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Moguncijoj pasibaigęs 
58-tasis generalinis Vokie
čių katalikų suvažiavimas* 
Miestas buvęs dailiai iš-: 
puoštas. 200 traukinių de
legatus atgabeno. Parodo-* 
je dalyvavę i 50.000 žmck 
nių.

Teherano atsitolinęs 
mylių.

Išėjo , eikštėn, jogei 
šachų slaptai remianti 
sija ir Anglija. Ir tos abi
dvi viešpatystės stengiasi 
iš Persijos prašalinti ame
rikonų visokią, intekmę.

Iš Konstantinopolio rašo* 
ma, jogei gaisru sunaikini 
tos šio miesto dalis greitai 
bus dar puikiau atstatydini-* 
tos. 10.000 namų jau imta 
statyti.

įvaris baimę ii 
katalikus perse

Paryžiuje tomis dienomis 
pasimiręs chikagiškis mili
jonierius, Amerikonas Ga
tes. Jis ten buvo nukelia
vęs gydyties. Mirusio kū
nas bus pargabentas į Chi
cago, UI. Kalbama, pali
kęs į 40 milijonų dolerių.

Tobolsko gubernijoj ga
lutinai išsiaiškino visiškas 
javų ir pašaro neužderėji- 
mas. Jau dabar gyvuliai 
pardavinėjami pusdykiai. 
Javų kainos pakilo pusant
ro karto daugiau.-

Milžiniškas straikas Lon 
done.

kurie tankiai nerymauja. 
Vidurmiesty andai jie bu
vo užpuolę ant geležinkelio 
stoties. Tas pat veikiama 
ir Manchestery. Liverpoo- 
l’io malūnininkai pasiuntę 
valstybės sekretoriui depe- 
šą, reikalaudami pagalbos, 
kadangi straikieriai užpul
dinėjanti ir naikinanti mil
tų sandelius. Jei į vieną 
savaitę su straikeriais ne
bus susitaikinta, Londone 
pritruksią duonos.

Londone ledas pabran- 
gęs; už toną mokama 14 
dolerių.

Paliepus slaptosios poli
cijos skyriui Peterburge 1 
dieną rugpiučio padaryta 
ištisa eilė kratų prof esi jona- 
linių darbininkų sąjungų ir 
švietimo draugijų valdybų 
bustuose. Krata daryta: 
prie metalo išdirbinių dar
bininkuos sąjungoje, namų 
statymo darbininkų sąjun
goje, švietimo draugijoj už 
Narvos “Apšvietimas” ir 
draugijoj “Mokslas”. Pa
imta daugybė brošiūrų ir 
susirašinėjimų. Neareštuota 
niekas.

Portugal! j o j e vyriausybe 
pradėjus taksavoti bažny* 
čias ir bažnytinius turtus, 
delei ko kaikur kįla gyvem 
tojų riaušės. Liaudį kurso 
tą monarchistai.

Franci j oš kariuomenės
kapitonas Felix andai Pa-* 
vyžiuje savo aeroplanu pa-* 
kilęs 11.330 pėdų augštai* 

augštumo re?

Jungt. Am. Valsčių vėluvą 
sudegino.

Tomis dienomis iš mieste
lio London (Kanadoje) pra
nešta, jogei irlandas (airi- 
šis) T. Migdeley, fenjaninas 
(slaptos draugijos sąnarys), 
neapkenčiantis yankių, vie
šai sudeginęs Jungtinių

Saratavo gubernatorius 
išsiuntė Stolypinui praneši
mą apie gubernijos javų už- 
derėjimo stovį. Smulkiai 
ištirinėjus guberniją, guber
natorius išveda -labai liūd
nas pasekmes: trys ketvir
čiai valstiečių j avi) žuvo. 
Gręsia badmetis.

Kazaniaus gubernijos ir 
pavietų valdybos sušaukia 
ekstra-susirinkimą išdirbi- 
mui pieno šelpimui gyvento
jų delei prisiartinančio bad
mečio. i

Brooklyne straikuoja tramvajų konduktoriai ir motormonai. Čionai pers 
tatoma to straiko keli vaizdeliai.

