuviais padaryti nori 
ii’ vieni ir kiti. Ar-gi tad 
turėtumėm mes užsimerkti 
matant tokius savo tėvynėje 
prajovus? Aišku kad ne. 
Ir jei taip, tad nesigailėki
me tiems “Saulės” dr-jos 
delegatams auką. Tegu jie 
renka aukas, tegu anas ga
bena į Lietuvą, tegu už tas 
aukas stato lietuviškas 
mokslo įstaigas, tegu palai
ko mokyklas ir skleidžia 
Lietuvoje apšvietimą. Juo 
Lietuvos žmonės bus švie
sesni, tuo greičiau Lietuva 
atgaus sau nepriklausomy
bę ir bus laiminga. Moks
las nūdien labai brangus 
daiktas. Tėvynei nepri
klausomybę lietuviai tegali 
iškovoti ne ginklu, bet savo 
mokslu-apšvietimu.

Nors ne vienas musą gal 
ir nemano jau Lietuvon 
grįsti, gal delei nekuriu ap
linkybių jau išsižadėjo sa
vo gimtinio krašto, tečiau 
reikia žinoti tas, kaip tai 
yra dideliu nenaudėliu ta
sai žmogus, kuris iš savo 
širdies išdildo tėvynės mei
lę ir tą savo mielą kraštą 
pamiršta. Nemanome, kad 
lietuvią tarpe nors vienas 
panašus atšalėlis atsirastą. 
Visos juk tautos savo gim
tines šalis gerbia ir nesi
gaili už anas ir kraują išlie
ti. Tatai ir lietuviams tė
vynės meilė tegu iš širdžių ir 
sielą neišdilsta, tegu visuo
met kiekvienam bus malonu 
ir saldu atminti, kur gimė, 
kur augo, kur savo jaunas 
dienas praleido, kur teveliu, 
broliu ir sesučių kapai ber
želiais apsodinti, kur raibo
ji gegutėlė laimužes lemia... 
Nuo tėvynės meilės tegu 
mus neatskiria nei platusis 
vandenynas, nei kas kitas.

Kas myli savo tėvynę, nc- 
kuomet anos reikalą nepa
miršta. Jei nūdien Lietu
va butą savistovi ir laisva, 
jei ana butą turtinga, kam 
tad butą reikalinga tokiai 
“Saulės” dr-jai siusti pas 
mumis, į Ameriką, delega
tus? Bet siunčiami nūdien 
delegatai todėl, kad Lietuva 
paplūdus varguose ir skur
de. Lietuvos inteligentija 
(ypač kunigija) nuo pat 
pradžios taip vadinamą 

ii paskutinių jėgą ir energi
jos, nenorėkime, idant jie 
vieni savo visus turtus ir 
sveikatą paaukotą tėvynei, 
bet eikime jiems pagalbon, 
prisidekime nors savo cen
tais ir nors tuo budu pasiro- 
dykime, jogei musą širdyse 
tėvynės meile dar neišgesus, 
dar smarkiai plasnoja. Mu
są gausios aukos tiems Lie
tuvos gaivintojams suteiks 
daugiau ištvermės ir neiš
eikvos paskutinės energijos.

Tatai nemirškime tėvynės 
Lietuvos! .

LAIŠKAS KN. J. TUMUI.

Gerbiamasis!
Mums begalo linksma 

girdėti tokią naujieną, ku
rią esmi gavęs žinoti iš 
“Vilties” No. 74 (559), jo
gei Tamsta su savo draugu 
Liet. Švietimo Dr. “Saulės” 
pirmininku kun. K. Alšaus- 
kiu atvykote į Ameriką. 
Jusą pasiuntinystė —- pa
rinkti auką Lietuvią Liau
dies Mokytoją Kursą na
mams pastatyti, tokia kilta, 
jogei nepritarti jai negali
me. Gailimės tik, kad ne
žinome, ar užsuksite į musų 
Amsterdamo, N. Y. miestą. 
Musą širdis labai trokšta 
pamatyti tokius svečius iš 
Lietuvos ir iš jusą lupą iš
girsti apsakymus apie da
bartinį Lietuvos padėjimą, 
jos laimėjimus ir vargus. 
Neaplenkite musą. Ams
terdame yra apie du tūks
tančiu lietuvią, gana gerai 
pasiturinčią. Jie turi savo 
parapiją, 4 draugijas, 7 mė
sines, 2 drabužių sankrova^, 
1 aptieką, 1 avaliniu san
krovą ir... kelioliką aliniu. 
Jums atvykus į~AinsTW^MB| 
mą ir musų širdįs bus pfl 
•lenkintos ir jus, rinkdadU 
aukas, laimėsite nemažiau, 
caip kitur. Jei žinotume, 
kad jus į mus neužsuksite, 
tai mes patįs rupintumės 
pavažiuoti į artimesnes vie
tas, kur jus kalbėsite, į 
Brooklyn ar kur kitur.

Velydamas jums kuoge
riausios kloties, ' >

Antanas Kasperiunas, 
Amsterdam, N. Y j

PASPARTAS Į DANGŲ.

Kijevo metropolijos ar
chive nesenai surasta indo- 
mus dokumentas, paeinan
tis iš 1341 metą. Yra tai 
paspartas į dangą, išduotas 
tuomet mirusiam Vladimi
ro kunigaikščiui Feodorui, 
o pasportą išdavęs metropo
litas Makaras. Vienas to 
pasporto egzempliorius in- 
dėta kunigaikščiui graban 
(karstau), antrasis — pa
liktas aktuose. Pasportas 
skamba:

“Makaras iš Dievo malo
nės ar chivy skupas ir Kije
vo metropolitas, į musą 
Viešpatį ir bičiuolį šv. Pet
rą, dangaus vartą raktinin
ką. Liudijame, jogei šian
die numirė ištikimas Dievo 
tarnas, Vladimiro kuni
gaikštis Feodoras, ir mal
daujame tavęs, idant tuo
jaus be kokio nors apsun
kinimo įleistum jį į dangaus 
karaliją. Atleidome jam 
visus nusidėjimus ir sutei
kėme musą palaiminimą, 
taip kad nėra jam kliučią 
inžengti rojun. Delei tik-

6
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DIENRAŠČIO REIKA. 
LUOSE.

Liaudies balsas nenuėjo 
veltui.

Lietuviai amerikiečiai jau 
senai atjaučia dienraščio 
trukumą ir laikas į laiką 
savaitraščiuose pasirodyda
vo tai aimanavimas, tai 
įvairus pašnekesiai ir net 
reikalavimai iš laikraštinin
kų, didesniųjų firmų, kad 
leistų bent kartas dienraš
tį. Bet musų laikraštinin
kai ar tai nerangumo dė
lei ar tai bijodamiesi 
nepasisekimo, kuris iš
trauktų šimtinę—kitą, liau
dies balso neklausė.

Dabar štai “Kataliko” 29 
numer. p. J. M. Tananevi- 
če apreiškė laukiančia j ai 
liaudžiai, jogei rengiasįs 
leisti dienraštį ir tai dar ne
tolimoj ateityj (dar pirm 
Naujų Metų) dienraštis pa
sirodysiąs.

Apie dienraščio reikalin
gumą lietuviams amerikie
čiams dviejų nuomonių būti 
negali! Dienraščio reikia. 
Liaudis senai . laukia tos 
šviesos kibirkštėlėj, kuri 
kasdiena inkris kiekvienon 
lietuvių bakužčn su rimtu, 
teisingu ir mokslo žodžiu.

Dienraštis paskubės mu
sų mintis praplėšti-patobu- 
linti, nes kasdiena turėsime 
su skaitymu-žiniomis ii 
tyru mokslu susitikti.

Taigi ant pakvietimo p. 
J. M. Tananevičiaus, mes 
žemiau pasirašiusieji išreiš
kiame busimam dienraščiui 
savo užuojautą ir pasižada- 
liie būti jo skaitytojais. 
) K. Šnuolis,

L Bimba,
AJnpusaitis,

F. Vizbaras,
Cedar Point, Ill.

Gerbiamas Tamsta: —
Šiuomi pranešu, jog lau

kiam pasirodymo dienraš
čio, kuris apskelbta “Kata- 
taliko” 29 numer. 
Laukiam su didele 
trybe to svečio, kuomet jis 
apsilankys į musų pastogę 
su plataus pasaulio kasdie
ninėmis žiniomis ir musų 
tautos reikalais. Velijam 
išleistojui kuogeriausio pa
sisekimo taip sunkiame dar
be

s. m. 
nekan-

visuomenės labui!
Leonas Narbutas, 
Stan. Ralis, 

Chicago.

Gerbiamasis “K-o” leidėji!
Nors ligšiol nebuvau 

11 Kataliko ’ ’ prcnumeratu- 
riumi, tai tečiau dienraščio 
leidimo “Katalike” apskel
bimas mane labai pradžiu
gino, kadangi jau senai gal
vojau, galvą laužiau, delko 
mes esame taip toli užsili
kę nuo kitataučių, neturė
dami savo nei vieno dien
raščio. Buvau ketinęs už
siprenumeruoti net svetim- 
tautinį dienraštį. Tečiau 
dabar tą mintį trenkiu ša
lin ir laukiu lietuviško dien
raščio pasirodymo. Tegu 
tik jis bus beparti vinis, o aš 
busiu jo skaitytojam ir 
stengsiuosi kitus pritraukti

A. Motzkus.

Džiakono kun. M. Kraučuno 
laiškas.

Gerbiamas Tamsta!
Pritariu dienraščiui! Ur

na ! Šiandiena važiuodamas 
rašau. Važiuoju iš Bostono 
į! Norwich, Conn. Visiems 
labos dienos.

Jūsų kun. M. Kraučunas.

LAIŠKAI “KATALIKO 
LEIDĖJUI.

Gerbiamasis Tamsta: —
Išleidimui pirmojo dien

raščio Amerikos lietuviams 
— vargu kas gali nepritarti, 
jei bent tas, kuris arba ne
pažįsta laikraščio vertės, ar
ba yra priešas apšvietąi ir 
liaudies gerovei. Todėl nuo
širdžiai pritariu ir aš, kaipo 
visuomenės vienutė, išleidi
mui pirmojo Amerikos lie
tuvių dienraščio, ir,, vieniai k 
trokštu, kad pirmasis musų 
dienraštis nepasiskirtų sau 
tokį kelią, kuris apgintų ko- 
kius-nors “ypatiškus reika
lus”, bet tarnautų tikrie
siems liaudies reikalams, 
visados nesibijodamas pasa
kyti pliką teisybę kiekvie
nam į akis; ir, kad to musų 

• vienintelio dienraščio špal- 
tįs nebūtų išmargintos veid- 
mainingumo .ir melagystės 
nuodais...

Jaigu to leidėjai neuž
mirš — prižadu dienraščiui 
visokią pagalbą, esančią 
mano galėjo. Tikiu, jogei 
ir visa lietuviškoji visuome
nė tokio dienraščio laukia... 
Tad, geros kloties, prie įvy
ki nimo to taip svarbaus 
sumanymo — išleisti pir
mąjį Amerikos lietuvių 
dienraštį!

Su tikra pagarba, 
f J. K. Vasiliauskas, 
' Chicago.

Gerbiamasai Tautieti: —
Perskaitęs “Kataliko” 29 

numer. Tamstos pranešimą 
išleisti lietuvišką dienraštį, 
taip pradžiugau iš to pra
nešimo, kad nespėjau net 
vakarienės pavalgyti, bet, 
pasigriebęs laikraštį, began 
pas savo draugus pranešti 
jiems tą didelę naujieną. 
Mano draugai taippat labai 
pradžiugo ir pasižadėjo būti 
pirmojo lietuviško dienraš
čio prenumeratoriais.

“K-ko” skaitytojas,
J. Kostenas.

Garbus Pone!
Aš skaitydamas Tamstos 

laikraštį “Kataliką” radau 
apgarsinimą, jogei Tamsta 
žadate išleisti pirmą lietu
vių dienraštį Amerikoje. 
Tik reikalaujate yisuomen- 
nės pritarimo. Taigi aš 
pritariu Tamstos sumany
mui ir noriu kuogreičiausiai 
pamatyti lietuvių dienraštį 
Amerikoje, kurio aš ir dau
guma laukiame jau kelinti 
metai ir ligšiolei dar nesu
laukiame. O kaip sulauk
sime, visi skaitysime ir nau
dosimės ta j a proga. Aš 
skaitysiu dienraštį nuo pir
mos dienos jo pasirodymo. 
Tik meldžiu netrukdyti to 
sumanymo ir kuogreičiau
siai leisti dienraštį.

Su godone,
Iz. Pupauskis.

Red. prierašas. Tai tik 
kelios tūkstančių laiškų iš
traukos. Aišku, lietuviai 
dienraščiu labai interesuo
jasi ir laukia jo pasirody
mo. Norintieji dienraščio 
paskiau bus skelbiami “Ka
talike” pavardėmis, iš ko 
bus visiems matoma, kiek 
bus dienraščiui pritariančių. 
Laukiama jų daugiau.

LAIŠKAI,IŠ KELIONĖS.

Milanas (Italijoj).
Miestas dailus, gyvas. 

Smulkių pramonėlių daug; 
svetimtaučių ir nemažai. 
Yra pasilinksminimo vietų, 
bet yra vietų ir ramiam pa
silsiu!. Viešasis daržas — 
vietą visai rami, ten nėra jo-

kių trukšmų. Priešai vie
šąjį daržą stovi didelis pa
minklas Kavurūi. Tą pa
minklą tankiai apvainikuo
ja vainikais.gerbiantieji tą 
didvyrį. Įeinant daržan, 
kaip ir paprastai buna, per
sergėjimas: gėlhj neskint, 
šakų nelaužyt, žolės nemin- 
džiot, nevažinėt su veži
mais, nei dviračiais, nei ar
kliais, “od altre bestie”. 
Grąsa: prasižengėlis bus 
baudžiamas pagal tam tik
rų įstatymų.

