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® Politiškos Žinios, t

i Iš Rusijos.
Pietų Rusijoje, tame der-. 

Ii ilgiausiame visos valsty
bės apskrityje, jau pradeda 
apsireikšti badmetis. Tiu- 
kalino ir aplinkiniuose pa
vietuose jau iš pradžios pa
vasario nebuvo lietaus. Šil
tas pavasario oras nuolatos 
į vasarą parėjo į didelius 
karščius. Siidygę javai nuo 
karštų saulės spindulių iš
džiuvo. Žolė, kasmet ap
sčiai auganti Stepuose, šie
met visai nepasirodė. Iš
alkę raguočiai neduoda pie
no. Pienininkystės įstai
gos turėjo pertraukti savo 
darbą. Arklius valstiečiai 
miestuose pardavinėja pus
dykiai. Vietiniai javų pir
kliai jau pakelia nežmoniš
kas javų kainas. Valstie
čiai atsisako mokėti mo
kesčius. Gurkovo ir Niko
lajevo sodžių starostos pa- 
sodyti septynioms paroms 
šaltojwr>až ueišrinkimą iš 
valstiečių mokesčių. Atei
nantis baisus badmetis ma
tomas visame kame.

Oblitkos sodžiuje Kijevo 
gubernijos minia valstiečių 
apie 200 žmonių, areštuo
jant valstiečius, ganiusius 
savo gyvulių kaimenes ant 
dvarponio žemės, smarkiai 
pasipriešino vyriausybei. Iš 
policijos po prievarta atė
mė 15 areštuotų valstiečių, 
išgriovę visas arešto kame
ras.

Novouzensko paviete Sa
maros gubernijoj valstiečiai 
telegramų prašė žemdirbys
tės departamento atšaukti 
ant 29 d. liepos paskirtą iš
pardavimą gyvulių 140 vals- 
tiečiij kiemų, delei negalėji
mo laiku išmokėti randos 
mokesčius už vyriausybės 
žemę.

Kijeve valstietis Ignat 
Efremenko, naris tikrųjų 
rusų sąjungos skyriaus, už 
5 rublius ir bonką degtinės 
pardavė savo žmoną. Par
davimas atsibuvo prie liudi
ninkų ir pirkęs svetimą 
žmoną valstietis P. Litvi
nenko turi oficijalinę su 
valsčiaus starostos antspau- 
da pardavimo dokumentą.

Taškente liko suareštuo
tas Petro-aleksandrovsko 
kalėjimo viršininkas Sorvin. 
Išsiaiškino, kad su pagalba 
savo kalėjimo katoržninkij 
kuopos Sorvin rengėsi iš
plėšti mieste vyriausybės 
kasą.

, Odesos karo-apskričio 
teismas užbaigė tyrinėti 
bylą 279 .kazokų, kaltina
mų ginkluotame vyriausy
bei pasipriešinime Novočer- 
kasko kariuomenės stovy
klose pereitais metais. By

la tame dalyke atsibus No- 
vočerkaske.

Berdičevo miesto durna 
kreipėsi į mokslo apskričio 
globėją, prašydama leisti 
miestui uždėti naują vyrų 
gimnaziją. Globėjas atsi
sakė duoti leidimą, moty
vuodamas tuomi, kad Ber
dičevo gyventojai gali tu
rėti blogą intekmę į moks
lus einančią jaunuomenę.

Kursko gyventojai žydai 
kreipėsi į prokurorą, idant 
šis pasistengtų nuslopinti 
vietinhj tikrųjų rusij sąjun
gos skyriaus ir laikraščio 
“Kurskąja Byl” agitaciją 
prieš žydus už nužudymą 
Juščinskio, kurį, kaip žino
ma, nužudė jo patėvis Pri- 
chodko, Kijeve. Kursko są- 
jungiečiai išleido proklema- 
ciją, kurioj tarp kitko sako
ma, jog “susitikus su žydu 
atsiminkite Juščinskį ir ki
tus, žydų nukankintus”.

Lodziaus miestelėnas Ko- 
mockis iššaukė į dvikovą 
savo pažįstamą Garlikovskį 
už pavadinimą jo Puriške- 
vičium, žinomu durnos at
stovu juodašimčiu. Garli- 
kovskis atsiprašė, tuomet 
tik Komockis savo iššauki
mą į dvikovą atšaukė.

Vladivostoko uoste išėjo 
aikštėn naujos vagystės, 
būtent karei vi jos mandierų. 
Pastaromis dienomis uoste 
sulaikyta garlaivis, pilnas 
prikrautas suvogtų jūreivių 
mandierų. Vedamas tyri
nėjimas. Išeis aikštėn nau
jos valdininkų vagystės.

Ekaterinodare susekta pi
nigų dirbėjų organizacija, 
labai pasekmingai išdirban
ti šimtarublinius, rublinius 
ir pusrublinius pinigus. Su
rasta formos, metalas ir ki
ti įrankiai, o taippat krūvos 
suklastuotų pinigų.

Ant salos Haiti revoliucija 
pasibaigė.

Ant salos Haiti revoliuci
ja jau pasibaigė ir revoliu- 
cijonieriai laimėjo. .

Respublikos prezidentas 
A. Simon pabėgo iš salos 
sostainės Port-au-Prince ir 
pasislėpė su pačia, vaikais 
ir keliais bičiuoliais ant 
skraiduolio “17 December”, 
kuris perdirbta iš Ameriko
niško garlaivio “Ameri
can”. Prezidentas Simon 
su saviškiais regis iškeliaus 
į salą Jamaiką. . ■

Haiti sostainė randasi su
kilėlių rankose. Piliečių ko
mitetas valdo miestą. Mies
te nebūta betvarkes. Sve- 
timžemiams negresia pavo
jus. Svetimų viešpatysčių 
karo laivai neišleido an 
krašto savo jūreiviu

Vaizdas perstato lietuvių vakarėlį (ųk vieną s
Kliubo, šv. Jurgio par. mokyklos salėje \anfc; Bridgeporto) pagerbimui ^Šaulės^' dr-jos delegatų, gerb. 
kun. K. Alšausko ir kun. J. Tumę*’- Vakarėlis atlaikyta rugpiučio Į dieną. Viskas plačiau aprašyta pe
reitame “Kataliko” numeryj.
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Meksike laukiama nauja 
revoliucija.

Pastarųjų laik^ .atsitiki
mai, kokiėį Mekąikę buvo, 
liudija'apieųžgiinšiąnčią te
nai naūjĮ^^eypįiuęi^i

Meksiko stestainėj Mexi
co City, apskalbta.karo sto
vis ir mjęs^l gatvėmis pa- 
troliuoją apsiginkla
vusių poliyijaūtų. . Ęę to 10- 
000 kariuotneuęš apginkluo
ta ir laikoma ąnt pašauki-

• :■•/.- •■/}« t *..mo. .-- i
Sostaįjągn sugrįžęs ir pats 

Madėr^^uĄ^ jiaorį^į saviš
kius revoliueijonierius per
kalbėti, .'nes tie pasirengę 
apšaudyti? miestą, jer buvęs 
karo minfstėris Emilio Vas- 
quęz nebusiąs iš naujo pą- 
skirtąs karo mini s t erių. - ?

.20.009 ; , ^ąpsiginkįayušįų 
maderistų apsiautę šbstainę 
ir laukią, tik* savo viršinin
kų pąįię^įĮ. 1

Be i a. 500'apsiginklavusių 
maderistų' žadą užpulti da
bartinio prezidento de la 
Barra rumus ir prezidentą 
suėmus ištremti iš Meksiko, 
jei jis nepaskirsiąs išnaujo 
Gomezo karo miųisteriu. 
Karo ministerio Gomezo pa
sitraukimui yra kalti abu
du: Madero ir de lą Bar
ra. Dabar vienas ant kito 
suverčia kaltę.

Prezidentas de la Barra 
paskyrė visos kariuomenės 
vyriausiuoju vSflu generolą 
Reyes, ; kuris pasirengsiąs 
atremti .visokį revoliucijo- 
nierių;ąt$ką. g

Tas viskas labai keistai 
išrodo. ’ - . .

Naujo prezidento rinki- 
atšibus lapkrityje š. m.

dangi tas nebuvo reikalinga,.
Prezidentui Simonui bf£ 

gant buvo kruvinos demon
stracijos. -

4 vai. po pietų Simon ap
leidęs prezidento rumus. 
Tasai senis pirmiau buvo 
išsireiškęs,' jogei verčiau 
tuose rūmuose numirsiąs, 
bet anaiptol nepasiduosiąs 
revoliucijonieriams ir ne
bėgsiąs. Eidamas iš rūmų 
su savimi nešėsi šautuvą. 
Ėjo tik su vieną savo duk
terimi, kadangi kiti šeimy
nos nariai jau pirmiau buvo 
iškeliavę uostau.

Ties uostu ir viduj tuo 
tarpu susirinko minios 
žmonių. Jam prisiartinus 
ties uostu, kelios moterįs 
ėmę jį piktžodžiauti ir pas
kui puolėsi kaip katės ant 
jo dukters.

Policijos viršininkas Saint 
Lio paskubo merginai Si
mon pagalbon ir, išlupęs iš 
moterių rankų, nuvedė lin- 
kon vieno laivo. Ant tilte
lio lipant laivan merginą 
priėmė pasiuntinys Prin iš 
Jeremie. Bet tuo tarpu 
prie pasiuntinio prisiartino 
koksai tai nepažįstamas 
žmogus ir iš šautuvo Priną 
ant vietos paguldė.

Pagaliau staiga išsigirdo 
dar keli šūviai ir penki as- 
menįs užmušta, o šeši su
žeista.

Tai toksai paskutinis su 
prezidentu atsisveikinimas. 
Ir prezidento duktė sunkiai 
sužeista. ' .

= • - * ■ . ‘-r

Su Simonu be jo pącios ir 
vaikų dar iškeliavo karo ir 
vidurinių reikalų ministe- 
riai, 

viena revoliucija.
ubą, Havanos

priemiesty Relga, rugpiučio 
1 dieną sukeltą revoliucija' 
prieš dabartinę valdžią. 
Garsus revoliucijonierių. 
vadas, generolas Acevedo su 
savo šalininkais tūojaus ap
leido minėtą priemiestį ir 
iškeliavo į kalnus, kad pas
kui iš tenai pulties ant da
bartinės valdžios. Pirm to 
generolas Acevedo išleidęs į 
piliečius atsiliepimą, ku- 
fiūomi įskundžia dabartinį 
prezidentą sau valy be j e .ir 
papirkimų ėmime, Be to 
Gomezui tame pačiame at
siliepime apreikšta, idant 
jis į 14 dienų pasitrauktų. 
Jei to nepadarysiąs, busiąs 
priverstas tai padaryti, o 
visa sala tuomet pavirsianti 
į pelenus ir griuvėsius. .

Paskui revoliueijonierius 
tuoj pasiųsta būrys karei
vių. ’

Acevedo jau trečiu sykiu 
sukėlė revoliuciją. Už tai 
jis buvo suimtas ir uždary
tas kalėjiman, bet paskui 
paleistas.

Paskiau pranešta, jogęi 
generolas Acevedo -vyriau
sybei pranešęs tuoj pasi
duoti, by tik jam bus už
tikrinta gyvastis. Matyt, 
pabūgo.

Pergreitai viskas pasibai
gė.

Kanados parlamentas 
paleistas.

Paskutinėmis liepos die
nomis mieste • Ottawa 
paleista Kanados par
lamentas. Naujan parla- 
mentan atstovų paskyrimai 
pažymėta ant rugsėjo 14 
dienos, o rinkimai atsibu
sią 21 d. rugsėjo.

Parlamento paleidimas 
yra surištas su prekybos 

savytarpa tarpe Jungtinių 
Amer. Valsčių ir Kanados. 
Tašai reikalas taigi' ir yra 
svarbiausias daiktas apkal
bėjimui renkant naujus at- 
štbyus.> Kanados premiė-, 
ras buvoį pasiuntęs savo ul
timatumą:: su ąpreiška, j o- 
gei parlamentas turės but 
paleistas, jei tik; bus , prie-, 
šingas savitarpinei preky
bai su Jungtiniais Ameri
kos Valsčiais. v

Dabartinė Kanados libe
ralinė vyriausybė parlamen
te turėjo savo šalininkų di
dumą, bet ir tarp anų pa
galiau vienybė suirus ir su
sipratimui neduota vietos.

Paleistas parlamentas su
sidėjo iš 133 liberalų, 85 
konservativų ir 3 neprigul- 
mingųjų. Tai buvo 11 par
lamentas nuo to laiko, kuo
met Kanadon įvesta konsti- 
tucijinis valdymas.

Parlamento paleidimas 
apskelbta specijališkais prie 
dienraščių priedais.

Paleidimas priimta labai 
ramiai, tik atstovai telegra- 
mais savo agentams prane
šę pradėti naują rinkimų 
kampaniją. Visi išvažinė
je namo.

Ispanijos vyriausybė vis
gi nusprendžius sulaikyti 
savo provincijoje Galicijoj 
Portugalijos monarchistų 
visokias agitacijas. Tam 
tikslui į minėtą provinciją 
pasiuntusi kariuomenę ir 
anai prisakyta konfiskuoti 
visus monarchistų ginklus. 
Taip dalykams virtus, mo
narchistų judėjimas turės 
susilaikyti,

VISOKIOS ŽINIOS.
Franci jo j ir Vokietijoj 

siaučianti dideli karščiai. 
Daug žmonių mirštą nuo. 
saulės spindulių užgavimo,

■ų

Londono krasos valdybą 
mano pradėti bandymus —s 
išvežioti siuntinius lakstys 
tuvais. Bandymus pradėsią} 
tarp Londono ir Windsor. >

*
Iš Šveicarijos miW#| 

rašoma, jogei cholera kaip} 
ten, taip Trieste ir Italijoj 
ima vis labiau siausti. Vis 
sur po kelis desėtkus-žmo.s 
nių kasdieną miršta. *

* ' r
Iš Cherbourgo (Francis 

ja) pranešama, jogei tenai-* 
tiniame uoste sustraikavęj 
torpėdvalčių flotilės jureis 
viai ir nekurie oficierai,- 
200 vyrų tuojau suimta; 
Straiko priežastimi turi but 
daugybė darbo ir nežtar-s 
nautos pabaudos.

•jį

Popiežius jau senai butų 
pasveikęs nuo paskutinio 
gerklės uždegimo, jei Ry- 
me šiais laikais nesiaustų 
dideli karščiai, kurie gy
ventojus neapsakomai daug 
kankina. Tečiau palengva 
sveikstąs ir tomis dienomis 
jau priimąs audiencijom

Vienos naujas parlamenta, 
tas uždraudė į Austro- 
Vengriją gabenti mėsą iš 
Amerikos; leista mėsa ga
benti iš Serbijos. Socija- 
listai pareikalavę teisman 
patraukti buvusį ministerių 
premierą Bienerth’ą su jo 
ministeriais už laužymą 
konstitucijos. Tasai reika
lavimas dauguma balsų at
mestas. Savo posėdžius 
parlamentas pertraukė lig 
rudeniui.

-

%

šiomis dienomis 
sąlygas, kokias

Turkija 
apskelbus 
pasiulusi albanams, by tik 
pastarieji liautųsi revoliu
ciją varę. Turkai alba
nams suteikia amnestiją, 
per du metu pasižadama 
neimti iš jų jokių mokes
čių, išmokėti 60.000 svarų 
už sunaikintus namus ir ja
vus laukuose ir sugrįžu- 
siems į savo sodybas su
teiksią pašalpą net kol 
prasidėsią rudens laukų 
valymas.

labai daug

Portugalijos republikoni- 
nė vyriausybė išleido savo' 
krašto katalikų vyskupams 
pranešimą 
prielankų. Atsiliepia į vys
kupus, idant jie bendrai su 
vyriausybe sudėstytų kraš
tui teisingus įstatymus, o; 
jei jie turį bent kokias nuo-> 
skaudas, idant anas vyriau
sybei perstatytų; vyriam 
sybė katalikybės neperse- 
kiojanti, tik norinti visas 
tikybas sulyginti akyveiz-i 
doj įstatymų. Vis tai ne-t 
paprastas apsireiškimas! >

... .
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f Žinios iš Lietuvos.
* '' - fc * ■' ' '■ ...» 1 I

rektifikacijosįstaigai grū
mojo didelis pavojus.

- - Menas.

KAUNAS.
Šiomis dienomis J. E. Že

maičių vyskupas Girtautas 
įšventė kuniguosna baigu
sius Žemaičių, seminarijos 
mokslus: Joną Audarą, Sta
sį Baltrimą ii’ Norbertą Pa
kalnį.

somas, p. Babr. sutiko su
taisyti Birštone dar vieną 
koncertą, liepos 21 dieną.

. NUBAUDĖ KUNIGĄ.
Minsko gubernatorius nu

baudė 300 rublių (arba 
dviem mėnesiais kalėjimo) 
Minsko kleboną kun. Ma- 
jevskį už tai, kad jis įžeidęs 
policistus per katalikų pro
cesiją.

“ŠVITURYS”.
Šiomis dienomis jau pra

dėta spauzdinti . pirmieji 
lankai didelio lietuvių met
raščio — kalendoriaus 1912 
metams “Šviturys”. . “Švi- 
turį” redaguoja, kaip jau 
buvo rašyta, p. Liudas Gi- 

kuris į metraščio bendra
darbius yra pakvietęs žy
miausias lietuvių raštijos 
pajėgas. “Šviturį” puoš 
daugelis iliustracijų.

v ALYTAUS PADEGĖ- .....

Vyriausybė suteikė .'Aly
taus (Suv. gub.) padegė
liams nuolaidas už perveži
mą statomosios medžiagos 
geležinkeliu iš visų stočių 
rajono Ųvinskas-Varšava- 
Virbalius-Užnemunio lini- 
ja iki Alytaus stoties, Vasa
ros-Vakarų % geležinkelio. 
Padegėliai, norintieji pasi
naudot ta nuolaida;.privalo 
parodyti paliudijimą iš tam 
tikro padegėliams pašalpos 
komiteto Alytuje. Nuolai
da galima bus naudoties nuo 
23 d. birželio, iki 30 d. gruo
džio š. m. Išviso galima 
bus pervežti geležinkeliais 
papigintu mokesčiu 600 
tūkstančių pūdų statomo
sios medžaigos.

Panevėžio apskr. .
Čia suragino valstiečius 

taisyti vieškelį. Nežiūrint, 
kad dabar laikas brangus, 
kad darbas darbą veja, ūki
ninkai turi gaišti, pilnas 
vieškelis vežimų su žvyru. 
Ėia valstietis, be abejonės 
pavydi ponams, kurie kūri
kas daugiau važinė ja vieš
keliais, o jų netaiso. . -Ų

: Pumpuras./.

PASKAITA KARALIAU
ČIUJE.

Birželio 20 d. akademiš
koje Karaliaučiaus (Prūsų 
Lietuvoje) universiteto li
teratiškoje draugijoje augš- 
tųjų mokyklų kandidatas 
Očipka skaitė apie lietuvių 
dainas. Pradėjęs savo pa
skaitą seniausia užrašyta 
lietuvių daina (1512 m.) 
prelegentas parodė visą lie
tuvių liaudies dainos lavi-

< nimos istorija ir baigė Goe- 
tės ir Lessingo nuomone 
apie lietuvių dainas.

semi-

VEIVERIAI, 
Suvalkų gub.

Veiverių mokytojų 
nariją šiemet baigė 21 žmo
gus. Pagal tautybę skirėsi 
šiaip: 17 lietuvių, 2 rusu ir 
2 vokiečiu; veinas gi lietu
vis del ligos laikys egzami
ną rudenį, tat išviso šiemet 
bus baigusiu seminariją 22 
Įstojamieji kvotimai pir- 
man kursan prasidės nuo 
rugpiučio 7 d. A.

RAGELIAI, 
Ežerėnų apskr.

Mes, Ragelėnai turim vei
klų ii’ mylintį žmones kle
boną (filija) kun. Stakelę; 
blaivus ir rūpestingas mu
sų dvasiškas vadovas žy
miai praplatino tarp musų 
dorą ir blaivybę. Nors čio
nai “Blaivybės” skyriaus ir 
nėra dar, vienok kaikurie 
dažnai girdėdami iš saky
klos apie -degtinės kenk
smingumą ir visas jos bai
siąsias pasekmes, išsižadėjo 
butelio. kurios mer
gaitės ir jaunikaičiai, nors 
jų labai dar nedaug, pra
dėjo mokintis giedoti pas 
vargonininką, bažnytinių 
giesmių, o ir tautiškų dainų 
neapleidžia. Jaigu užgy- 
vęs Rageliuose musų ger
biamasis veikėjas kun. Sta- 
kelė, tai galima tikėtis, kad 
ir musų jaunimas prasi- 
švies. Jaunikaitis.

ROZAUNE, 
Panevėžio apskr.

Per Dešimtines, 40 valan
dų atlaidus, buvo baisybė 
žmonių. Kaip paprastai, 
po pamaldų esti muštynės. 
Ir šit, man bestovint gatvėj, 
ėmė du vyru kuities; tuo- 
jau pribuvo vienam is jų 
pagalbon dar du. Vienas iš 
pagelbininkų išsitraukė me
talinę buožę ant guminės 
virvelės, rėžė kelis sykius 
priešininkui galvon ir... pa
sruvo kraujas. Tas-pat at
sitiko per Devintines Še
duvoj: iš nakties rasta vie
no šios parapijos sodžiaus 
patvoryje sudaužytas, vai- 
tojąs nepažįstamas žmogus. 
Vienas sodietis pasigailėjęs, 
nuvežė jį Šeduvon į dakta
rą, 
nes 
nas

Smilgiuose per Sekmi- 
taip-pat subadyta vie- 
doras bernužis.

Pumpuras.

SUVALKAI.
Prieš septynias savaites 

buvo policijos suimti kai
kurie mokiniai Suvalkų pri
vatinės lenki; komercijos 
mokyklos. Dabar mokyklos 
vyresnybė gavo įsakymą be
matant prašalint visus tuos 
suimtuosius mokinius 
mokyklos.

KRIAUNOS, 
Ežerėnų apskr.

Gegužės 8 dieną čionai 
buvo atlaidai bažnyčios pa
šventimo; buvo susirinkę 
apščiai žmonių. Grįždami 
iš bažnyčios daugelis neuž
miršo prilankyti ir alinės 
(Ilgecemo 
sandėlis). 
čia aukas 
dievaičiui;

VIŠČTOKAIMIS, 
Vilkaviškio apskr.

Liepos iš 8 į 9 — naktį 
atėjo pas ūkininko M. Ma- 
saičio nuomininką Bendo- 
rąitį augštas žmogus baltais 
rubais ir užpuolė vargšą, se
nelį Bęndoraitį reikalauda
mas atiduoti pinigus. Pi
nigų iš senuko turbut neiš
gavę, bet taip supiauštė, 
kad baisu pažiūrėti. Gydy
tojas apžiurėjo ir leido lai
doti. žmogžudžio tebeieš
koma.

Vertėtų žmonėms kokiu 
nors budu ginties nuo tokių 
nedorėlių. Vilkaviškio poli
cija dažnai ieško slaptų 
kuopų, bet dar reikėtų ge
riau pasirūpinti. Uola.

iš

BIRŠTONAS, 
Trakų apskr.

Birželio 25 d. buvo 
baigusiojo šiemet Peterbur
go konservatoriją jauno lie
tuvio dainininko (kauniš
kio) p. Babravičiaus kon
certas, dalyvaujant dar p-lei 
Mieržinskaitei (dainavi
mas) ir p. Vįsockiui (smui
kas). “S. Z. T.” rašo apie 
tą koncertą: “Talentingas 
dainininkas p. Babravičius 
turi puikų tenorą ir tobulai 
valdo savo lankų balsą”. 
Dainavęs Babravičius ru
siškai, lietuviškai ir lenkiš
kai. Recenzento nuomone, 
taip p. Babr., taip p-lė Mier- 
žinskaitė “netolimoje atei
tyje bus pastatyti eilėje 
įžymiųjų operos artistų, 
muzikos žinovai lemią jie- 
dum puikią ateitį”. Vaka
ras puikiai pavykęs taip iš 
dailės atžvilgio, taip me
džiagiškai.

čia

pra-

bendrovės opto 
Daugybė sunešė 
tam stikliniam 
tarp inkaušusių 

kilo baisiausios muštynės,
pradėjo per langus lėkt 
kaukdamos plytos ir akme- 
nai ,o iš vidaus buteliai, pa
galios net su basliais pra
dėjo vaikytis po laukus pul
kai inkaušusių vyrų, o krau
jas čiurkšliais tekėjo iš su
daužytų galvų. Dar nese
nai mačiau, stovi karčiama 
su ištroškintais langais, ne 
tik stiklai, net ir medžiai iš
laužti. Jaunikaitis.

ŠIAULIAI.
Laikraščiai praneša, kad 

kitais metais tarp kiaulių, 
Radviliškio ir Šilėnų busią 
intaisyta vieta vasaros ka
riuomenės manevrams, vi
sam korpusui. Kariuome
nės vyriausysė ketinanti 
nupirkti toje vietoje žemės 
apie 100 . kvadratinių varstų 
artilerijos muštrams.

MAUSTAI, 
Vilniaus apskr.

Birželio 26 dieną čia tapo 
jau pasakytas pirmasis 
“ponams lenkams” pamok
slas; lietuviškojo gi tą die
ną nebuvo. Žadama rodos, 
kas mėnesį taip daryti ir 
vesti “lenkus” į gerąjį ke
lią, nes nevienas iš aplinki
nių dvarininkų arba jau vi
sai pakeitė katalikų tikėji
mą, arba taip bažnyčioje 
tesirodo, tik gal “okolc 
Wielkiejnocy”.

Išgirdę lenkišką pamoks
lą lietuviai, anot mačiusių
jų, pradėjo eiti laukan ir iš
ėjo apie trečdalis. Kadan
gi vienas iš “brostvininkų” 
pakurstęs tai daryti, tai 
“lenkai” norėję jį sugavę 
primušti. Gr.

PANEVĖŽYS.
Birželio 29 cL, pusiaunak- 

tyj iškilo čia baisus gaisras. 
Sudegė turtingojo pirklio 
Radino — žydo — tabako

SVETOŠINAS,
• Suvalkų gub.
“S. Z. T.” rašo girdėjęs, 

kad Svetošino gminos vai
tu (viršaičiu) išrinktas p. 
Jonas Kriaučiūnas, žinomas 
lietuvių laikraštininkas ir 
visuomenės veikėjas (b. 
redaktorius “Viln. Žinių” 
ir “Ryg. Garso”).