Gibraltaro pertakoj to
mis dienomis nuskendęs 
Franci  jos garlaivis “Emn 
pir”, kuris susidaužęs su 
Anglijos garlaiviu “Silver- 
ton”. Su garlaiviu žuvo ir, 
70 asmenų keliauninkų ip 
ingulos. Tik 27 žmonės 
angliškas garlaivis išgelbė
jo. Kaltinama

Mogilevo gubernijoj, pa
gal akčyžių valdybos su
rinkta 807.316 viedrų deg
tinės. Gryno pelno nuo 
pardavinėjimo degtinės vy
riausybė turėjo 6.819.949 
rublius. Sulyginus su 1900 
metais degtinės vartojimas 
padidėjo.

Meksiko policija mieste 
Juafez susekus1 suokalbį, 
kurio tikslu butą atnaujin-. 
ti revoliuciją valstybėse 
Coachuila ir Chihuahua* 
Daug' suokalbininkų arės* 
tuota.

' raiROL WAGOW TAKING. ............

Republikonų suokalbis.
Išpanijoje labai prastai 

einasi. Ant nekuriu karo 
laivų susekta jūreivių an- 
timonarchinis suokalbis. 
Andai toksai suokalbis su
sekta ant karo laivo “Nu- 
mancia’. Suimta 27 jūrei
viai, kuriuos karo teismas 
pasmerkė sušaudyti ir jie 
sušaudyta. Pirm sušaudy
mo nekuriuose miestuose 
pasipylė protestai ir anti- 
valdiškos demonstracijos. 
Vyriausybė tečiau dėinoii- 
strantų opinijos neklausė ir 
pasmerktuosius sušaudė. To 
viso pasekmės vyriausybei 
gali but labai liūdnos. Kas 
aršiausia, kad ir ant kitų 
karo laivų jūreiviai ima 
judėti, o ant nekuriu laivų 
susekta paslėpti ginklai.

Tas viskas liudija, kad 
antimonarchinis suokalbis 
yra platus ir vyriausybei 
prisieis daug grumties su 
savo priešais.

Monarchijos retinasi.

Apie Morokko tarybų be-* 
gį šiais laikais nieko neži
noma; tik žinoma tas, jogei 
Francija su Vokietija vis 
dar tariasi, tečiau visl^B 
atliekama jau be karščio?

Iš Rusijos.
Žmonių švietimo ministe

rija pradeda nusiskųsti į sa
vo nepasisekimus. Ir ištik- 
to, jai “nelaimingai” nesi
seka su įvedimu Rusijoj vi
suotino mokymo. Pirmiau
siai tame kalta valstybės 
’durna, kuri taip ilgai sulai
kė visuotino mokymo įvedi
mo sumanymą, kad jau da
bar antroje metų dalyje mi
nisterija neturi nei kapei
kos. išdavimui pašalpos že
mietijoms ir miestams įve
dant visuotiną mokymą. 
Mat, iš valstybės biudžeto 
paskirti švietimo reikalams 
pinigai jau pradžioje metų 
yra išleidžiami, o gal, tei
singiau pasakius, išsidalina
mi ir išdalinami, taip kad 
pabaigoje metų įvairių mi
nisterijų išduose nelieka nei 
kapeikos pinigų.

Žmonių švietimo ministe- 
jįja Išdirbo sumanymą 
^Steigti visą tinklą viduti
nių mokyklų. Vieton 156 
gimnazijų ji įsteigė tiktai 
31, ir iš tų dar 15 gimnazi
jų įsteigta ne ministerijos 
lėšomis. Ministerija suma
nė įsteigti visą eilę miestų 
mokyklų ir ateinančiais 
mokslo metais jau manė ati
daryti 200 naujų mokyklų. 
Bet vėl nepasisekimas: ati
daryta tiktai 36 mokyklos. 
Ministerija visame kame 
teisinasi esanti nekaltą, nes 
neturinti atliekamų (turbut 
nuo valdininkų kišenių) pi
nigų ir nesą pakaktinai mo
kytojų.

Tulono (Francija) 
tovėje nesenai pagal 
teismo nusprendimą 
šaudyta du Francijos jūrei
viai, kurie nužudę savo 
draugą jūreivį. Tai pir
moji Francijos laivyne eg
zekucija nuo 1856 m.