Medžiai darže dideli ir 
įvairus; daug medžių pieti
nių kraštų. Paminėjus 
pichtas, akacijas, liepas, 
klevus, platanus, skroblus, 
didžiuosius riešutus, figu- 
sus ir baigiant painiomis — 
visi dailiai auga.

Krūminių medelių be 
skaitliaus ir jų rūšių labai

► daug.
Puikus klombai, nusagy- 

ti įvairios varsos gėlėmis. 
Klombai tai daržui taku 
pagražinimu yra, kaip kac. 
musų audėjėlės, kuomet nu- 

i audžia rankšluostį ar stal
tiesę ir ataudžia žekėmis.

Yra dar maža dalele ne- 
1 laisvių-gyvunėlių. Čia fa- 
1 zanai iš Formozos, ibbidai 

iš Rytinės ir Centrelines 
Azijos ir iš Turkestano. 
Įvairios afrikoniškos viš
tos, kalakutai, povai, antįs; 
yra veislė ančių, panašių į. 
lietuviškus klaugus.. Gai- 

i džių ir vištų įvairiausių 
veislių daugybė. _Yra papū
gų (palių) iš Centrelines 
Amerikos. Visokių veislių 
strazdų, žalia vamių; —
gulbių baltųjų ir juodųjų, 
taipgi žuvėdrų.

Pastatytos buveinės vana
gams, — grotai, pamėgdžio
tos uolos su urvais. Ten 
tupi ant rekečių vanagai ir 
ereliai. Didieji vanagai, 
rusvai širmi, daug bendro 
turi su lietuviškais pesliais. 
Yra lakštučių, kanarkų, 
karvelių ir kitokių paukš
čių.

Iš žvėrių visai mažai: vie- 
nas-kitas susivėlusiais skre
bučiais luokis, šernas su 
nudilusia sketere, vilko lo
pyta rudinė; barsukas šiek- 
tiek gyvesnis, nors jis to 
krašto matyt ir nelabai 
mėgsta. Puma guli sutin
gus, bet skranda gan gra
žiai išrodo.

Turiu prisipažint, kad iš 
tarpo “paukščių’- labai-gi 
nekenčiu uodo; čia jų daug 
ir mažų ir didesnių. Mažie
ji blogiausi: prisišlies prie 
tavęs su tokiu gailingu mal
davimu, o po valandėlės, 
negraudink, jau ir su kali
bru gali lyginties.

Pasitaikė pamatyt keletą 
gulinčių žmonių ant suolų 
ar ant žolės, galimoj prisi- 
šliet vietoj. Tų žmonių ba 
tai tankiausiai kiaurais pa
dais, o, rodos, kad guli, tai 
mažai nudėvėja... Buna gi 
kitas padas — tai ne padas, 
bet lopų piramida. Ilsis jie 
gal po “gero” darbo, or po 
sunkaus, o jog ir nieko ne
dirbant nuovargis žmogų 
kankina ir tas nuovargis 
gal net sunkesnis. Reikia 
tą pastebėt: gal jie neprak
tiški, ar šiaip su žemiškais 
sutvėrimais jokio reikalo 
nenori turėti, nes ant padų, 
jokio užrašo nėra. Pana
šių žmonių rųšis kad ir Gu
dijoj išmintingesnė ir veik
esnė. Tenai atsigula, užra

šo su kreida kainą ant pa
do ir reiškia, — imk prisi- 
cėlęs darbininką, o kainą : 
jau ankščiau perskaityk ir ' 
apgalvok, ar galėsi tiek ' 
duot,, kiek reikalaujama, 
iligu prikeltom ir nonų-
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Tomis dienomis Amerikon atkanka su savo paly
dovais garsieji japonai: admirolas Togo ir genereiajį 
Nogi. Juodu bus priimti oficijališkai.

samdytum, tain prisieitų iš
klausyt visų turtingąjį jo 
leksikoną, • paveldėtą nuo 
savo pranokėjų, trijų lubų 

; cirkuliariškųjų- žodžių.
Bet čia darže kiekvienas 

užimtas savfr darbu ir kits 
kitam neklihdfr. čia įsi
mylėję, lyg du karveliai, 
vienas kitam meilius žode
lius burkuoja. Čia vaikai 
prie fontano per tvenkinėlį 

; laivelius leidžia, kiti ant ra
tukų važiuoja. Vėl auklę 
su vaikais žaidžia, ar juos 

’ vežioja. Čia motina sa
viems vaikams pasakėles 
skaito ar sako, arba jų skai
tančių klauso. Vėl tėvas, 
su didesniais vaikais vaikš
tinėja ir aiškina apie ypa
tybes paukščių, žvėrelių; 
apie išnašumą gyvulių su 

■ palyginimais ii tt. Čia 
moksleivis pavėsi j e ką-nors 
mokinasi, ar prie egzamenų 
rengiasi; čia sėdi svajotojas 
ir svajoja. Botanikas (ar 
dendrologas) ir sau šį-tą 
pastudijuot naudingą su- 

. randa. Čia ir kunigas gra
žiai sau, medelių ūksmėje, 
poteriauna. Viskas eina sa
vo vaga gana tvarkiai: vi
si myli gamtą ir ja gerėja- 
si. Visur gi medžiai ir gė
lės tik kvepia ir kvepia. 
Tau kartais čia ir lakštin
gala sučiulba. Negirdėjautik 
burtininkės-gegutės ir mu
sų tikrojo dainiaus viever
sėlio, kurio- balselio labai 
pasiilgau. !! n

Veleninės, gražiai apža- 
liavę žalia žole ir kur-nekur 
ranųnkuliozai, įvairios gi
minės, veranikos, plantagai- 
ilgalapiai ir plačialapiai, 
fiolkos girinės ir žydalkai- 
tės ir daug kitokių žolelių.

Šitame ddr^; pastatytas 
balto akmens labai puikus 
rūmas: “Museo Liuico di 
Storia Naturale”. Nutapy
tas jis balta, gelsva, rausva 
ir pilkai tamsia, lig geležies 
varsa. Dažų kompozicija 
lyg keista, bet įspūdį gerą 
daro ir rodo, lyg kad tas 
muzejus butų pastatytas 
tikrai iš kelių rųšių akme
nų. c

Čia didžiausi rinkimai 
įvairių mineralų, visokių 
paukščių ir žvėrių šmėklos. 
Daug visokių iškasinėtų da
lykų.

Iš mineralinių akmenų: 
Sulfuras, arsenikas, stibri- 
tas, sidabras, vulkaniški ak
mens; savaradžio aukso 
šmotas, apie 20 svarų di
džio; platina, galenas, ci- 
nabras, bomitas, salgemi- 
nas, opalius, malachitas, 
ortoklasas, formalinas, to
pazas, apatitas, muskovi- 
tas, formalinas, topazas, 
serpentitas, olivinas, aliu
mini j as ir daugybė kitų.

Iškasinėti kaulai: brie
džių, bisonų, dramblių, ri- 
nocerų, lapių, luokių (suak
menėjusių) ir kitokių. Su
akmenėję sarosaurai, kolo- 
bodai, mixosaurai ir tt. Vi
sokie suakmenėję kriau- 
kliai, taippat medžiai. Yra 
milžiniško diduhio dramblio 
iltįs. Jų savininko, spren
džiant pagal tokio ginklo, 
butą ir neprasti.

Iš paukščių: dinomis 
maximus iš Nl Zelandijos, 
kiaušiniai — Oiepy orius 
maximus.

Žvėrių šmėklos: makropai, 
<angurai, šunes, beždžionės, 
žiurkės, ūdros, barsukai, 
ežiai, echidnos, omithoryn- 
chidai, dasypai, armadilai; 
myrmckophagai: zebrai, ar
kliai, knaggos, asilai, damai, 
rainiai, portaxai; antilopi- 
dai,: oškos, šeškai, voverįs,

mai; chinchillidai; hystri- 
xai: kiškiai, kralikai, kavi- 
dfti; dasyprocidai: jaučiai, 
avinai, šernai, hippopota
mi.

Šmėklos meškų, vilkų, 
fainų, kačių, rainių, liūtų.

Šmėklos gorillų, orangu
tangų.

Šmėklos tulenių, moržų 
ir tt.

Yra ir indi jonų; — yra 
visokie kūnai, makaulės, 
įvairios giminės.

Viešajam darže yra dar 
daug, visokiems didvyriams 
įvairių paminklų.

Išėjus iš daržo, norint eit 
centrai! miesto pro teatrą 
“La Scala” — einasi gat
ve, vadinama “via Manzo- 
ni”. Pradžioje tos gatvės, 
einant nuo daržo, yra var
tai; kaip ir daugelyje kitų 
senų miestų vartai būva iš 
strategiško atžvilgio stato
mi.

Vartai kaip vartai, nieko 
stebėtino, bet vartuose ra
tukuose sėdi elgeta. Ar 
mažai elgetų ant svieto!... 
Kiekvienas žmogus, kuris 
nori gerai savąjį amatą pa
žinti ir iš to amato turėt 
naudą, turi tą amatą gerai 
išmokt, išstudijuot, nes ki
taip nebus naudos nei per 
nago juodimą.

Jaigu žmogus kokia-nors 
galybe nežinotum kuomet 
rytas ar vakaras, tai eit rei
kėtų po tais Manzoni var
tais ir pažiūrėt kaip elgeta 
sėdi. — Kuomet elgeta sėdi 
nugara užsi grįžęs į miesto 
centrą, veidu prieš publišką 
daržą, — reiškia rytą; o 
kuomet jau sėdi atbulai — 
reiškia vakarą. Ir kodėl 
taip? Visko išmokina žmo
gų gyvenimas: jo sėdėjimai 
tai veidu, tai nugara į mies
to centrą yra vaisiumi pa
tyrimo. Todėl taip. Ry
tais, iš aplinkinių kaimų ir 
miestelių eina ir važiuoja 
žmonės miestan su reika
lais: mugina įvairias naštas. 
Elgeta kiekvieną meiliom 
ir gailingom akim sutikda
mas išmaldų žlembia 
sitaiko
duoda, kad jo manymai 
įvyktų, kits-kad reikalai pa
sisektų, trečias — iš papra
timo. Taip elgeta visus iki 
gerų pusryčių praleidinėja. 
Pusdienis mažai naudingas. 
Į pavakarius elgeta veidu į 
miestą apsigręžia. Dabar 
kitas grįžtą šį-tą laimėjęs, 
— elgetai kartais išmeta 
soldą. Miestelėnas traukia 
pavakariais daržan prasivė
dintų — ir kaikuris varioką 
blinkteria; o jau svetimtau
tis, jaigu elgetos veidas jam 
patiko, — nikelio nepasi
gaili.

Taigi, kas savo amatą su
pranta, toksai žino kaip 
rangyties.

Žmogus, kokiu nors budu 
pragaišinęs laiko skaitlių, 
tegul pasižiūri į elgetą — 
žinos rytą ir vakarą.

Milano parkas. Iš vieno 
galo parko triumfališka' ar-’ 
ka, iš antro — tvirtynė, pi
lies rūmai. Parkas nesa- 
varadis, sodintų medžių; 
gražiai užlaikomas — ir vis
kas. Nieko ypatingo jame 
nėra, apart gražios žolės ir 
dailių medelių — viskas, 
kas parkui pritinka ir ko 
iš parko reikalaujama.

Kaip Viešajam 
taip ir parke yra 
monumentų.

Muzejus “Campi Carlo”.
Tai glippoteka; įvairiau

si skaptoriški dalykai iš 
marmulo ir gipso. Origina
lų mažai, beveik vien ko
pijos. Čia yra monumentai, 
štatuos, statuų fragmen-

Pa
duoda; vienas

darže, 
visokiu

šermenėliai, ūdrai, plero- tai, biustai, galvos, maskos,

bas-relief ai; anatominės da
lis kūnų kaip žmonių, taip 
ir gyvulių iš gipso nužes— 
tos.

Iš išstatytų dalykų gali
ma patinkantį pasirinkt ir 
gauni kopiją; pagal veika
lo buna ir kaina.

Tas muzejus ant via Bre- 
ra.

Ant via Brera, antroj pu
sėj muzejaus “Campi Car
lo” yra; ‘ ‘ Pinacotecca di 
Brera”. Kiekvienas daili- 
ninkas-tapytojas, kuris no
ri giliai studijuot lombar- 
dišką mokyklą, eina pina- 
votekon Brero.

Joje yra daugybė freskų, 
aliejinių paveikslų; visi di
delės vertės ir daugiausiai 
originalai.

Iš freskų geriausį įspūdį 
daro tai freskos XV met., 
tapytojų: Borgognone: Ma
donna su Kūdikiu, angelų 
vainikuojama. Vincenzo 
Foppa: sušaudymas šv. Se
bastijono. Gaudenzio Fer- 

apie 
ap-

Geras atsakymas.
Majoras: — Kuomet nak

čia staiga išgirsi aliarmo 
signalą, ką tuomet pirmiau- «. 
šiai darysi?

Rekrutas: — Keiksiu, po
nas majore.

Pas teisėją.
— Kodėl paslepiate savo 

tikrą pavardę?
— Gimdytojai man dar 

mažam esant man kartoda
vo: saugok, vaikeli, savo ge
rą vardą.
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DIENRAŠTIS

Amerikoje

■

<2

rari: Pranašavimas 
prasidėjimą Panelės, 
reiškimas šv. Onai ir kitas
— Iskaras išvaro šv. Joaki- 
mą iš bažnyčios. Puikios 
freskos Bernardino Luini, 
Marco da Oggiono, Bernardi
no Lanino, — jo įspūdin
gesni “Trįs Angelai”.