VIŠTYTIS, . * 
Suvalkų gub.

Šis miestelis jau nuo seno

? laikais ir mu- 
tiesą pasa- 

tip^ir kitur, len- 
— yra tik 

ąJiudija jų pa
čių pavardes, pav.: Dzialtu- 
vas, Kalvoje paprastai va
dinama Kalvaitis), Ligman 
(Lygmalis), ^ižo (Vyžas), 
Rokoš (Ragaišius), ir tt.

Taip tariamu'j i ‘ ‘lenkai” 
seniau; kol dar lietuviai bu- 
-yd tautiškai letarge slopina
mi, turėjo kuone visas pri- 
duitįnes pamaldas. Pirma
sis lietuvių atbudimo apsi
reiškimas: buvo tai sutaisy- 
mas choro lotiniškoms mi
šioms giedoti (bene 1900 
metais). Tuomet jau len
kai bandydavęs užrėkti cho
rą su vargonais, bet tai 
jiems nepavĄkdavę. Pas
kiau gaudydavę pavieniui 
“litvinus” 5 "giesmininkus, 
atkalbinėdavę, net ir grą- 
sindavę. Drąsindavę, net 
ir kelią pastodavę pačiam 
choro vedėjui, klebonui 
kun. Krokininkui, skundus 
rašydavę, denuneijacijas ir 
ką tik neprasimanydavę! 
Bet kuomet liko prideran
čiai sutvarkytos bažnyčioje 
pamaldos (“lenkams” pa
gal jų skaičiaus teko kiek
vieno mėnesio ketvirtasis 
nedėldienis), jau “lenkai” 
neištvėrė: rėkte lietuvių 
perrėkti neįstengė, tad da
rė mėginimus su kumštė
mis. Ir štai pernai per At
velykį (būvo lietuvių šven
tadienis) 4 kilo bažnyčioje 
baisios muštynės: pasipylė 
kumštės, lazdos, akmens ir 
visoki bažnyčios rakandai 
— bažnyčia pavirto skerdy- 
kle. Prisiėjo parubeži- 
niams kareiviams tvarką 
bažnyčioje

Po’ tų rilt^tynių “lenkai 
nei sykio nedavė lietuviams 
bažnyčioje giedoti: kaip tik 
lietuviai užgiedos, tuoj len
kai leidžia, kiek tik gali, 
savo gerkles. ’

Ir taip, keletą šventadie
nių praleidus, ar tai vieti
nio klebono, ar tai vyskupo 
paliepimu buvo uždrausta 
giedoti, kaip “lenkams”, 
taip ir lietuviams. Štai jau 
ir antri metai, kaip Višty
čio bažnyčioje nėra jokių 
midurtinių pamaldų net ir 
suplikacijų.

Lietuvių parapijonų ingą- 
iotiniai liepos 9 pasiuntė J. 

M. Seinų vyskupui prašy
mą štai kokio turinio:

“Vištyčio parapijos inga- 
liotojų prašymas.

Pasak Jūsų Malonybės 
nutarimo lenkai Vištyčio 
jažnyčioje turėjo pamaldas 
riekvieno mėnesio ketvirtą
jį nedėldienį. Bet jie be 
paskirtų jiems nedėldienių 
visuomet kliudydavo lietu
vių giedojimui, iš ko pernai 
oer Atvelykį kilo bažnyčio
je muštynės. Nuo to laiko 
uždrausta bažnyčioje giedo
ki kaip mums, taip ir len
kams, ir jokių pridedamųjų 
pamaldų neesti.

Todelei nuošidžiai prašo
me Jūsų Malonybės išklau
syti musų maldavimą, lei
džiant ipmnS| lietuviams, 
Vištyčio bažnyčioje paskir
tomis seniau ^ienomis gar
binti Dieyą giesmėmis pri
gimtąją ąavojmlba”.

(Seka parašai).
Kas bus toliau — pama

nysime. “Lenkai”, girdi, 
henusileisią jokiu budu, lie
žuvių gi, kiek teko paste
bėti, labai pakilęs upas, —- 
jie pasiryžę į visą ir jau 
daugiau nesiduosią “len- 
iams ’ ’ (miesčionims, 
juos vadina) už

pastaraisi; 
štyiiemiš.j 
kins/ čia, i 
kų suvis ‘ 
“lenkai”,:

daryti.
-y y

dirbtuvė. Valdžios sjirito
yra pagarsėjęs lenkų kelia-
Biais bažnyčioje, vaidais, p

juos vadina) uz nosies 
džioti. J. Kasiulaafl

Tai tėvas ir sūnūs: tėvas buvęs Persijos šachas, o sūnūs dabartinis Persijos 
šachas. Kaip žinoma iš telegramų buvęs Persijos šachas slapta nusikraustęs iš 
Rusijos ir ten žadąs iškariauti prarastą sostą.

PARUPO!
Vilniaus lenkų laikraštis, 

liaudžiai skiriamas’ “Jut- 
rzenka” (No. 26) padėjo 
atskiru straipsneliu: “Re
dakcijos užklausimą”. Ta
me užklausime paminėta 
Vilties” paduotoji Rodinčs 
parapijos statistika;’ “Jut- 
rzenkos” redakcija, padėju
si “Vilties” nurodytus so
džius, kur kalba lietuviškai 
ir kur yra lietuvių 10%, sa
ko: “Tik kituose Rodinės 
parapijos sodžiuose “Vil
tis” pripažįsta, kad yra 
lenkai. • Taigi, labai pra
šome musų skaitytojų, ku
rie apie tai ką nors žinotų, 
kad į mus parašytų, kiek 
teisybės yra tose žiniose? 
Ar tikrai visuose augščiau 
-išvardytuose sodžiuose nėra 
visai lenkų? Busime dė
kingi už atsakymą!”

Parupo gi lenkams 'toji 
Rodiries parapija! Lauksi
me ir mes jų surinktųjų ži
nių.

DEL VILNIAUS VYSK. 
ADMINISTRATORIAUS 

CIRKULERO.
“Kur. Wil.” rašo sužino

jęs iš tikro šaltinio, kad 
surašymas pagal tautybę, 
įsakytas paskutiniuoju J.M. 
Vilniaus vyskupijos Admi
nistratoriaus ėirkuleru, ga
lėsiąs būti pradėtas tik ka
lėdojant kunigams savo pa
rapijas, taigi galutinio tų 
sąrašų sutvarkymo prieš 
busimąją Gavėnią, nėra ko 
nei laukti. “Kur. Wil.” 
teiravęsis to verčiamas 
“daugelio skundų ant to, 
kad cirkuleras J. M. kun. 
Administratoriaus delei kal
bos neatnešė ligšiol jokių 
pasekmių”.

Vidaus reikalų minister 
rio/kaip rašo “B. V.”, pa
siūlyta Vilniaus .vysk. Ad
ministratoriui pašalinti nuo 
užimamos vietos Zabludovo 
kleboną (Bielostoko apskr.) 
kun. Puzirevskį (perkėlė jį 
į Liacką kamendorium) už 
tai, kad jis, nebodamas į ad- 
ministrativinius ir teismo 
įsakymus, nesiliovė vertęs

persergėjo Maskvos šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
kleboną kun. Čajevskį, kad 
neteisėtai prijungęs prie 
katalikybės nepilnametį 
stačiatikį.
IŠ LIETUVIŲ DAILĖS 

DRAUGIJOS.
Per gegužės ii’ birželio 

mėnesį įstojo L. Dailės 
Draugi j on tikraisiais na
riais:

Pris. advokatas Adomas 
Spurga, direktorius Vil
niaus Kom. Banko Juozas 
Balčiūnas, p. Marija Koma- 
rienė, p. Marija Butovt- 
Andrzeikovičiutė, d-rė Ve
ronika Aleksienė, d-ras Da
nielius Alseika, d-ras Sta
sis Matulaitis, p. Alfonsas 
Stasiškis, dantų gydytoja 
Julija Damijonaitienė, dai
lininkas Jonas Mackevi
čius.

Paaukojo L. Dailės dr-jos 
kolekcijon p. Kudirka — 
kaišytinę prijuostę ir mote
rišką parėdą, p. Juozas Po- 
deris — 20 margučių.

Apart to kun. Jonas Pęč- 
kaitis paaukojo aukso laik
rodėlį su retežėliu, skirda
mas pinigus gautus iš to 
laikrodėlio pardavimo L. 
Mokslo ir Dailės Dr-jos na
mams.

Už šias dovanas> gerb. 
aukotojams Liet. Draugijos 
valdyba išreiškia nūošiįjĮĮžią 
padėką. 

" * ~ PABAUDA. - *
“Kur. Wil.” praneša, kad 

Vilniaus gubernatorius pa
baudė 100 rublių LebedzeVo 
(Vileikos apskr.) kleboną 
kun. S. Zapasninką už įren
gimą iš bažnyčios į 
yietinį kryžių procesi
jos, kurioje buvo ne
šamos įvairių spalvų Vėlu
vos, nieko bendro neturin
čios su bažnytinėmis vėlu- 
vomis.

sė, kad del to reikalo reikią 
kiekvieną sykį kreipties į 
vidaus dalykų ministeriją, 
kadangi tik išten galįs būti 
duotas leidimas rinkti au
kas ir rengti vakarus Ry- 
mo-katalikų bažnyčių nau
dai.

BONOS PILIES GRIUVĖ
SIŲ APSAUGOJIMAS., 
Muziejų komisija, miesto 

valdybai paliepus, pradėjo 
darbus del Bonos pilies 
griuvėsių palaikymo. Dar
bus prižiūri Kauno miesto 
muziejaus direktorius T. 
Daugirdas ir miesto archi- 
tektorius M. Dubovik.

PROFESORIUS ANGLAS 
KAUNE.

Birželio 16 dieną Kaiman 
atvažiavo Liverpoolio uni
versiteto profesorius Per- 
s’as, kuris nori susipažinti 
su žemės tvarkomųjų komi
sijų veikimu. Jis aplankė 
keletą sodžių ties Nemunu, 
kalbėjosi su valstiečiais ir 
apžiurėjo keletą naujai įsi
kūnijusių vienasėdžių. Pa
skui jis vėl išvažiavo į Lon
doną, kur žada padaryti ke
letą paskaitų ir aprašyti 
savo įspūdžius dienraštyje 
“Times”.

(“Viltis”).

Tikroji priežastis.
— Pasižiūrėk į Andrių; 

kuomet jis ėmė važinėties ' 
automobiliumi, taip daug iš
didus pasidarė, jogei net no
sį riečia į viršų.

— Tai ne delei išdidumo,
— Delei kogi?
— Delei smarvės nosį rie

čia.

Jau sėdėjo.
Advokatas: 

sties.
Klijentas: — Dėkoju, sė

dėjau jau... tris mėnesius.

Prašau se

JŲ BAŽNYČIŲ NAUDAI.
Kai-kurie Kauno guber

nijos katalikai parapijonįs 
kreipėsi į Kauno gubernato
rių su prašymais leisti mies
teliuose vaidinimus ir šo

nan jų bažnyčių staty- 
naudai. Pasiklausus 

da- 
prane-

nmatoriui, tikybos 
departamentas pi

Ji kalta.
— Gėdykis tamsta!

Tamsta pavogei man bučkį!
— Tam viskam tamsta esi 

kalta!
— Aš? Kokiu© tai bu- - 

du?
— Nes tamsta nenorėjai 

duoti man gražumu. /
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; Aliejaus trustas reorgani- 

v- * zuojasi.
.. Hew York, N. Y. — Alie
jaus trustas Standard Oil 
Co., po nusprendimui aug
ščiausiojo federalinio teis
mo, oficijališkai pranešė 
savo akcijonieriams, kad 
reikia prisilaikyti teismo 
nusprendimo ir visą korpo
raciją “reorganizuoti”. Tas 
reorganizavimas anaiptol 
nėra išardymas to trusto, 
bet sukombinuota dar ge
resnė jo organizacija, taip 
kad trustas dar geriau ga
lėtų veikti, negu kad iki 
šiol veikė. Trustan priklau
sė iki šiam laikui 33 aliejaus 
kompanijos, dabar gi to 
trusto tėvas John D. Ro
ckefeller tiktai pasinaudos 

-iš tos reorganizacijos, nes 
kiekvienoj kompanijoj tu
rėdamas daugumą savo ak
cijų, jisai pats skirs direk
torius, jau pilnai jam atsi
davusius. Trusto vardas 
bus perkeistas. Daugumas 
akcijonierių delei tos “reor
ganizacijos” bus prašalinti, 
tatai dabar tąjį milžinišką 
trustą valdys tiktai keli as- 
menįs.

Prancūzų cukrus laimėjo.
Washington, D. C. — 

Specijalinis kongreso komi
tetas tyrinėjo Francijos, 
Rusijos ir Vokietijos cu
kraus gerumą, kadangi 
Jungtinių Valsčių vyriausy
bė mano gabenti čia cukrų 
iš kitur, idant tokiuo budu 
kovoti su vietiniu cukraus 
trustu. Tyrinėjant surasta, 
kad Francijos cukrus, iš
dirbamas iš cukrinių buro
kų, yra geriausias ir jisai 
gavo pirmenybę.

Bergeris reikalauja pensijų 
darbininkams.

< Washington, D. C. — Vie
natinis socijalistų partijos 
atstovas V. Berger iš Mil
waukee, Wis. kongresan 
įnešė radikalinį bilių, rei
kalaujantį išsitarnavusiems 
seniems darbininkams ir 
darbininkėms mokėti pensi
jas (algas). Pagal Berge
rio proektą, darbininkas, tu
rintis į savaitę mažiau negu 
$6.00 pelno, pasiekęs 60 me
tų amžiaus turi gauti nuo 
.vyriausybės užlaikymą, ap
mokamą nuo $1.00 iki $4.00 
į savaitę. Prie savo biliaus 
Bergeris pridėjo ir radika
linį priedą, kad augščiau- 
sias Jungtinių Valsčių teis
mas neturi tiesos perkrati- 

x nėti to biliaus svarbos, jai
gu ji priimtų kongresas. 
Savo kalboje Bergeris pa- 
briežė, kad kiekvienas dar
bininkas turi tiesą gyventi 
sale visokių prieglaudų, bė
dinųjų namų, nereikalauda
mas jokios malonės iš lab
daringi) draugijų rankų. 
Jaigu gi senosios politiškos 
partijos to biliaus nepriims, 
tai jos visos turės išnykti 
nuo žemės paviršiaus ir su 
savo sena konstitucija. — 
Kitas Bergerio bilius reika
lauja paskirti naują komi
siją, kuri užsiimtų išdirbi
niu darbininkų pensijonavi- 
mo įstatymų.

Aliejaus ir tabako trustų 
t akcijos puola.

( New York, N. Y. — Tar
pe vietinių finansistų iški
lo didelė panika, kadangi į 
vieną parą aliejaus trusto 
akcijos nupuolė kainoje 23 
punktais, o tabako trusto
20 punktų. Akcijonieriams cenzuso enumeratorius P. 
Jas atnešė keturis milijonus Stack ir advokates S. I*.

dolerių ; nuostolio tabako 
truste ir $23.000.000 alie
jaus truste. Aliejaus trus
to akcijos dėlto taip staiga 
nupuolė, kad trustas ofici
jališkai apgarsino, jogei jis 
reorganizuojasi.

Tyrinėjimas vyriausybės 
žemių.

Washington, D. C. — Vy
riausybės geologai ir mati
ninkai ištyrinėjo vyriausy
bės žemę keliose vakarinė
se valstijose ir atskyrė že
mę, turinčią savyje anglį, 
geležį ir žibalą, nuo “tuš
čių” žemių. Žemė neturin
ti savyje jokių mineralų 
nei metalų bus dalinama 
sodybininkams, gi žemę su 
angliais, geležies ruda ir ži
balo šaltiniais eksploatuos 
pati vyriausybė. Abelnai 
išskirta 16.873.370 akerių 
žemės su angliais, kuri yra 
apkainuojama $711.992.537. 
Tinkamos žemdirbystei 39- 
215.844 akelius žemės vy
riausybė mano išdalinti tar
pe norinčiųjų ant jos ap
sigyventi ir vesti žemdir
bystę.

Didelė nelaimė ant geležin
kelio.

Bangor, Maine. — Netoli 
stoties Grindstone ant gele
žinkelio linijos Bangor and 
Arrostock R. R., tarpe mies
tų Van Buren ir Bangor su
sidaužė vienas į kitą pilnas 
keliauninkų pasažierinis 
traukinis su prekių trauki
niu. Penkiolika žmonių už
mušta ant vietos, o apie 40 
sunkiai sužeista. Iš susi
daužiusių vagonų skeveldrų 
ištraukta daugelis vos gy
vų žmonių, kuriuos specija- 
liniu pagalbos traukiniu nu
vežta į Bangor’o ligonbu- 
čius.

Prieš vaikų darbą.
Washington, D. C. — 

Kongreso atstovas V. Ber
ger įnešė kongresan suma
nymą, idant vyriausybė uo
liai dabotų įstatymus, jogei 
jaunesni kaip 16 metų vai
kai jokiais budais nebūtų 
imami darban. Dirbti fa
brikuose, būti laiškanešiais 
ir telegramų nešiotojais tu
ri būti uždrausta vaikams, 
neturintiems 18 metų am
žiaus.

Kanados parlamentas pa
leistas.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados premjeras Wilfrid 
Laurier išleido parlamento 
paleidimo ediktą, kurį pa
tvirtino ir general-gubema- 
torius sir Grey. Ateinanti 
rinkimai paskirta 21 dieną 
rugsėjo. Priežastimi par
lamento paleidimo buvo 
daugumos atstovų griežtas 
priešingumas laisvos pir- 
klybos traktatui su Jungti
niais Valsčiais.

Rinkimų kampanija 221 
apskrityje jau prasidėjusi. 
Kas laimės ? liberalai, ar vėl 
konservatoriai? Tai dabar 
svarbiausias klausimas, ka
dangi nuo tų rinkimų pa
sekmių priguli priėmimas 
ar atmetimas biliaus apie 
savitarpinį pirklybos trak
tatą. *

Miesto valdininkai areš- * 
tuoti.

Superior ,Wis. — Šiame 
mieste liko suareštuoti mie
sto majoras F. R. Crump
ton, buvusiojo paskutinio

Perrine už įstatymų peržen
gimus buvusiame ėenzuse. 
Areštuotieji valdininkai pa
leista . tiktai ,, užsistačius 
jiems didele.paranką.

Ignoruoja Bryaną.
Washington, D. C. —- Visi 

kongreso atstovai nuo de
mokratų patrijos viešai iš
sireiškė savo susirinkime, 
kad nuo šio laiko W. J. 
Bryan, tris kartus buvęs 
kandidatu į valstybės prezi
dentus, nėra jau daugiau jų 
partijos dievaičiu ir autori
tetu ir demokratai jo dau
giau nemano klausyti jo
kiuose dalykuose. Bryanas 
pastaruoju laiku norėjo de
mokratams diktuoti savo 
valią muitų tarifo klausime, 
bet jo partijos bendrai vie
šai apreiškė, kad daugiau jo 
neklausysią, kadangi nepri
pažįstą jį savo vadovu.

New Yorko gyventojų 
skaitlius.

New York, N. Y. — 1 
dieną rugpiučio š. m. skait
lius New Yorko gyventojų 
perėjo penkis . milijonus 
žmonių. Paskutiniais sta
tistikos vedimo metais, pa
sibaigusiais 1 d. rugpiučio, 
miesto gyventojų skaitlius 
pasidaugino 230.000 asmenų. 
Vyriausybės cenzus perei
tais metais New Yorke su
rado 4.706.883 gyventojus. 
Po Londonui New Yorkas 
yra dabar didžiausias mies
tas sviete.

Vandens stoka uždarė 
fabrikus.

Charlotte, Nv C. — Delei 
sausmečio, kokis viešpatau
ja valstijose South Corolina 
ir North Carolina, reikėjo 
uždaryti 152 medvilnės ver- 
pyklas, kadangi upių van
duo taip išdžiuvo, kad nega
li varyti tų verpyklų maši
nų ratus. Verpy Irioms už
sidarius pasiliko be darbo 
70.000 darbininkų, kurie da
bar priversti yra švęsti, kol 
vanduo upėse nepakils.

Senatorius prieš augščiau- 
siąji teismą.

Washington, D. C. — Se
natorius Owen iš Oklaho
ma senate smarkiai užsi
puolė ant augščiausiojo fe
deralinio teismo ir reikala
vo , idant senatas priimtų 
bilių, pagal kurį federalinio 
teismo teisėjai butų pačių 
žmonių renkami o ne ski
riami prezidento; netikusiai 
gi pildančius savo prieder
mes teisėjus, idant kongreso 
nutarimas galėtų pašalinti. 
Federaliniai teisėjai pagal 
Qwen’ą turėtų būti renka
mi tiktai keturiems me
tams, o ne visam jų amžiui, 
kaip kad dabar yra skiria
mi.

Fabrikantai už darbininkų 
pensijas.,

Madison, Wis. — Wiscon- 
sino valstijos fabrikantai 
sutinka įvesti mokėjimą 
pensijų išsitarnavusiems 
darbininkams. Taippat yra. 
šalininkų dalintis pelnu su 
savo darbininkais, sutin
kant su sumanymu, įneštu 
valstijos legislaturon.

Admirolas Togo Amerikoje.
New York, N. Y. — New 

Yorkan laivu “Lusitania” 
atvyko žinomas Rusijos lai
vyno po Tsušima pergalė
tojas japonų admirolas To
go. Išlipantį iš laivo admi
rolą pasveikino augštieji 
Jungtinių Valsčių valdinin
kai. Togo į tuos valdinin
kų pasveikinimus atsakė 
keliais pagyrimais vietinės 

i

Japonijos admirolas Togo ir jo priėmėjai Amerikoje — amerikiečiai. Admif. Togo sėdi viduj, pirmutinėj 
eilėj (iš kairės pusės trečiasis). *

vyriausybės ir nacijos ir iš
reiškė savo pasigerėjimą iš 
ramybės traktato, padaryto 
tarpe Jungtinių Valsčių, 
Anglijos ir Francijos, kam 
ir Japonija labąi prijaučia. 
Iš New Yprkoi admirolas 
važiuosiąs Washingtonan ir 
bus svečiu prezidento Taf- 
to, kur ištisą savaitę praleis 
oficijališkiems priėmimams 
ir apžiūrėjimui miesto. Iš 
ten Togo vėl sugrįš New 
Yorkan ir per Bostoną ir 
Niagara Falls . važiuosiąs 
Kanadon, iš: ten gi ,17 d. šio 
mėnesio per Vancouver su- 
grįšiąs Japonijon.

poTrys valstybės pasirašė 
ramybės traktatu.

Washington, D. C.
Baltam j ame Bute Washing
tone ir užsieninių reikalų 
ministerijoj Paryžiuj liko 
pasirašyta po ramybės trak
tatu, jungiančiu Jungtinius 
Valsčius, Angliją ir Franci- 
ją ryšiu nejudinimo sveti
mos teritorijos ir prižadė
jimu vengti kokio-nors ka
ro. Pagal traktatą, tos 
trys valstybės visokius tar
pe savęs nesutikimus ir ne
susipratimus turės išrišti 
ramiu budu, būtent trečių
jų teismu. Tos trys vals
tybės tikisi, kad ir kitos di- 
desės valstybės kaip Vokie
tija ir Japonija taippat pri
sidės prie jų ir tokiuo budu 
galutinai bus investa visuo
tina ramybė.

Nors tai yra dar tiktai 
žodžiai, bet svarbu, kad ra
mybės idea vis daugiau kla
binama ir nėra jokios abe
jonės, kad ateityje karas 
arba vienas kito žudymas ir 
tosios milžiniškos kareivių- 
dykaduonių armijos paliks 
tiktai temomis apysakoms 
praėjusių laikų žmogaus 
žiaurumo.

APIE ŽAIBUS.

Vienu iš elektroj jėgų ap
sireiškimų yrd -žaibas. Žai
bo apsireiškinfas y¥a ne kas 
ritas, kaip tiktai išėjimas iš 
ygsvaros dviejų elektros 

jėgų, ty. elektros pritrau- 
i riančios ir elektros atitoli
nančios. Tą apsireiškimą 
mes matome paveiksle aiš
kesnės ar silpnesnės švie
sos, kas priklauso nuo di
desnio ar mažesnio elektros 
jėgų, intempimo. Kartu su,
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žaibu sujungta yra griaus
tinis, kuris yra tiesiogine 
priežastimi oro sujudimo, 
besijungiant dviems prie
šingoms elektros jėgoms. 
Griaustinis, taippat kaip ir 
žaibas, tuomi yra garsesnis 
ir didesnis, kuomi elektros 
priešingų jėgų intempimas 
yra didesnis. Išeina, kad 
kuomi didesnis jėgų intem
pimas, tuomi didesnė ir aiš
kesnė yra šviesa ir balsas.

Neišdėstinėsime čia visos 
teorijos apie tą gamtos jė
gų apsireiškimą, nes tam 
tikslui Čia permaža vietos, 
bet patartume kiekvienam 
perskaityti labai naudingą 
ir lengva kalba parašytą 
knygutę: “Žaibas ir griaus
tinis” P. N., kurią galima 
surasti beveik kiekviename 
lietuvių knygyne. Čia pa
sitenkinsime keliomis svar
besnėmis pastabomis apie 
patį žaibą, arba kaip pa
prastai žmonės vadina per
kūno trenksmą.