Dideliam sodžiuj Rossoš, 
Voronežiaus gubernijos, 
valstiečių sueiga nutarė 
kreiptis į archiėrejų, prašy
dami prašalinti nuo jų tris 
šventikus, tėvus Joanną, 
Fiodorą ir Grigorijų, už 
ėmimą per brangaus atlygi
nimo ir kartu netikusį atli
kimą visokių dvasiškų rei
kalų tarpe beturčių para
pijom], o taippat ir už aiš
kų- privilegijų teikimą tur
tingiesiems parapi jonams 
su skriauda beturčiams.

Rygos laikraščiai prane
ša, kad latvių socijal-demo- 
kratija uoliai rengiasi į 
ateinančius rinkimus vals
tybės dumon. Partijos ly- 
deriai-radikąlai netolimoj 
ateityj nutarė susivažiuoti 
ir išdirbti socijal-demokra- 
tijos taktiką ir susijungimo 
sąlygas rinkimuose su le- 
galinėmis pažanginėmis par
tijomis. Socijal-demokratai 
mano nuo Rygos išrinkti sa
vo partijos atstovą, kaip tai 
buvo 1907 metais. Dabar
tinis socijal-demokratijos 
stovis yra blogesnis, negu 
•praeityj, nes vyriausybė 
nusilpnino partiją nuolati
niais areštavimais, o iš ki
tos pusės daugelis narių pe
rėjo į liberalų, demokratų 
ir progresistų eiles.

Kijevo dvasiškosios epar- 
chijos cerkvinių mokyklų 
mokytojai jau trečias mėne- 
sis negauna algos. Moky
tojų padėjimas be išeigos: 
daugumas tiesiog badauja. 
Vienam tiktai Kijevo pavie
te tokių mokytojų yra 160. 
Sinodo valdyba tiesiog už
miršo atsilyginti su savo 
nelaimingais cerkvinio mok
slo platintojais.

Į Havaną ant salos Ku
bos pribuvęs Jungtinių 
Amerikos Valsčių karo mi- 
nisteris Stimson su savoį 
štabu. Jis apžiūrėsiąs Ha
vanos uoste nugrimzdusį 
karo laivą “Maine”.

Londono uosto darbinin
kų straikas jau visiškai 
paaršėjęs, kadangi paskui 
anuos iš simpatjos sustrai- 
kavo darbininkai ant gelž- 
kelių, vežiotojai, anglies 
krovėjai ir abelnai visi, ku
rie tik dirba prie transpor- 
tacijų ant sausžemio ir 
vandens.

Mieste Liverpool strai
kuoja 8.000 geležinkeliečių,

Portugalijos sostainėj 
Lizbonoj andai butą dide
lių riaušių. Gyventojai su
kėlę riaušes delei duonos 
brangumo. 4.000 demon-j 
strantų norėję įsiveržti par’ 
lamentan, bet kariuomenė 
juos atrėmus durtuvais. 
Daug žmonių sužeista, .o 
kurstytojai areštuota.

Per praėjusį birželio mė
nesį karo-apskričio teismai 
įvairiuose valstybės mies
tuose pasmerkė mirtin 13 
žmonių. Per visą pirmąjį 
pusmetį š. m. pasmerkta 
mirtin 93 žmonės. Mirties 
bausmė išpildyta 29 atsitiki
muose, kame birželio mė
nesyje — 2 atsitikimuose.

Amerikos Valsčių vėluvą ir 
pelenus išbarstęs ant gat
vės. Tas padaryta mieste
ly Woodstock.

Migdeley, tarptautinės 
prekybos sutarties prieši
ninkas, išreiškęs kelis sy
kius savo persitikrinimus, 
jogei po sutartimi pasirašy
mas reiškiąs ne ką kitą, 
kaip tik Kanados prie Jung
tinių Amerikos Valsčių pri
jungimą.

Nežinomas koks piktadė- 
jas nakčia prie Migdeley 
namų durų pęikąlęš ainęri- 
koninę vėluvą. Kuomet 
Migdeley tai ryte pamatęs, 
sušaukęs aplinkinius kai-, 
mynus ir, pastarųjų aky-' 
veizdoj, vėluvą sudeginęs, b 
pelenus išbarstęs gatvėje, 
išsireikšdamas: “idant aną 
arkliai savo kojomis sutre- 
plentų”.