V eneci j oniška mokykla 
XVI—XVII met. Čia yra 
Tintoretto vadinamas Ja
copo Robusti, Torbidų 
Francesco, Moretto vadina
mas Alessandro Bonvicino; 
iš jo paveikslų puikus: Ma
donna su Kūdikiu, — šali
mais šv. Jeronimas ir šv. 
Pranciškus Assižietis. Vėl 
tapytojai: Bassano, Roma- 
nino, Torbido, — jo: Neži
nomo portretas. L’Orbetto, 
Paris Bordone, Palma, Ja
copo Bassano vadinamas 
Jacopo da Ponte, Savoldo
— jo: Madonna debesiuose 
su Kūdikiu ir du angelai, o 
apačioje šventieji. Toliaus: 
Paolo Veronese, — iš jo pa
veikslų: šv. Antanas Aba
tas, šv. Kornelijus ir šv. 
Kiprijonas — grupė; ant
ras: Svodba Kanoje, — pa
veikslas pilnas gyvybės, di
dele aikšte, šviesa mesta 
pilnai didelėn salėn. Ma
žiau žymus čia išrodo su 
savais paveikslais Cariani, 
Moroni ir Tinelli Tiberio.

M. Petrauskas.
(Bus toliau).

»

5

■»

I
J

h

11
i >
■ i
»■
■ i

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

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 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., Chicago, III.
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TABAKAS = NUODAI 
IR 

Kenksmas nuo rūkymo.
Pagal daktarą D. P. NIKOLSKĮ, 

iš 4-to rusiškoje kalboje leidimo parengė
S. KAIMIETIS.

Tąsa, 
visur metai iš inetu didinasi. Paveizdan, 
pagal žinių suteiktii valdžių, Francijoje 
auo 1815 ligi 1875 metų (per 60 m.) ta
bako suvartojimas pasidaugino visa tre
čia dalim, o Rusijoj per tą patį laiką dar 
daugiau pasidaugino. Anglijoje suvarto
jamo kasinėtai tabako pareina, abelnai 
imant, ant kiekvieno gyventojo po 1%, 
(pusantro) svaro, Francijoj po 2įZ>, Vo
kiete jo j po 4Į/2 (puspenkto) svaro. Ant 
nelaimes nežinoma, nes niekas dar tokio 
skaitliavimo nedarė, po kiek Rusijoj, o 
ypač Lietuvoj, ant kiekvieno žmogaus ta
bako pareina, bet galima spėti, kad ne
mažiau, sprendžiant pagal daugumą ta
bako fabrikų. Metų taip 30—40 tam at
gal Rusijoje buvo labai mažai tabako 
fabrikų — vos tiktai 15, o dabar jų pris- 
skaitoma ligi 323. Tuose fabrikuose iš
dirbta 1891 m. pusketvirto milijono pūdų 
tabako*), už kurį akcizo mokesčių išmo
kėta valdžiai ligi 20 milijonų rublių. Pa
gal apskaitymą vieno daktaro pasirodo, 
kad vidutinis rūkorius suruko kasdiena 

jjo^O^ papirosų, tai per metus pareis 
7.300 papirosų; o jeigu pripažinti, kad rū
kyti pradedama ne vėliau 20-ties metų 
(dauguma rūkorių pradeda rūkyti turėda
mi 10, 12, 15 metų), tai skaitant vidutinį 
žmogaus amžių —■ 50 metų, tada išeina, 
kad per 30 metų žmogus suruko daugiau 
kaip 200 tūkstančių papirosų. O kad iš 
vieno tabako svaro išeina 500 papirosų, 
tai rūkorius per visą savo gyvenimą su
vartoja 400 svarų arba 10 pūdų tabako. 
Tame 10-tyje pūdų tabako gali būti maž
daug 2 svarai tų baisiausių nuodų, apie 
kuriuos papasakosim toliau. Matote, ko
kia daugybė surūkoma tabako, ir kokia 
brangybė pinigais išleidžiama vien už tai, 
ir tiktai dėlei to, kad ardyti savo sveikatą 
ir trumpinti gyvastį!...

Tabaką žmonės vartoja visokiais bu
dais: ruko, uosto ir čiulpia. Daugiausiai 
vartojamas tabakas rūkyme. Kenkiantie
ji žmogaus sveikatai syvai randasi tabako 
lapuose, kurių visokiais budais vartoja. 
Tie syvai-nuodai vadinasi “nikotinas”’, bu
vo atrasta per tyrinėjimą mokytų žmonių 
80 metų tam atgal; jis išrodo skystu, rie
biu, lekiančiu (garuojančiu, tai yra: atvi
rame inde išnyksta) gelsvos ar palšvos 

-'•galvos, smarkiai tabaku smirdančiu. Tie 
nuodai (nikotinas) taip kenksmingi bei 
žudanti, kad užtenka vieno lašo nunuodi- 
jimui šunies; mažiukui paukščiukui už
tenka tik lekiančios nikotino smarvės 
įtraukti per snapuką, tuo pasidaro negy
vas. Štai dėlei ko taip tankiai kambari
niai čiulbanti paukščiai nunyksta, jei tik
tai kas smarkiai tabako durnų prirūko. 
Rūkorius, žinoma, traukia į save rūky
dama minėtus nuodus drauge su tabako 
durnais labai mažais priėmimais, tai to
kiu budu susyk nenusinuodija. Rodos 
kiekvienam yra žinoma, kaip yra sunku 
buvoti prirūkytoje trioboje, karčiamoje ar 
vagone. Vienas daktaras apipasakoja 
atsitikimą su jauna moteriške, kuri nuo 
tabako durnų, kitų aplink ją esančių rūko
mų, gavo galvasuktį ir galiaus apmirė. 
Kitas jaunas vyrukas 17-kos metu, nakvo
damas trioboje, kur buvo labai daug rū
korių prirūkyta, numirė. Ypač labai blo
gai atsiliepia tabako durnai ant tų, kurie 
suvisai nerūko: tokiems tuojaus sukasi ir 
ima skaudėti galva, ima vemt, apleipsta 
ir tt. Be to apart nikotino tabako lapuo 
se randasi dar ir daugiau nuodingų daik
tų, kaip tai: mėlynine, anglinė, kamparinė, 
selietrinė rakštis ir tt., bet tik po labai 
FtaziTir Kad priduoti tabakui spalvą bei 
skonį yra dedama į jį dar skystimai šie: 
sandalas, selietra, surikas ir tt. Toliau į 
tabako lapus tankiai primaišo lapų ko
pūstų, bulvių, runkelių ir kitokių žolių, 
kurios daug pigiau yra gaunamos, negu ta
bakas; žodžiu sakant, kas į tabaką yra de
dama ir maišoma, tai sunku viską ir iš- 
skaityt. Tiktai tas visiems yra žinoma, 
kad kuo labiau kvepiantis tabakas, juo jis 
brangesnis ir toks daugiau turi nuodingu 
dalelių savyje. Kitų rūšių tabakuose, nors

gal ir mažiau yra nikotino, bet dėlto daug 
daugiau yra kitokių priemaišų neikiek ne
mažiau nuodingų, kaip pats nikotinas. 
Štai delei ko greičiau galima skaityti 
mažiau nuodingu tabaką rusišką “makor- 
cha”, negu taip vadinamus “turkiškuo
sius” ir “šapšalus”, su visokiais viliojan
čiais parašais ir paveikslėliais ant dėže
lių bei pakelių. Visa tai padaroma gu
druolių fabrikantų, bei tabako pramonin
kų su siekiu pritraukt pirkėjus, priviliot 
su kokiais pamozotais paveikslėliais ir pri- 
viliojančiais užvardinimais.'

Dabar prisižiūrėkime, kokiu budu tie 
tabako nuodai patenka į žmogaus kūną ir 
kaip kenksmingai ant jo veikia. Pirmiau
siai tabako nuodai rūkant su durnais, žmo
gui kvėpuojant, patenka į plaučius, ypač 
tiems kurie durnus ryja; taippat su sei
lėmis patenka į pilvą, į vidurius, o iš ten 
jau pereina į kraują ir išvaikščioja po vi
są kūną, kuris, palengvėle, nematomai ir 
beveik nejaučiamai užsinuodija visas. 
Profesorius Botkinas tiesiog pasakė, kad 
tabakas rūkyti labai kenkia rūkoriui. Tas 
kenksmas buna nepatėmijamas, kol dar 
žmogus jaunas, tvirtas ir sveikas, ir pa
kol jo (organizmas) kūno sudėjimas ga
li gerai kovoti su tabako nuodų veikimu, 
kaip kovoja su visais kitais negerumais; 
bet kaip tik kūnas kokiu nors budu nu- 
silpni, tada nuodai, buvę ligi tol pasislėpę, 
išeina į viršų, ir tada be jokio pasigailė
jimo griauja sveikatą, naikina kūno jie- 
gas ir trumpina gyvastį, be laiko vary
dami į kapus.

Jaigu taip daug rūkorių yra, taip 
daug tabako auginama, taip daug pinigų 
ant jo išleidžiama, o dar daugiau sveika
tos jam aukojama, tai nenoroms kyla klau
simas: argi jau tabakas taip baisiai rei
kalingas, be kurio žmonės nebegalėtų gy
vuoti? Prisieina atsakyti, kad tabakas 
visai žmogaus gyvasčiui nebereikalingas, 
dar gi kenksmingas ir pavojingas, nes ma
tome, kad ir be jo daugybė žmonių gyve
na ir daug sveikesniais ir laimingesniais 
jaučiasi. Dar gi ir tie, kurie ruko, var
gu jaučia nuo tabako kokį smagumą ar 
jiegų stiprumą. Rodos jokio gero nebe
jaučia, nes labai retas rūkorius giria rū
kymą, o nors kuris ir pagiria^ bet visai 
priešingai mislija, nes kiekvienas gerai 
jaučia ir mato, kad tabako rūkymas nie
kam ant gero neina. Kad tabako varto
jimas, o ypač rūkymas, labai daug blogo 
daro ir kenkia sveikatai, apie tai nekiek- 
vienas žmogus žino, o ypač žmonės pras
tuoliai ir nemokyti. Dar gi jie mislija, 
kad rūkyti yra sveika, gražu ir “poniška”. 
Į rūkymą tabako negalima kitaip žiūrėti, 
kaip tiktai lyg į kokią kvailą vaikystę. 
Daugumas pradeda rūkyti jaunose dieno
se iš, kvailystės; suaugusieji retai kada 
pradeda rūkyt, o jaigu per kvailumą ii 
kada pradeda, tai tuojaus ir- pameta. 
Kas pradeda rūkyti iš mažumėlės, tas taip 
daro labai palengvėle, slėpdamosi arba 
pamegdžiodams suaugusiems kada-neka- 
da durnelį kitą užtraukia, ar papirose] į 
vieną po . kitam sučiulpia. “Na gi, reikia 
pamėginti, kokį durnelį užtraukti, ar gar
du?” — kalbasi vaikas pradėdamas rū
kyti. Taippat rūkymas tabako labai yra 
išsiplėtojęs tarpe vaikų mokyklas lankan
čių, kur tankiai mokytojai patįs, vaikams 
drausdami, duoda gerą paveikslą vaikams, 
nes tankiausiai per dienas nemeta iš dan 
tų papirosų. Na, ir vaikai, žinoma, seka 
savo mokytojaus pėdomis.

Ką tik pradedąs rūkyti rūkorius iš 
pačios pradžios rūkymo, netik kad nejau
čia jokio smagumo, bet adverniai: suser
ga, jį troškina, galva sukasi ir svaigsta, 
ausyse ūžia, išbąlą, išmuša prakaitas, ran
kos ir kojos dreba ir, galiaus, net ap
miršta. Vienu žodžiu, žmogus pradeda 
mas rūkyti, kol pripranta, pasidaro ligo
niu lyg kad užnuodytu. Iš šito matosi, 
kad čionai pati gamta lyg kad priešinasi 
kvailai žmogaus nuomonei, kuris tyčia sa
vo kūną nuodija ir stengiasi priprast savo 
sveikatą ardyt. Yra dar gi toki iš pri
gimimo žmonės, kurie turi tokią kaipir 
dovaną, nes jokiu budu negali priprasti 
prie rūkymo tabako, nors daug sykių pra 
deda ir visas savo jiegas ant to padeda, 
kad kaip-nors prisipratinti, bet stiprus ku 
no ir dvasios sudėjimas tabako nuodus 
pergali ir iššaukia pačiame rūkoriuje tokį 
didelį pasibjaurėjimą, kad jis nei pamislyt 
nenori apie tabaką bei rūkymą. Bet tan
kiausiai atsitinka, kad žmogus, sykį pradė
jęs rūkyti, pamažutėli prie to pripranta, 
ir jo viduriai lyg kad susidraugauja su ta
bako durnais; toks žmogus, užrukęs tąba- 
ko jaučiasi, lyg buk pasidaugino jo jie-

į(Toliau bus),

KATJ^ĮOGAS
Knygų Išleistą

“Kataliko”
rf.I "t

del Lietuviškų Mokslainių 
ir taip kitokių vi

sokiu 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. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit!. Ji paranki 
ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuvišką kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose . ..................... 50c.

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

3 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. Pusk 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

I 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. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti valkų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 50c.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslalnėms Ameriko
je. Dalis III; Sū paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunšiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusk 138. Kaina druotuo- 
se apdaruose ............................... 65c.

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

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’..
24. Kaina ................................... 10c.

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

10 ANTRAS -KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83.
Kaina ............................................... 25c.
Ta pati apdaryta ....................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena' žmogui rūkymas 
Ir alkoholiškl gerymal. Pusi.
23. Kaina ............................ 10c.