Kuomet prie debesio (ty. 
didelio susikuopimo van
dens garų), pripildyto pri
traukiančios elektros, pri
siartina debesis, pripildytas 
atitolinančios elektros, arba 
atbulai, tuomet tų priešin
gųjų elektros j ė gi) intempi
mas išeina iš lygsvaros, 
įvyksta susijungimas. Kuo
met tas susijungimas įvyks
ta tarpe dviejų debesių, tą 
paprastai vadinama tiktai 
žaibu. Bet kuomet elektros 
(pritraukiančios ar atitoli
nančios) pripildytas debesis 
oru slenka taip netoli nuo 
žemės paviršiaus, kad debe
sio elektros jėgų intempimas 
siekia daiktus ant pavir
šiaus žemės ir iš to įvyksta 
priešingųjų elektros jėgų 
tarpe debesio ir ant žemės 
stovinčio daikto susijungi
mas, tuomet paprastai sa
koma, kad trenkė perkū
nas. Tame apsireiškime 
reikia atminti du daiktu, 
nes jie išaiškina mums 
daug nesuprantami) dalykų, 
— būtent, kad elektra pa
siekia žemę su pagalba ge
riausių jos vedėjų (metalų, 
kurie taippat dalinami į ge
resnius ir blogesnius elek
tros pravedėjus — šlapių 
kimų ir tt.); antra, kad su
sijungiant dviems priešin
goms elektros jėgoms, atsi- 
ladęs nuo tų dviejų jėgų 
lygsvaros (lygaus intempi- 
mo) elektros perviršis pa

siskirsto į aplinkinius jam 
kūnus. Tai yra tas pervir
šis arba vienodos jėgos 
elektra pasiskirsto į pri
traukiančią į atitolinančią 
elektros jėgas. Jaigu gi 
tame pasiskirstyme jau ki
tuose kūnuose prie priešin
gųjų jėgų lygsvaros vėl at
siranda perviršis, tai tas 
perviršis vėl pasiskirsto ki
tuose artimiausiuose kū
nuose' ir tokis apsireiški
mas atsikartoja tol, kol to
ji vienoda jėga arba lygsva
ros perviršis vi^ii neišsise
mia. Kaip greit tokio prie
šingi) jų elektros jėgų lygs
varos perviršis, kituose kū
nuose pasiskirstydamas, 
nuolatos mažėja, kartu su 
juomi mažėja ir elektros 
galybė arba spėkos; paga-' 
lios prieina prie to, kad 
tam elektros perviršiui sto- 
kuoja spėkų iššaukti visiš
ką elektros pasiskirstymą į 
pritraukiančią ir atitolinan
čią jėgą kituose kūnuose. 
Tuomet tai tas elektros jė
gų perviršis iššaukia labai 
mažas permainas, o pats 
nueina žemėn. Kuomet gi 
daiktu tokio elektros pasi
skirstymo buvo žmogus, tai 
mes paprastai sakome, kad 
jis liko perkūno užmuštas, 
apsvaigintas, visiškai arba 
dalimi užgautas, arba taip
pat ir visai neužgautas.

Tokiuo keliu -einant gali
ma lengvai išaiškinti įvai
rius žaibo pavidalus ir ne- 
paprastaus jo kaprizus. Mes 
matome, kad žaibas nevi- 
suomet turi tiesias linijas. 
Tankiausiai jisai turi zig
zagų pavidalą, keliose vie
tose perlaužtas, tai vėl iš 
vienos svarbiausios linijos 
būva išsišakojęs po debesį, 
tarsi medžių ar krūmų ša
kos. Vieni jų turi lygius 
galus, kiti sutraukytus ar
ba aštriai išpjautus. Su
tinkame taippat žaibus pa
vidale ugninių kamuolių, 
kurie su didesniu ar mažes
niu greitumu oru lekia ir 
staiga trūksta ir ūždami iš
sisklaido į visas puses, kaip 
bomba, viską aplinkui nai
kindami arba ramiai išsi
sklaidydami ir pranykdami. 
Pasitaiko, kad užmušdamas 
žmogų žaibas jį apdegina ar 
apšutifia. Kitame vėl atsi
tikime užmuša, nepalikda
mas jokio ženklo, dar kita
me tiktai apdegina ir žmo
gaus neužmuša. Visuose

tuose atsitikimuose reikia' 
ieškoti tiktai natūralinių 
priežasčių, tam tikrų aplin
kybių, bet nepaskęsti fan
tazijos daleidimuose - bei 
protavimuose. Nežiūrint 
to, žmonių protavimas yra 
palinkęs gamtos apsireiš
kimuose ieškoti kękio-tai 
stebuklingumo.

Taip mes skaitome, kad 
vienas iš didžiausiųjų seno
sios Romos filozofas-poe- 
tas Horacius, kartą besi- 
vaikščiodamas su savo 
draugu po apylinkes, stai
ga buvo _išgązdintas žaibo 
trenkimu į šalę jo stovintį 
medį. Horacius išliko ne
užgautas, bet tas atsitiki
mas į jį padarė tokį didelį 
įspūdį, kad jis paliko dides
niu savosios religijos fana
tiku negu kad iki tam lai
kui buvo. — Kuomet žai
bas užmušė Martyno Liute
rio draugą, tas atsitikimas 
turėjo didelę intekmę į at
mainą to reformatoriaus re
ligijos pažvalgų. — Taippat 
labai žingeidus žaibo veiki
mo apsireiškimas atsitiko 
1754 metais Berlyne. (Taip 
vadinamas “Berlyno stebu
klas”). Parapijos bažny
čioje, prie Kloster-Strasse, 
po pamaldų sakykloje sakė 
pamokslą kun. Gronau. Ta
me bažnyčios bokštan tren
kė žaibas, kuris per atvirą 
signatūros langelį atlėkė į 
bažnyčios vidų. Susirinku
siems pasirodė, kad visa 
bažnyčia ugnyje. Po kai
rei sakyklos pusei užtėmy- 
ta ugnies stulpas, siekęs 
nuo bažnyčios lubų iki pat 
žemei. Tas stulpas iš vir
šaus nuolatos sklaidėsi, oį 
pagalios persikeitė į ugnįnį 
kamuolį, kuris staiga su di
deliu trenksmu plyšo, vie
nok nieko neužgaudamas. 
Persigandęs ir apsvaigintas 
trenksmu pamokslininkas 
nuo sakyklos nulipo ir kuo
met pagalios atgavo pilną 
savo žadą, su didžiausiu 
džiaugsmu patėmijo, kad 
kairiojoj ausy j atgavo klau
symą, kurį buvo nustojęs 
prieš 8 metus.

Elektros kaipo gydymo 
elemento reikšmė šiandie 
jau plačiai yra žinoma, nors 
dar nepakankamai išnaudo
jama. Galima patėmyti, 
kad smarkioje, su žaibo 
trenksmais audroje, labai

Pabaiga ant 5-to pusi.
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ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

Tąsa.

o Viešpate, neatsiimti Gedeono, Dovido arba Macha- 
beju, nes, štai, męs pasirengę. ......

Jisai buvo nepaprastame upe; tokiose į valan
dose žmogus gali išsvajoti nepanašiausius teisybei 
daiktus, taigi viršminėti žodžiai buvo lyg įžanga, po 
kurios pamatė Nazariečio veidą. '''■''"A'"' ’ -

Įdomus dalykas! Tą veidą, aplietą ašaromis, 
pilną moteriško skaistumo matė prieš save eidamas į 
šiaurinį šoną. Veidas nereiškė jokio karžygiškumo, 
priešingai, apšvietė jį dangiška šviesa, ką Vakaro ty
loje žiuri ant visko ramiai, nei kuomi nesudrumsčiama. 
Tas apsireiškimas vėl pakėlė klausimąKuomi-gi Ji
sai yra? .

Mechaniškai Ben-Hurąs dirstelėjo žemyn į gat
vę, o paskui grįžo prie vasarinio buto.

—Tegul daro, ką nori. Tegul griebiasi aršiau
siu ir pavojingiausiu dalyku — kalbėjo pamažėli eida
mas — neikados neatleisiu Rymionui, nesidalįsiu su 
juomi ir neapleisiu savo tėvu miesto. Greičiau su
šauksiu Galiliečius ir pradėsiu kovą. Musų, karžygiš
ki darbai sutrauks visus į vienybę o Tas, Kuris kadai- 
sia davė Maižį, duos ir dabar vadą jaigu manęs truk
tų. Jaigu nenorėtų jų vesti Nazarietis, tai dar nestoka 
tokių, kurie trokšta mirties dėl liuosybės.

— Nežadėsiu jos. Ką-gi jai pasakyčiau... 
nieko, gal apart to, kad ją myliu...

Vasarinis butas buvo mažai apšviestas kada pri
siartinęs Ben-Huras dirstelėjo į vidų. Prilaikančių 
uždangą kolumnų šešėlis uždengė grindis, bet pažiū
rėjęs į vidų, pamatė Simonideso kėdę pastatytą vie
toje, iš kurios geriausia buvo matyti turgavietė. — 
Garbingas žmogus sugrįžo — pamislijo — pakalbėsiu 
su juomi, jaigu nemiega — ir priėjo prie kėdės. Pasi
rėmęs ant kėdės, pamatė joje miegančią Esterą. Pa
laidi plaukai karojo ant veido, kvėpavo lėtai, bet ne
lygiai, kartą jam pasirodė' kad atsiduso ir sudejavo. 
Gal jos'atsidūsėjimas, ar gal jos vienuolumas suteikė 
jam mintį, kad ji ilsisi po kančios, ne po darbo. Gam
ta suteikia vaikams tokį palengvinimą, Estera jam 
buvo vistik mergaitė.

Pasirėmęs ant kėdės mislijo:
— Nežadįsiu jos. Ką-gi jai pasakyčiau... nieko, 

gal apart to, kad ją myliu... Taip, yra Judo duktė ir 
visai nepanaši į Egiptietę; ten tuštybė — čia teisybė, 
ten puikybė — čia prideryatė, ten saumeilė — čia 
pasišventimas. Kam dar turiu klausti, ar ją myliu, 
greičiau drebu, ar ji mane myli? — Vienok nuo pra
džios rodė man draugiškumą. Pamenu aną vakarą 
Antiochijoj, kad stovėdama ant tarasos taip graudžiai 
manęs prašė, kad neužkabinėčiau Rymo ir klausinėjo 
apie villę prie Misenum ir apie gyvenimą, kokį ten ga
lima leisti. Norėdamas, parodyti jai, kad suprantu 
jos minti ir jausmą, pabučiavau ją. Kasžin, ar pa
mena tą bučki? Gal pamiršo, — aš ne... ir myliu ją... 
Nieks dar nežino, kad atradau savuosius. Egiptietei 
nenorėjau to sakyti, bet ji, šita mažytė, nudžiugs kar
tu su manim, priims jas su meile ir patarnaus širdimi 
ir ranka. Mano motinai bus duktė; Tirzai bus sesuo. 
Pažadįsiu ją ir pasakysiu... ne, dar ne... tegul pirma 
ipranyksta Egipto ragana! Palauksiu geresnės valan
dos, o tu saldžiai miegokie, dailioji Estera, priderystės 
mergele, Judo duktė! *

Ir išėjo tyliai, kaip ir įėjo.

' XI..
Šventojo miesto gatvės buvo pilnos žmonių. Vie

ni ėjo vienon pusėn, kiti grįžo, kiti-gi, o tų buvo dau
giausia Rinkosi prie ugnies, kur kepta mėsa, dainuota 

ir kalbėta. Kvapas kepsnio, degančio «į>almu ir cedro 
medžio, pripildė orą, o kad tai valanda, ^kurioj visi 
Izraelitai yra broliais, tat ir svetinguąias. neturėjo ri
bų. Ben-Hurą kas žingsnis sveikinta ir kyiesta prie 
ugnies. Vienok jisai mandagiai dėkoję, nes skubinosi 
sėsti ant arklio ir grįžti į šėtras prie Cedrono.

Grįžtant ten reikėjo perjoti kelias, kuris neuž
ilgo turėjo būti regykla liudniausio krikščionybėje at
sitikimo. Ant to tai kelio iškilmingumas buvo di
džiausias, nes, žiūrint į kalną, Ben-Huras pamatė eilę 
degančių žibintuvų; kur-ne-kur einantis būrys prieida
vo prie ugnies; tuoj aus nutildavo giesmės ir truks - 
mas. Jisai dar labiau nusistebėjo, pamatęs tarp du
rnų ir liepsnų blizgančius skydus ir galus ragotinių 
— buvo tai kareiviai. Ką jie gali čia veikti, Rymo ka
reiviai tarp apvaikščiojančių savo šventę žydų? Bu
vo tai negirdėtas daiktas^ ir niekas nesuprato, ką tai 
gali reikšti.

Norint mėnuo švietė aiškiai ir ant gatvių su
kurta ugnįs, nekurie bet nešė degančius žibintuvus. 
Matydamas tą nepaprasta/ atsitikimą, Ben-Huras pa
siryžo sustoti arti, kad matyti visus iš būrio. Ir ži
bintuvus nešė tarnai, apsiginklavę aštriai apkaustyto
mis lazdomis. Jie tarnavo stropiai, nes būryje radosi 
vyresnieji kunigai, rabinai su ilgomis barzdomis, tan
kiais skruostais ir kuprotomis nosimis, tankiai su
klupdami ant nelygaus kelio. Taip iškilmingai einan
tieji — tai visagalinti raštininkai Kaifaso ir Hanno. 
Kur jie ėjo? Ne į šventinyčią, nes į ją kelias nuo 
Siono, nuo kur jie traukė, ėjo ant Ksisto. Jaigu toji 
procesija ant Viešpaties garbės, tai kam kareiviai?

Ben-Huro domumą atkreipė trįs drauge einanti 
asmenis; jie ėjo pirmiausia, tarnai-gi su žibintuvais, 
stengėsi labiausiai jiems pataikinti. Pirmą, kuris ėjo 
iš krašto kairėje pusėje, pažino lengvai/nes tai buvo 
vadas sargybos, saugojančios šventinyčią. Kitas, de
šinėje, tai visiems žinomas kunigas; bet žmogaus, ei
nančio viduryje, niekas nepažino. Ėjo jisai, pasirem
damas ant savo draugų, galvą nuleido ant krutinės ir, 
rodėsi, lyg butų norėjęs paslėpti savo veidą. Išrodė 
lyg kalinys, dar neatsipeikėjęs iš baimės, įgytos laike 
jo sugavimo, arba piktadaris, vedamas- ant kankynių, 
ar mirties. Vedė jį viršaičiai su pagodone, iš ko buvo 
matyti, kad tai jisai buvo priežastimi to ėjimo, ar tu
rintis su juomi kokį svarbų ryšį —- gal liudininkas ar 
vadas? Kad Ben-Huras butų žinojęs, kas yta tas žmo
gus, tai apie viską butų lengvai supratesr Norėda
mas aiškiai pamatyti, drąsiai prisiartiho prie kunigo 
po dešinei ir ėjo šalia jo. Tuomtarpu nepažįstamas 
truputį pakėlė galvą, žibintuvo šviesa apšvietė veidą, 
nublankusi, persimainiusį, nusigandusį’; bal'žJa suvel
ta, akis įdubę. Ben-Huras, būdamas nijbTat arti Na
zariečio, pažinojo taippat gerai visits nibkitiius, khip. ir 
patį Mokytoją; pamatęs atsimainiusį vedamo veidą, 
sušuko:

— Iskarijotas!
Pašauktas atsigrįžo, akis atkreipė į Judą, o lu

pos drebėjo, lyg norint ką tarti; matydamas tai kuni
gas, pasiskubino atsišaukti į Ben-Hurą rustu balsu:

— Kas per vienas? Eik šalin!
Juda ant valandos pasitraukė, bet prie pirmos 

progos vėl įsimaišė į būrį. Taip perėjo apgyventą mies
to dalį tarp kalvos Bezeta ir Antonio tvirtovės, paskui 
praėjo soželką Betesda ir vartus Quiec. Visur buvo 
pilna žmonių, o visi noriai jungėsi prie einančiųjų, vi
sai nežinodami, kur eina. Nuo vartų ėjo du keliu, vie
nas į šiaurę, kitas į Betaniją. Kol Ben-Huras spėjo 
nuspręsti, ar eiti toliaus ir kuriuomi keliu, jau liko 
minios įstumtas į tamsų urvą, o jisai dar nesuprato ko 
ir kur eina. Urve ir ant tilto buvo didelis trukšmas, 
nes būrys užaugo į didelę minią, kuri eidama daužė į 
akmenis lazdomis. Da porą varsnų ir jninia pasuko 
kairėn prie Alyvų daržo, kurio akmeninė tvora matėsi 
ištolo. Ben-Huras matė, kad tai buvo vieta nuošali ir 
tuščia; apart kelių senų, nesususių alyvų medelių ir 
akmeninių prietaisų, su kurių pagalba sunkė alyvą, 
nebuvo daugiau nieko. Stebėjosi išto Ben-Huras ir 
mąstė, kas tuos žmones taip vėlu laiku veda į taip nuo
šalią vietą; tuom-tarpu visi staiga sustojo. Priešakyj

Jčetoli vartą stovėjo žmogus, baltai apsirengęs, 
vienplaukis...

buvo girdėti gaudimas maišytų balsų, nenoroms šiur
puliai perėjo per visus. Visi žengė atbuli ir puolė vie
ni ant kitų. Kareiviai su vargu užlaikė tvarką.

Pagalios Ben-Hurui pasisekė prasigrųsti per mi- 
nią ir dasigauti į priešakį prie daržo vartų, ir iš ten 
tėmijo, kas dedasi. ’

Netoli vartų stovėjo žmogus, baltai apsirengęs, 
vienplaukis, sukryžiuotomis ant krutinės rankomis — 
buvo tai laibas asmuo su ilgais plaukais, siaura burna, 
tikras paveikslas laukimo ir pasidavimo.

Buvo tai Nazarietis!
Už Jo stovėjo susijaudinę mokiniai; Jisai, prie

šingai, buvo visai ramus. Žibintuvo šviesa apšvietė 
Jį; akimis žiurėjo liūdnai, jų reiškimas buvo pilnas 
malonumo ir gailestingumo.

Prieš tą, pilną ramybės asmenį, sustojo minia, 
tylinti, persigandus, pasirengus ant pirmutinio ženklo 
iškrikti ir bėgti. Ben-Huras pažvelgė į Jį, į minią, į 
Judošių, ir viską suprato, nes... čia buvo išdavikas, ten 
išduotasis — tie-gi, ką stovi su ragotinėmis ir lazdo
mis, tai minia ir Rymo kareiviai — atėjo sugauti Jį.

Niekad žmogus negali pasakyti, ką padarys, pa
kol neateis ant jo išmėginimo laikas. Štai, pasitaikė 
proga, kurios Ben-Huras taip ilgai laukė; žmogus, ku
rio apsaugojimui buvo pasišventęs, gyvastis, taip jam 
brangi, buvo pavojuj, o jis ką darė? Stovėjo nesiju
dindamas! Tokie tai buna priešingumai žmogaus pri
gimtyje! Pagalios, ar reikia pasakyti? Ant nelai
mės taip yra, neužmiršo jisai dar Kristaus paveikslo, 
kokiu Jį perstatė Egiptietė, ir užmetė Jam, kad pra
leido progą paimti į savo rankas valdžią. Paskui pe
rėmė jį ramybė, su kokia tas paslaptingas vyras sto
vėjo prieš minią ir sulaikė ją; toji rąmybė suramino 
Ben-Hurą, matė Jame tą galybę, kokia galėjo naudo
tis. Po teisybei savo moksle Jisai skelbė ramybę, pasi
davimą, meilę, ar norėtų tą mokslą įkūnyti? Ben- 
Huras jautė, kad Jisai yra Viešpats gyvasties ir mir
ties, valdė jas pagal savo norą, kaip-gi toje valandoje 
pasinaudos savo galybe? Ar ginsis? Ir kaip? Juk 
žodžio — minties užtektų!

Ben-Huras žinojo ir tikėjo, kad Jis panaudos tą 
stebuklingą galybę kokiuo-nors budu, ir laukė stebu
klo. Vis dar manė apie Nazarietį pagal save, žmogiškai.

Staiga tarp gaudimo minios pasigirdo malonus 
Kristaus baisas:

— Ko ieškote?
— Jėzaus Nazariečio.
— Aš esu jis.
Ant tų prastų, ištartų be piktumo ir grąsimo, 

žodžių, užpuolikai pasitraukė kelis žingsnius atgal /ne
drąsesni puolė ant žemės. Toje valandoje gal jau bu
tų viskas pasibaigę ir minia butų nuėjus, bet Judošius 
priėjo prie Jo ir tarė:

— Buk pasveikintas, Mokytojau!
Taręs tai, pabučiavo Jį.
— Judošiau — ramiai tarė Nazarietis — pabu

čiavimu išduoti žmogaus sūnų. Ko čia atėjai?

— Buk pasveikintas, Mokytojau! — tai 
taręs pabučiavo.

NAMAI LR LOTAI ANT 
jį PARDAVIMO.

Xusų 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 apt 
gyventoj. Kam mokėti bet 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo! 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes visti ek sulygsi- 
me pigiaus ir genaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotą, kurious s 
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 
ttoras ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $35 5.00 meams. Kaina . . $2200.00.

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

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

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

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

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

2 lubų medinis namas. Kai
na ............................................... $3000 00.

EMERALD AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudykle. Raudos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.

2' lubų medinis namai. Bandos 
atneša $420.00metams. ” Kai
na ............................................... $3000.00.

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

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

2 lubų medinis 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.

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

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su štoru. 

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

su maudykle. Kaina ...... $2300.00.
2 lubų medinis namas? ir štoras su

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

I lubų mūrinis namas ir štoras su 
5 kambariais. Kaina...........$3000.00.

Negavęs jokio atsakymo, Mokytojas vėl pa
klausė :

r— Ko ieškote?
>— Jėzaus Nazariečio.
.— Pasakiau jums, jog aš juo esu. Jaigu manęs 

ieškote, daleiskite tat šitiems nueiti.
Ant to pašaukimo prisiartino rabinai, tame pat 

laike priėjo prie Jo keli mokiniai, už kuriuos Jisai už
tarė. Vienas jų, norėdamas Jį apginti, nukirto ausį 
tarno kunigų kunigaikščio, bet tuomi neapgynė Moky
tojo. Ką ant to Ben-Huras? Jisai, tas išlavintas ka
reivis ir vadas, stovėjo ramiai, laike, kad rengė vir
ves surišti Jį! Nazarietis padarė stebuklą. Tas ne
buvo stebuklingiausias, bet didžiausias priparodymui 
atleidimo, pereinančio žmonių supratimą.

— Nedaryk to — tarė mokiniui, kuris pasinau
dojo kardu, — o pasilytėjęs sužeistojo ausies, išgydė ją.

Matydami tai stebėjosi kaip draugai, taip ir 
priešai. Vieni tam, kad galėjo išgydyti, kiti, kad 
norėjo.

— Gal nepasiduos jiems surišti — mintijo 
Ben-Huras.

Tuomtarpu Kristus kalbėjo toliaus mokiniui.
—» Pasidėk savo kardą. Ar-gi taurės, kurią man 

davė Tėvas, negersiu? — O- atsigrįžęs į užpuoli
kus, tarė:

— Išėjote lyg ant žmogžudžio su kardais ir laz
domis. Kada kasdie buvau su jumis bažnyčioje, nepa- 
kelėte ant manęs rankų, bet šita yra jūsų valanda ir 
tamsybės p-Jylie.

(^oliau bus).

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ........................... $1400.00-
1 lubų medinis namas, 2 gyveniniai. 

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

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais. Namas įtaistas pagal naujau
sių būdų . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, što

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

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

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na    $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis -namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

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

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp- 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ii- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. ' Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau.

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

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

Chicago, DL
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

New Haven, Conn.
Oras pas mus pastaruoju 

laiku atvėso, nors ir buna 
kurį diena šiltesnė, bet vė
jas šilumą išsklaido ir oras 
pasilieka gana malonus.

Vietine lietuvių socijalis- 
tų kuopa buvo atgijus, bet 
delei nekuriu priežasčių ir 
vėl, girdėti, užgeso.

Pora metų atgal čia pui
kiai gyvavo “Lietuviij Am. 
Ukėsij Kliubas” ir nema
žai pasidarbavo visuomenės 
labui. Bet vėliaus iškilo er
geliai su vienu nariu už 10 
centų ir pagalios nesutiki
mai priėjo iki tam, kad na
riai pradėjo bylinėtis po 
teismus. Kas išėjo? Abi pu
sės išleido po keletą šimtų 
dolerių, o pats Kliubas iš
iro.

Vieton mirusiojo Kliu- 
bo susitvėrė kitas, vardu 
“Lietuvių Politiškas Kliu
bas”. Kokios bus pasek
mės šio Kliubo gyvavimo, 
porodis ateitis.

Pastaruoju laiku atsirado 
“naujos rųšies” korespon
dentų, kurie visokiais bu
dais pradėjo sau nepatin
kamus asmenis ir draugi
jas nekuriuose lietuvių laik
raščiuose šmeižti. Tas la
bai žemina ir kenkia vieti
nėms lietuvių organizaci
joms, vienok galima tikėtis, 
kad New Haven’o lietuviai 
nepaisis tokių šmeižimų ir 
dirbs kaip dirbę.

26 dieną liepos viena lie
tuvė moteris, jau suvirš 40 
metų amžiaus, pabėgo nuo 
savo vyro, paimdama $90 
pinigais ir šiaip brangesnių 
daiktų.

Kas toliaus bus su musų 
lietuviais, jei jau jie dabar 
pradeda sekti amerikonų 
draugijos madą! Išdalies 
kalti tame ir vyrai. Mat, 
vyrai mėgsta gyventi ten, 
kur “lietuviška užeiga” yra, 
na o moterėlėms to tiktai ir 
reikia. “Pantės”, bonku- 
tės taip ir eina, o su kūmu
tėmis taip susipranta, kad 
negali nei atsiskirti... Tas 
viskas ant gero neišeina: 
peštynės, palaidumas, išdy
kumas ir begalinis ištvir
kimas, tai vis pasekmės to
kio gyvenimo. Vyrai dau
giau turėtų rūpintis apie 
savo šeimynišką gyvenimą 
ir pamatę moteries silpnas 
puses turėtų pasistengti ap
sigyventi ten, kur mažiau 
randasi kūmučių ir nepave
lyti draugauti su ištvirku
siais asmenimis, nes po lai
kui turi gailėtis.

Tas pats.

paskutinį susirinkimą. Su
sirinkime nutarta galutinai 
draugiją uždengti delei na
rių stokos, o likusį turtą 
paskirta nupirkimui bažny
tinio varpo.

Liūdnas tai apsireiški
mas, kad toks didelis Dor- 
risville’s lietuvių būrelis 
neįstengia paremti tokios 
draugijos, kuri gyvavo jau 
keletą metų. Kaip paty
riau, tai draugijai išpra- 
džių gana gerai sekėsi, tu
rėjo apie 70 narių, bet vė
liaus prasidėjo visokie vai
dai draugijos susirinkimuo
se. Į susirinkimus sueida- 
davo vieni blaivus, o kiti 
girti, iš ko kildavo visokios 
peštynės ir nesutikimai. 
Nariai pradėjo mažintis ir 
pagalios paliko tiktai keli 
pilnieji nariai, kurie ir bu
vo priversti savo draugiją 
numarinti.