12 APSAKIMĖLIAI. 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
kaus vai’-as. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą 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- 
tuviūi-tėvynainiui. Pusi. 57. 
Kaina ....................................... 25c.

15 CIECORIUS DOMIC WON AS IB 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La-' 
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių, krikščionių 
Ryme, viešpataujant? clecoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavę ant pamal
dų Į požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari- Ryme. Pusi.
217. Kaine T...rr................... 35c.
Ta pati apdaryta ...'....................50c.

.6 DANGUS. Pagai-ŠK. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasauli- tjrarodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ................... 75c.

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

*) Tame skaitliuje: rūkomojo 714 tūkstančių pūdų, 
uostomojo 7 tukst. pud., cigarų 66 tukst. pud., makorcho 
2.592.000 pud. Išvežama už rubežiaus tabako lapuose nuo 
4 tukst. ligi 7 tukst. pud. per metus, papirosų nuo 75 ligi 
30 milijonų stukių ir cigarų nuo 150 ligi 300 tukst. stukių. 
K už rubežiaus į Rusiją 1891 m. įvežta 54 tukst, pud. 
tabako už 2,600.000 rub.

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

)
x9 GRAUDUS VERKSMAI, arba 

pasibudinimas prie apmielyjiiho 
Kančios Viešpaties Jėzaus Krls-

Pusi, 20, Kaina ......... » Otv

20 GULTVERO KELIONĖS į neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie r-.sitikimus 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 Lieti- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. 25c.

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

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

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

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

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

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

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296.
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 viešpatybėje. 
Verta kiekvienanT 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 Išganytoją. Puel. turi 75. 
Kaina ........................................... 15c.

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

i .
32 MYLĖK SAVO ABTYMĄ. Pa

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

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

34 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina.......... 20c.

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

36 PONAS TVABDAUOKAS, Garsus 
Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110.
Kaina....................  40c.
Ta pati apdaryta ..........  65c.

37 PBARACTVOS MICHALDOS, ka
ralienės iš Sabbos. Išnaujo at
spausta. Laida IV. šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji karalie
nė pranašavo apie permainas vieš
patysčių, karus, pergales vieni ki
tų ir tt. Pusi. 42. Kaina .... 10c.

;8 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čye. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ........... ............................ 50c.
Ta pati apdaryta ....................... 75c.

8£! RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedisir “Kaip tap
ti Jungtinių 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 tiems, 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 ją gali skai
tyti kaip dievotas, taip ir laisva
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
praščiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrą teisybę, daduotą šv. Rašto 
ir giliai apmąstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 

, viską kiekvienas skaitytojas ant 
valandėlės pažvelgs į savo būvį ir 
tuokart gal kitaip manys apie am- 
žinastį. Viskas parodyta ant pa
veikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184.
Kaina ..................................................50c.
Ta pati apdaryta ....................... 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 MERGELĖ su barz
da ir Barzdaskutis. Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ....................... 10c.

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

44 VĖJINIS MALŪNAS. Pagal len- , 
kišką parašė P. B. Apysaka apie 
žydą, kuris nupirko malūną del
“ gešefto”, bet vėtra malūną 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 ŽVAIGŽDĖ. Rytų pasaka. Pa
rašė V. Veresajev. Lietuvių kal
bon išvertė J. Giela. Chicago. 
Pusi. 17. Kaina ....................... 10c.

VISOKIOS KNYGOS.
46 BETLEJAUS STONELĖ arba

Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka
lėdas. 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. Lįetuviš- 
kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ................................... 15c.

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

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

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

56 AUKA NICHILISTŲ. 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 NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško Š. 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.

60 DUONOS JIEŠKOTOJAI. Apy
saka Henriko Sienkevičiaus. Lie
tuviškai išguldė V. Stagaras. She
nandoah, Pa. 1897 m. Puiki 
apysaka apie vieną lietuvišką šei
mynėlę, atvykusią Amerikon sau 
laimės jieškoti ir vargus, kurie čia 
juos patikę. Užimantis ir pamo
kinantis aprašymas. Pusi. 82. 
Kaina................................................. 35c.

61 DEVONIŠKIŲ KRYŽIUS. Pui
kus aprašymas apie kryžių, stovin
tį Devoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kai
na ................................................... 10c.

62 DUKTĖ MARIŲ. D. T. B. Ma
hanoy City, Pa. 1901 m. Labai 
užimanti apysaka. Pusi. 63. Kai
na ............................................    25c.

63 DIRVA. Metas 2. Lietuviški
Dainiai pradžios XIX šimtmečio. 
Sutaisė J. Jonas ir Rankvedis Se
novės Istorijos. Shenandoah, Pa. 
1899 m. Kaina ........................... 75c.

64 DIRVA. Metas 3. Botanika,
arba taislius auguminiais. Para
šė kun. A. Pabrieža. Shenandoah, 
Pa. 1900 m. Pusi. 166. Kai
na ............................................... $1.00.

Apdaryta ................................... $1.25.
65 EDGARAS, arba nuo ateizmo 

prie pilnos teisybės. Pagal L. 
Hammeršteiną, parašė kun. d-ras 
Juodysiąs. Brooklyn, N. Y.
1902. Pusi. 214. Kaina .... $1.00.

Rašydami užsakymus ir 
siunčiant pinigus visada už
dėkite šitokį adresą:

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

Chicago, UI.

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GENERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

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

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

P. Andrius Jvreviče musų keliau
jantis agentas po visą Chicagą. Pas jj 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

“Kataliko” Išleistu ve.

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

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. 
KKučinskas, 168 N. Washington st.

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

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis, 1032 N.Washington st

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

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

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

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

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

--------- --- ---- . . 
V. J. Kizelie,

DU BOIS, PA. '■
WATERBURY, CONN. I 

Sab. Walentinas 370 Humbold nt? 
K Ch. Kazemekas, 785 Bank St,

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

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

Jos. Rickis, 781 Cliford Av.

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

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevleze. 255 Wallace St

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

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

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

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

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

CHICAGO. ILL.
P, Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamoutas, 
M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V. ’ Stulpinas, 
K. Steponis, 
Dom. Venckus,

2345 W. 20 St.
3036 Union- St.

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

710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl. 

3241 Illinois Ct. 
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. rauuuevicze, 670 W. 18 St

J. Yilaskas, 345, Kensington Av.
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

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

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

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

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta. 
«J. P. Mlszkinis Co., z5 Arthur St. 
John J. Ramanosld, 135 Ames St

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St,

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union St,
A. Ramauoskl, 99% Oak SK

LOWELL, HASS. I
L. Stakeliunas, 69 Charles StJ

NEW HAVEN, CONN. J 
Vaitkevičius, 48 Walnut SM

8
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LIETUVIŠKAS 2IRGVAIKIS.

Kaina................ .................  .,į............... $1.00
Apdaryta... ......................................................................................$1.25

Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.
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R. S. IVAŠZKĘVICZE
1543 W. 46th St, arti

3244 S. Morgan st., Chicago.

K. MAKAREV1CZE

m.

I po 
Ne-

Dpureū° SALI U NA
Labai ęardi arielkai e, szaltas bavarskas 

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

EXCELS-OB WATCH CO.
604 Ati-iaeum Bldg., Chicago,. Ill.

Jei nepatiks, ne- 
jį kitur mo- 

llk. paiuksuotas leneiu-

ffi e LIETUVIS KBIAUCZIUS ®

Telephone Yards 157

ir

ir prirenku akulio-

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

Telephone Yards 2750
PIRMOS KT.IASOS SALIUNAS

DR: J. N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai gydo motery 
vaiku ligas. - -

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

4801 Ashland Ave., Chicago, IR

Chicago, 111-
Tel. Drover 1323

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

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

4080-82 Archer Avanus
Szaka 3036 Archer Avė.

Telephone Yards 709

mziPij imms

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKI KALBA-
Praktiškas Angliškos Kalbos Raukvedėlis pasimokinimui skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedelis parengtas 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti angliška kalba, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina............ 25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angiiškos Kalbos 
Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškojo kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žo
džiui, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104.

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang.- 
liškas ir Angliškai-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
gutes 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, 
todėlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės.

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

da adresuokite:

JONAS M. TANANEVICZE, ^Aį°oMORSAN &

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. W1SSIG
IŠ SENO KRAJAUS.

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

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

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

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av.,

Chicago, Ill.
i_______ Yards 173.:.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

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

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, L.tJ pagra
žintų kiekvieno lietuvio stubą.

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me- 
i.uis; maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. riaina............. ""

Didis Lietuvos Kunigaikštis 
tutis, miera 22x28. Kaina ..

D. L. K. Vytautas, 22x28
D. L. K. Algirdas,’ 22x28
D. L. K. Gedeminas, 22x28
Simanas Daukantas, 22x28
Dabartinis Popežius, Pijus 

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

li būti gera atminimo dovana ant 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždekite adresų:

JONAS M. TANANEVIČE,

... 30c.
Keis- 
. . 35c. 
.. 35c.
...35c.

... 35c.
.. 35c.

X, ko-

Labai gražus keturiose spalvose |
Jubilėjinis paveikslas ;

vKOVA TIES !

ŽAIGINIAIS
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

I^ęin^s kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
I^etaigs lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi
rašo. Pavienis numeris tik 1Oc.

»
 Už' pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.

Laiškus rašydami visuomet pa- 
dėkite tokį adresą:

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

BAGIS PUBL.CO.
3244S.M0RGANST.i CHICAGO ILL

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai 

tenybė, tai jubilėjinis 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta

b ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
t veikslas išleista turtu ir spau- 

i * da “Kataliko”.
i Tokio paveikslo niekur nega- 

Ilima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 

1 Įėjus.
9 Parsiduoda labai pigiai. Farfcant "Ka- 
X tall ko” radakcIĮoĮa, ant vietos, pa- 
X valkalat letaoĮa tik 25c. Su prialun- 
S tlmu in kitu* miestas, 30c. flgen- 
E tam». Imant daug, nuleidžiama 60 
Z nuošimtis.

E Užsakymus su p'nigais siųskite 
E “Kataliko” išleistojo vardu: 
į J. M. TANANEVICZE 
Į 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

\ DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš- 

I kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

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

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

Telephone Canal 37

SKaltljKit 
"KatallKg

Geriausias Rankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Jos vardas yra.’

“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angiiškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo save 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny-, 
gą: • Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
^Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. • Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yraj 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas Ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
[Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. 1

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipį)

JONAS M. TANANEVICZE .
3244 So Morgan St. Chicago. Ilk

t
IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėli: gvarantuo- 
tas . ant 20 metų, 
paauksuotas • du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laikų laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, Kurie turi daboti lai
ka. Speijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitų laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso , kastus 
del peržiūrėjimo. ’ ‘ 1 '..........

mokėk nei cent-- 
ketum $35. .
gelis '.ovanc.i prie lai! odelio.

Klauskit 
ChopenlOc 

S f’J cign;.ne! 
f * padirbti is

; geriausio
tabako.

?■£: :.Dl< 
JOS. HARTKOWIAK 

. ųlš'dįfbėjrs
4934 So. Pauliną^ 3t.. Chicago, UI. 

. Phcuje Y^rds 4154.

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

3315 S. fcgaa SU Chicago, III.

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minęrališkų 
gerymų, kaipo..

GINGER ALE, l’APSO, SALSERIO
IB OBUOLINĖS SALDĖS

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETU VISZK AS GRABORIUS
Pereamdo kereczins ant . • 
pagrabq, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

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

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

PROF. JULIUS,
2124 So. Halsted St., Chicago, Hl.

(29—31)

- FARMOS! FARMOS!

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu 
viško farmerio. čionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “ Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemės” . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 

. krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge 
' ležinkelių labai gražių upių ir gana žu- 
; vingų upelių, žemės turime antpardavi- 
: mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
' javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
: Pienininkystė, galvijų ir paukščių au

ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 

bent kokios žemės. Kaina (10.00 už
akerį ir branginus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS,
I Peacock Lake, Co. Michigan

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIUJE.

Su paveikslais,©'naudingais patari
mais ir daugybe ‘’ifeceptų nuo visokių 

,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant --apdafeė, knyga parsiduo- 
Ca po 1 doliSi: Tiį knygų gali gauti 
dovanai užsfraštaiįtmaš "Katalikų ’’ 
: at metų mdkedainas prenumeratos 2 
dol. musų .gšfitdi.- Ci—

51 Milbūry St., ' Worcester, Mas:.

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ma-c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTU’Ę, r cigarui 
tai net iš pat Turkijos, o prio to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

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

Telephone Monroe 2842

DR. ,F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

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

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 5 po 
vakare.

Siuvu visokias vyriezkas drapanas 
kaip Lai: Overkotus ir visokios ma- 

SI ■ dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 

gS šokių ceikių; priegtam senas drapa- 
£Sį nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
i® buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

$
®0

®0

^0 
įfiį 
$ 
^0 
1^0

J. Kuczinskas, g
238 Slocnm St. Kingston, Pa. §y 01 v v U. III IKI lig o t u 119 K

Telephone Yards 3547

kontraktienns ,
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

93943rd PL Chicago, Ill.
_______ - lt .'OT : •__________ ■___________________________________________________

~ . =F

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

KAZ. KUCZINSKAS,
III L Waxhifigloo YOta-ta,

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

ir tt.
Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 

i humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose ir tt.

1 Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 

Į “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 atei vėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginą!

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

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neh'ųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiązdamas adresuok 1;aip:

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

Kas atsiųs lįli.OO, gaus tai juokingą knyciąir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

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

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

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

I14iKIŠENINIS I v
II 4

ŽODYNĖLIS F

II ii A 
ANUSW-UETlYrtm W

ŽODYNĖLIS
LIETUYIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Talpi., savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes ler 
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygų 
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnal Žody 
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltini 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasimokinimui An 
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui kr • 
sdieninių reikalų, todilei kiekvienas tegul jį nusipirk- 
o nesigailės!