Rodosi, tai vis girtybės 
vaisiai, kurios čia nestokuo- 
ja. Girtybės ir tamsumo 
epidemija apėmus kuo-ne 
visus vietinius lietuvius, iš
skiriant kelis blaivesnius. 
Visas lietuvių užsiėmimas 
tai girtavimas, peštynės ir 
bylinėjimasis po teismus. 
Tokį lietuvių gyvenimą var
gu kur kitose lietuvių ko
lionijose surasi. Tarpe tri
jų iki keturių šimtų lietu
vių dabar nėra jokios drau
gijos, tai jau tiesiog nedo
vanotinas apsileidimas. 
Svetimtaučiai į mus žiūrė
dami tik gardžiai pasijuo
kia. Jau rodosi nors kartą 
laikas butų susiprasti ir iš 
tos tamsybės rūkų išsinerti.

Dorrisvilliškis.

tai vienos n'eišsigali, reika
lauja visos lietuvių visuo
menės palaikymo. Po tai 
prakalbai iškilo triukšmas, 
vieni kitiems išrodinėjo, 
kad tegul lietuviai neva
žiuoja Amerikon. Tai vis- 
tiek kaip skęstančiam pasa
kyti: tegul neina maudytis! 
Labiausiai gi tam ateivių 
šelpimui priešinosi vienas 
turtuolis-agentas, mat, iš 
lietuvių ir Čekų pralobęs, 
tai dabar jam jokie žmohhj 
reikalai nerupi. Bet tas ne- 
išmanėliij kalbas sutrėmė 
suprantantieji žmonių rei
kalus svečiai ir rinkimui 
aukų išrinkta komitetas: 
p-lė J. Zalpiutė ir p. P. Ja- 
kubka, kurie ir surinko au
kų išviso $4.51. Visos au
kos pasiųsta per “Vien. 
Lietuvn.” redakciją lietuvių 
emigracijos komitetui Broo- 
klyne.

Po vadovyste vargoninin
ko p. A. Barsio sudainuota 
dar pora lietuviškų daine
lių: “Garnys” ir “Ant kal
no karklai siūbavo”. Bai
giant linksmintis dar buvo 
lenktynės, su dovanomis už 
greitumą. Kartu su kitais 
bėgo ir musų gerbiamas 
klebonas kun. J. Jonaitis, 
iš ko visi labai buvo užga
nėdinti.

Negerai tiktai tas, kad 
kiekvienas pikniko svečias 
sudėjo po 50 centų ant pra- 
gėrimo. Geriau tuos pini
gus butir sunaudojus ko
kiems apšvietos reikalams, 
tad daug didesnė nauda bu
tų. Tautos Stulpas.

Dbrrisville, III.
Musų miestelyje atsitiko 

didelė nelaimė. 17 dieną 
liepos ištikusi ugnis sunai
kino 9 namus, 7 gyvenamus 
namus ir 2 krautuves, pri
gulinčias St. Litvinavičiui 
ir K. Krasnauskui. Ugnis 
prasidėjo iš vokiečio namo, 
kalbama, kad gazolininis 
[pečius ekspliodavo ir iš to 
užsidegė namai. Septynios 
lietuvių šeimynos, viena vo
kiečių ir viena anglų nete
ko pastogės. Kaip girdė
jau, tai daugiausiai nuosto
lių ugnis padarė K. Kras
nauskui, kurio sudegė 
klys ir visi krautuvės 
kandai bei prekės, kas 
buvo apdrausta jokioj 
saugos kompanijoj,
mingas turi kelioliką šim- 
tij nuostolių.

23 dieną liepos šv. Jurgio 
'draugijos nariai turėjo savo

ar- 
ra- 
ne- 
ap-

Nelai-

So. Omaha, Nebr.
16 dieną liepos vietinis 

jaunimas parengė pikniką 
su pasilinksminimais. Pik
nike dalyvavo apie 50 as
menų, visokių pakraipų. Iki 
pikniko vietai reikėjo va
žiuoti už miesto dar keletą 
mylių, o paskui apie dvi 
mylias dar reikėjo pėks- 
tiems eiti. Gamta! kiek ta
vyje yra gražybių, kas tai 
gali apsakyti! Vietos ap
siaustos kalnais, o lygumos 
apsidengusios marguojančia 
skraiste žolynų, gėlių ir 
krūmų. Iš jaunimo lupų 
išsiveržė jausmingas daina
vimas: “Ant marių krašto, 
Palangos miestelyj” ir 
“Kur banguoja Nemunė
lis”. Ačiū tau, jaunime, 
kad svetimoj šalyj - neuž
miršti tos brangios tėviš
kės dvasios — lietuviškų 
dainelių ir palinksmini nu
vargusius savo brolius!

Atkakus parkan kiekvie
nas užsiėmė žaislais, kokius 
kas išmanė, o paskui visi 
drauge susirinkę pasistipri
no, kas buvo ką atsigabe
nęs. Po malonaus ir links
mo užkandžio p. A. Ūkelis į 
susirinkusius pasakė pra
kalbą. J ausmingais žo
džiais nurodė ir paragino 
kas kiek išgali pagelbėti 
ateivius. — “Mes šiandie, 
lietuviai ir lietuvatės, turi
me progą pasilinksminti, 
bet neužmirškime nei savo 
vargstančių brolių”. Kal
bėtojas nurodinėjo kaip grą
žina atgal nelaimingas išei
vių šeimynas, atskiria vai
ką nuo motinos. Vokiečiai, 
italai, žydai kiek galėdami 
gelbsti savo ateivius, turi 
emigrantų namus, o jau ir 
Brooklyno lietuvių kelios 
draugijos pradeda rūpintis 
tuomi svarbiu reikalu, tiki

Dorrisville, III.
Pas mus darbai sumažė

jo. Kasyklos No. 3 uždary
ta neapribotam laikui, užtai 
daug žmonių neteko darbo. 
Nekurios kasyklos tebedir
ba, bet darbas gauti sunku. 
Kaip girdėti, tai daugelis 
vietinių lietuvių išvažiuos 
sau darbo pasiteirauti į ki
tus miestus.

Iš musų parapijos J. M. 
vyskupas perkėlė kleboną 
kun. J. Petravičių į East 
St. Louis už kleboną, vieton 
buvusio klebono kun. J. 
Gadcikio. Liūdna paliko 
dorrisviliečiams netekus 
mylimo savo klebono, o kar
tu' ir veikėjo. Nors trum- 

Įpai jis čia pas mus pagyve
no, bet jau daug atsižymėjo 
savo darbais. Linkime ger
biamam klebonui nepaliau
ti darbuotis ir naujoj para
pijoj ir tenai pasekmingai 
sėti tautos ir dvasios sėklą!

Parapi jonas.

Čia yra apsigyvenęs pusė
tinas būrelis lifetuvių, apie 
30 šeimynų1 ir lenkų apie 
40 šeimynų;' pavienių lietu
vių ir lenkų kith tiek. Lie
tuviai turi £D. Ii. K. Vytau
to draugiją; bet narių mažai 
i priguli, tiktai apie 30 
asmenų. Yra dar čia vie
na lietuviška mėsinyčia ir 
sausų produktų krautuvė, 
kurioms pirklyba gerai ei
na.

Buvo manyta sutverti šv. 
Juozapo parapiją, bet nepa
vyko, nevisi iš vieno laiko
si. Tiek lietuvių ir lenkų 
(ar negeriau vieniems lietu
viams tverti savo parapiją, 
nes su lenkais paskui tiktai 
bereikalingus ergelius rei
kės turėti? Red.) buvo su
dėję tiktai 500 dolerių, Ben
ton’o miestas buvo paauko
jęs irgi 500 dol. ir Bellevil
le’s vyskupas taippat davė 
1.000 dolerių. Buvo jau 
parkeltas ir kunigas Myko
las Augulis, kuris iš tų pini
gų buvo nupirkęs del baž
nyčios lotą. Kiti visi pini- 
nigai nežinia kur dingo. Ku
nigą Augulį vyskupas iškė
lė kitur, tai dabar nežinia 
kaip su ta j a bažnyčia bus. 
Dabar miestas kabinasi 
prie savo paaukotų pinigų 
ir jaigu neatiduos, tai žada 
atimti lotą. (Ar parapijonai 
jokio komiteto nebuvo iš
sirinkę? Red,). Jaigu 
vyskupas užstoą, tai gerai, 
o jaigu ne, tai | miestas už 
savo 500 dąi, atims lotą, už 
kurį buvo mokėta 750 dole
rių. Patįs žmonės nieko 
apie tai nęsirupina, tiktai 
girtuokliavimu 5, užsiima. 
Nors Beuton’e smuklių ir 
nėra, bet tojo nelemto sky
stimo žmoųęs^įią kitur par
sigabena. Per žpionių apsi
leidimą tokie dalykai pas 
mus ir dedasi, kas nenori, 
tai jų neišnaudoja.

Jonas Bačkauskas.

KLAIDOS ATITAISY
MAS.

29-tam “Kataliko” nu
mery korespondencijoj iš 
Rockford, Ill. pasakyta: 
“pašventimas atsibus”, tu
ri būti: “pašventimas atsi
buvo”. Toliaus pasakyta: 
“Dr. šv. Antano iš Belvit, 
III.’, turi būti: “Dr. šv. An
tano iš Belvit, Wiss.”.

. Agnieškutės Švogeris.

RED. ATSAKYMAI. '

sirašysi pilna savo pavarde 
ir už korespondenciją apsi- 
imsi ant savęs visokią atsa
komybę.

J. Zarskis. — “Trampas” 
yra “sulietuvinimas” an
gliško tramp, kas reiškia 
valkijozas, valkata. Nakti- 
goninkas yra tai piemuo, pa
prastai Lietuvoj ganantis 
naktimis naminius gyvu
lius, daugiausiai arklius. 
Jaigu tasai laikraštis įvai
riose lietuvių kolionijose 
užsipelnė tokirj. keistų ko- 
liojimų, tatai tur but jisai 
lietuviams nepatinka. Bet 
panašus klausimai daugiau 
tinka aiškinti juokų laikraš
čiuose, todėl su platesniais 
paaiškinimais Tamsta ir 
kreipkis į juokų laikraščius.

NAUJI RAŠTAI.

M. Bernatowicz, Pajau
ta Lizdeiko duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyj. Is
toriškas romanas. Sulietu
vino Jonas Montvila. Chi
cago, Ill. Spauda ir lėšo
mis -“Kataliko”, 1911 m. 
Pp. 468. Kaina: gražiais 
drūtais audeklo apdarais 
$1.25, o neapdaryta — $1.

M. Vaitkaus po- 
Chicago, III. Spau- 
lėšomis “Kataliko”. 

166. Turinys paim-

Laimė, 
ema. 
da ir 
Pusi,
tas iš lietuvių pasakų ir le
gendų. Eiliavimas leng
vas. Kalba gryna. Tinka
ma pasiskaityti kiekvienam.

Jono Širdis. Drama 5-se 
veikmėse, parašė Br. Varg
šas. Chicago, Ill. Spauda 
ir lėšomis ‘‘Kataliko”. 
Pusi. 66. Turinys paimtas 
iš kaimo gyvenimo, kaip ir 
kiti Br. Vargšo veikalai. Ši 
drama tinkama pasiskaity
mui, o ypačiai yra paranki 
ir tinkamai sutaisyta musų 
teatrui.

Girnikas-Pašakarnis, Be
gėdis, Jonas — pasakoji- 

! mai. Parašė V. K. Rač- 
įkauskas (Karolis Vairas). 
Pusi. 42. Scranton, Pa. 
1911 m. Išleido Br. Rač
kauskienė.

Painiava, parašė Žemaitė. 
Pusi. 16. Kaina 5 kap. 
“Liet. Ūkininko” išleidi
mas. No. 25. Vilnius, 
1911 m.

Hoosick Falls, N. Y.
Pas mus oras jau atvėso 

ir nuolatos palįja. Darbai 
jau kiek pagerėjo, bet vis 
dar daugelis vietinių darbi
ninkų vaikščioja be darbo.

Vienas lietuvis išvažiavo 
į kitą miestą darbo ieškoti, 
o jo likusi žmona susigyve
no su kitu vyru. Ant jįj ne
laimės vyras sugrįžo atgal 
ir smarkiai apkūlė besveti- 
moteriaujantį vaikiną. Vai
kinas pasiskundė policijai 
ir ši suareštavo šeimininką. 
Sudėjus paranką vyras liko 
paleistas,- bet dar bus byla, 
kuri ir parodis ar šeiminin
kas, savo šeimyną saugojan
tis, yra kaltas, ar tokis svie
to pereiga, kuris ramiai gy
venančią svetimą šeimyną 
ardo. Zanavikas.

Benton, UI.
Pas mus yra dvejos an

glių kasyklos ir darbas jo
se gerai eina. Iš kitur pri
buvusiam darbas gauti ne
sunkų.

J. V-s, Waterbury, Conn. 
— Pranešime apie suarešta
vimą kokio-ten smuklinin- 
-ko už slaptą pardavinėjimą 
svaiginančių gėrimų nėra 
nieko svarbaus, o į policijos 
ir įstatymų dalykus mes 
juk nesikišime. Netilps.

Lietuvis, Shawenegam 
Falls, Canada. -A- Tamstos 
žinutės sunaudoti negalime. 
Perdaug jaip paprastos to
kios vyro su sąyo žmona 

'^krąstįn netin
ką svarbės- 
>tųvių gy-

peštynės ir IŽįkrįj 
ka. Parašy®te k 
nio iš vietn^ų life 
veninio. p f

B ■ iJ. G., So.įįon&ia, Nebr. 
— Tamsta tsnp smarkiai ap
kaltini atskirus asmenis, 
kad mes ant savęs atsako
mybės už tą koresponden
ciją imti negalime. Tuomi 
labiau, kad po raštu Tams
ta nepadedi savo pilnos pa
vardės. Tokie kivirčiai 
daug ką negali interesuoti, 
o į jūsų miestelio lietuvių 
gyvenimą įneš daug nema
lonumų. Galime sunaudoti 
tik tuomet, jei Tąmsta pa- v Sc. <

SULTANAS SUNKIAI - 
SERGĄS.

Turkijos sultanas Meh
med V nesenai sunkiai su
sirgęs. Daktarai, rašoma, 
nesitiki, kad jis. jau pa
sveiksiąs. Sergąs inkstų li
ga ir gįslų sukalkėjimu.

Albanai mano, jogei mi
rus sultanuLbusianti Turki
jos valdymo systemoj bent 
kokia atmaina ir jaunatur- 
kiams prisieis paleisti iš sa
vo rankų valdžios styras.
■ Ir kitos viešpatystės mi
rus sultanui turėsią atriš
tas rankas ir užstosią nū
dien taip daug skriaudžia
mus albanus.

Jaunaturkiai prisilaiko 
nacijonalinės politikos ir 
norėtų visas kitas tautas, 
gyvenančias Turkijoj, su
griauti; taigi iš jų nieko to
kio gero negalima sulaukti. 
Dabartinis sultanas jaųna- 
turkių rankose yra tik vie
nas žaislas, kad -jaunatur
kiai jam pavedė sostą, o to 
delei jis privalo jų ir klau
syti. Albanijoj santykiai 
pasibaisėtini. Tūkstančiai 
albanų, pabėgusių į černo- 
goriją, miršta badumi, g įį-

BjlpopE jptus xl

Pereitą pėtnyčią popežius Pijus X apvaikščiojo 
8-rių metų sukaktuves nuo išrinkimo į popežius.

kusius albanus namie perse
kioja ir žudo Turkų karei
viai. Revoliucija ten regis 
pasibaigs tik mirus dabarti
niam sultanui.

M0R0KK0 REIKALAI.
Londono dienraštis “Ti

mes” skelbia, jogei Franci- 
jos su Vokietija Morokko 
reikaluose susitaikymas jau 
įvykęs. Franci j a Vokieti
jai Konge atleisianti skly
pą žemės ties Kamerini ir 
be to leisianti ten inkurti 
sau uostą. Vokietija tuo 
taipu atsisakysianti nuo Vi
sokių priekabių*Morokke.

Iš to pranešimo pakakti
nai aišku, jogei Vokietija tu
rėjo nusileisti prieš Franci- 
jos ir Anglijos reikalavi
mus ir visoks pasiputimas 
išnyko. O pirmiau jau bu
vo skelbta, jogei karas su 
Francija ir Anglija — ne- 
išvengtinas, bet kur tai jau 
statyties jai prieš dvi galin
gas viešpatystes!

Tatai ar-gi nebūtų geriau 
visokius tam 
susipratimus 
užbaigti, bet 
kraujas lieti.

Anglijos sosto inpėdinis, 
Valijos kunigaikštis, andai 
pradėjęs tarnauti kaipo pa
prastas jūreivis ant karo 
laivo “Hindustan”. Su 
juo bus apsieinama kaip ir 
su visais kitais jūreiviais, 
tiktai turėsiąs sau atskirą 
kajutą. Kasdien jam mo
kama algos 42 centai, iš ku- 
rių turįs ir užsilaikyti.

APIE ŽAIBUS.

Pabaiga- nuo 3-čio pusi.

panašius ne- 
tokiuo budu 

ne žmonių

Persijos vyriausybė savo 
finansų sutvarkymui parsi- 
kviečius ekspertą ameriko
ną, Morganą Shuster^ tTe- 
čiau Rusija amerikonu pa
sirodė nepakakinta ir andai 
jos vyriausybė apreiš
kė, jogei ji neleisianti, 
idant amerikonas išmokėtų 
mokestis ir muitus, pri
klausančius Rusijai. Mat 
tie išmokėjimai priklauso 
vyriausiam finansų biurui, 
o to biuro viršininku taigi 
ir yra minėtasai ameriko
nas. Rusija, regis, nori 
amerikoną prašalinti iš tos 
vietos, kadangi Persijos 
krašte visokia tvarka Ru
sijai negeistina. Tą patį- 
pasakė ir Vokietijos pasiun
tinys. Norima daugiau iš 
Persijos išmilžti, bet 
amerikono negalima, 
šelauk jis!

delei
Tat

Odesoj amerikoninės fir
mos “International Har
vester Co.” biuran andai 
įsiveržęs plėšikų būrys, ku
rie sužeidę biuro valdinin
ką Olandrą ir paėmę $1.800, 
išsinėšinę. Vienas policis- 
tas, norintis tuos galvažu
džius sulaikyti, pašautas. 
Paskiau vienas plėšikas 
acgštnet^

lengviai galima alsuoti toje- 
pat vietoje, kur pora minu- 
tų prieš audrą oras buvo 
labai sunkus. Tai yra taip
pat elektros kibirkščių ar
ba žaibų nuopelnas, kadan
gi tokiuo budu ore išskirs
tomą tlėnas ir tuomi pa
gaminama t. v. ozonas, ne
paprastai palengvinantis 
žmogaus alsavimą.

Prie tos progos ne pro 
šalį bus paminėjus apie me
džius, į kuriuos tankiausiai, 
o į kuriuos rečiausiai tren
kia žaibas. Tą patvirtina 
žaibo užgautų medžių sta
tistika, kokia yra vedama 
atsakančioje nekuriu šalirj 
girininkystėje.

Žinoma yra, kad gyvasa
kiai ir aliejai yra labai silp
nais elektros pravedė jais. 
Dėlto tai medžiai, turinti 
savyje daug gyvasakių ir 
riebumynų arba aliejų, yra 
blogais elektros pravedė- 
jais, arba kad į tokius me
džius žaibas daug rečiau 
trenkia. Priešingai gi me
džiai, kuriuose yra daug 
vandeninių sakų yra labai 
gerais elektros pravedė jais, 
arba kad jie lengvai pri
traukia žaibo trenksmą. 
Sulyg tųjų savo ypatybių 
medžiai dalinasi sekančiai:

Tankiausiai žaibą pri
traukia sekanti medžiai: 
ąžuolas, gluosnis, topolis, 
klevas, jievaras, vuosis.

Rečiau: eglė, pušis.
Rečiausiai: riešutis, lie

pa, bukas.
Geriausiai ištikus audrai 

nestovėti nei po bokštu, nei 
po medžiu.
būtinai nuo audros reikia 
pasislėpti, o yra išsirinki
mas, tad reikia pasirinkti 
mažiausiai pavojingus me
džius, būtent riešutyną, bu
ką ar liepą, o svarbiausiai 
kiek galima prašalinti nuo. 
savęs metalinius daiktusj

Bet jaigu jau
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RUGPJŪTIS.
10. K. Laurino k.
11. P. Zuzanos panos.
12. S. Klaros panos.
13. N. 10 savaitė po Sekminių. Hipolito, ir K.
14. P. Euzebijaus.
15. U. Dangun ėmimas P. M.
16. S. Roko išp.

“Vienybėje Liet.” p. 
Vargomatis smarkiai duoda 
vėjo Milwaukees lenkų 
dienraščiui “Kuryer Pols
ki” už nesenai atspaudintų 
straipsnį “Lietuvių neapy
kantos šaltinis”.

Tiesa, minėtame straips
ny labai daug lietuvių tau
ta užgaunama, bet tas 

^straipsnis visupirmu yra 
pasirodęs “Gazetoj Var- 
šavskoj” o tik paskui kiti 
laikraščiai, kaipir pats 
“Kuryer Polski”, yra per- 
sispauzdinę be pažymėjimo, 
kam tas straipsnis priklau
so, iškur jis paimtas.

Ne musų tikslas apginti 
“Kuryerų Polski”, bet tu
rime pažymėti, jogei Ame
rikos lenkai ir jų laikraš
tija neturi nei mažiausios 
nuovokos apie lietuvių pa
dėjimų kaip Lietuvoje, taip 
ir Amerikoje. Jei kada 
tenka Amerikos lenkti laik
raščiuose sutikti bent ko
kius raštus apie lietuvius, 
reikia žinoti, jogei tie visi 
raštai yra perspauzdinami 
iš Europos laikraščių. Ir 
vienok visgi akyva, delko po 
išimtais straipsniais nepa
žymima šaltinis, iš kurio 
imama. O juk lenkai “di
džiai” kultūrinė tauta!

* *
Nuo savęs skaitytojams 

turime pridurti, jogei 
straipsnyj “Lietuvių neapy
kantos šaltinis” buvo ra
šyta, jogei lietuvių tauta 
neikiek neauganti, bet nyk
stanti ir einanti visai silp
nyn... Lietuvos gyventojų 
skaičius labai, labai pama
ži augus, naturališkas žmo
nių priaugimas esųs ma
žiausias visoj Europoj. Vis 
mažesnis žmonių skaičius
naudojasįs lietuvių kalba, 
kad lietuviai visur nustoju 
tautybės. Lietuvių etno
grafinė linija vis daugiau

muelį Hyndman ii’ 3) Julių 
Jelikų (Žaleckų?) po vie
nus metus ant sunkių darbų 
į Blackwell Island, po $100 
pabaudos ir teisino, kaštus.

— Teismas tęsėsi- kelias sa
vaites. Pasirodė, kad tie 
“daktarai” sušįgaudydavo 
per metus puskvailių ligo
nių apie 20.000, ir “gydy
davo” juos per laiškus.

Antra byla atsibuvo ant 
kito panašaus “daktaro” 
Fred. Hartmano. Tų inki- 
šo kalėjiman ant 15 mėne
sių ir priteisė iš jo $100 pa
baudos.”

Tų atsitikimų, regis, daug 
atjaus musų nekurie laik
raščiai, negaudami apgarsi
nimų.

“Kovoje” nekoksai Ca- 
sum Videns (ypatingas 
pseudonimas!) suteikia pla
čių “lekcijų” “Kataliko” 
redaktoriui, kad tasai savu 
laiku paskui “Ruskojo Slo- 
vo” papeikęs, socijalistų 
vinatinį kongresmanų Ber- 
gerį už jo nepavykusių kon
grese pirma kalbų. Tai 
baisiausias “Kataliko” red. 
prasikaltimas! Casum Vi
dens tečiau savo straipsniu 
taip toli nuraliuoja, kad ant 
galo tame rašte nesimato 
jokios logikos. Nors tei
sina kongresmanų Bergerį 
jo paties kalbos ištrauko
mis, bet tose ištraukose ne
simato, kad p. Berger butų 
kiek tai prielankiau pasa
kęs ateivių reikaluose. Ca
sum Videns vieno tik trokš
ta, kad socijalistus pridera 
visuomet girti ir ginti, ne
žiūrint jų gero ar tai pras
to pasielgimo viešuose dar
buose.

Gaila, kad “Ruskojo Slo- 
vo” vedėjai “Kovos” ne
skaito.

* •K- *
Prusnose išeinančio mė

nesinio laikraščio “Birutė” 
redakcija 8 numeryj š. m. 
praneša, jog “Birutė” trum
pu laiku išeisianti kas sa
vaitė.

* * *
P. M. Petrauskas mums 

rašo:
‘ ‘ Siunčiu pasveikinimus 

iš Paryžiaus. Manau pa
duoti kelionę su įvairiais 
pažymėjimais. Aprašiau Ry
mo ir Turino parodas, kas 
bus labai indomu ir mums. 
Dabar aprašysiu Pary
žiaus retenybes ir ant galo 
teatrus, ant kiek jie rišasi 
su šios dienos dailės reika
lavimais...”

Pirmiau mums rašė, jo
gei jis šiemet Amerikon 
nesugrįšiųs.

slenkanti link saulėleidžio. 
Vis tų matų neskaitlingieji 
lietuviai inteligentai. Iš to 
kįlanti tarp lietuvių baimė 
ir jie mėginanti kovot, kan
džio! lenkus. Iš kraštų, 
kur gyvenų lietuviai, nuo
lat ateinu žinios apie prie
šingų lenkams judėjimų 
tarp valstiečių.

Ir daug daugiau pana
šių melagysčių buvo prira
šius “Gazeta Varšavska”. 
Ir laimė dar lietuviams, 
kad taip nėra, kaip ji pa
rašė.

* * «
Šiomis dienomis Ameri

kon atkako p. J. Vanagai
tis, “Birutės” ir “Allge- 
meine Litauscbe Rund
schau” redaktorius, Tilžėje. 
P. Vanagaitis yra žinomas 
didis lietuvis patri jotas. 
Jis Prūsuose ne vienų su
voki etė jusi lietuvį atgaivi
nęs. Jo kelionės tikslas — 
pasakoti Amerikos lietu
viams apie Prūsų lietuvių 
padėjimų ir praplatinti sa
vo leidžiamus laikraščius, 
arba bent jų leidimui gauti 
kokių nors pašalpų.

* * *
Patentuotų vaistų “dak

tarams“ nekaip sekasi. 
Štai kokių žinutę skaitome 
iš New Yorko “Vien. Liet.” 
No. 31 š. m.

“Pereitų savaitę užsibai
gė antra eilė byhj apie “ste
buklinguosius daktarus” — 
šiuom žygių apie du gar
siuoju: Collinsų ir Hartma- 
nų. Collinso mat iš numi
rusiųjų nebegalėjo prikelti, 
todėl jo ir nenubaudė. Bet 
užtai United States Circuit 
Court teisėjas Archibald 
patubdė kalėjiman net tris, 
kurie Collinso vardu vedė 
“daktarystės” biznį: 1) 
Williamu Rudolph (menaže- 
rį) pasmerkė ant 2 metų į 
Atlantos pataisos namus ir 
priteisė iš jo pabaudos $500 
bei teismo kaštus; 2, dr. Sa- 

IŠEIVIAMS.

sugrįžimų ir 2, nuolatini 
šelpimų. r

Kai Tėvynę j ey likusieji 
kalba apie išeivius, tai sa
ko : mūsiškiai . etur —. 
darbuojasi; neikųomet ne
sako — apsįgyyęno. Su
prask: mūsiškiai Ameriko 
j e ar kame kitur tik sve
čiai; ilgiau ar trumpiau pa
sidarbavę ir laimėję, ko 
troško — pinigų, visi iki 
vienam sugrįš atgal Tėvy
nėn. Tada mes jų pasiilgę, 
pasidžiaugsime, tada ir sa
vo velkamų naštų pasileng- 
vįsime, jais pasivaduoda
mi.

Ir patįs išeiviai, rodos, 
nekitaip, mano. Bent aš 
neesu matęs ir girdėjęs nei 
vieno išeivio, kurs stačiai 
butų pamojęs ranka ir ta
ręs: žinokitės su savo Tė
vyne: man ten Tėvynė, ka
me daugiau pinigų! Visi 
sako: svetur pelnyties, na
mie gyventi ir mirti. Va
dinasi, kiekvienas tvirtai 
yra pasiryžęs grįžti namo.

Neabejokime, kad tai, kų 
žada, ii’ išpildys. Ne kiek
vienas tečiau sugrįžimas 
yra Tėvynei atlyginimas. 
Žiūrėkime, kuomet ir kaip 
grįžta kiti musų išeiviai, 
kurių tečiau, kasžin kodėl, 
neskaitome ir nevadiname 
išeiviais — musų vadina
mieji inteligentai.

Daugumas musų brolių, 
kuriems pasisekė ingyti 
mokslo, priversti ir gera 
valia ieško sau duonos ne 
Tėvynėje, bet gilumoje Ru
sijos. Pasakiau — ieško 
sau duonos. Tai nevisai tei
singa : kasdieninės duonos 
Lietuvoje yra sočiai. Musų 
šviesuolis paprastai ieško' 
pyragų ir garbės laipsnių. 
(Žinoma, jęį ^Činatminkau- 
jant galima' tikros garbės 
ingyti). Pradėdami gyve
nimų savymyliais, jie bet 
gi patįs neapsikenčia, pa
tįs kitų nepadorėjasi. Tad 
save ir kitus stengiasi nu
raminti prižadais. Kas, 
girdi, Tėvynei iš mano 
mokslo, jei ji neduos man 
didelių turtų ir žymesnės 
vietos? Kas kita, kai tu
rėsim tiek ar tiek tūkstan
čių ir raudonų pamušalų! 
Tada Tėvynės reikalus ne 
skatikais suglebsiu, o savo 
žodžiu galingai užstosiu. 
Tad palaukkite, palaukkite! 
nerustaukite, tik turėkite 
kantrybės... Ir Tėvynė lau
kia: kų gi daugiau darys? 
O kandidatas į gerų Tėvy
nės sūnų vis krauna turtų 
ir lipa augštyn biurokratų 
kopėčiomis. Krauna, li
pa, lipa, krauna, kol 
jo neatstato, padarę šio
kiuo ar tokiuo valsty
bės patarėju. Ir kan
didatas į Tėvynės sūnūs ga
lų gale grįžta namo — dar
buotis savo brolių naudai. 
Tėvynėje nerimas ir sensa
cija. Toks ir toks grįžta! 
Koks jis geras,*'koks idėiš- 
kas. Tėvynės neužmiršo... 
Gerai — esųs * generolas... 
Kiek mums garbės: lietu
vis — generolas!! Eikime, 
“pasikloniokime*’... Eina, 
bėga ir mato tų “jaunų”, 
nes tik kėtinantį pradėtu 
gyvenimų Tėvynės darbinin
kų sukumpusį,f< sukrypusį, 
žlibakį, apykurtį, su gemo- 
rojidais ir — sU perkarusia 
kolyta pinigų, kuriuos už
gulusi laiko nemaža, daž
nai svetima šeimyna...

Ir norėti! dabar tasai 
ypatingas Tėvynės mylėto
jas darbuoties jau iki am
žiaus galo;,bet kas naudos, 
kad to galo beliko mažas 
galelis? Patri j etiškieji jaus
mai atkiuto ir kuonesprogi- 
na krutinėk. Šoktų, bėgtų 

Palikkime šaly klausimų, 
ar tikri reikalai, tikras 
skurdas, tikras ankštumas 
ir nelaisvė varo lietuvius' iš 
jų gražios Tėvynės. Žino
kime tik, _ kad visas lietu
vių metinis priauglis iš
plaukia į svetimus kraštus. 
Prasidėjusi vos tik prieš 
30 metų iki šiai dienai iš- 
eivybė jau nusekino gerų 
penktų dalį visų lietuvių, o 
gerus tris ketvirčius visos 
jų jaunuomenės. Keli šim
tai tūkstančių jaunosios 
lietuvių kartos, tai tokia pa
jėga, kurios nesuvartojus, 
butų nedovanotinas apsilei
dimas. Išeiviai šiokiuo ar 
tokiuo budu privalo Tėvy
nei -atsiteisti už padarytas 
jai skriaudas — už paliki
mų jos be darbininkų, be 
uždarbiautojų, be šviesuo
menės, be jaunų karštų už- 
stovėjų.

Atsilyginimo gali būti 
daug būdų. Parodvkime 
čia du; i, neabejotinu

— tik kulnai nebesikilnoja; 
šauktų didžiu balsu — tik 
plaučių nebėra. Dvasia nu
dėvėta, nuomonės atsiliku
sios, kūno pajėgos sudūlė
jusios. Tautietis beparvežė 
Tėvynėn savo relikvijų. 
Piltų bent pinigus tautos 
įstaigoms, bet jie pravartu 
pūslei ir gemorojidams gy
dyti...

Ar šitoksai sugrįžimas 
gali skaityties bent kokiuo 
atsilyginimu Tėvynei. Ar 
visi žadiniai' nebuvo lygiai 
tos pat verčios, kaip kelyje 
radiniai, anot priežodžio?

Plačiau aprašiau šios rų- 
šies musų sugrįžėlius iš 
Rusijos, norėdamas pirštu 
parodyti musų tikriesiems 
išeiviams: nujau, Broliai, 
bene tokiais pat ir jus su
grįšite! Nujau, ir jus be- 
neparvešite tik savo relik
vijas ir mums benereiks tik 
sveikinti jus, kaipo nedu- 
lėjusiu garbingų pelenų ur
nas? Nujau, bene šitaip 
jumis džiaugsimės?

“ Šitai .garbingas lietuvis! 
Jis visų savo sveikatų sve
timiesiems paklojo; užtat, 
žiūrėk, kaip Tėvynė karš
tai jo mylima — jis mirtų 
namo sugrįžo. Eikime, pa- 
sikloniokime”!!

Taip tatai Tėvynė tunka 
savo išeivių žadiniais, kaip 
vilkas pasakomis!

Ne! Taip toliau būti ne- 
beprivalo. Ačiū už visas 
geras širdis, gerus norus! 
Lai jais vokiečiukai praga
rų išsigrindžia. Ypač ačiū 
už (gausių-gausiausius pri
žadus, iš kurių tiek naudos, 
kiek durniui iš raudonos 
kepuraitės. Visus žadinius 
reiktų pasilaikyti vaikams 
ir tai labai mažiems. O au- 
gusiems brendųsiems Tėvy
nės vaikams, kenčiantiems 
įvairių-įvairiausius priešin
gumus, tekliutų bent koks, 
bent menkiausis, ale tikras, 
reališkas davinys. Grįžkite 
namo, kol dar lieka jums 
nors keliolika,metų sveika
tos diktam darbui. Šita 
dalis sveikatos atstos anuos 
šimtus dolerių, kuriuos dar 
uždirbtumėte, bet jau pas
kutiniais savo viekais. 
Grįžkite dar gyvais žmo
nėmis, o ne vien pelenų ur
nomis dar — vien maiše
liais pinigų. Tai bus bent 
koks, bent dalinis atlygini
mas Tėvynei.

Bet kol tai įvyks, ypač, 
kai spėjame, jog tai gali 
netaip greit įvykti, kasinė
tai atlyginkime Tėvynei sa
vo nebuvimų šelpimu tau
tos įstaigų, ypač mokslo ir 
mokymo.

Už musų išeivių apsilei
dimų tame dalyke mažiau 
tegalime jiems prikalbėti 
kartybių. Išeiviai visus 
gerus Tėvynės sumanymus 
palaiko. Jaigu kų ir pasa
kysime toliaus apie tuos 
dalykus, tai nebent gailis- 
taudami, kad ne visi tų sa
vo pareigų jaučia ir su
pranta; kad vos tik men
koji dalelė teskaito savo pa
reiga atliekamus skatikus 
nevisus praleisti sau pama
loninti, bet dalį Tėvynei nu
siųsti. Tame dalyke paly
ginimo iš lietuvių. gyveni
mo duoti negalime, kaip 
viršiau tai esame padarę. 
Užtat pamėginkime musų 
išeivių duosnumų sulyginti 
su kitų kraštų išeivių 
duosnumu jų tautų reika
lams.

Pasibaigus nepavykusiai 
Rusijos revoliucijai, kuriai 
musų išeiviai buvo išpylę 
ne maža turto, ir Amerikos monę, kol nepagimdė tokio 

Byrono, pastumusio visų 
lEuropų Graikijos iš turkų 

laikraščiai, pasityčioję išlnagų paliuosuotų. Ir Grai-

laikraštijoje kilo reakcija, 
kaip ir Rusijoje. Amerikos 

revoliucijos (kitokiij ma
ža), štai kelinti jau metai 
neliaujasi (ypač satyriškie
ji) tyčiojęsis iš visokių 
rinkliavų Tėvynės naudai. 
Netikusios karikatūros, ne
tikę dirbtiniai juokavimai 
turėjo atgrėsti visus rinkė
jus nuo Amerikos, turėjo 
sustabdyti visus “milžimus, 
kirpimus, skutimus” ar ki
taip išpravardžiuotus dar
bus. Tai nedovanotina 
klaida. Sakyčiau tikras 
nusidėjimas tautai. Ne pa
čias rinkliavas ir davimų 
privalėjo stabdyti, apjuokti, 
bet chimeriškus tikslus, eg- 
zageracijas ar tyčia perdė
tus reikalavimus. Juok
čiaus, jei kas sulig Tatari- 
novu teturėdamas genijaus, 
šauktų iš visos tautos tūks
tančių dar neišbandytam 
kokiam aeroplanui. Lygiai 
kokiems pernelyg brangiai 
apmokamiems išleidimams 
ar kam kitam panašiam. 
Bet niekas nesityčioja, jog 
“Žalioji Sala” — Irlandija 
turi nuolatinius kolekto
rius, kurie suktomis kits po 
kito eina ir eina kasinėtai 
po savo išeivius ir traukia 
Tėvynėn — milijonus. Ne
padidinta. Niekas nesity
čioja, nes tais pinigais bu
vo per tiek ilgus metus ve
dama nuolatinė politiška 
agitacija už Irlandijos au
tonomijų, daromi rinkimai 
į parlamentų, šiandiena 
įsteigta ir užlaikoma 6.000 
mokyklų, kur mokoma se
novinės užmirštos airių kel
tiškos kalbos, renkama mil
žiniškas kapitalas išpirkti 
iš lordų airišių žemei. Na, 
kuone vienų išeivių trusu, 
rupesniu ir duosnumu bai
giama iškovoti Tėvynės 
laisvė. Airišiąi nepaliauja 
mėtę kokius balsingus obal- 
sius ir plačiai tam^ sykiui 
pradarę tautiečių kišenes. 
Kaip smarkus, staigus, bet 
neilgas lietus neinvilgo že
mės, taip ir vienakartis 
nors gausus, sušelpimas 
nepastiprįs Tėvynės. Nuo
lat čiurlenanti srovė, nuo
latinis organizuotas Tėvy
nės stiprinimas, — tai pa
tveriantis veiksniai. Tie 
patįs kolektoriai yra ir tar
pininkai tarp Irlandijos ii 
jos išeivių; padėjėjai aptarti 
ir bendrai išaiškinti visus 
naujai kįlančius Tėvynės 
reikalus ir sumanymus. Ko
lektoriaus atvykimas ten 
reiškia mitingų, ir nemažų 
proto darbų ir informacijų 
rinkimų.

Taip sutvarkyta Irlandi
jos išeivija, kad ir jos tris 
penktos dalįs msų Tėvynės 
gyventojų, Tėvynei skriau
dos nepadaro. Anaiptol, 
kad tos išeivybės nebūtų 
buvę, Irlandija senai jau 
butų buvusi Anglijos pra
ryta ir sugromuliuota.

Išeivybė — dalykas neiš
vengiamas. Juo bėdinesnis 
koks kraštas, juo didesnė 
išeivybė, nes juo didesnė iš
eivybė, juo tvirčiau gyventi 
likusiems, juo lengviau vi
so plataus pasaulio pakreip
ti savo pusėn nuomones, juo 
tvirčiau ir sparčiau namie 
dirbti savas tautinis darbas. 
Atmename nelaimingus, 
turkų pavergtus ir nukan
kintus graikus. Jiems taip 
aršu buvo pasidarę Tėvy
nėje gyventi, kad vos de
šimtoji dalis begalėjo na
mie ištverti. Kiti pakriko 
po pasaulį. Bot ar išnyko?
O, ne! Kaip žydai šiandien, 
taip graikai per šimtų metij 
dirbo viešų Europos nuo-

kija liko laisva, sau karali
ja. O padarė tai — jos iš
eivija.

Graikų išeivija neapleido 
ir išliuosuoto savo krašto. 
Reikėjo dar atgaivinti nu
slopinta tautos dvasia, su- 
grųžinti senovės dailė. Gar
sus visame pasaulyje grai
kų papročiai, net žaislai^ 
Bet Graikija neturte, uolų 
karalija. Ir štai vėl išei
vija skuba jos šelptų. Vie
nam akropoliui atstatyti 
beria bene 11.000.000!

O kame italai, slavokai, 
rusinai, lenkai ir tt. ir tt. 
Ar jie sau tedirba?

Sulyginus pasidalijimų 
savo uždarbiu su Tėvyne, 
kurį matėme viršaus, pasa
kyti reiktų, jog lietuviai iš
eiviai, nors taip juos užsto
jo nekviestieji užtarytojai, 
labai nedaug teskiria Tė
vynei šelpti ir bent nuo pro
tiškojo skurdo broliams gel
bėti, jog gerai daro tie, ku
rie paslenka atvirai pakla
binti į tautiečių širdis ir 
paraginti prie tokios au
kos, kuri nemaž jų biudže
to nesumažino, o dvasių 
garbingai lavina ir jungę su 
Tėvyne palaiko.

Štai kokie galvojimai ir 
mudu su “Saulės” pirmi
ninku atvedė į Amerikosi 
išeivius. Atvedė baimingus, 
ar mus supras, ar neiškone- 
veiks, kaipo nevidonus, o 
dabar drųsius ir linksmus, 
jog suprato ir broliškai 
klauso musų nupasakojimų 
ir apie tautinės lietuvių 
kultūros reikalus ir' apie 
dalyvavimų tautos gyveni
me išeivių. Chicagos lietu
viai taip mus priėmė, kad 
stinga mums žodžiu išreikš
ti ir asmeniškų ačiū ir siun- 
tusios mus švietimo drau
gijos “Saulės” džiaugsmų. 
Drįstame tad manyti, jog 
musų atvykimas ir kituose 
miestuose nebus abiem pu
sėm be naudos.

Kun. Juozas Tumas. 
Chicago, 25, VU.

INDOMIOS SKAITLI
NĖS.

Laikraštis “Bielor. Ž.” 
paduoda indomias valdiškas 
žinias apie perėjimų iš sta
čiatikių ”į kitus tikėjimus. 
Nuo balandžio 17 d. 1905 m. 
lig sausio 1 d. 1909 m. iš 
stačiatikių tikėjimo perėjo 
į kitų: asm.
Į katalikus .......... 232.705
Mahometanus.......... 49.759
Liuteranus .............. 14.527
Sentikius ................. 4.240
Į atskalas perėjo .... 3.093 
Žydų tikėjimų priėmė.. 409 
Armėnų-gregorianiškų 407 
Į pagonystę................. 150

Nuo sausio 1 d. 1909 lig 
1910 m. perėjo: asm.
Į katalikus ............. 4.328
Liuteranus ................ 1.788
Sentikius ................. 1.013
Į atskalas perėjo..........360
į mahometanus .......... 280
Į budistus.......................157
Žydų tikėjimų priėmė.. 67 
Armėnų ......................... 61

Iš tų skaitlinių matoma, 
jog daugiausiai stačiatikių, 
eina į katalikus.

Pažangumo nesimato.
— Svarbiausiuose daly

kuose svietas nei per plau
kų pirmyn nepaėjo?

— O tečiau...'
— Gaila kalbos! Prašau 

imti atidžion kadir didžiau
sius nuodėmės. Kaip jų 
buvo septynios dar pirm 
kelių tūkstančių metų, taip 
ir dabar, nei viena daugiau 

į neprisidėjo*.
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DELEI VYRIAUSYBĖS 
ŽEMIŲ DALINIMO.

Kad lietuviai stengiasi 
apsigyventi ant ūkės, ge
riausiai parodo faktas, kad 
kuomet, “Katalike” buvo 
pranešta žiniose iš Ameri
kos, jog Jungtinių Valsčių 
vyriausybė paskyrė išdali
nimui 340.000 akerių derlin
gos žemės North Dakota 
valstijoj, tuojaus atsišaukė 

. į mus keletas viengenčių su 
užklausimais, kokiuo budu 
jie tos vyriausybės žemės 
sklypą galėtų ingyti. Ka
dangi tai yra kasdieninio 
gyvenimo svarbus reikalas, 
gal nemažai interesuo
jantis musų viengenčius, 
norinčius šioj šalyj užsiim
ti žemdirbyste, tą dalyką 
paaiški iįsime smulkiau.

Pirmiausiai reikia žinoti, 
kad tos vyriausybės dalina
mos žemės sklypą gali ingy
ti tiktai Jungtinių Valsčių 
piliečiai, taippat ir tie, ku
rie turi paėmę liudijimą (iš
siėmę pirmutines poperas), 
jogei jie nori palikti šalies 
piliečiais. North Dakotos 
žemės dalinimas, o teisin
giau pasakius norinčiųjų 
ieškoti laimės registracija 
prasidės 14 dieną rugpiučio 
š. m. miestelyje Minot, N. 
D. Norintis užsiregistruoti, 
ieškantis žemės, turi asme
niškai pribūti (savo lėšo
mis) į miestelį Minot, N. D. 
ii’ tenai prieš teismo ingalio- 
tą viešąjį notarą sudėti tam 
tikslui reikalaujamus savo 
asmens prirodymus, o pas
kui jau liks atsakančiai už
registruotas, arba užrašytas 
į skaitlių norinčių ingyti 
sklypą vyriausybės žemės. 
Bet tai dar nereiškia, kad 
kuris jau tik užsiregistravo,- 
tas jau ir gaus žemės. Už
siregistruoti gali apie 100- 
000 asmenų, kuomet žemės 
sklypus gail gauti tiktai 
2.125 žmonės. Čia yra pa
daromas giliuko (lioso) 
traukimas, kuriuos iš 100- 
000 atsišaukusių gali laimė
ti tiktai 2.125 asmenįs. Yra 
tai dalykas laimėjimo, tad 
daugiau bus užviltų negu 
laimėjusių.

Iš kitos pusės reikia pa
žymėti, kad vyriausybės že- 

. mė nebus dalinama visai 
dovanai, bet visgi šiek-tiek 
už ją reikia ir primokėti. 
Bus mokama nuo $1.50 iki 
$6.00 už akerį, atsižiūrint į 
žemės gerumą. Kad toji že
mė ūkininkui verta kur-kas 
daugiau, tai tame nėra jo
kios abejonės. Buvusi in
di jonų sodybų dirva yra už
tektinai derlinga ir tinkama 
žemdirbystei; agentai tą pa
čią žemę pardavinėtų augšta 
kaina. Tatai žemės geru
mui nėra ko abejoti, nes 
blogiausias tenaitinės že
mės sklypas bus daug ge
resnis, negu agentų parda
vinėjamas kaipo geriausias 
kur kitur. Bet dar reikia 
ir tai žinoti, kad norint tą 
gautą žemę turėti pilna sa
vo savastimi, reikia ant tos 
žemės gyventi nors šešis 
mėnesius į metus ir vesti 
žemdirbystę per penkis me
tus, kol gaunama tikros sa
vininko teisės. Po penkių 
metų su savo žemės sklypu 
galima daryti kas tik patin
kama, bet iki penkių metų 
žemė dar yra vyriausybės 
savastimi; jaigu kas neišpil
dytų žemdirbystės departa
mento kas link tos žemės 
teikiamų sąlygų, tuomet vy
riausybė turi tiesą iš tokio 
savininko žemės sklypą at
siimti atgal. Tatai kas gi
liukų (liosų) traukimu lai
mės tos žamės sklypą, turi

taippat rūpintis ją apdirbti 
pats arba pasamdytais žmo
nėmis, bet būtinai turi apie 
ją rūpintis, nes kitaip nu
stos savasties teisių.

Ne tiktai North Dakotos 
valstijoj vyriausybė dalina 
savo žemes. Tokia žemė da
linama taippat South Dako
tos valstijoj, kur spalio mė
nesyje bus išdalinta 300- 
000 akerių derlingos žemės. 
Paskutiniame laike vėl pra
nešama, kad vyriausybė iš
dalys savo žemę Minnesotos 
ir kitose valstijose. Vy
riausybės žemių dirva, ne
žiūrint jos pigumui, yra der-i 
linga ir viskas ant jos auga. 
Kas laimi 160 akerių žemės 
sklypą, tas išsykio palieka 
turtingu žmogumi, nes tik
tai reikia noro ant savo far
mos dirbti, o iš tokios der
lingos žemės greitai galima 
palikti neprigulmingu žmo
gumi. Musų nuomone, 
kiekvienas gali pasistengti 
pabandyti laimės, nes nors 
vienas-kitas tos žemės prie 
giliukų (liosų) traukimo ne
laimės, tai vienok trečias- 
ketvirtas paliks jau laimin
gas. Iškaščių, apart kelio
nės, kuri atsieina kelis do
lerius, kitokių nėra, tad ri
zikuoti kelis dolerius nieko 
neužkenks. Šiandie žemė 
yra brangi ir laimingas, ku
ris ją turi. Verta pasis
tengti ją ingyti, nes tai yra 
tikriausias turtas, kuris su
teikia gerą pragyvenimą, o 
net ir pralobimą geram far- 
meriui-darbininkui, kuris 
supranta ir nori iš ūkės gy
venti.

ŽEMDIRBYSTĖ JUNGTI
NIUOSE AMERIKOS 

VALSČIUOSE.

Pastaraisiais metais 
dirbystė Jungtiniuose 
Valsčiuose milžiniškai 
siplatino, ką parodo nese
nai apskelbta federalinio 
prekybos biuro statistika. 
Žemdirbystės produkcija 
1910 metais perstato devy
nių milijardij dolerių vertę, 
ty. keturiais milijardais 
daugiau nei 1909 metais. 
Farmerių inrankių ir tro
besių vertė tais pačiais me
tais išnešus į dvidešimt mi
lijardų dolerių. Tai vis 
milžiniškos skaitlinės, liu
dijančios apie šalies augi
mą.

Lietuviai, kaipo žemdir
bių tauta, turi kuogeriau- 
sią progą užimti žymesnes 
vietas Amerikos žemdirbys
tėje. Beveik kiekviename 
lietuvių ateivyj, ypač išau
gusiame kaime, galima su
sekti norą turėti sau žemės 
šmotą. O čionai žemę taip 
lengva ir labai prieinamo
mis išlygomis galima aplai- 
kyti, taip kad kiekvienas 
taupus darbininkas visuo
met gali ingyti sau nedide
lę farmą/- Darbininkas, ku
ris po kelių metų darbui 
įstengia sutaupyti kelis 
šimtus dolerių, papildo di
delę klaidą, jei užuot apsi
gyventi ant faunos, dirba ir 
toliau fabrikuose, naikin
damas be laiko sau spėkas 
ir sveikatą. Ant farmos 
gyvenimas yra sveikesnis ii’ 
malonesnis, nei kad purvi
nas darbas dušliuose fabri
kuose.

Nereikėtų tečiau aiškinti, 
jogei prie farmos šeiminin
kavimo turi kibti žmogus, 
suprantantis farmos darbą. 
Priešingai-gi gali prarasti 
viską, ką in dėjo, kol išmoks 
apdirbti žemę. Ūkininka
vimui taippat reikalinga to
kia pat amato pažintis,

žem- 
Am. 
pra-

kaipir kiekvienam kitam 
užsiėmimui. Reikia gerai 
pažinti žemė ir žinoti jos 
apdirbimas, idant iš indėto 
ukin kapitalo ištraukus 
kuodidžiausią naudą. Ypač 
nūdien, kuomet žemdirbys
tėj yra tiek pagerinimų ir 
pritaikomų naujų išradimų, 
pažangusis farmeris nepri
silaikys senų metodų, bet 
įves vis naujas, kas jam ga
li sutaupti darbą ir pini
gus.