Prancūziškos skanias apdaruose......... (1.00
Audekliniuose apdaruose........................ 750

* MICHAEL J. TAHANEVICZ • 
670 W. 18th St., Chicago, III.

DR. A. L. GRAIČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

9



Dr. G. M. Glaser

visiems Ik 
lie tik pr

Telephone Yvrds 2716.
Ura visi pas 

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

KATALIOGAS KNYGŲ

10c.

flMULBS-

GENOVAITĘ.

$1.00.123 Tomas antras pnsl. 224

$1.00.124 Tomas trečias pusi. 302 .

125

72 GYVENIMO VAIZDELIAI, 
cage, III.

70 GAILUTIS, 
nigaikštis. 
kos parašė 
City, Pa. 
Kaina ....

tri- 
Pa. 
$1.00.

68 GRABNYČIŲ ŽVAKE, 
drų Tautiška Pasaka. 
B. Tilžėje. 1901 m.

Chicago, Ill. 
Kaina .... 20c.

YVAIRIOS. 
sanavičius.
III. 1904.

Iš- 
m. 
ir

121 PLUNKSNOS ABROZELIAI.
Šią knygelę parūpino broliams lie
tuviams Romojus. Bitėnai, 1894. 
Pusi. 63. Kaina ....................... 15c.

ir apie Petrą Kareivį 
Visokie atsitikimai, nu- 

ir linksmybės, laimės ir 
su atmainoms be skurs- 
šio svieto. Tilžėje, 1907

Aukauja Bro-
Musė. Ply-

Labai graži 
tautiško lietu- 
56. Kaina 10c.

120 PO MEŠKINO LETENA. V.
Stagaro apysaka, Shenandoah, Pa.
Kaina ........................................... 10c.

PASAKOS
Surinko Dr. J. Ba-

Chicago, III. 1904. 
šioje pasakų dalyje 

Surinktos jos

PASAKOS 
Surinko Dr. J. Ba- 

Dalis I. Chicago, Ill. 
šioje knygoj telpa 141 la-

119 PER BRANGU IR MIKALOJUS 
PALKINAS. Dvi apysakaitės L. 
Tolstojaus. Lietuviškai išguldė J. 
Montvila. Shenandoah, Pa. Kai
na ................................................... 5c.

Labai naudingos pasi- 
jaunuomenei. Surašė 

kanauninkas Krištolas 
Pusi. 53. Kaina .. 10c.

Mielaširdingas Ku- 
Pagal senovės paša- 
D. T. B. Mahanoy 
1906 m. Pusi. 62. 
................................. 15c.

$6 FINAI IR JŲ GYVENIMAS, 
Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi 
daili apysakėli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina....................... 15c.

Vsevolod 
Vertė A. L-lis. Labai už

imanti apysaka iš laikų karės mas
kolių su t rkais. 
1906 m. Pusi. 81.

73 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti apy
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plymouth, Pa. 1906. Pusi. 
225. Kainą „. ^.. . .................. 50c.

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS
Surinko Dr. J. Ba-. 

Dalis II. Chicago, 
šioje knygoje telpa 

205 juokingos pasakos. Yra tai
tolesnis rankius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 33.0. Kaina $1.25. 
Ta pati apdaryta.................... $1.50.

89 KĖKŠTŲ SIMAS. Ūkiška Apy
saka. Parašė Mėnaitis. Plymouth, 
Pa. 1901 m. Labai grąžus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkus. Pusi, 40. Kaina .... 10c.

Szaltas
sius
ekani a-
rielkair

PASIMOKINImUI

ANGLIŠKAI

67 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil
niuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
pasakėlės, surašytos del Lietuvos 
vaikelių, 
skaitymui 
kunigas 
Schmidt.

Flaman- 
Vertė J. 

Puiki pa
sakaitė apie tūlą ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na.

G0 KRYŽIOKAI, istoriškas aprašy
mas. Henryk Sienkewicz. Lie
tuviškai išguldė Jonas B. Smelste- 
ris. Tomas I ir H. Mahanoy 
City, Pa. 1902 m. Yra tai pui
kus aprašymai iš laikų _ karionės 
lietuvių su kryžiokais laikuose D. 
L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pusi.

495. Kaina ................................... $2.00.

111 PAJUDINKIME VYRAI ŽEMĘ.
Apysaka. Parašė Vengriškai Mau- 
rikis Jokai ,o trumpai perpasako
jo lietuviškai A-iš-B. Puiki apy
saka apie tautišką atbudimą ven
grų. Knygutė verta perskaitymo 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėje. 
1892. Pusi. 103. Kaina .... 20c.

112 PASAKA APIE KANTRIĄ
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antoniaus, kuri per dvidešimt du 
metu vaikščiodama po svietą dau
gybę bėdų ir vargų ’kantriai išken
tėjo. Antras pataisytas spaudi
mas. Chicago. 1906. Labai už
imanti apysaka. Pusi. 66. Kai
na .....................;............ 20c.

Kata Ab

DYKAI RODA DEL VISI,
Antanas Bankus 

tuviams rodą dyki ____
buna j mus naują miestą- Gary, Ind 
dėlto, kad yra seniausias gyventoj:1 
ir aldermanas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausią kareem.. i> 
puikiausią svetainę irisam] mieste.

Taigi, katrie licėjai į norite " va 
x! s --  ---- J-*—lcUr yrf

■isoj Ameri 
bis nį, arba

69 GRAŽUS PAMOKINIMAI.
leido Giedris. Bitėnuoe, 1894.
šioje knygelėje telpa gražios 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaitės: 1. Sidabro stiklinė, 2. Anū
kė,' 3. Įkirus Petriukas. Pus). 36.
Kaina .................................................-10c,

71 GYVENIMAS STEPO RAUDNO- 
SIO ir kiti naudingi skaitymai. 
(Ketvirta dalis “šiaulėniškio Se
nelio”). Su paveikslėliais. Vil
niuje, 1865 m. Labai juokingas 
apraš-ymas gyvenimo tūlo žmoge
lio girtuoklio su 16 juokingų pa
veikslėlių. Pusi. 52. Kaina .. 15c.

.___ Chi-
Šioje knygelėje telpa 

sekančios devynios gražios pasa
kaites: 1. Atsisveikinimas, 2. Va
gis, 3. Kas kaltas? 4. Gatvės Vai
kai, 5. Paparčio žiedas, 6. Miško 
Sargas, 7. Signalas, 8. Keleivis, 
9. Būvio Esybė. Pusi. 99. Kai
na .................................................. 10c.

74 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy
saka mūsų dienų), 
liams Lietuviams 
mouth, Pa. 1900. 
apysakaitė iš laikų 
vių atgijimo. Pusi.

91 KRYŽIOKAI. Tomas III, IV -ir 
V. Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur labai 
dailiai aprašyta karė lietuvių su 
kryžiokais po žalgiriais /Gruęn- 
waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai‘sumušė kfy- 
žiokus ir panaikino jų zokoną. Jo
je yra ir tos kovos paveikslas. 
Pusi. 1034. Kaina .....;.; $2;00.

113 PASAKOJIMAI ANTANO TRE
TININKO. Parašė vysk. M. Va
lančius. Naujas pataisytas išleidi
mas. Vilniuje. 1906. Gražus 
morališki pasakojimai verti per-

' skaityti kiekvienam. Pusi. 112. 
Kaina......................................  25c.

žinoti į mus naują' 
didžiausi plieno fabi 
koj, ir norite užs 
pirkti lotą, tai nesiduokite apginti vi
sokiems agentams, bet atvažiavę pri
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, b' aš duosiu ro
dą ,kur galima dalbą greičiau gauti.

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

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

Gary, Indiana.

PRAKTIŠKAS

92 KRAUJO SĖJA. -Apysaka iš 
„laikų karės Maskolijos sp Japo

nija. Parašė Waclaw žmudzki, 
lietuviškai išvertė V. Stagaras. 
Dviejuose tomuose. Apysakoje ap
rašyti mūšiai ant žemės ir ant jū
rių. Viskas aprašyta taip aiškiai, 
kad rodos viską. matai savo aki
mis beskaitydamas ją; Kraujo 
Sėja yra viena iš naudingiausių 
skaitymui knygų. Shenandoah, 
Pa. 1906—1907 .m. Pirmas tomas 

pus. 289. Kaina .................. $1.00.
Antras tomas pusi. 246, Kaina $1.00.

94 KAPITONAS VELNIAS. Prie
tikiai Cirano De Bęrgarąc. . Vertė 
iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodišius. Mahanoy City, Pa. 
1908 m. Yra tai labai užimanti ir 
juokinga apysaka, padalinta į trįs 
tomus. Visi trįs tomai vienoje 
knygoje 404 puslapių didelio for
mato kaštuoja tiktai ..;... $2.00.

95 KARĖS LAUKUOSE, (Kareivio 
atsitikimai). Parašė 
Garšin.

114 PALANGOS JUZĖ. Parašė vys
kupas M. Valančius. Ketvirtas, 
pataisytas leidimas. Tilžėje. 1902. 
Šioje knygelėje telpa keliolika gra
žių apsakymėlių su dainelėmis. 
Pusi. 132. Kaina .................. 25c.

115 PONAS IR BERNAS. Parašė 
Grovas L. N. Tolstoi. Į lietuviš
ką kalbą vertė Jonas Beržinis. Chi
cago. 1906. Puiki apysakaitė iš 
gyvenimo maskoliškų kaimiečių; 
žingeidi norinčiam susipažinti su 
buviu ir sąlygoms gyvenimo mas
koliškų kaimiečių; ji verčia skai
tytoją jausti drauge su vargo pris
lėgtais žomnčms. Pusi. 64. Kai
na ........................ .*.................... 15e.

116 PATARLES IR DAINOS. Su 
rašė nuo žmonių Mečius Davainis 
Silvestraitis. Tilžėje, 1889. Jo
je telpa kelios gražios užimančios 
pasakaitės ir dainuškos. Pusi. 30. 
Kaina ............................   lOe.

RANKVEDELIS

75 ISTORIJA APIE
Labai gražus ir graudingas apra
šymas apie Genovaitės vargus, rū
pesčius ir stebuklingą Dievo surė
dymą ,kaip Jis geriei 3 užmoka ge
ru, o blogiems piktu. Ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

76 ISTORIJA APIE GRAŽIA KAT- 
RIUKA ir jos visokius atsitikimus. 
Antra laida. Plymouth, Pa. 1901 
m. Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na ............................................... 10c.

77 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio Tr—
Grapą . 
liūdimai 
nelaimės 
tant ant . ..
m. Labai gražus aprašymas. Pusi.
48. Kaina ................................... 15c.

78 ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, Pa. 1904 m. Labai 
puikus aprašymai apie išguldy
mus įvairių nuotikin septynių gal
vočių mokintojų. Labai užiman
tis ir pamokinantis skaitymas. 
Pusi. 158. Kaina .................. 50c

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, Ill. 
1903 m. šioje knygoje surinkta 
daugybė įvairių gražių pasakų iš 

— senovės liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklą, apie 
giltinę, marą, cholerą; apie dva
sias (dūšias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa- 
nevėžyj — pagal panevėžiečhj tar
mę; Šiauliuose — pagal šiauliečių 
tarmę; Suvalkų gubernijoje — Su
valkų tarmes; Prūsų Lietuvoje — 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie senių padavi
mus ir jų prietarus. Pusi. 470. 

Kaina .............  $1.50
Ta pati apdaryta ................... $2.00

80 IŠGULDYMAS SAPNŲ. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1895 m. Kaina .................. 10c

81 Iš MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašė D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi- 

(Su autoriaus paveikslu). 
Platus bijografiški apipasakojimai 
nekuriu Lietuvos vietų, 
naudinga knyga. 
1905 m. Pusi. 301.

čius.

Labai 
Chicago, Ill. 
Kaina .. 75c

82 Iš PO BUDELIO
ir Kajimas.
šė M. Cerneda.
ras. Plymouth, Pa. 1894. La
bai užimantis ir pamokinantis ap
rašymas. Pusi. 256. Kaina .. 50c

KALA VIJOS
Dvi apysakos. Para- 

Vertė V. Staga- 
' . 1894. *

83 JANITA. Iš vokiečių kalbos 
vertė K. S. Drąsusis japoniškasis 
kareivis, tikras atsitikimas fs ka
rės japonų su kiniečiais. Tilžėje, 
1907 m. Pusi. 23. Kaina .... 5c,

34 JURGIS KAŠTUOTAS, Išvaduo
tojas Albanijos. Vilniuje. šioje 
knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlą Albanijos kuni
gaikščio sūnų, kurs mažutėliu bū
damas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas turkų sultono rūmuose, 
bet užaugęs atminė apie savo tė
vynę, sukėlė savuosius prieš tur
kus ir išvadavo savo tėvynę. Kai
na .................................................... 5c

85 JUODAS PERLAS. V. Sardon’o 
Apysaka. Shenandoah, Pa. Labai 
užimantis aprašymas. ~

86 JUKŲ KNYGELĖ.
K. Shenandoah, Pa. 
bai dailus surinkimas 
kingų apsakimėlių. 
Kaina .........................

Kaina 15c.

Surinko J. 
1900 m. La- 
visekių juo- 

Pual. 95. 
................ 15c.

87 KAIMINŲ PAŠNEKA. Parašė
J. Vilniuje. Gražus aprašymas iš 
lietuvių kaimiečių gyvenimo. Pus
lapių 18. Kaina ........................... 5c.

88 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų dienų. Paraše A. V. Vilniu
je. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; apie gu- 
tynes ir tt. I*. J. 27. Kaina iCc.