Didžiausia žmonių rykštė, 
kurie nori apsigyventi ant 
farmu 
agentai, įvairiais budais ap- 
gaudinėjanti norinčius pirk
ti farmas. Žmogeliui žada 
aukso kalnus, o išteisybės 
parduoda jam nevaisingą 
pūdymą, iš kurio .geriausias 
žemdirbis negali ištraukti 
jokios naudos. Kiekvienas 
norintis pirkti farmą tegu 
atmena, idant neikuomet 
nepirktų “katės maiše”. 
Perkant prekę, reikia aną 
visupirmu gerai visomis 
pusėmis apžiūrėt. Pridera 
kreipties į aplinkinius far- 
merius, gerai ištirti mažiau
sias smulkmenas, o visu
pirmu žemę, ar ji yra gera 
ir derlinga. O tas viskas 
juo lengviau galima atlikti, 
nes šiais laikais vyriausybė 
veltui kiekvienam suteikia 
patarimus ir nuosaviai pa
siunčia žinovus, kurie dir
vą apžiūri ir perkančiam 
viską išaiškina.

Kuomet gi jau persitik
rinta, jogei nėra nei kokios 
iš agento pusės apgavystės, 
tuomet farmą galima pirkti 
arba grynais pinigais, arba 
imti ant išmokėjimų. Ir 
jei kiekvienas perkantis 
farmą panašiai elgsis, ne- 
kuomet nerugos, jogei esąs 
apgautas.

Jungtiniuose Amerikos 
Valsčiuose žemdirbystė nuo
latos platinasi ir tobulina
si. Dirvos produktai nuo
lat augščiau kainuojami, 
tatai drąsiai galima tvirtin
ti, jogei ateity farmeriai 
stovės geriausiai finansiš
kai.

Verta lietuviams, iš Lie- 
apie

tai nesąžiniški

tuvos žemdirbiams, 
tai pagalvoti.

RŪTA.
(Cicero, III. Pilietėms).
Ilgėjausi jūsų, sesutes, o 

viltis džiugino mane slap
čia; labai tyliai kalbėjo, jog 
aš nenuvysiu, nesudžiusiu, 
nes žydrios lietuvaičių akįs, 
pieskos žemelės priviliotos, 
dar neužmigo amžinai...

Stebuklų ranka be galo 
ir krašto išklojo žemelę ža- 
liumo dyvonu, ausdama, 
margindama įvairiausiais 
lapeliais, žiedais. Žali la
peliai ir margos gėlelės nu
svėrė medžiu šakas. Mano 
krūtinė augštai pakilo gi
liame atsidusime. Laukiau 
tyros raselės, kaip kad gai
lių mano ašarėlių, — nes 
troškau; džiūvo mano šak
nelės, vyto šakutės. Kada 
mano pajėgos jau buvo be
sirengę ištarti man paskuti
nį sudiev, aš išvydau jus, 
sesutes, besiartinančias lin
kui apvienėjusio mano dar
želio. Mačiau jus besisku
binančias, kartas nuo karto 
šluostančias prakaitą nuo 
savo veidų. Mačiau, kaip 
sunkus ąsočiai svėrė žemyn 
jūsų rankas, o krištolinis 
vandužėlis skalavosi, tyko 
per ąsočių kraštus, lyg si
dabras bįrėjo žemyn...

Bet kuris nuodėmingasis 
skausmuose žūstančią širdį 
galėtų taip nudžiugint? Ko
fis Tdytojas iš mirties glė-

bio taip atimtų gyvybę, kac 
širdis krutinėję taip trokš
ta plakti? Niel&s neįstengs 
taip išgydyti, kaip kad jus, 
sesutes, mane!i atgaivinot. 
Nors ašarų 'jau :buvau nete
kusi, bet išVydūsi arti sa
vęs taip jautriai plakančias 
širdis, tyliai, tyliai iš 
džiaugsmo apsiverkiau... 
Sykiu su džiaugsmo ašarė
lės išriedėjimu, pajutau vė
sią, guvią srovę, mane be- 
vilgančią. Taip troškau 
jums atiduoti daugybę dė- 
kavonių, bet sunykimas ir 
džiaugsmo banga atėmė 
man žodį... Liko man tik 
žalios mano akis, kuriomis 
žiūrėdama į jus aš gėrėjau
si... Tik tomis akimis la
bai, labai jus mylėjau. 
Kaip juros platybėje plaka 
bangos, taip manyje vilnia- 
vo tai džiaugsmas, tai vėl 
nuliūdimas...

Labai daug pasididino 
mano laimė, kada taip ne
skaitlingame sesučių būre
lyje išvydau jau toli nu- 
plastenusių dienelių drau
ges. Nekuriu jūsų, sesutes, 
rankos, papuoštos aukso žie
dais, kas liudija, jog tai 
nešiojate šeimininkių parei
gas taip gausias naminiais 
reikalais...

Ir vėl prieš mane skleidė 
baisius šešėlius mano nelai
mė, kada jaunųjų mano se
sučių taip mažai tepažinau. 
Ak, tik aš nelaimingiausia 
ant šios pilkos žemelės!... 
Gal, už mano kaltes, vėja- 
lis mane čia atpūtė?... Jog 
taip garsiai aš, esu apdai
nuota justi motinėlių! Ki
tados garbingiausias krašto 
kaseles puošiauį o šiandie
na, gal, nekufioms mano 
jaunosioms ‘ sėsiitėms nei į 
šluotas ' nebetiksiu.;!’ 1 Pa- 

į anas toliausias 
— kaičios nešu

lį’ vysdaina, džiu- 
nepasitraukiančiai

stoviu ant rubežiaus jūsų 
garbingo vardo...

Bet kur jus? 
Taip neskaitlingas 
būrelis neįstengs
vis auginti. Tai vienas pa
kraštėlis, tai kitas — su
džius... O mano nuvytusios 
šakutės tavo, sesut’, gir
liandomis išdabintas diene
les ašarėlėse paskandins...

Kas bepapuoštų jauną mer
gelę,

Jai nukankintų žalią rūte
lę?...

žvelgsiu 
dieneles, 
randu.
dama,

Sesutes! 
manųjų 

manęs

Sesute! Ateik pas mane 
į darželį! Mes pasikalbėsi
me; mes 
mes tamsesnias ’ valandėles
paskandinsime - tviskančioj 
laimėj... Ateik, aš laukiu!...

M. D.

pasidejuosime;

DARBININKO SVEIKA
TA IR JO DARBO 

ŠIAI,
VAI-

Neapsakomai didelę nuo
skaudą padaro, darbinin
kams ir patįs iš to turi di
delius nuostolius tie fabri
kantai, kurįų įstaigose yra 
stoka tyro oro, kur tempe
ratūra augštai palaikoma ir 
kur oras pilnas nesveikų 
dausų. PaĮgal tos minties 
skelbia sanprotavimus C. A. 
Winslow, bijologijos profe
sorius iš vienos New Yorko 
kolegijos. Štąi jo tų san- 
protavimų kelios svarbes
nės ištraukos. i

Yra žinomi, kaip tai 
smagiau ir noriau darbinin
kai dirba fabrikė vėsiaisiais 
spalių rytmečiai^ nei kait
riomis liepos dienomis. Te- 
eiau atsiranda daug fabri-

.. . - > ...,,,
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Jungtiniai Amerikos Valsčiai, Anglija ir Francija padarė savytarpinę san

dorą ir nusprendė visokius nesutikimus visuomet pavesti Haagos teismui. Gal 
ir kitos viešpatystės paskui seks, o tuokart ir karai išnyks. Vaizdas perstoto mo
mentą, kaip Washingtone valdininkai po tuo- svarbiuoju aktu pasirašo.

kų, kuriuose viešpatauja 
nepakeliamas troškumas ir 
karštis ištisus metus. To
kiuose fabrikuose darbinin
kai dirba apsunkinti, nesu- 
maniai, sugadina daug pre
kių ir savo darbo prideran
čiai, kaip tai reikėtų, neat
lieka.

Su tokiais darbininkais 
fabrikantas visuomet tur) 
didelius nuostolius ir priva
lėtų į tai atkreipti savo do- 
mą.

Žmogus tai mašina, bet 
mašina opi ir į išlaukines 
sąlygas yra jausminga. 
Idant tą mašiną palaikius 
judėjime ir kuogeriausiame 
mitrume, reikia suteikti tas 
viskas, kas jai neatbūtinai 
reikalinga. O tuo neatbūti
nu daiktu žmogaus kiniui ir 
Organizmui yra tyras, gai
vinantis oras, turintis rei
kalaujamą drėgnumo nuo
šimtį. Kuriuose fabri
kuose stoka tyro - oro, 
<ur pilna dulkių, tenai 
serga džiova. Žmogaus 
plaučiai, neturinti pakakti
nai tyro oro, visuomet džio
vos bacilėms ^prieinami.

Jei ore randasi erzinanti 
gazai, dulkės ir stoka drėg
numo, tai tas viskas labai 
erzina švelnius plaučių au
dimėlius ir tuo budu viso
kių ligų perams yra leng
viau prie plaučių prisigrieb- 
;i. Iš to visko ir kįla di
džiausios darbininkų luo
mui nelaimės. Vidutinio 
žmogaus kūnas turi ingim- 
;ą atspirą prieš ligas ir juo 
kūnas randasi geresnėse są- 
ygose, tuo pasekmingiau 

atsispiria prieš savo neprie
telius, ligų perus, priešin
gai-gi visokioms ligoms var
tai buna atviri.

Kuomet United Stated 
tension Bureau, New Yor
ke, persikėlė į naują, 
šviesų ir erdvą bus
ią, skaitlius nepribuvan- 
čių į darbą darbininkų su
simažinęs nuo 18.736 lig 
10.114 sykių. Buste Ger
mania Insurance Co., New 
Yorke, buvo ir tokios pat 
pasekmės. Kuomet tos 
kompanijos biurai perkelta 
t šviesius ir erdvus namus, 
skaitlius sergančių sandar- 
jininkų visai išnykęs. Tos 
pačios kompanijos perkel
toj spaustuvėj raidžių rin
kėjai mažiau klaidų padaro.

Tos rųšies prirodymų yra 
šimtai. Ir kur tik yra ty
ras oras, tenai darbininkai 
savo darbais atneša dides
nius vaisius; jie patįs bu
na sveiki, o jų sveikata ga
li geriau naudoties darbda
viai. Abi pusės būna pa
kakintos.

HUMORAS.

Laimė.
Mokytojas: — Tas,) ką 

mes vadiname ausim, yra 
tai tik sudėtinė dalis; liku
sioji ausies dalis randasi vi
duj.

Mokinįs (į savo draugą): 
— Tai laimė. Nes jei ir 
toji dalis butų išlauko, tu
rėtų už ko daugiau tąsyti.

Vagone.
Jaunikaitis (dar labai 

jaunas) į kaiminką:
— Ar tamstai nekenkia 

durnai iš mano cigaro?
— O, man ne... Ale tams

tai, tai be abejonės.

Ne paikas!
Motina į mažą Vincu

ką: —
— Pabučiuok nešiotę ir 

eik gultų.
Vincukas: — Nepabu

čiuosiu, nes bijausi; tėtis 
vakar norėjo ją pabučiuoti, 
tai jam kirto veidan.

Stebuklingi vaistai.
P'adėkonė: “Jau du

mėnesiu mano pati buvo už
kimus, pasinaudojus tams
tos eleksiru, visai negali 
kalbėti. Meldžiu dar dvi 
bonkas prisiųsti.

Dėkingas N.”

Mylimas anūkėlis.
— Močiute, o kada mo

čiutė vėl sirgsi
— O kam reikia?
— Ba man reikalinga nuo 

piliulių dėžutė.

Iš rojaus išvarymo 
priežastis.

Katechetas klausia vieno 
vaiko, delko Viešpats Die
vas išvarė iš rojaus pirmuo
sius musų gimdytojus.

— Kadangi jam obuolius 
valgė! — buvo atsakymas.

Kam rėkti?
— Gelbėkite!... Plaukti 

nemoku!... — rėkė kokis tai 
upėje skęstantis žmogus.

— Ir kam tamsta taip la
bai rėki? — tarė į jį einan
tis kraštu koks jagamastis. 
— Aš taippat nemoku 
plaukti, bet tyliu.

Musų tarnaitės.
— Kazia, ar padavei žu

vytėms šviežio vandens?
— Ne, prašau ponios. Jos 

dar seno vandens neišgėrė.

Kazia: — Tu, Mariuk!
Kaip rašosi mėsa aviena?

Marinka: — Tu kvaila! 
Aviena nesirašo, bet 
gosi.

val-

Nepaliko žodžio.
— Tai ponia tikrai 

siskiri su savo vyru?
— Žinomas dalykas!
— Kodėl?
— Ai, ponuli, jis baisiai 

nepalaikantis žodžio! Tiek 
daug sykių užsikeikė, jogei 
pasirengęs del manęs 
mirti, o ligšiol gyvena.

per-

nu-

Pats savęs nežino.
— Norėčiau turėti usus.
— Kodėl?
— Na... norints žinočiau, 

kas esu: bernaitis, ar mer
gaitė !

— O dabar to nežinai?
— To nei mano mama ne

žino. Visuomet sako: Vai
keli, vaikeli... aš nežinau, 
kas iš tavęs bu»

I <

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS)
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

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

; Kas nori dienraščio 
; tegu pritaria laišku.

į 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.
gos; tiktai ant nelaimės tas greitai pra
eina ir vėl žmogelį nežinia kas traukia 
užrukyt. Delei to, per dienas ir naktis ne
meta rūkorius pypkio ar papiroso iš dan
tų. Neužganėdinęs to pageidimo, neužru
kęs į norą tabako, žmogus jaučiasi lyg 
piktas, lyg pailsęs, lyg sustingęs ir tt. 
Nors rūkorius tų ką tik minėtu aplinky
bių ydų nepriskiria tabakui, tik kam ki
tam, bet aiškiai yra žinoma, kad priežas- 
čia to, yra tabakas. Toliau, pripratusieji 
rūkoriai tankiai skundžiasi galvos svaigi
mu, troškimu, karščiu ir džiuvimu burnos, 
diegliu ir niežėjimu gerklės; balsas už
kimšta (delei to dainoriams bei giedo- 
riams nereikia rūkyti, daugumas nei ne
rūko) ; skonis burnoje negardus ypač ry
tais; tankiai rytais rūkorių troškina, o 
kad troškulį pratraukti, rūkorius užruko, 
tada dar blogiau jam palieka, bet jis gi
riasi — geriau esą. Negana ką tabakas 
nusilpnina norą valgyti, bet kartais rūko
riai visai pameta skonį, o su tuo drauge 
sugenda pilvas. Tad rūkoriai norėdami 
norą valgumą (apetitą) padidinti, geria 
degtinę kas dar labiau kenkia sveikatai. 
Ypač yra kenksminga ryti seiles laike rū
kymo, bet neužnuodintos seilės taippat yra 
brangus žmogaus daiktas.

Ant kiek kenksminga rūkymas taba
ko žmogaus viduriams ir valgio virinimo 
įtaisams, ant tiek-gi, dar gi daugiau pa
vojinga plaučiams ir širdžiai. Žmogaus 
širdis tai yra maždaug toks trikampis mai
šelis, kabantis krutinėję tarpe plaučių ant 
storų gyslų; ji yra padaryta iš mėsų, ga
li susitraukti ir išsiskėsti; ir taip, kai su
sitraukia viršutinė širdies dalis (širdis 
yra padalyta kryžiavai į keturias dalis: 
išilgai ir skersai yra perdarymai), tai iš
siskečia apatinėji, o kai išsiskečia apati
nėj! — tai susitraukia viršutinėj i ir tt.; 
nuo to priguli tekėjimas kraujo po viso 
žmogaus kūno gyslas, o žinoma ir gyvastis 
(visas kraujas greitai teka per žmogaus 
širdį, kuri, tai susitraukdama, tai išsiskės- 
dama varo kraują tolyn). Nuo ilgo var
tojimo tabako, širdies raumens pradeda 
mažėti, o į jų vietą ima augti riebuliai; 
tada perstoją kaip jai pridera darbuotis) 
suserga ir muša su permainomis: tai smar
kiau, tai lėčiau. Rūkorius tada pradeda 
jausti kairiame šone visai ties kairiu kru
tinės papuku skaudėjimą, nes ten yra šir
dis; apsireiškia dusulys, kraujas gyslose 
ne kaip reikia teka. Musų plaučiai su ger
kle, tai yra kvėpavimo įtaisai. Gerklė 
plaučiuose pasidalina į dvi šakas: deši
niąją ir kairiąją, per kurias kvėpuojama
sis oras įeina ir išeina, o plaučiai tuom 
sykiu tai išsiskečia, kaip orą įtraukiame, 
tai susitraukia, kada orą išleidžiame. 
Įėjęs įkvėpuojamasis oras į plaučius iš 
didžiųjų gyslų įlenda į mažesnes ir kuo 
mažiausias gysleles ir ten tam tikros prie- 
taisos ištraukia iš oro reikalingas kas va 
landėlę žmogaus kunui ir gyvavimui dale
les, nuo ko kraujas atsinaujina, pasidaro 
šviesesnis ir išleizdamas iš savęs jau iš
dirbtas nereikalingas daleles, kraujas tuo 
pačiu keliu jas atiduoda kvapui, kuris iš
neša lauk ir paleidžia, kaipo netikusias, at
sinaujinti į orą. Į tuos tai plaučius pa
tekdami tabako durnai iššaukia smarkų 
kosulį, ypač pas silpnų krūtinių žmones. 
Čia taippat, kaipir kad pati gamta duoda 
žmogui žinoti, kaipir pasako, kad plaučiai, 
suteikti įnešimui į žmogaus kūną tyro oro. 
nemėgsta karčių ir nuodingų tabako durnų. 
Kiekvienas žino, kaip yra sunku ir nema
lonu kvėpuoti kambaryje, kur daug prirū
kyta. Tuo labiau nedera rūkyti žmonėms 
silpniems ir su nestipriomis krūtinėmis, 
ypač džiovininkams, arba žmonėms palin
kimiems prie džiovos bei dusulio. Taba
ko rūkymas netiktai suteikia tokiems ligo
tiems žmonėms kosulį, bet dusulį, kraujais 
spiaudymą ir daugybę kitų kentėjimų.

Toliaus, tabakas labai blogai atsilie
pia ant žmogaus smegenų, tos brangiau-! 
sios musų kūno dalies, iššaukia svaigimą, 
galvos sukimąsi, piktinimą, vėmimą ir tt. 
Be to tankiai patėmijami atsitikimai, už- 
gavimo ir susirgimo klausymo įtaisų: au
sys pasidaro perdaug jauslios mažiausiam 
šnabždėjimui, arba atbukusios bei apkur
tusios. Galvos skaudėjimą, ausų, akių ir 
proto nusilpnėjimą tankiai sauna ir tie.

kurie tarpe rūkorių gyvena ir yra pri
versti iš jų tabako nuodais permirkusių 
plaučių išleistais durnais kvėpuoti. Rūko
rių akys taippat nemažai turi nukęsti; ta
bako durnai, patekdami į akis, padaro 
skaudėjimą, peršėjimą, ašarų tekėjimą, 
blakstienų uždegimą ir paraudonavimą. 
Buna atsitikimai, kad rūkoriai apjanka, 
visokį daiktai jiems išrodo kitokios spal
vos, o galiaus ir visai palieka akli. Vie
noje Paryžiaus mokykloje tapo patėmyta, 
kad akys buvo sveikiausios tų mokinių, 
kurie nerūkė, o rūkančiųjų akys buvo su
silpnintos ir greitai pasidavė visokioms 
akių ligoms. Abelnai reikia pasakyti, kad 
žmogus, kuris turi skaudamas akis, suvi
sai neprivalo rūkyti, bet ir saugotis ištolo 
tabako durnų, kurie ant akių blogai veikia.

Rūkoriams tankiai pasidaro ant lie
žuvio, ant lupų, iš viršaus ir iš vidaus 
burnos mažos žaiždelės, kurios ilgai neuž
gyja ir tankiai pereina į baisią vėžio li
gą. Dantys nuo tabako pajuoduoja, ypač 
krūminiai, greit genda ir skauda; taba
kas neapsaugoja dantų nuo skaudėjimo, 
kaip kaikurie rūkoriai mislija; dantis vie
noda^ skauda kaip rūkantiems, taip ir ne
rūkantiems, kurie tik savo dantis čystai 
neužlaiko; na, o juk tabaką rūkant ir per 
dienas ir naktis nemetant iš dantų pypkį 
ar papirosą, kaip gali būti dantys čysti ir 
švariai užlaikomi...

Jaigu, kaip išviso ko matome, taba
kas taip kenksmingas ir pavojingas suau
gusiems stipriems vyrams, tai jis dar 
kenksmingesnis ir pavojingesnis moterims 
ir vaikams, kurių kūno sudėjimas daug 
silpnesnis, negu suaugusių vyrų. Pas mus, 
Lietuvoje, tabako rūkymas tarpe moterų 
dar neįėjęs į madą, kaip ana Rusijoje, — 
ten ruko daugybė moterų ir mergaičių, tar
pe apšviestųjų ir tamsuolių. Nuo savo po
nių išsimokina rūkyti tarnaitės, virėjos ir 
vaikų auklėtojos. Užsieniuose (už rube- 
žiaus) labai retas atsitikimas sutikti rū
kančią moterį: ten visur rūkymą skaito ne
pritinkančiu moterims daiktu, o Rusijoj, 
mat, moters skverbiasi prie lygių su vy
rais tiesų, tai ir vyrų ydas stengiasi pri
sisavinti. Maža dar to, vokietaitės, pran
cūzaitės ir anglikaitės neleidžia dargi vy
rams rūkyti svetainėse arba kambariuo
se, kur daug žmonių yra; kas nori užsirū
kyti, tas turi išeiti laukan, tokia jau ten 
nuo. senovės mada įvesta. Kad ir Lietu
voj moters lietuvės įvestų tokią madą, tai 
but gerai. Rūkanti moteris dar labiau 
kenkia sau ir savo vaikams, negu vyras, 
nes savo vaikus nešiodama ir žindydama, 
juos tikrai užnuodija nikotinu. '

Visi tie kenksmai, kurie apsireiškia 
nuo rūkymo tabako pas suaugusius, pas 
vaikus rakančius apsireiškia daug smar
kiau ir baisiau; didesnis buna nusilpnė
jimas, galvos svaigimas, nemiegojimas ir 
tt. Be to dar patėmyta, kad vaikai, pir- 
miaus gerai mokinėsi, kaip tik pradeda rū
kyti, tada perstoją sekesi mokslas, darosi 
išdykusiais, sutingusiais, nenaudais ir tt. 
Rūkymas tabako vaikų amžyje yra baisus 
blogumas, kuris neduoda prigulinčiai plė
totis kūniškai ir dvasiškai jaunam, augan
čiam kunui. Vaikai ir jaunikaičiai tan
kiausiai išmoksta ir papranta rūkyti lan
kydami mokyklas, kur visada rūkorių 
yra, ypač, jaigu dar patįs mokytojai ruko 
ir, lyg ant juoko, vaikinams draudžia rū
kyti. Apie blogą tabako intekmę ant mo
kinių vienas daktaras priveda šitokius pa- 
tėmijimus: Iš 71 vaikų, augime nuo 9 ligi 
15 metų, rūkančių tabaką, 27 buvo silpni, 
suliesę ir palinkę prie visokių ligų; 22 tu
rėjo širdies mušimą, blogą valgio virini
mą ir buvo linkę prie svaiginančių gėralų; 
12 kai labai tankiai „bėgdavo kraujas iš no
sies; 10 labai blogai miegojo, nes per nak
tis negalėdami užmigti išsivartydavo, tik
tai vos švintant šiek-tiek akis sudėdavo. 
Labiau vaikams kenkdavo rūkymas nuo 
9-rių ligi 12 metų, negu vyresniems. Taip 
esant, reikėtų tėvams, globėjams ir moky
tojams saugoti vaikus nuo rūkymo kaip 
uuo ugnies, netiktai žodžiais, bet ir pa- 
veizdais.

Pagal tyrinėjimus mokslinčių ir neku
riu daktarų pasirodo, kad rūkymas tabako 
turi intekmę netiktai ant kūno sveikatos 
rūkoriaus, bet ir ant dvasios, bei visų dva
siškių jiegų. Toks žmogus, kuris nuolatos 
tabaką ruko, uosto ar čiulbia, tankiai be 
jokios priežasties darosi nenaudu piktu, 
ir neganėtinu iš aplink esančių žmonių; 
toks pameta norą dirbti, kasžin ko jam 
reikia, ieško priežasčių prie ko nors pri
sikabinti ir tt.; bet pasirodo, kad to viso 
priežasčia buvo tas, kad rūkorius nepas-

KATAtlOGAS
Knyg^Išjlisti?

“Kataliko”
del Lietuvišku Mokslainių 

ir taip kitokių vi- ?■ 
šokių.knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. • Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų Šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevtčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 

. lietuviškų mokykit l Ji paranki 
, ir tiems kurie noil gerai išmokti 

lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. Kaina dmtuose audekli
niuose apdaruose..................... 50c.

2 LEMENTORIUB. - ‘ Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
moklnimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, 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. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

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

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

6 NAUJA SKAITOMO KNYGA Lie
tuviškoms Moksiainėms Ameriko
je. Dalis HE1 Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti -vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 
ee apdaruose ....... ................... 65c.

7 ŠVENTA ISTORIJA.; Senojo ir
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamal 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio Ugi pradžiai krikš
čionybės/5 Pusi. 180. J1Kalna 
drutuSse apdaruose .. .............. 50c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti- laikų. Pust.
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 padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina ........... ........................... 25c.
Ta pati apdaryta .................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo kokj 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoholiški gėrymai. Pusi.
23. Kaina ...;..................... 10c.

12 APSĄ K IMF. T J AI. Keturi pui
kus apsakymėliai. ■’ Surinko ir 
išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai
na ........... . ........ . ..................... 25c.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At.
Bitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienkievič. Išguldė Lap- 
čaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .......... 16c.

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

aai sauna ir tie, (Toliau bus)

...

15 CIECORTUS DOMICIJONAS IR
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micljonul. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirihkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandati -Ryme. Pusi. 
217. Kaina  ............... 35e.
Ta pati apdaryta .....................50c.

16 DANGUS. Kagalls. Flamarion
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astro.ioini.'a — moks
las apie pasauli.'. .Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokių įtekmę f,turi yiena ant ki
tos. Knyga 'yra 'moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ....... . 75c.

17 GELŽKELIS. į Pagal svetimus
rašinius parašė k. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžKelio Anglijoje, ir 
klintis, kokias tarėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina r....... ................ 10c.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. /Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų vilių garsaus’ mūsų 
poeto K. S. jj’Pusl. 21. Kaina 10c.