■

96 LIETUVIŠKOS 
YVAIRIOS. 
sanavičius. 
1908.
bai gražių juokingų ir pamokinan
čių žingeidžių pasakų. Kas šitą 
knygą turės, tam gerų ir gražių 
pasakų niekad netruks. Surinkta 
jos iš įvairių Lietuvos vietų. 
Pusi. 280. Kaina .................. $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

117 PROZAIŠKI RAŠTAI kun. A.
Burbos. Naujas perspaudinimas. 
Shenandoah, Pa, 1900. šioje kny
gutėje telpa 12 gražių pasakų, pa
rašytų kun. A. Burbos, buvusio 
klebono lietuviškos parapijos Ply
mouth, Pa. Pasakos sekančios: 
1. Tirmiškių Andrius, 2. šviesulė, 
3. Drąsybė ir išmintis žmogaus,

118 PALUDIENIAI. Orkan ’o vaiz
delis. Lietuviškai vertė V. Sta
garas. Puikus aprašymas apie 
tūlą piemenėlį. Shenandoah, Pa. 
Pusi. 16. Kaina ........................... 5c.

šiuoml upreiškiu pagodotal vlsuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perLėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Meno ofisas aprūpinta? uav'austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktĮ. 
Estu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI

Spauda ir Lėšomis

?3244 So. Morgan St
KATALIKO

CHICAGO ILLINOIS

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,

kvepen 
ti eiga

98 LIETUVIŠKOS 
YVAIRIOS. 
sanavičius. 
Dalis III. 
yra surašyta 206. 
daugiausia nuo sodiečii; Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi. 333. 
Kaina ...... ......i......... $1.25.
Ta pati apdaryta drūtais apda
rais................................................ $1.50.

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis IV. Chicago. 
1905. šioje knygoje telpa šimtai 
pasakų. ši dalis yra tai užbai
gimas rankiaus lietuviškųjų pa
sakų. šias keturias pastarąsias 
galima pirkti kaip visas drauge, 
taip ir pavieniai, nes tas skaity
tojui nekenks, kadangi kiekvieno
je telpa atskyrus raukius. Turė
dami šias knygas turėsite patįs 
juokų ir praliuksmįsite kitus per 
visą savo amžį. Pusi. 292. Kai
na ........................................... $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

100 LAIKRODININKO ATMINI
MAI. Pasak Frank Erkman— 
Šatrijaną sutaisė S. M. Paveiks
lėlis iš Napoleono I. paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago, Ill. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra

šymas. Pusi. 44. Kaina .......... 15c.

101 MAXIM GORKU. Pasakoji
mai. Iš rusų kalbos vertė A.

L-lis. Turinys: Giesmė apie sa
kalą, Nenaudėlis, Makaras Cudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, Ill. 1906. Labai pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo 
Pusi. 103. Kaina .. ................ 25c.

102 MOKSLINČIUS TVARDAUC- 
KAS. Apysaka iš žmonių pada
vimų, kaip Tvardaucko tėvą už
puolė žmogžudžiai ir kas iš to 
išėjo. Lenkiškai parašė J. I. 
Kraszewski. Lietuviškai išguldė 
F. M. Dvi dali. Plymouth, Pa. 
1905. Pusi. 174. Kaina ......  50c.

103 MIŠKAS VIS S MARKIAUS 
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo
je. Kaip kaimiečiai, nesulaukda
mi nuo valdžios jokio pagerinimo, 
padega girias. Brooklyn, N. Y. 
1909. Pusi. 32. Kaina ...... 10c.

104 MUSŲ PASAKOS. Pirma lai
da. Vilniuje. šioje knygelėje 
telpa 10 juokingų pasakaičių, ku
rios užims kiekvieną. Pusi. 26. 
Kaina ....................................... 10c.

105 MORKUS IR AUBELUONAS.
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Vertė Vytautas. Tilžė
je, 1899. Labuti gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis ir 
kaip tvirtai jie laikėsi savo ti
kėjimo. Pusi. ~

106 NAŠLAITĖ.
rašė Lazdinų
Labai užimanti apysakėlė iš da
bartinio lietuvių gyvenimo. Pus- 
lapių 64. Kaina ....................... 15c.

108 OBRUSITELIAI. Galerija pa
veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Čia yra ap
rašyta, kaip maskoliški činovny- 
kai elgiasi su muši; broliais lietu
viais musų tėvynėje. Pusi. 76. 
Kaina ....................................... 20c.

82. Kaina .... 15c

Ne pasaka. Pa-
Pelėda. Tilžėje.

109 OLGA LIUBOTAVIČIUTĖ. 
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų. 
Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago. Pusi.
40. Kaina ................................   • 10c.

110 PAMOKSLAI GRAŽIŲ ŽMO
NIŲ. Kun. A. Totoriaus. La
bai gražios ir pamokinančios pa- " 
mokinančios pasakaitės. Shenan
doah, Pa. 1900. , Pub1. 9K Kai
na ............................  «Oc-

•V

122 QUO VADIS. Parašė Henryk 
Sienkiewicz. Lietuviškai vertė V. 
Stagaras. Labai graži apysaka iš 
laikų Nerono viešpatavimo, kada 
buvo didelis krikščionių prispau
dimas. Apysaka atspaudinta 
juose tomuose. Shenandoah, 
Tomo pirmo pusi. 278. Kaina

ROBINSONAS KRUZIUS arba 
pasekmės nepaklusnumo. Morališ
ka, versta iš lenkiško. Antra per
taisyta laida. Chicago, 1903. La
bai užimanti kaip jaunuomenę, 
taip ir suaugusius. Pusi. 83. Kai
na ................................................... 25c.

126 RINKIMAI VAITO. V. Sta
garo apysaka. Shenandoah, Pa. 
Juokingas pasakojimas apie vir
šaičių rinkimus Lietuvoje. Pusi. 
24. Kaina ......................... 8c.

127 SAVTZROLAS. Didis Klaste
rius. Labai juokingas aprašymas 
apie visokius šposus, kokius pa
darė Savizrolas. Mahanoy City, 
Pa. 1906. Pusi. 45. Kaina .. 25c.

128 SAUSIO DEVINTA, šioje kny
gelėje yra plačiai aprašyta apie 
Petrapilės darbininkij sukilimą ar- 
išbadėję minios ėjo maldauti nuo 
caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius 
išžudė. Labai graudingas aprašy
mas. Parašė Maksim Gorky. Ver
tė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908. 
Pusi. 40. Kaina ’................... 15c.

129 SIRATA. Labai puiki mora
liška apysaka. Išleido - D. T. B. 
Mahanoy City, Pa. 1896. Pusi. 
111. Kaina ..............................  25c.

130 ŠVENTOSIOS BOSUOS MISI- 
JONIERIAI. Pagal Lanskaja. 
Brooklyn, N. Y. Puikus aprašy
mas iš gyvenimo ir darbų masko
liškų činovninkų Liteuvoje. Pusi. 
224. Kaina ............................... 75c.

Mes turim geriausius SIO siutus

ANT WEST SIDES

Russian- American

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti1 perdėm,

Vyrų Siutai nuo $7-5® iki $28-®®

Amerikos.
11% d. j Libava
III klesa $30.00

II klesa $47.00
I klesa $62.00

A. E. Johnson (SL Co- 
27 Broadway New York. N. Y.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct,, kertė 33. g.

Kartus Laszai Del Skilvio

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir 

8% d. j Rotterdam 
III klesa $29.00 
H klesa $45.00
I klesa $52.00
Laivai iš New Yorko; Birma G eg. 

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

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

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

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

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

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

J, H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Yra tai vienatinė 
sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ir tt.
pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius.

Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje.

Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!
Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio.

gyduolė
vidurių
ligomis

Aš
Kaina $1.00 už bonkutę.

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

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

4012 
State Street 
Tel.Oakland 1441

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso:

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

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

131 TALMUDAS 
dimu knygelės 
Ketvirtą kartą 
tiškai Vilniuje 
Kaina ............ .

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

DEL VISŲ ŽINIOS,
Kad aš dabar parduodu įvyriškus če- 
verykus No. 6. 6% ir 7,šventadieni
niai, kurie buvo po Ą3.50Ldabar $2.50 
ir mažiau. Moteriškus No. 3, 3% ir
4, kurie buvo po $3.00 dabar $2.00 ir 
mažiau ir ant visų kitų tavorų nu
mažintos kainos.

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

ŽYDŲ su priglau- 
‘1 Musų žydai ’ ’. 
išspaustos žemai- 
1861. Pusi. 52. 

...............................10c.

K.45

Kaina ju nuo $15.oo
Telefonūokit ar rašykit Kataliogo.

lieku kitus visus reikalus No-

timtauti.

J. W. Zacharewicz

Estate ir Insurance

Tel. Yards 5423

132 1001 NAKTŲ. Arabiškos Isto
rijos. Perdėjo lietuviškai D. T. 
B. Trečias išdavimas. Mahanoy 
City, Pa. šioje didelėje knygoje 
telpa daugelis įvairių labai juo
kingų pasakų, kurios užims, pamo- 
kįs ir prajuokįs kiekvieną žomgų. 
Turėdamas šią knygą linksmai ga
lėsi praleisti ilgus rudens ir žiemos 
vakarus ir beskaitydamas ją pa- 
linksmįsi ir beklausančius namiš
kius. Pusi. 540. Kaina .... $1.50.

133 TRIS APYSAKOS. Pinigai —' 
galvažudžiai; Rąžančius išgelbsti 
nuo smerties; Apie šventą Kristu
pą. Parašė D. T. B. Mahanoy 
City, Pa. 1898. Labai smagus pa
siskaitymas. Pusi. 52. Kaina 25c.

4. Apiburta Avis, 5. Tėvo pasku
tiniai žodžiai, 6. Naujalenkis iš 
prievartos, 7. Sesuo, 8. Už tėvy
nės meilę, 9. Burtininkas iš Cu- 
eugvano Austrijos, 10. Sodžiaus 
elgeta, 11. Velnio išpažintis ir 12. 
Smertis ant nosies. Visi apsaky 
mai labai užimanti ir pamokinan
ti. Pusi. 156. Kaina ............... 80c.

134 TRIS VALKIJOZAI. Staliorius 
Lentutė, šiaųčius Skurelė ir kriau- 
čius Knipkutis. II. Išmintinga 
Rodą. III. Apskelbėtojas. Para
šė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1898. Labai užimančios juokingos 
pasakaitės, vertos perskaityti kiek
vienam. Pusk 63. Kaina .... 25c.

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

Chicago, DL

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami

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

Home Phone 5672.

Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
ur im e each register} kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei. -

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

A o tar y Public. Real

Examinavoju Abstractus, ir at

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

M. K. WILKEWICZE,
3225 S.HALS'j.’ED SI, CHICAGO, ILL,

tanuszo pigiai ir atsakančiai.
Visą savo darbą gvajantuoju.
Eikit pas lietuvi o ne pas sve

911-33rd St

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

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.

10



w&tr.

Lietuvis

**ashlMDW

Tik $225.00 ir aukščiau
TEL.DROWEB 285

ANT PARDAVIMO.

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill,

Chicago3244 S. Morgan St

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

Chicago, III.So. Htfsted Street,3502

PAIEŠKOJIMAI.

SAULE
Išgydo, kad botam sieikas

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

(Ištyrimas Dovanai) «^osio»ir"er’i<k<wmote™Rašyk fuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

Mahanoy City, Pa.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

REŽISIERIUS T?.V 
Martinas Z. Kaci'.lv.

3214 So. Morge?. .

nuo 
pra-

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

Rukštalis, 
Lewiston, Maine.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park flve.

Tdetonas Calumrt 5401 Visi Dept.

3244 .So- Morgan St. 
^^lidikSb, kasierius, 
MLieliauskas, raštininkas, 
^W231 Auburn 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, 2336 B'.ue Island Ave., 
Chicago, DI. (30—32)

surašo mantos, suradome.

Kliubas Lietuvos Kunig.
Mindaugio. ,

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

Martinas Kadzievskls, SekrM 
3244 So. Morgan St.

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

Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 
32nd Pl. and. Auburn Avė.

“Kataliko” Kliubo 
Administracija.

EDWARDSVILLE, PA. 
Moi. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
, 4559 Hermitage Av.

J. Vasilkus, Pagelb., 
4508 S. Wood St.

Aug. Saldukas, Protokolų Eašt, 
4738 So. Paulina St.

K. Karkas, Eašt. Fin., 
4519 S. Paulina St.

M. Ambrozaitis, Išdininkas,
4447 So. Honore St.

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

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

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

' 130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fin. Raršt., 
168 N. Washingtcv Et.

P. Aceviče, Rast. Prot., 
58 Sheridan Sa

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

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Beese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery So.

Administracija Draugystės 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

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

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

Antanas B. žemaitis. Kasierius, 
4731 So. Wood 21

xi4u.aj nuo ^pUSei matų $1.25
ETTBOPOT f R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli AllVZJ. Vy | ««• 1 C X Dime a 1 C

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

Paieškau savo brolio Kastante , Kas
paravičiaus, pernai gyveno St. Char
les, Dl. ir Aurora, Iii., o šiemetai bu
vo Blackwill, Wis. Camp No 8. Aš 
girdėjau kad jisai miręs. Jei kas 
žinote apie jį, tai malonėkite duoti 
žinią ant adreso: - -

A. Kasparavičius, 
8918 Commercial Av., So. Chicago, Ill.

(31—33)

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

Administracija Dr-t&i iV 
Stanislovo V. ir K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot Randis, Pagelbininkas,

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

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

4530 So. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius, 

4513 So. Wood St.

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

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

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

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

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

})ačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- 
0 ranką, adresuojant šiteip:

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

■cas neturi nakvinės. Pakeleivingi 
tegu a.jilankj prie mi sų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku au godone,

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av.