18 GRAUDUS) VERKSMAI, arba 
pasibudinimasf prie apmitiiyjimo 

i Kančios Viešpaties Jėzaus Kris- 
•t taus. Pušy 20. Kaina ......... Su

-iTT-tf *'• t

20 GULIVERO KELIONĖS , neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Y; a tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie t.-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 
padėjimų. Pusi. 50. Kaina .. 25c.

22 HUMORAil IR SATYRA. Su
taisė P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei busi nuliūdęs paimk tų 
knygų, 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 19 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

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 KATORŽNINKAS. 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 
šių knygų ne tiktai ką smagiai 
praleisi laikų, bet dar įgysi sau 
naudų ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. £96. 
Kaina ....................................... 50c.
Su apdarais ............................... 75c.

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

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija iš Mag
delės”. šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytojų. 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.

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
kiškų parašė P. B. Apysaka apie 
žydą, kilris nupirko malūnų del 
“gešefto”, bet vėtra malūnų su
laužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pi
nigus. Labai juokingas aprašy
mas. Pusi. 64. Kaina ......... 25c.
Apdaryta ................................... 40c.

45 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.

32 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pa
gal F. Hoffmanų 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. PubI. 256. Kaina 35c.

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

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

36 PONAS TVABDAUCKAS, 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.

PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rų 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 .. . . . ............ 76c.

-?£> RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis” ir “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 jų gali skai
tyti kaip dievotas, taip ir laisva
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
prasčiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrų teisybę, daduota šv. Rašto 
ir giliai apmąstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 
viską kiekvienas skaitytojas ant 
valandėlės pažvelgs j savo buVį ir 
tuokart gal kitaip manys apie am- 
žinasti. Viskas parodyta ant pa
veikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina ... ...................................50c.*
Ta pati apdaryta .................... 75c,

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

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

L 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.

1 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 VTLIS. 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 NICHHJSTŲ. 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 S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi.
50. Kaina .............................. 20c.

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

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

31 DEVONIŠKIŲ KRYŽIUS. Pui
kus aprašymas apie kryžių, stovin
tį Devoniškių kaime, Suvalkų gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 439. Kai
na ...............................*..........' 10c.

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

33 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. v1900 m. Pusi. 166. 
na ...................................

Kai- 
$1.00.

$1.25.

“KATALIKO” AGENTAI,

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GENER ALISKAS 

AGENTAS.
Turi tiesų užrašinėti laikraštį “Ka

talikų” ir priiminėti už jį prenume
ratų, rinkti drilkus ir apskelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
linigus, taipgi pardavinėti namus ir 
otus.

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

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

"Kataliko” Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth A V.

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

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

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

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

J. Pakarklis, 1032 N.Washington st.

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

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

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

Apdaryta
65 EDGARAS, arba nuo ateizmo 

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

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

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

DU BOIS, PA.
WATERBURY, CONN.

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

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

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

Jos. Rickis, 781 Clifo’.d Av.

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

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Waiiace St

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

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

BAYONNE, N. J.
Joseph Zujus, 500 Broad

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

St.

Av.
Ct.

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

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

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

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

St.
St.

2345 W. 20 
3036 Union 

3952 W. Lake 
1521 N. Ashland Av.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl.

3241 Illinois Ct. 
3222 Auburn Av.

SO. OMAHA, NEBE.
P. Versaeki, 261 So. 33rd

St.
St. 
st.

St.
CLEVELAND, OHIO.

P. Szukys, 1408 E. 25th
CAMBRIDGE, MASS.

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

CHICAGOJE, ILL.
j.l’auanevivze. 670 W. 18 St 
J. Fališkas, 345 Kensington Av. 

M. Kailis, 1607 N. Ashland AV.

St.

st.

M.

P.
SO. BOSTON. MASS.

Mikalauckas, 248 — 4
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makarevieze, 255 Wallace
e.

D.
ELIZABETH PORT, N. J.

Boczkus, i,ll — Its

St

st

st

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta.
3. P. Mlszkinis Co., 25 Arthur "*
Jehu J. Ramanoskl, 135 Ames

St. 
St

Rašydami užsakymus ir 
siunčiant pinigus visada už
dėkite šitokį adresą:
JOHN M. TANANEVICZ,

3244 So. Morgan St.,
.... . Chicago, UI.

BROOKLYN, N. Y.
A. Plaehocky, 87 Grand

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

St.

St

A.

LAWPENCE, MASS. .
F. Svirta, 31 Union
Ramanoskl, VVįį Oak

LOWELL, IIASS.
Stakeliunas, 69 Charles

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

St 
St

St

8
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KNYGOS MOKYTIS AN6LIŠKĄ KALBĄ.
Praktiškas Angliškos Kalbos Eaukvedelis pasimokinlaui skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis. parengtus 
naudai tą, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina....... . .  .25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rąšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Pilie
čiu”, Yra tau praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias .lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasitikti Jungtiniu 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina.......... ....................... -..........  $1.00
Apdaryta....-......... ........ ............................................... $1.25

Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus-.

I

I

!

I

T

A

| KIŠENINIS

| ŽODYNĖLIS
“j LIEUmSUt-HtUSlK

IR
•Į tiKUSUHKEilžtlS

3S*

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
lišktis irAngliškai-LieUrviškas. Žody
nais sutaisytas taip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galim* 
nešioti mažam kišeninį. Popera kny
gutės plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausių šaltiniu ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika
lingas atlikimui kasdieniniu reikaliį, 
todėlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės. " s

Prancūziškos skurelės apdaruose.. .$1 
Audekliniuose apdaruose.............. 75e
Užsisakydami kokią nors knyga visa

da adresuokite:

JONAS M. TANANEVIGZE, Ag°o MORGAN iVc

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
IS 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 apžiūrėti ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekęs.
Pirmi: rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 

Nedėliomią nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Comer Wood Str.

THE FALCON CIGAR FACT.
“v vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geri ausi n n —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av.,

Chicago, Hl.
Tel. Yards 173J.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

SAM YOCIUS
637 Collinsville Av., B. St. Louis, m

DR. J. L. ABT
FasekmingiaUsiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

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

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

Telephone Canal 37

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienoje spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad psgra- 
žintų kiekvieno lietuvio stabų.

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

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

D. L. K. Vytautas, 22x28 .
D. L. K. Algirdas, 22x28 . .
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .
Simanas Daukantas, 22x28 .
Dabartinis Dopežius, Pijus X, ko- 

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

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

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

a

vKOVA TIES

ZALGIRIAIS
i

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai jubilėjinis 
metą sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstai o D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovų su kryžiuočiais 

i j 1410 metais, kuomet kryžiuo- 
į čią galybė galutinai sumalta 
i ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
, veikslas išleista turtu ir spau-

* da “Kataliko”.
E Tokio paveikslo niekur nega- 
E Įima gauti. Pageidaujama, i-
* dant tasai jubilėjinis paveiks- 
X las papuoštų kiekvieno lietu- 
X vio namus, o ypatingai, kuo- 
S met šiemet apvaikščiojama
* 500 metų sukaktuvių jubi- 
; i. Įėjus.
! j rarelduoda labai pigia!. Perkant “Ka-

500

I

i

k

!

>

!

tetiko” rtdaltciloĮe, ant vietos, pa- 
velfcslas leiuoja tlkžoc. Su prlslun- 
ttmu tn kitus miestus, 30c. Agen
tams, Imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su j/nigais siųskite 
“Kataliko" išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas ’ laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent- Už jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis "ovanri prie lai!-odelio.

EXCELSOR WATCH CO.
904 Ath.-iaeum Bldg, Chicago, Ill.

35c.
35c.
35c.
35c.
35c.

R. S. IVASZKEVICZE

1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO

IR OBUOLINĖS S AIDĖS

g K. MAKAREV1CZE

LPUIKU° SA LIŪNĄ
Labai gardi arielkai e, szaltas bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai,

255 Wallace st. New Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

Telephone Oanal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijq ir tt.

668 W. 18th St- Chicago, I1L

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

as nethri auk vines. Pakeleivingi 
ig:i a.cilanke prie mi sų, o mes Jums

pa-duosime atsakančią vietą pailsi ir 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,

Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.

Geriausias Eankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Job vardas yra."

^Vienatinis savo rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri*5 
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo, 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : > Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai] 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. 9 Yra tai praktiškiau-^ 
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo’ 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra,’ 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 

‘lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje? 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu. Ameriki 
{Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.
r Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip;;

JONAS M. TANANEVICZE
5244 So Morgan St. Chicago. 111.

PARMOSI PARMOS!

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko 
Ironijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
Ir Apdirbimo žemės’t. Šita lietuviška 
tcolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigan© valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu- 

i vingų upelių. Žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 

Į 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 brangia.ua. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

i

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA
-DAGISĄIA

SATYROS IRJUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
»I šeinis, kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
getams lėšųoją $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu ‘ ‘Dagį” tuojau užsi
rašei l Pavienis numeris tik 10c.

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

«‘‘DAGIS"PUBL.CO.
3244S.M0RGANST.CHICAGO ILL

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

Toj knygoj atrasi daugiau juoką nei dešimtyje 
humoristiską laikraščių per 10 metą; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerą patarimą 
ir pasargą, nei visose virtuvių knygose ir tt.

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

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 
medžią pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtą centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilną 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 centų išsirinkti kitokią knygą,

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

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

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

4080-82 Archer Aveaue . Chicago, III-
Szaka 3036 Archer Ave. TeL Drover 1323

CHOPIN Klauskit 
, ChopenlOc 
t cigarų, nes 
* padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BA^TKOWIAK
.Išdirbėjęs

4934 So. Paulina St., Chicago, DL 
Phone Yards 4154.

■ *i ■'

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
daktaras! KIŠENIUJE.

Su paveikslais/ ■ naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
lig1! ,gražiai- apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ca po 1 dol. Tį knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
: at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui/5

M.!>?ALTANAVIČE : 
51 .Mįlbury ^Pt., Worcester, 'Mam.

...
-. Telephone Yards 157

DR. J. N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai gydo moterų ir 
vaiku ligas.

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

4801 Ashland Ave., Chicago, UL
(21-33)

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan;

Russian-American 
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8% d. j Rotterdam 11% d. į Libava
III klcsa $29.00 III klesa $30.00
H klesa $45.00 H klesa $47.00
I klesa $52.00 I klesa $62.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

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

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

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

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

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

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

LIETUVIS KRIAUCZIUS1
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 
a dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
šokią ceikią; priegtain senas < 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir k-var- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

drapa- 
k-var-

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

t Broliai neeikit pas žydą |
, Mes šiuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo-

jam čystinanr ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotą ant par
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygą ir paveikslą.

I III L Mgta ita-tairh. ;»

HUMORĄ IR SATYRĄ.
į, Pinigus šiązdamas adresuok taip:

JONAS M. TAMNEVICZE
8244 So- Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs 1)2.00, gaus tą? juokingą knygių ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

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.

ŽODYNĖLIS
L1ETUV1ŠKAI-AHGLIŠKAS 

v ’RAHGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo

dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygute yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlengvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirka 
o nesigailės! x

Prancūziškos skureles apdaruose......... $1.00
Audekliniuose apdaruose______ ______ 75c

'' MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. 18th St., Chicago, III..

DR. A. L. GRA1ČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

9



! KATALIOGAS KNYGĮT.

£6 FINAI IR JŲ GYVENIMAS, 
Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi

Į daili apysakėli. Vilniuje, 1893.
j Pusi. 38. Kaina..........................  15c

E7 GRAŽI VAIKŲ KNYGEL5. VH
i riuje, 1891. Telpa čia 2o gražios
i pasakėlės, surašytos del Lietuvos 

vaikelių. Labai naudingos pasi-
' skaitymui jaunuomenei. Surašė 

kunigas kanauninkas Krištofas 
Schmidt. Pusi. 53. Kaina .. 10c.

68 GRABNYČIŲ ŽVAKE. Flaman-
drų Tautiška Pasaka. Vertė J. 
B. Tilžėje. 1901 m. Puiki pa
sakaitė apie tūlų ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na....................................................... 10c.

69 GRAŽUS PAMOKINIMAI. Iš
leido Giedris. Bitėnuoe, 1894. m. 
Šioje knygelėje telpa gražios ir 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaitės: 1. Sidabro stiklinė, 2. Anū
kė, 3. Įkirus Petriukas. Pusi. 36. 
Kaina ..............................................  10c.

70 GAILUTIS. Mielaširdingas Ku
nigaikštis. Pagal senovės pasa
kos parašė D. T. B. Mahanoy 
City, Pa. 1906 m. Pusi. 62. 
Kaina ................ *......................... 15c.

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

72 GYVENIMO VAIZDELIAI. Chi
cago, Ill. Šioje knygelėje telpa 
sekančios devynios gražios pasa
kaitės: 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 ................................................. - 15c.

73 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti apy
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plvmouth, Pa. 1906. Pusi. 
225. Kaina ................................... 50c.

74 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy- 
iaka .mūsų dienų). Aukauja Bro
liams Lietuviams Musė. Ply
mouth, Pa. 1900. Labai graži 
apysakaitė iš laikų tautiško lietu
vių atgijimo. Pusi. 56. Kaina 10c.

75 ISTORIJA APIE GENOVAITĘ. 
Labai gražus ir graudingas apra
šymas apie Genovaitės vargus, rū
pesčius ir stebuklingą Dievo surė
dymą ,kaip Jis geriems 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 ir apie Petrą Kareivį 
Grapą . Visokie atsitikimai, nu
liūdimai ir linksmybės, laimės ir 
nelaimės su atmainoms be skurs- 
tant ant šio svieto. Tilžėje, 1907 
m. Labai gražus aprašymas. Pusi. 
48. Kaina .................................. 15c,

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

UI PAJUDINKIME VYRAI ŽEMŲ. ? MMBESESES1

90 KRYŽIOKAI. Istoriškas aprašy
mus. Henryk Sienkewicz. Lie
tuviškai i’giddė Jonas B. Smelste- 
ris. Tomas I ir II, Mahanoy. 
City, Pa. 3902 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.

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 (Gruen- 
■waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai sumušė kry
žiokus ir panaikino jų zokoną. Jo
je yra ir tos kovos paveikslas. 
Pusi. 1034. Kaina ........ $2.00.

92 KRAUJO SĖJA. Apysaka iš
laikų karės Maskolijos su 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 Bergarae. 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 Vsevolod 
Garšin. Vertė A. L-lis. Labai už
imanti apysaka iš laikų karės mas
kolių su t.'.rkais. Chicago, Ill. 
1906 m. Pusi. 81. Kaina .... 20c,

96 LIETUVIŠKOS PASAKOS
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis I. Chicago, Ill. 
1908. šioje knygoj telpa 141 la
bai gražių juokingi) 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.

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS
Y VAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis II. Chicago, 
Ill. 1904. šioje knygoje telpa 
205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis Tankius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 330. Kaina $1.25.
Ta pati apdaryta .................. $1.50.

98 LIETUVIŠKOS PASAKOS
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Chicago, Ill. 1904. 
Dalis III. šioje pasakų dalyje 
yra surašyta 206. Surinktos jos 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi. 333. 
Kaina ........................................... $1.25.
Ta pati apdaryta drūtais apda
rais. ..............................  $1.50.

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba-

Apysaka. Parašė Vengriškai Mau- 
rikis Jokai ,o trumpai perpasako- 

•jo lietuviškai A-iš-B, Puiki“ ipj* ' 
saka apie tautišką atbudimą ven
grų. Knygutė verta perskaitymo .L 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėje.“ 
1892. Pusi. 103. Kaina ..ii 20č.

142 PASAKA APIE KANTRIĄ 
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antoninus, 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.

113 PASAKOJIMAI ANTANO TRE
TININKO. Parašė vysk. M. Va
lančius. Naujas pataisytas išleidi
mas. Vilniuje. 1906. Gražus 
morališki pasakojimai verti per
skaityti kiekvienam. Push 112. 
Kaina................................................. 25c.

114 PALANGOS JUZĖ. Parašo 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 žomnėms. Pusi. 64. Kai
na .......................................   15c

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

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

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

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

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

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 tri
juose tomuose. Shenandoah, Pa. 
Tomo pirmo pusi. 278. Kaina $1.00.'

123 Tomas antras pusi. 224 .... $1.00.

124 Tomas trečias pusi. 302 .... $1.00.

Prie išsisukimo, Su- 
durdimo, Perimti! į 
muskulu. Skausmu- , 
Romatizmo, Neural- I 
gijos ir panašiu kan- 
kiu niekas taip greiti 
nepamačina, kaift-^-. 
sutepimas su 
PainExpeleru f 
Gaunama v*oom ap- f Mlf 
tickox ut ir ioe.
F.Ad.Richter& CofjL

mew yorkĮ
Tėmyklt 

ant Ankara 
ženklo ap
saugojimo.

£
DYKAI RODĄ DEL VISŲ

Antanas Bankus duoda visiems lie
tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna į mus naują miestą Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldermanas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

Taigi, katrie lietuviai norite va
žiuoti į mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri
koj, ir norite užsidėti biiaį, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apg?.uBH/i- 
sokiems agentams, bet atvažiavę pri
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane,/ o aš duosiu ro
dą ,kur galima darbą greičiau gauti.

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

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

Gary, Indiana.

Dr. G. M. Glaser
Šluomi apreiškia pagodotal vlsuo- 

menial, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nav'ausials 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšoL Pasi
tikėdamas, Jog gerbiama publika ir to
linus mani rems, estų, namie ant kiek
vieno parriknAvimo ,,dieną ir naktį. 
Eslu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi iu pagarba

Dr, G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.
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PRAKTIŠKAS

L rąnknSdelis J■^į PASIMOKINIMUI
SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 

! ANGLIŠKAI - M

ZT

(^SpAUDiTiR Lėšomis t

fŠ^KATALI KO"SS»|
3244 So. Morgas St CHICAGO ILLINOIS f

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,

Telephone Yards 2716.
Ura vis^pa^ 

JUOZAPA RIDIKĄ.

78 ISTORIJA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, Pa. 1904 m. Labai 
puikus aprašymai apie išguldy
mus įvairių nuotikių 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- 

“*»siAe -(dūšias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa
ne vėžyj — pagal .panevėžiečių 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

$0 IŠGULDYMAS SAPNŲ. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1895 m. Kaina ....................... 10<

81 Iš MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašė D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi
čius. (Su autoriaus paveikslu). 
Platus bijografiški apipasakojimai 
nekuriu Lietuvos vietų. Labai 
naudinga knyga. Chicago, -Ill.
1905 m. Pusi. 301. Kaina .. 75c

82 Iš PO BUDELIO KALAVIJOS 
ir Kajimas. Dvi apysakos. Para
še M. Cerneda. Vertė V. Staga
ras. Plymouth, Pa. 1894. La
bai užimantis ir pamokinantis ap
rašymas. Pusi. 256. Kaina .. 50c

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

84 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. Kaina 15c.

86 JUKŲ KNYGELĖ. Surinko J.
K. Shenandoah, Pa. 1900 m. La
bai dailus surinkimas visokių juo
kingų apsakimėlių. Poąl. 95. 
Kaina ........................................... 15c.

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

tb KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų dienų. Parašė A. V. Vilniu
je. Gražus apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; apie gu
žynes ir tt. Pusi. 27. Kaina 10c.

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 pralinksmįsite 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 
kariavimą, Chicago, Ill. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra

šymas. Pusi. 44. Kaina ...... 15c.

101 MAXIM GORKIJ. 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 
Pnsl. 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 AURELIJONAS. 
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Vertė Vytautas. Tilžė
je, 1899. Labai gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis ir 
kaip tvirtai jie laikėsi savo ti
kėjimo. Pusi. 82. Kaina .... 15c

106 NAŠLAITĖ. Ne pasaka. Pa
rašė Lazdinų Pelėda. Tilžėje. 
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 musų broliais lietu
viais musų tėvynėje. Pusi. 76. 
Kaina ........ .................................. 20c.

109 OLGA LTUBOTAVIČIUTĖ.
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų. 
Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago. Pnsl. 
40. Kaina ..................  10c.

110 PAMOKSLAI GRAŽIŲ ŽMO
NIŲ. Kun. A. Totoriaus. La
bai gražios ir pamokinančios pa
mokinančios pasakaitės. Shenan
doah, Pa. lt$0. Pusk 95. Kai
na .............

125 ROBINSONAS KRUZTUS 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 SAVIZROLAS. 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 darbininkų 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 ’ STRATA. Labai puiki mora
liška apysaka. Išleido D. T. B. 
Mahanoy City, Pa. 1896. Pusi. 
111. Kaina ................................... 25c.

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

131 TALMUDAS ŽYDŲ su priglau
dimu knygelės “Musų Žydai”. 
Ketvirtą kartą išspaustos žemai
tiškai Vilniuje 1861. Pusi. 52. 
Kaina............................     10c.

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 
elgetą, 11- Velnio išpažintis ir 12. 
Smertis ant nosies. Visi apsaky 
mai labai užimanti ir pamokinan-

* tt Pusi. 156. Kaina ............... 80c.

134 TRIS VALKIJOZAI. Staliorius 
Lentutė, šiaučius Skarelė ir kriau
šius Knipkutis. H. Išmintinga 
Rodą. m. Apskelbėtojas. Para
šė D. T. B. Mahanoy City, Pa. ■ 
1898. Labai užimančios juokingos 
pasakaitės, vertos perskaityti kiek
vienam. Pusi. 63. Kaina .... 25c.

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 So. Morgan St, 

Chicago, HL

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS BASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

Drūtuose audekliniuose apdaruose sy 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, geraiišro
danti, gera spauda. Kaina su prisien- 
timu ...... f..... ......... .... $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:

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

- y

f Q r CfLf.O
Memorial Bella a^pedaltr-

IMtaa. Ml

JOSEPH ZARAMSKI 
1096 Washington St., 

GARY, IND,
Pardavėjas puikaus Vy

no, Likerio ir Cigarų.
(32—35)

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

M. K. WHKEWIOZE,
3225 S.HAESTED 81. CHICAGO, Ui.

Mes turim geriausius $IO siutus

ANT WEST SIDES

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

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

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

Vyrų Siutai nuo $7-50 iki $28*****
MORRIS & GOLDSCHMIDT

CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 
1922 iki 1952 So. HeJsted Street, - Chicago, Ill.

ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
State ^Street
Tel. Oakland 1441

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

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

Home Pilone 5672.

J. W. Zacharewlcz, 
Notary Public, Real 
Estate Ir Insurance.

Bxaminavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 
timtailtį.

911-33rd St.
TeL Yards 5423

Kartus Laszai Del Skilvio.
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! J

Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio. Yra tai vienatinS 
gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu kratinėje, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomią 
ligomis ir tt.

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

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje. į
Mano adresas tokie: ’ ° _______

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

a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —nc
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

f

Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčla.
---------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA;----------------------

AMERIKOJ 'metams $2.50 I
Epušei matų $1.25

ETTBOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-Lunvrvj [ joj ir Škotijoj 15 §. Prūsuose 15 m. Į

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., Mahanuy City,
3 Ji

■ III M .

10



TALIKAS
LietuvisOI0EUB FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

«« ASHLAND «*■.

Kleker’s Photo Studio

CHICAGO.1645 West 47-th Street
ant

20 metų senas laikraštis3244 SO. MORGAN ST.

LIETUVA”
Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill.Atyda.

.Jomanto,TAUPYKIT PINIGUS.

patystese:

Chicago, Hl.

3252 So. Halsted St

Apsaugojam nuo Ugnies

Tik $225.00 ir aukščiau
Chicago, 111.3244 S. Morgan St.

2334

ant

ANT PARDAVIMO.

Dabar yra geriausias laikas pirkti šiuos lotus,

Atsišaukite prie savininko

J. M. TANANEVl^c
Ch icago3244 S. Morgan St

Kasierius. sime.
KOMITETAS.Padėjėjas,

Tel«phon«:Yards 1454
PAIEŠKOJIMAI.

WM. E. FURLONG Išgydo, kad bulin snlkas

FIRE INSURANCE

3502 ScxHilsted Street, Chicago, III.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

$2.00
$3.00
$1.00
$1.50

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

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

2002 w. 22 st.

tiktai ant pirmo

REŽISIERIUS THA'i’. 
Martinas Z. Kadzlevki 

3244 So. Morgan

Kataliko” Kliubo

VYRAI! =5! Dr. Zl NS

Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 
pašto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

Vanduo visur ant lotų įvestas. Geriausia proga

Ant pardavimo bačerųį i# grosėrnė 
geroje vietoje ir biznis penai išdirb
tas. Parsiducs pigiai, nes’ sašinfakas 
turi neatbūtinai išvažiuoti į-Tėvynę. 
Gera proga. 'Atsišaukite po antrašu: 
B. Waidzunas, 2396 Blue Island Ave., 
Chicago, III. (30—32)

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

Honore St. 
:kas, Prot Rašt,

Europoje ir kitur 
Pusei mėtų: Amerikoje 
Europoje ir kitur

Adams & Wabash Ay.<-<>

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

Administracija Draugystes 
Lietuvos Sūnų No. 1.

PASTABA:; Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertės $3.50.

Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką“ ir paveikslą Kovos ties

Administracija Dr-tčs
Stanislovo V. ir K.

Administracija.
EDWARDSVILLE, PA.

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

J. K. Chmieliauskas, raštininkas, 
3231 Auburn Av.

Paieškau Agotos Kamenekienės, pa
eina iš gilinės sodos, Raseinių pav., 
Kauno gub., Aržvilko parapijos. 
Apie 6 metai kaip Amerikoj, gyveno 
Chicagoj, dabar nežinau' kur. Aš pa- 
ieškotojas turiu vedęs moterį Oną 
Sabaliauskaitę, jos sesers dukterį, Vi
duklės parapijos ir Viduklės miestelio. 
Abudu atvažiavom Amerikon 
me svarbi} reikalą. Ji pati 
kitas malonėsite duoti žinią 
adreso:

J. Jurgaitis,
1718 S. Jefferson St., Chfifego, Bl,

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

Mo:. Stragis Pirmsėdis. 
446 Main St. 

Jonas Kučinskas Raštin. 
238 Slocum St.

Chicago, Ill
RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

Reikalaujame moterj-pardavėją į 
moterišką galvos parėdu krautuvę. 
Darbas nuolatinis. Atsišaukite ypa- 
tiškai. Mrs. Vai. J. Perlovski, 1721 
W. 47 St., nuo Union Liberty Kurn.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

»na. Meldžiu

LEE PARK, WILKES BARRE, P 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

" 78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautls, Kasierius, ’
R. F. D. No. 1 Box 17L

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

..............  _____ i,______.---------------------------... . tuper 14metą
esant specialistą vyrą ligų. Jaigu tainstos padėjime yra dar viltis, tai aS tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiška! ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų.
Nemokėk už napasokmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

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 mažą į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvės nuo 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jūsų fotografiją į rėmus.