Dr-stė Lietuvos Sūnų No. 1 ant 
Town of Lake ,turės savo mėnesinį 
susirinkimą, subatoj, 5 d. Rugpiučio, 
1911, 8-tą vai. vakare Petro Pilitaus- 
kio svetainėje, 4512 So. Hermitage Av. 
Kiek-» i-enas .privalo' atsilankyti.

Juoz. Zalandauskis,
. 4513 Hermitage Av. . '

3252 So. Halsted St., Chicago, Ill 
. RAŠYK tvojau,, o gausi vietų “Lietuvos” naaserjant pažiūros dykai.

Administracija įdėt. Teatr. 
Draugystės po priegloba tv. 

Martino.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 
/ 3206 Auburn Av.

Ant. Kasparas, Prot. Rašti"., 
3239 Auburn Av,

Dcm. Kadzievski, Fin. Raštin.
1900 W. 17th St. 

Mart. Kadzievski, Išdūrink' .
3244 S. Morgan St

Administracija Dr-stėsSv, 
Mateušo Apaštalo.

. ~ — Z.

Petr. AndrejauckaSj .Pirm^
918 — 33rd St.

Antanas Mazelartskis Pagelbininkas, 
z 3302 l’o. Morgan St 

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

Altanas Kasparavičia Raiti. Eiti.
3239 Auburn Ava. .. » 

.Tazimieras P. Sirus Išdininkas,
918 — 33rd Street. . -V 

'gn? '.as Brazausfcls Knysles, 
3220 Illinois Co' ri,

„Continental ir Bojai Tirą Insuranca Co.”
Norėdami insakoruotl savo locnastl ateOdt peš

JONAM TANANEVICZE,
8244 So. Morgan St, - CHICAGO, LL.

Ant pardavimo saliunas, geroje, lie
tuviais apgyventoje vietoje, netoli lie- 
tėviškos 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, Dl. • '• įg.' (29—31)

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Veofllius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St 
Juozas Adominas, Prot Sekr., 

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 
R. F. D. ’•«. 1 Box 171.

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, Dl. (30—32)

W. D. Boczkauskas & Co
T20-522 W. Smith Ali

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

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

1645 West 47-th Street, CHICAGO.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

“ ' - ANT NEDĖLIOS

Paieškau Juozo Anukevičiaus, Kau
no rėdybos, 8—9 metai kaip išvažia
vo iš Edwardville, Pa. Kas žino 
kur jisai yra meldžiu man pranešti 
ant šio adreso:

M. Straigis,
446 Main St., Edwardsville, Pa.

Jonas JĮ. yaiiMiėviėzės
Agentas dvieju didžiausiu ir geriau- 
siu „Fire Insurance” kompanijų ty.

^stė Lietuvių Jaunikaičių 
, Dainos Mylėtojų.

L Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd 8t.

. 4 18. Vasikauekas, Pag.,
. .. -■ 2409 8. Upyne _4v. . „ . .
■ . B. Pocius, Raštin. Prot.,■V 670 W. ISth St.

Neveraucnas, Fin. Raštin, n,. 2154 W. 24 St.
■ ' M. Palionis, Išdininkas. ,
■ *323 S. Leavitt St.

TAUPYKIT PINIGUS.
Keistuto Paskolinimo ir BuCazojimo 

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

11 d. 1911 m., ant Dr-tės susirinkimo 
kuris atsibuna kas ketvergas 8 vai. 
vakare J. Ridiko svetainėje, 3251 Dli- 
nois Court. Si spulka yra seniausia 
iš visų lietuviškų spulkų Chicagoje. 
Akcijos kaina 25e, taigi draugai gali 
užsirašyti keletą akcijų, akcijos užsi
baigia už 6 metų ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami 
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akcijų, nes tai yra geriau
sias būdas del susičėdijimo pinigų, 
mokant po kelis centus arba dole
rius ant savaitės. Virš minėta Drau
gystė (spulka) yra po priežiūra valsti
jos Dlinois ir yra vedama pagal tie
sas valstijos.

Paskolas duoda tiktai ant pirmo 
morgage su peržiūrėjimu visų popierų 
ant atsakančių namų.

Su guodone,
S. A. Pileckas Sekretorius, 

2002 W. 22 St.
Chicago, DL

kdministracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

u Vieny be”.
S. Pocius Pirmsėdis, 

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

1823 String St.
M. J. Tananevicze Kasierius, 

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

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

2037 Canalport Av.

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

TAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo irt. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN EXPELEBIU, 
Pasoykncziais naminiai* \Aistai*.

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO, 215 Pearl sL New York.

Oemykit ant ant tffnkerlo — senklo apoaugo'hna.

IŠKILMINGAS PIKNIKAS!
Parengtas dviejų draugijų: Teisybės 

Mylėtojų ir Simano Daukanto, kuris 
atsibus nedėlioję, 6 dieną Rugpiučio 
(August), 1911 m, Bergmann’s Grove, 
Riverside, Dl. Pradžia 9 vai. ryto. 
Inžanga 25e. porai. Gerbiami lietu
viai ir lietuvaitės širdingai kviečiami 
atsilankyti į šitą musų pikniką ir 
kartu su mumis smagiai pasilinksmin
ti. Piknike bus visokių pasibovijimų 
ir šokių. Taipgi dainuos “Rūtos“ 
choras, susidedąs iš 70 asmenų. Kiek
vienas atsilankęs bus pilnai viskuo 
užganėdintas.

Kviečia KOMITETAS.

Vanduo visur ant lotų 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 Avė. 
ir 47-tos gatvės, ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c.

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

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

Atsišaukite prie savininko:

J. M. TANANEVICZE

Šv. Mykolo Dr-stes 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, 
i - 96 Logan. St.

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

Juozas Šnipas,Kasierius, 
386 New Grove St.

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. Jis pats ar kas ki
tas iš viengenčių malonėsite pranešti 
aut šio-adreso: ■- J 

Jonas Gotautas,
670 W. 18 St, Ch'cago, Dl.

(29—31)

Parsiduoda krautuvė visokių mu- 
zikališkų instrumentų, laikrodžių, žie
dų, baisekelių, 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 tai vieta 
apgyventa lietuviais, lenkais ir anglais. 
Gali tapti turčium į trumpą laiką. 
Atsišaukit į “Kataliko“ Redakci
ją. (30-32)

KRAUJO 
UŽNUODIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szur- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Ligos

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi-

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS

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

3252 Emerald Avenue - • Chicago, Ill.
•j-Telephone Yards 4527.

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

Paieškau savo brolio Ignaco Andru 
liūno, paeina iš Kauno gub., Pilnevč 
žio pav., jau metai kaip turėjau 
jo laišką. Jie patįs ar kas kitas 
šati duoti žinią adresu:

Rapolas Andriuliunas, 
12216 Union Av, W. Pullman, DL

VYRAI! == Dr. ZINS
Sena patyrusiu ir pasekmingiausiu specialistu Chicagoje, kuris 

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas 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 pu tuziną ar daugiau daktarą be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelj būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išlydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausj patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytu per 14 metą 
esant specialistą vyrą ligą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aS tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

Trakų pav., kaimo 
atsišaukti ant šio

Paieškau savo dėdės Liudviko Sae- 
kausko, paeina iš Šiaulių miestelio; 
pirmiau gyveno Waterbury, Conn., da
bar nežinau kur. - Taipgi paieškau 
Ambroziejaus Vaičiulio, pirma gyve
no Chicagoj, ant Hermitage Av. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jie patįs, 
ar kas kitas meldž.u duoti žinią ant 
šio adreso: ■ -

J. Jurgaitis,
1718 S. Jefferson St., Chicago, Dl.

kad 
mes turime gana daug užsilik' 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 rųšies, kuri bus trumpame lai
ke. Tarpe šių instrumentų yra ne
kuria atsižymėjusio išdirbimo, kaipo 
tai: 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 
taippai priimame jūsų seną koncerti
ną kaipo dalį inmokesties. Jaigu ne
gali ateiti pažiūrėti, parašykit pos
tai card į Mr. Edward A. Repp 
musų koncertinų Departamento, o jis 
pribus pas jumis su sampeliais.

LYON & HEALY, 
Adams b Wabash Av, -Chicago, - Dl. 

(29—32)

Parsiduoda lieutviška Barzdaskuty- 
kla, geroj vietoj, tarp lietuvių ir len
kų. Pardavimo priežastiSį kad savi
ninkas turi 2 biznius, tai vieną par
duoda už mažą kainą, už tiek, kiek 
jam kaštuoja. Atsišaukite: 1823 Ca
nalport avė., arti 18-tos gat., Chi
cago, Dl.

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm.

Juozapas Zalandauckas, Prez, 
4513 Hermitage Ave. 

Jurgis Leščinskis, Viee-Prezidents, 
4535 So. Honore St.

Juozapas Paleckas, Prot. Rašt,
4558 So. Marshfield Ave, 

onas Przijalgauskis, Finansų raštiniu.
4723 So. Marshfield Av. 

5tan. Anučauskas, Kasierius,
4559 So. Hermitage Ave.

K 20 metų senas laikraštis g 

“LIETUVA”

ir daryme operacijų; pa-
.-U- . ---- -------a:—Dr.

STANKUS,, per kiek laiko.buvo miestavu daktarulndi- 
anapolis, Ind., kur turėjo didelę praktikę gydyme įvairių 
Ugu,^tlikdamas savo užduot kuo geriausei ir užganSdinan- 
čtSZžmonijai dabar-gi pMišventęs labui savo brolių tautįe-

- wSlUllr kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus
n,(daktarus, įrengė savo loonęnaminį ligonbutį ir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skobei kreipkis pas manę ypatiškai arba 

laišku, o busi išgydytas. Jeigu kitąį daktarai pripažino liga neišgydoma, neabejok, 
nes ai turėdamas didesnę praktika ir aukštesnį mokslą,-tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai.

ĮfS' 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, «unkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-, 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų irneregu- 
lariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Špetįljrilšką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikąlipgumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio skflNfs ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse.Ir žarnose, viską tąsu pagelbaoperacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį. * p-—-- v.nir.
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų.
kojas ir rankas. Išgydau su 1- t“ i: . : --------- . , «,

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš
kai, tai parašykite kaskai ‘ ' ■' ■ ’ ”-------- ----------------- j. -

viską ir ištyręs duosiū^edi 
tumo kaip toli gyvi ' ’ ~'

Atsilankantiems '■ j

Paieškau savo pusbrolių, Aleksandro 
Rukštalio ir Selvestro Rukštalio, abu
du Vilniaus gub., “ 
Cizunų. Prašau 
adreso:

Juozas
26% Knox St.,

Slaptos 
Vyrų Ligos 
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir 

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISI8ZK0 ISZGIJIMO kiekvienas jieško. 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 J Kalbamo Liotuviazkai.

Dr.ZINS,183^SCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. ..edelloms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

GYDYTOJAS Dr/Ignotas Stankus M. D.
— —t, . ’.j PkfraĮggs daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana, 

ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakta-
■ Y®rk Post-Graduate MEDICAL

SCHOOL A HOSPITAL, kurioje speclališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa- 

'jf.y tą mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr.

SEPTINTAS METINIS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-tės šv. Panos M. Ra- 

žancavos Panų ir Moterų, atsibus ne- 
dėlioj, 13 d. Rugpiučio (August), 1911, 
Bergmann’s darže, Riverside, Dl. Pik
nikas prasidės 9 vai. iš ryto. Inžan
ga 25c. porai. Vienai merginai 15c. 
Užkviečiame visus nuoširdžiai, kaipo 
jaunus taipo ir senus kuonoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant musų septinto 
metinio pikniko, o mes iš savo pusės 
visus meiliai priimsime ir patarnau
sime. Su godone,

(31—32) KOMITETAS.

-sienai ■ ■■ ■ .• - -

Lotai! Lotai!

ar tai butų pus- 

Darau* teip-gi operacijas ant kaulų, 
o_ v , , ' ‘ j. Ištiesinu pritrauktas
naujausio budo operacija repturą, už menką prekę. _

skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savi j, o aš suprasiu 
lą. o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skirte Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar kitose šalise. _ 

ttiškai ir. dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų
LIGONBUTĮ. Blednuo gydau DOVANAI.

Dr. IgnotasŠtankos M. D. n.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12, no 2 ik 4, ir no 6 ik 8 vakare. Nedėliomi no 1 ik 5 vakari
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Severos Gyduoles nuo Greitosios
Palengvėjimas, intekme ir sveikata greitai atsiranda po 
jo vartojimui. Atidėjimas gali reikšti tiek,kiek mirtis.

Parsiduoda pas Aptiekorlus. Kaina 26o Ir J50o.

8$ VIETINES ŽINIOS.

ne-

Kada Skilvis Reikalauja Pagalbos

Severos Skilviais Kartumas

“SAULĖS” DR. DELEGA
TŲ KALBOS CHICAGOJ.

mėnesyj, tatai iki tam lai
kui ir taip jie turėti/ laukti.

Apie tai liudija sekanti apsireiškimai:

apetitas yra silpnas ar visai jo neturi,
virškinimas sugedės,
skausta galva, riemuo, atsirūgimas 
jauti skausmus ir dušluma

Tokiame atsitikime yra reikalingas

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

Priima bankoi pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parC rodą namus ir - lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

Yra tai kartu Gyduole ir Budas nuo sudrut’mo 
Sugražina apetitą 
Sudrutina skilvi

Pagelbsti virškinimui ir valgio inemimui.