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

Silvestras Pileckis, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

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

Juozas Šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ligos.
A4 tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista

Juozapas Norvilas, 
201 Charles St., Scranton,

Paieškau savo pusbrolio Petro Sa- 
baičio, paeina iš Vilniaus gub., Tra
kų pav., Daškonių sodos. Meldžiu kad 
jis pats atsišauktų arba kas kitas 
apie ji praneštų po antrašu:

Ignacas Sabaitis,
S. Oakley Ave., Chicago, Ill.

(32—34)

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Stanislovo, V. ir K., tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedė- 
lioj 13 d. Rugpiučio 1911, 1-mą vai. 
po pietų, šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, 46 ir Wood gatv. Kiekvie
nas privalo pribūti, nes turėsime daug 
naujų reikalų del apsvarstymo.

Paul P. Baltutis, sekr., 
3244 So. Morgan St.

Reikalaujame 2 pardavėjų į krautu
vę. Gera mokestis, nuolatinis dar
bas. Turi kiek kalbėti angliškai. 
Klein Bros., Halsted ir 20th Sts.

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

(31—33)

Administracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.

Ir-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

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
ja .. (30—32)

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- 

Su godone, 
(31—32)

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, Kaslerluą, 
4513 So. Wood St

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., Chieag?, Dl. ' (36—32)

Paieškau savo pusbrolio Vincento 
Tamaliuno, paeinančio iš Suvalkų ra
dybos, Senapilės apskričio, Rudos pa
rapijos. Girdėjau metai atgal buvo 
Wishew Scotland ir rengėsi keliauti 
Amerikon. Jaigu kas žinot ar jis 
pats meldžiu duoti žinę, o busiu dė
kingas:

Jos. Banišauckas, 
712 Deem St., Reading, Pa.

Paieškau Vladislovo Masalskio. Tu
riu svarbu reikalą, augštas, šviesių 
plaukų vyras, apie 30. metų amžiaus. 
Už suteiktas žinias bus atlyginta. 
Teiksitės duoti žinią ant šio adreso: 

Ipolitas Grigonis,
3220 Illinois Court, Chicago, Ill.

Paieškau Kazimiero . _
eina iš Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Kidulių gminos, Karališkių kaimo, 
Kaimelio parapijos; geltonais plaukais, 
be ūsų, biški rauplėtas, kalba an
gliškai, vokiškai, lenkiškai ir lietu
viškai Mudu būdami kartu persisky- 
rėme jau bus metai laiko. Yra pa
liktas baksas su drabužiais, aš turiu 
už bakso laikymą mokėti, o- nežinau 
kur jį padėti. Pirma girdėjau, kad 
jis ant Ogden St. gyvenęs, o dabar 
nežinau kur jis yra. Meldžiu jo pa
ties ar kitų jo pažįstamų man apie 
jį pranešti, nes turiu svarbų reikalą, 
už ką busiu labai dėkingas.

Juozapas Blankas, 
15 N. Lake St., Aurora, III.

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.
B. Vaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 

Antenas B. žemaitis, Kasierius, 
4731 So. Wood 2’..

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

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

L Micszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

3. Vasikauckas, Pag, 
2409 S. Heyne Av.

S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18th St.

J. NėveraueKM, Fin. Raštus* 
2154 W. 24 St.

M. Palionis, Išdfninkas, 
8323 S. Leavitt St.

TESI Y KITE 
LIETUVIAI!

S. Pocius Pirmsėdis, 
670 W. 18th St.

Stan. Radaviče, Protokolų Rašt.
1823 String

M. J. Tananevicze
670 W. 18th

J. Girgždas Pirmin.
913 — 19th

Jonas Simanas, Finansų Rašt.
2037 Canalport Av.

B. Mockeviče, 
235—19 av., Irvington, N.J. 

(32—37)

Ant pardavimo kampinis saliunas, 
biznis išdirbtas tarpe lietuvių, savas 
kontraktas ir laisnis, savininkas yra

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS

Suveda gaaą, soras ir tt. Visus užkalbinimus greitai
< ; atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.

3352 Emerald Aveine Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

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

KRAUJO
UŽlUODIdIMį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Deden, inę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorboidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Keistute Paskolinimo ir Buū-i/ojimo 
Dr-stė No. 1 (spulka).

Nauja 40ta Serija atsidarė Gegužio 
11 d. 1911 m., ant Dr-tčs susirinkimo 
kuris atsibuna kas ketvergas 8 vai. 
vakare J. Ridiko svetainėje, 3251 Illi
nois Court. ši spulka yra seniausia 
iš, visų lietuviškų spulkų Chicagoje. 
Akcijos kaina 25c., taigi draugai gali 
užsirašyti keletą akcijų, akcijos užsi
baigia už 6 metų ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami 
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akcijų, nes tai yra geriau
sias būdas del susieėdijimo pinigų, 
mokant po kelis centus arba dole
rius ant savaitės, 
gystė (spulka) yra 
jos Illinois ir yra 
sas valstijos.

Paskolas duoda 
morgage su peržiūrėjimu visų popierų 
ant atsakančių namų.

Su guodone,
S. A. Pileckas Sekretorius,

bus taipgi prakalbos, 
komos eilės, dainos, skambinimas 
piano, monoliogai. Ant galo bus 
kiai. Grįež puiki orkestrą. Į 
galbą turi sau užsikvietę kelis 
mesnius vietinius asmenis. Vaka
ras rengiama neturtingų Lietuvių Ka
talikų Studentų naudai. Atsilanky
dami į tą vakarėlį ne vien pasilinks
minsite, bet ir prisidėsite prie savo
sios jaunuomenes auklėjimo, medžia
giškai skurstančios. Atsiminkite bran
gus tautiečiai, kad Katalikiškoji jau
nuomene — tai Lietuvos-Tėvynės vil
tis. Pradžia 7 vai. vakare. Sėdynių 
kainos: $1.00, 75c., 50c. ir 25c.

P. S. Tikietus galima gauti pirkti 
šiose vietose: 1) “Kataliko” Redak
cijoje, 3244 So. Morgan st., 2) “Lie
tuvos” Redakcijoje, 3252 So. Halsted 
St., 3) M. J. Tananevičio, 670 W. 
18th St., 4) J. Elias, 4600 So. 
Wood St. 4 (32—33)

Parsiduoda labai pigiai naminiai 
rakandai, t’k už 40 dol.. • Turi but 
parduoti labai greit, nes savininkas 
išvažiuoja j Lietuvą. Atsišaukit pas 
Jurgi-Lukošių, 72 Wolton Place, prie 
pat ežero ant North Side.

“”iiž"!.,s“!am't0<ia'Sxir- (Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas jieSko. ------ ----------- . ------ ------
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
jimą. (RODĄ DOVANAI J Kalbame Liatuviszkai.

Po surašo- mantos, suradome, 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 instrumentu yra ne
kurto atsižymėjusio išdirbinio, kaipo 
tai: Lyon & Healy, Majestic F. Lan
ge, the Real Queen ir Wunderlich. 
Jus galite ingyti vieną iš šių instru
mentų, maža kiek temokant ir ant 
lengvų mėnesini^ išinokesčių. Mes 
taippat priimamA. jus? seną koncerti
ną kaipo dalį iigąokegties.- Jaigu ne
gali ateiti pažiūrėti,, parašykit pos
tai card į Mr. ‘ E<fward A. Repp 
musų koncertinų. Dep&rtamento, o jis 
pribus pas jumisGu iampeliais.LYON & HEALY,

Chicago, HL

Ant pardavimo saliunas, biznis ge
rai išdirbtas, geroje lietuviais apgy
ventoje aplinkinėj, ant kertės. Ge
ra proga lietuviui. Bus parduotas pi
giai, nes savininkas turi neatbūtinai 
išvažiuoti kitur. Norinti pirkti lai 
atsišaukia po antrašu: 3465 S. Mor
gan St., kertė 35 St., Chicago, Dl. 
(32—34.

Paieškau savo pačios Cicilijos Sau- 
litienės, kuri pabėgo nuo manes su 
burdingierium Juozu Latviu. Ji yra 
nedidelio ūgio, šviesių plauku, 27 me
tų amžiaus, kalba tik lietuviškai. 
Paeina iš Suvalkų rėdybos, Kalvari
jos pav., J. Latvis 5 pėdų augščio, 
šviesių plaukų, kalba lietuviškai ir 
biskelį lenkiškai, 22 'metų amžiaus, 
paeina iš Kauno rėdybos, Raseinių 
pav. Jie paėmė apie $900 ir 3 vai
kus: vyriausias vaikas 5 metų, mer
gaitė 4, jauniausias ' vaikas ■ metų. 
Kas iš lietuvių man praneš kur juodu 
randasi, tas gaus $5 dovanų. Mel
džiu duoti žinią ant šito adreso:

Juozas Saulitis, 
107 S. Hardingt St., Worcester, Mass. 

(32-34)

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

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

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

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

4519 S. Paulina St.
M. Ambrazaitis, Išdininkas, 

4447 So. Honore St.

Dr.ZINS, 183££SCIIICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nekėlioms nuo 8 ryto Iki 4 po p*

Draugystės po priegloba Šv. 
Martino.

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

Stan. Stone vieze, Vice-prez.,
3206 Auburn Av.

Ant. Kasparas, Prot. Raštteu,
3239 Auburn Av.

Dom. Kadzievski, Fin. Raštin;
1900 W. 17th St.

Mart. Kadzievski, Išdinink"
- ; 3244 S. Morgan St

I Labai svarbus dalykas 
dėl lietuvišku kareivišku 
draugysčių Amerikoj. Pra
šau paduoti adresą drau
gystės vado arba sekreto
riaus. Mano adresas:

SEPTINTAS METINIS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-tės Sv. Panos M. Ra- 

žancavos Panų ir Moterų, atsibus ne-

ir turi- 
ar kas 

šio

Lietuviams nusipirkti tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chicagos, kadangi tenai la
bai puikus oO Tenai prieina karai Western Ave. 
ir 47-tos gatvės, ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c.

Lietuves ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems '‘Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

nes šiuo laiku yra geriausiai statyti samus .kadangi jau 
oras gana šiltas.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
Įlydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užmiodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

TĖMYKITE LIETUVIAI!!
Geriausia pasilinksminimo proga! 

Pasilinksminimas tikroje to žodžio 
prasmėje yra tiktai tuomet, kuomet 
kūno ir sielos jausmai esti užganė
dinti. — Taigi tam tikras pasilinksmi
nimas bus parengtas Lietuvių Stu
dentų Katalikų, nedėlioj, 20tą dieną 
Rugpiučio, 1911 m., šv. Jurgio salėje, 
ant Bridgeporto, 32nd P.l ir Auburn 
Ave. Bus sulošta užimanti, juokin
ga ir pamokinanti iš sodiečių gyveni
mo dvi veiksme komedija Amerikoje 
dar nevaidinta vardu: “Byla del linų 
markos

Parsiduoda visi naminiai rak?” 
(furniture) labai “ pigiai, prie?: 
pardavimo — grįštu į Tėvynę, 
rinti pirkti tegul atsišaukia: T. ! 
teras, 713 W. 19 St., Chicago, Ui.

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

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

130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fin. Rarst- 

16S N. Washingtcn Et.
P. Aceviče, Rašt. Prot, 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery Si.

J. M. TANANEVICZE
CHICAGO, ILL

tukstan- 
3437 So.

Nupir- 
paslaptis 
(32—34)

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park flve.

Telefonas Calumet 5401 Vist Dept.

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamą 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsDąpkykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai- 

dorionci -»4 om a «e* « acin aiiHrvui mano rvai

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgęporto ir apielinkej 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZE

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm.

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 
4535 f ”

Juozapas Pi
4558 So. Marshfield Ave., 

Juoz. Volskis, Raštin. finansų,
4524 So. Wood St.

Stan. Anučauskas, Kasierius,
4559 So. Hermitage Ave.

sergantis. Pasiskubinkite, nes laisnis 
bus greitame laike apie 4 
čiai dolerių. Dasižinokit 
Morgan gat., Chicago, UI. 
kušiam paaiškinsiu visas 
bravarnių.

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

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 Val- 
stijuose Šiaurinės Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- 
Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.

AdministraiCija Dr-stės ŠY, 
Mateušo Apaštalo.

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

Antanas Mazelanskis Pagelbintekas, 
3302 n’o. Morgan St. 

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

Altanas Kasparavičia Raiti, l’it.
3239 Auburn Ava. .

ZTarimieras P. Siros Išdininkas, 
918 — 33rd Street.

’.gn” ’.as Brazauskis Knyjics, 
3220 Illinois Co -rt,

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

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

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

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

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

Paieškau savo brolio Antano Poš
kaus ,paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragės parapijos, Vilkaičių 
sodos. Jau bus apie 4 metai kaip at
važiavo Amerikon, vienok trys metai 
atgal kaip gyveno - Sprįngvalley, III., 
dabar nežinau kur 
atsišaukti ant to a<

Jonas Poškus, 
Box 646 , Westville,

11



VIETINES ŽINIOS.
Valgomi produktai 

brangsta.
Kiek atpigę reikalingiau

si valgomi produktai vėl 
pradeda brangti. Penkcen- 
tinės įvairių daržovių ir 
augmenų konservų dėžės 
dabar kainuos 10 centų, de- 
šimtcentinės gi dėžės pa
kils iki 15 centų. Cukrus 
vėl pabrango 60 centų ant 
100 svarų. Kiauliena mė
sa pabrango 4 centais ant 
svaro. Pabrango -taippat 
žuvįs, miltai ir kiti reika
lingiausi valgomi 
tai.

Net angliai jau 
pradeda brangti, 
bus žiemos metu*?

produk-

ir dabar 
Kas gi

aviatoriams. Tame dide
liam-aviatorių konteste da
lyvauja geriausieji visų ša
lių aviatoriai, Jungtiniai 
Valsčiai taippat pastato sa
vo geriausius oro lakūnus. 
Šitas tarptautinis aviato
rių kontestas, manoma, 
bus didžiausias ir ge
riausiai perstatys visus 
paskiausius lakstymo tech
nikos išradimus. Lak
stymai atsibus nuo 12 iki 
20 dienai rugpiučio dide
liam Grant parke šalę Mi
chigan ežero.

J. 
įsa- 
val-

80 centų už gazą.
Apskričio teisėjas 

Gibbons išleido teismo 
kymą, kad kol miesto 
dybos su gazo kompanija
kova už pigesnį gazą ne
bus galutinai išrišta teis
muose, gazas turi kainuoti 
80 centų už tūkstantį kū

niškų pėdų, ty. penkiais 
centais mažiau negu dabar 
kompanijai mokama, o pen
kiais centais daugiau negu 
pirmais metais paskyrė 
miesto valdyba.

80 centinis gazas įėjo gy- 
veniman jau 7 d. rugpiučio 
š. m. ir kompanija turi pri
silaikyti tos kainos. Jaigu 
gi ateityje teismai nutartų, 
jog miestas turėjo tiesą 
numažinti gazo kainas, tuo
met kompanija kiekvienam 
gazo vartotojui turės su
grąžinti visus tuos pinigus, 
kuriuos jisai permokėjo.

Švilpynes vietoj varpelių.
Ugnagesių viršininkas 

mano įvesti ant ugnagesių 
vežimų švilpynes vietoj da
bartinių varpelių, taip kaip 
jau yra įvesta New Yorke. 
Kaipo priežastis tokio įvedi
mo paduodama tas, kat 
tramvajai vartoja tokius- 
pat varpelius kaip ir ugna
gesių vežimai ir Užtai pra
eiviai tankiai neatskiria 
skambinimo ugnagesių nuo 
tramvajaus, iš ko atsitinka 
nelaimės.

Perstatymai protestonų 
bažnyčioje.

Šalę Chicagos miestelyje 
Maywood yra protestonų 
First Congregational 
Church parapija, kurioje 
pastoriumi buvo P. H. Bar
ker. Parapijonai į pasto
riaus pamokslus bažnyčioje 
nelabai noriai lankėsi, tatai 
pastorius įvedė naujieną. 
Tikinčiuosius sušaukdavo 
bažnyčion muzikos orkers- 
tra, o bažnyčioje perstaty
davo kokį-nors vodevilį. 
Tokie perstatymai tęsėsi iš
tisus du metu, bet pagalios 
ir tai negelbėjo — žmonės 
bažnyčion vis mažiau lan
kėsi.

Nesenai tas nelaimingas 
pastorius išvažiavo ant va- 
kacijos. Tame laike para
pijos komitetas iškirto iš iš
kabos šalę bažnyčios durių 
pastoriaus pavardę ir pa
čiam pastoriui pranešė, jog 
jau jie nelaukia daugiau j: 
sugrįštant, nes jis esąs per- 
menkas aktorius.

can Elixih of Bitter Wine. 
Mesk savo nuotarias šalin 
ir pamėgink t įsifikįsl, kad 
tasai vaistas sutaisytas iš 
gryniausio raudonojo vyno, 
pikiai nusistovėjusio, ir pa- 
rinktinių žolių, kuriąs pas
kui ir savo draugams patar
si vartoti nup visokių vidu
rių ir pilvo ligų. Pamaty
si, kad tai geriausias vaistas- 
nuo vidurių užkietėjimo, 
nuo sunkios, skaudamos 
galvos, nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skaudėjimų, 
nuo nugaros skaudėjimo, 
dieglių ir mešlunginių 
traukinių. Bematant, iš
nyks visos nuotarios. Gau
namas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 
S. Asland, av., Chicago, UI.

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

Severas Gyduoles nuo Greitosios
Palengvėjimas, intekme ir sveikata greitai atsiranda po 

. - jo vartojimui. Atidėjimas gali reikšti tiek,kiek mirtis.
Parsiduoda pas Aptiokorlus. Kaina 25c Ir 50c.

Kada Skilvis Reikalauja Pagalbos

Darbininkų laikraščių re
daktorių suvažiavimas.
Pakvietus Amerikos Dar

bo Eederacijos prezidentui 
S. Gompersui, Chicagon 
suvažiavo apie 50 redakto
rių (kiuo darbininkų laik
raščių visoj šalyj. Suva
žiavimo posėdžiai atsibuvo 
viešbuty j “Kaiserhof”.

Suvažiavimas priėmė re- 
’zuiiuciją, pasmerkiančią iš
vogimą _McNamarų iš In- 
dianapolio ir laikymą jų 
Los Angeles kalėjime; kal
tinamųjų procesą nutarta 
remti morališkai ir materi- 
jališkai. Suvažiavimas pa
gyrė Gompers’ą, Mitchell’į 
ir Morrison’ą už jų užsi
laikymą užmetamame jiems 
teismo pažemiminime. Dar 
nutarta protestuoti prieš 
kr ąsos menamą apmokėji
mo pakėlimą už antros kle- 
sos siuntinius.

Teatrų muzikantai grąsina 
• straiku.

Muzikantai, prigulinti : 
organizaciją Chicago Fede
ration of Musicians, grąsi
na straiku kebuose teatruo
se, kurių savininkai suma
žino muzikantų skaitlių ir 
reikalauja, idant aštuoni 
grojikai padarytų teatre 
tiek-pat triukšmo kaip ir 
vienuolika. Muzikantams 
tas-nepatiko'ir jie nori ko
voti su teatrų savininkais, 
kurie nepriima, jų organizar 
cijos įstatų. Įstatai gi' rei
kalauja, idant pirmaran- 
kiuose teatruose nuolatos 
grotų 11 gerų muzikantų; 9 
muzikantai tuose teatruose, 
kur lošiama linksmos kome
dijos, vodeviliai, farsai; še
šiese antrarankiuose teat
ruose ir keturiese 10 ir 20- 
centiniuose teatrėliuose. Di
džiausi miesto teatrai tokias 
muzikantų sąlygas pilnai 
pripažinsta, bet nekurie 
antrarankiai teatrai joms 
priešinasi, tatai muzikantai 
tenai mano kovoti straiku.

Atmetė kontraktą.
Miestelio Cicero valdybos 

posėdyje nutarta galutinai 
pertraukti su Chicagos 
tramvajų kompanija viso
kius reikalus ir atmesti 
kontraktą dėlto, kad kom
panija neprisilaikė kontrak
te padarytų sutarties punk
tų.

Atmetęs kontraktą mies
telis mano padaryti sutartį 
su geležinkelio kompanija 
Cicero & Southwestern, ku
ri į 30 dienų sutaisys sa
vo tramvajų liniją ir iš Ci
cero į Chicago vežios ke
liauninkus už iy2 cento. Iš 
kitų vietų už Chicagos 
miesto ribų pravažiavimas 
atsieis tiktai 5 centai.

Nelaimingo atsitikimo 
aukos.

Septyni asmenįs, tame 
skaičiuje trys mažos mer
gaitės, liko sunkiai sužeisti 
ant kertės 117-tos ir Mor
gan gatvių, kuomet iš 100 
pėdų augštumos nupuolė 
ant jų orlaivis, kuriame le
kiojo Fr. Bellai. Pats le
kioto j as iš tos nelaimės iš
ėjo labai laimingai, nes tik
tai labai lengvai susižeidė.

Reikalauti atlyginimo su
žeistieji neturi tiesos, nes 
aviatorių mokykla, kurios 
laukuose atsitiko nelaimė, 
neivienam žmogui neleidžia 
pereiti per lakstymo sieną.

- “Aušros” prelekeija.
Pereitame ketverge “Au

šros” svetainėje kun. J. Tu
mas skaitė prelekciją temo
je: “ Lietuvių ragana vi - 
mas”, nuo kurios pelnas 
buvo skiriamas “Aušros” 
draugijos naudai, būtent 
sušelpimui moksleivių. Įė
jimas svetainėn buvo 25c. 
Žmonių prelekcijos pasi
klausyti prisirinko beveik 
pilna svetainė.

Labai užimančiai, prives- 
damas daugybę pavyzdžių, 
prelegentas stengėsi klau
sytojus supažindinti su to
mis slaptingomis senovės 
lietuvių gyvenimo ypatybė
mis, kurios kaip senovėje- 
taip dar iš dalies ir dabar 
apsireiškia žmonių prieta
ruose, raganavime, žavėji
me ir kituose tos rųšies 
žmonių savystovio prityri
mo, manymo ir savotiškos 
kombinacijos apsireiški
muose. Patsai prelegentas 
su ta j a mokslo taip vadina
mojo folkloro šaka yra gan 
gerai apsipažinęs, nes pats 
tarpe žmonių yra surinkęs 
daugybę tos rųšies medžia
gos. Susirinkusiai publikai 
prelekeija, matomai, patiko, 
kadangi prelegentas, su gy
vais pavyzdžiais aiškinda
mas, į viską žiurėjo per 
mokslo akinius.

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

Priima banko:: pinigus ar moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Petka ir paiiroda namus ir lotus. 
Parduoda šifkertes ir siunčia pinigus 
j Visas svieto dalis.

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

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon įpinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus aut Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines. skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. 7 Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus į ; visas svieto 
dalis.

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

670 W. 18th St.aChicago.
Priima ankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda ipfkortes 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 visas dalis svieto.

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

Tarptautinis aviatorių 
kontestas.

' Chicagos turčiai suauko
jo $80.000 ir tuos pinigus 
paskyrė išlošimui dalyvau
jantiems orlaivių lakstyme j

Padegėjai.
Ant kertės Lincoln ir 

Belmont gatvių viename 
bloke tarpe trumpų per
traukų pereitoj pėtnyčioj 
iškilo trys gaisrai. Aplin
kinius gyventojus tas atsi
tikimas nemažai išgązdino, 
nes matoma yra, kad tuos 
namus kas-tai padegė. Tuo- 
jaus išrinkta gyventojų ko
mitetas, kuris nakčia dabo
jo, ar vėl tokie gaisrai ne
atsikartos. Ugnagesiai 
taippat ištyrė, kad namus 
padegė kokie-tai piktada
riai. .

Mus prašoma pranešti, 
kad d-ras Johanna E. Tow 
nuo Chicagos Sveikatos 
Skyriaus skaitys prelekci- 
ją temoje: “Žemiau dviejų 
metų amžiaus vaikų prie
žiūra”, kuri atsibus suba- 
toje 12 d. rugpiučio š. m., 
8 vai. vakare, Davis Squa
re salėje, Town of Lake 
miesto dalyje. Prelekeija 
bus iliustruota stereoptiš>- 
kais paveikslais. Inžanga 
dovanai. Rengėjai turi vil
tį, kad prelekcijon teiksis 
atsilankyti daugybė kaimy- 
nysto j e gyvenančių motinų, 
kurios sau iš to turės dide
lę naudą.

Nuotarios.
Žmogus, kurs įsigija prieš 

ką-nors nuotarias, kurs ne
nori klausyti faktų ir pri
rodymų ,yra fanatikas. 
Nuotarios niekada nieko 
neprirodo, niekam nepagel- 
bėja. Žmogus su nuota- 
rioms yra aklas. Paprastai 
žmonės turi nuotarias prieš 
visokius vaistus, kurių 
daug fabrikuojama. Iš da
les tat išteisinama, bet kai

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

Severas Skilvinis Kartumas
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 —-------

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.

H

? CED4R RAPIDS

Bankinis Kantorąs
— =Pirkimui Laivakorčių.: =

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

čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus .
$ 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 ..
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 31.00 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų..................... .<....................   2.50

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

kortės kainos.

In Krajų

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 pin'■ ~us musą ban- 
koj duodame čekią knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir. jie tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant Real 
Estate. . Perka ir parduoda namus ir 
lotus. r 
(boxes) po $2.50 metams.
da laivakortes ir siunčia, pinigus į vi
sas dalis bvieto.

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

Skolina pinigus ant Real

Parsamdo bankines skryneles
’' " Parduo-

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 šifksrtes ir siunčia piinigus 

visas svieto dalis.
VALANDOS: Nuo P ryto

iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
iis’ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliotus, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms vilnim. dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. ru’h.ro, kaip iki'iiilei, J.

35.00
40.00
35.00
33.00

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS
Tarp Eytkunų 
5.00 ...... .
5.25 ..................
7.10 .................
6.70 ..........

Tarp Tilžės 
.......... 4.85 
.......... 5.20 
.......... 6.95 
...... 6 60

Hamburg .. 
Bremen .... 

Antverpen ... 
Rotterdam

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

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

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra 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. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill
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