Visados išeis ant sveikatos ir priduos jėgą
-------- Kaina $1.00---------

_ Liepos 31 dieną, ty. pe
reitą panedėlį vakare, šv. 
Jurgio K. parapijos salėje ; 
(ant Bridgeport©) buvo pa- ; 
rengtos kalbos. Kalbėjo 
nesenai iš Lietuvos atkelia- 
-vę “Saulės” dr-jos delega
tai, kun. J. Tumas ir kun. 
K. Alšauskas. Nors ištisą 
vakarą lijo, galima sakyt, 
smarkus lietus, bet visuo
menės kalbų paklausytų 
prisirinko daug, beveik pil
na svetainė, o svetainė ne
maža. Kalbos prasidėjo 8 
vai. vakare. Pirmiau kal
bėjo kun. J. Tumas, o pas
kui kun. K. Alšauskis. 
Abudu pasakojo apie Lie
tuvos apšvietimą, apie 
“Saulės” dr-jos padėjimą 
ir visą jos narių-palaikyto
jų darbštumą. Pažymėtini 
keli kun. J. Tumo žodžiai 
apie Lietuvos meilę ir pa
kvietimas lietuvius emi
grantus grįšti mielon tėviš- 

^-Irėn. Susirinkusiems svečių 
kalba labai patiko. Kalbė
tojai užvisdaugiausiai at
kreipė domą, idant lietuviai 
išeiviai sumestų kiek-nors 
aukų Lietuvos apšvietimui. 
Kauniškė “Saulės” dr-ja 
inkurus mokytojų kursus, 
užlaikanti visur savas mo
kyklas. Juk svetimtaučiams 
nerupi lietuvių vaikų ap
švietimas, reikia mums pa
tiems tuo dalyku rupinties. 
Kuomet lietuviai apsišvies, 
bus jie laimingesni. Nū
dien mažai apšviestus lie
tuvius spaudžia yusai, o 
gal netrukus '?juos ims 
spausti vokiečiai, gal mėgįš 
juos visai ištautinti, pra
ryti. Su tamsuoliais labai 
greit tas gali atsitikti, bet 
lietuviams apsišvietus — 
jie įstengs ir mokės pasek
mingai apsiginti.

“Saulės” draugija Kau
ne nusprendžius be to pas
tatydinti savo seminariją- 

Taigi daugiau- 
tikslui ir aukos 
Ir verta tokiam

Netikę namai. (
Chicago School of Civics , 

and Philantropy susivieni
jimo komitetas surado dau- ’ 
gybę įstatymų apie gyve- ; 
namuosius namus peržengi
mų.' Gyvenamieji namai 
peržiūrėta dvylikoje blokų 
ir surasta sekantieji prasi
žengimai:

207 gyvenamos surasta 
rųsyse, nors įstatymai sako, 
kad rųsyse taisyti sau gy
venamuosius kambarius ne
galima; surasta 2.703 kam
bariai, kurie turi mažiau 
negu 70 ketvirtainių pėdų 
savo grindų, taippat. suras
ta 3.132 kambariai žemesni 
negu 8i/2 pėdos.

431 kambary langinių ati
darymų mažiau Yiegu de
šimtas nuošimtis grindų 
ploties; 54 kambariai atras
ta visai be langų, taippat 
258 kambariai su langais, 
išeinančiais į kitus kamba
rius. Tamsių kambarių su
rasta 3.903.

3.855 kambariai buvo to- 
- kie, kuriuose miegojo dau

giau žmonių, negu reikalau
ja įstatymai, — nes kiek
vienas miegamas kambaris 
suaugusiam žmogui privalo 
turėti 400 kubiškų oro pė
dų ir 200 pėdų del jaunes
nių negu 12 metų vaikų.

Tie patįs gyvenamieji na
mai peržiūrėta 10 metų at
gal ir per tą laiką labai 
mažai padaryta pagerini-

si užmušti darbininką. ]\Į. H. 
Bell’ą, — keturi stojo prie
šai teisėją Kavanaugh. Iki- 
šiol išrinkta šeši prisieku
siųjų suolo nariai, kurie vi
są tą bylą turės spręsti. 
Procesan patraukta W. 
Connors, Ed. Storgaard, A. 
O,Connor ir P. Gentleman, 
brolis užmuštojo tose pa
čiose riaušėse darbininko. 
Du kaltinamieji, W. Ste
vens ir J. Kane, įnešė rei
kalavimą, idant jų bylą 
perneštų į kitą teismą.

Darbininkų unijos tuomi 
mušeikų procesu visai 
užsiima.

, Norėjo pabėgti.
‘ Iš sunkiųjų darbų kalė
jimo Joliete bandė pabėgti 
du kaliniai, nuteisti kalėji
mai! iki gyvos galvos už- 
žmogžudystes. Abudu dir
bo prie krėslų išpinimo. 
Kuomet prižiūrintis juos 
sargas nusižiūrėjo kiton pu
sėn, abudu išbėgo per dirb
tuvės duris ir pasileido bėg
ti per kalėjimo kiemą. Ša-' 
le murinės sienos, kuilsjh. 
yra aptverta visas kalėji
mas, surado kopėčias ir už
lipo ant sienos. Toje va
landoje sargai į juos šovė, 
vienok abudu suspėjo per 
sieną peršokti. Vienas iš 
jų — L. Rodhus šokdamas 
išsilaužė dešiniąją koją. 
Čia pat, šalę kalėjimo abu
du liko sugauti ir sugrąžin
ti atgal į kalėjimą.

Elixir of JJitter Wine, ka
dangi tik tasai vynas yra 
geras vaistas nuo pilvo ir 
visokių kitų ligų. Kaip tik 
pasijaučiate, kad žudote 
apetitą, kad puolate sveika
toje, vartokite tuojau Tri- 
nerio Elixir of Bitter Wine. 
Jis suteikia naujas spėkas 
visiems kūno organams ir 
jie gali geriau savo uždavi
nius atlikti. Jis reguliuoja 
vidurius, prašalina jų užkie
tėjimą ir kitus su jais suriš
tus nesmagumus. Jis nelei
džia susirinkti viduriuose 
nereikalingiems gazams, iš
valo žarnas *nuo visų nudė
vėtų medegų. Tatai visada 
pirkitės tikrąjį Trinerio 
American Elixir of Bitter 
Wine. Gaunamas visose 
aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

Gali išgelbeti gyvastį
Viduriniai skausmai, slėgimas, diegliai, tankus ir sky
stas viduriavimas, virškinimo sugedimas — yra pap
rastais apsireiškimais dabartinėj metų daly j. Tame 
yra pavojus, bet pagalba yra lengva, jaigu turi po 
ranka

šiai tam 
renkama.
tobulam tikslui aukoti. Nes, 
pasak gerbiamųjų kalbėtojų 
žodžių, svetimtaučiai lietu
vių apšvietimu nesirupįs. 
Tas dalykas — tai musų 
pačių priderystė, jei trokš
tame Lietuvą matyti lai
minga. M.

Indusas pašovė aštuonis 
žmones. "

Indusas M. Mušiau, bu- 
vusis anglų kareivis, gyve
nąs p. n. 449 S. State gat
vė, apsitaisęs kareivio dra
bužiais, atėjo ant Washing
ton gat. ir prie teatro Chi
cago Opera pradėjo į visas 
šalis šaudyti iš kareiviško 
šautuvo. Bešaudant sun
kiau ir lengviau sužeista aš- 
tuoni žmonės, iš kurių A. 
Hunt, 30 metų amžiaus, p. 
n. 2211 Wabash avė., šiomis 
dienomis numirė.

Policistui pagalios bepro
tį pasisekė suimti ir išgin- 
kluoti. Jis bus teisiamas 
kriminalinio teismo.

Pasekmės savitarpinės 
kovos.

Kaipo pasekmė nuolati
nės darbininkų savitarpi
nės kovos, namų statymo 
darbininkų unija visai iširo. 
Sekančios unijos išstojo iš 
“Chicago Building Trade 
Council”: dailidžių unija 
sū 17.000 narių, namų sta
tymo darbininkų unija su 
14.000 narių, tepliorių uni
ja su 9.500 narių ir dar ke
lios mažesnės unijos. Išviso 
išstojo apie 50.000 žmonių.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

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

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

Parsiduoda aptiekose beveik VISUR.
Reikalauk, kad tau duotų tiktai Severos Gyduoles, ir pasa
kyk “Ne”, jaigu pirklys stengtųsi tau įduoti ką-kitą. Ištiki
mi gydymo patarimai par laišką kiekvienam DOVANAI.

Gatvinių pardavinėtojų 
straikas užsibaigė.

Miesto valdybai uždrau
dus smulkių prekių vežioto- 
jams ir pardavinėtojams 
gatvėse šaukti ir įvairiais 
balsais garsinti savo prekes, 
šie pastarieji apskelbė vi
suotiną straiką, idant tuo- 
mi pabausti miesto gyven
tojus, o administraciją pri
versti atšaukti savo už
draudimą. Straikas tęsėsi 
kelioliką dienų ir neapsiėjo 
be smarkių riaušių, kadan
gi tarpe straikuojančiųjų 
prekių vežiotoji/ atsirado ir 
straiklaužių.

Pereitoj pėtnyčioj, susi
rinkę prekių vežioto jai, di
džiuma balsų nutarė strai
ką užbaigti ir dabar viso
kius produktus ir prekes 
vežiosią ir pardavinėsią ty
lomis, kaip kad reikalauja 
įstatymai.

Vežioto jai straiką užbai
gė ne dėlto, kad jie jį butų 
pralošę, bet vien dėlto, kad 
straiko išrišimas priguli 
nuo miesto valdybos, kuri 
susirinks tiktai po vasari-

Suareštuota “Juodosios 
Rankos” vadovai.

Pačiame viduryje italų 
apylinkės namuose p. n. 522 
W. Taylor gat. policija su
areštavo 5 italus, kurie, me
nama, yra “Juodosios Ran
kos” vadovai. Kuomet de
tektyvai, pagal parodymus 
italo J. Vittet’o, įsilaužė į 
namus, “juodarankiai” pra
dėjo šaudyti, kuomi atsakė 
ir detektyvai. Keturi ita
lai tuojaus pasidavė, penk
tasis gi iššoko per langą ir 
vėliau buvo sugautas Lin
coln ligonbutyje. Du areš
tuotus pažino saliuninkas 
F. Sottosanta, nuo kurio jie 
reikalavo $1.000 atsipirki
mo. Visi areštuotieji tu
rėjo prie savęs ilgus pei
lius. Jų dėžėse surasta 
daugybė laiškų, užadresuo- 
tų į įvairius Chicagos ita- 
lus-pirklius. Pagal tuos 
grąsinančius laiškus polici
ja tikisi surasti areštuotųjų 
bendrus ir jų tikslus.

Nuo komiteto apvaikščioji- 
mo “4-th July’o”.

Ateinantį panedėlį, rųg- 
piučio (Augusto) 7, 1911, 8 
vai. vakare atsibus susirin
kimas atstovų lietuviškų 
draugijų ir šiaip asmenų, 
svetainėje parapijos šv. 
Jurgio, 32 PI., ir Auburn 
avė., kuriame bus išduotas 
raportas komiteto iš pa
rengto apvaikščiojimo, ir 
atskaita surinktų pinigų ir 
iškaščių. Tame gi susirin
kime visos draugijos, ku
rios iki šiam laikui neįmo
kėjo savo aukų padengimui 
lėšų apvaikščiojimo turės 
įmokėti, ir patilpti ant apy
skaitos, kuri tuojaus po tam 
susirinkimui bus pagarsin
ta laikraščiuose.

Tame gi susirinkime bus 
renkamas Komitetas Lie
tuviškų Dr-jų Chicagoje 
visiems metams, kurio už
duotimi bus netik rengti 
apvaikščiojimo dienos 4-tos 
liepos, bet abelnai tarpinin
kauti draugijoms visuose 
tautiškuose reikaluose per 
ištisus metus.

Svarba tad to susirinki
mo yra aiškiai matoma, ir 
todėl maloniai kviečiame 
visus atstovus ir įžymesnius 
lietuvius į jį atsilankyti.

Su pagarba,
J. J. Elias, prezidentas, 
J. J. Hertmanovič, sek.

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

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda č’fkortes 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.

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 vijas 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 atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.“

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

3%. Už sudėtus pinkus musg ban
ko j duodame čekiij .knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti 
VISUT CJVzxllnfJ Titnirrna on4 Poni

Estate, 
lotus.
(boxes) po $2.50 mętams.
da laivakortes ir siunčia pinigus j vi
sas dalis svieto.

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

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo bankines skryneles 
Parduo-

W. F. Severn Co.:CE“‘S*"”

Bankinis Kantaras
=Pirkimui Laivakorčių.: =

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

Čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus
$ c KOKIA LINIJA?
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d.
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas ..
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d.
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų ..

lu Krajų 
$ e 

35.00 
40.00 
35.00 
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 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 32.00 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų........... ...................... . .................. ............. 2.50

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

kortės kainos.

Tarp Eytkunų 
5.00 .... .

5.25 ..............
7.10 ..............

6.70 ........

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

Mušeikų procesas.
Iš šešių mušeikų (“shi- 

gerių”), kurie riaušėse tar
pe plumberių unijos ir dū

nii/ vakacijų, t. y. rugsėjo dų pravedėję unijos kėsino-

Apsirikimas.
Reikalaudami kame-nors 

kad jums neinduotų kitų 
“Bitter Wine”, žiūrėkite, 
fabrikantų sufabrikuoto vy
no. Reikalaukite visada tik
rojo Triuer’io American

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon 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 ryta 
iki 9 vakaro. Nilo birželio 4 cHeWs 
jis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčlioms, utarninkais ir pėtny/ioms. 
Kitoms vii tomu dienoms bus atdaras 
Iki 8 va), ruli.rp, kaip ikrUtlei.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
ir

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

........... .y ... Bremen . .............

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

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

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

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananeviczę
3244 So. Morgan St Chicago, Ill.
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