Susirinkusieji tai maty
dami išreiškė savo, pasika
kinimą ir Migdeleyo pasi
elgimą, pagyrė, išreikšdami 
Jungt. Valsčiams savo pa
nieką. Konservatų dien
raščiai Migdeleyo pasielgi
mą karštai pagyrė, pava
dindami jį narsiu vyru, ku
rio širdis perimta lojališ- 
kumu ir patrijotizmu.

Politikai konservatai 
tarp minių pradėjo sėti ne
apykantą link Jungtinių 
Amer. Valsčių ir delei to 
laukiama didesnių sumiši
mų ir neramybių, nuo ko 
labai daug gali nukentėti ir 
pati Kanados vyriausybe.

Vatikano pranešimas.
Pastaraisiais laikais Ru

sijos yąl<^a čęaė^erdaug 
spausti ir persekioti katali
kus Lenkijoje ir 
Tai patėmijo Vž 
delei to tarp ano ^. Rusi
jos užgimę dideli j' jnesusL 
pratimai.-į f;..?

Kardinolas Merry del 
Vai - Rusįjos vyriausybei 
pasiuntęs'.-aštrų pranešimą, 
kuris yrallaikomas už ultL 
inatumą.-: Tuo raštu Vati
kanas protest uo j a prieš Ka
talikų iri jų bažnyčių, perse
kiojimą ęįenki j o j ir Lietu
voj ir/p^yrni; jei yyriau- 
sybė' savo politikos tame 
atžvilgy- neatmainysianti, 
Vatikanas busiąs privers
tas su Rusija ^pertraukti vi
sokius diplomatinius, susi- 
nešimus ir popežius tuo
kart į visus'Rusijoj .gyve
nančius vyskupus įšleisiąs 
encikliką, kuriaja apskų
siąs. cari) ir jo mihi^erius 
už Bažnyčios pavergimą.

Tos.jųšies enciklika gali 
turėti 'labai mastas pąsek- 
mes dėl Rusijos, kadangi 
kaip -lenkai, taip ir lietu
viai vyriausybės labai ne
apkenčia ir popežiaus raš
tas gali pagundyti v-isur 
riaušes-. .

Bet, rodosi, tasai Vatika
no pranešimas Rusijoy vy
riausybei 
ji sustos 
kiojus.

Ex sacho kariuomenė 
laimėjus.

Peterburgan iš Astrabad 
(Persija) rašoma, jogei bu
vęs Persijos šachas Maho
met Ali Mirza su sava ka
riuomene sumušęs Persijos 
valdišką armiją ties Dau
gam, palei kalnus Elbrus.

Kova buvus labai aštri. 
Ex-šacho turkomanai pa
galiau paėmę miestą ir ten 
atradę daug ginklų ir karo 
amunigjjoš.

Tasai ex-šacho laimėji
mas labai svarbus, kadan
gi minios persigando ir 
daugumas gyventojų links
ta šacho pusėn.

Ex-šachas su 2.000 ka
riuomenės nuo sostainės

200

Susekta suokalbis.
Iš Portugalijos sostainės 

Lizbonos rašoma:
Pas vieną jazavitą, kuris 

tomis dienomis garlaiviu 
“Araguaja” norėjo iške
liauti į Braziliją, rasta 
kompromituojanti laiškai, 
iš kurių turinio patirta, jo
gei Portugalijos monar
chistai stengėsi Brazilijoje 
pasiskolinti 5 milijonus do
lerių, už kuriuos norėta 
nusipirkti karo laivas, ka- 
nuolės ir šautuvai. Kito
se poperose susekta repu- 
blikos armijos oficierų pa
vardės, kurie remianti mo- 
narchištus.

Jezavitas, žinomas daly
kas, tuojau suimta ir užda
ryta kalėj iman.
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VARGONININKŲ SUVA- 
' ŽIAVIMAS KAUNE.
Liepos 4 d. š. m. įvyko 

metinis šv. Grigaliaus drau
gijos vargonininkų suvažia
vimas Kaune. Vargoninin
kų atvyko apie kelias de
šimtis, daugiausia iš Kau
no vyskupijos. Iš Vilniaus 
ir Seinų vyskupijų mažiau. 
Vieni vargonininkai atva
žiavo lankytų kursus, kiti 
gi pasiteirautų apie tai. 
Pagiedoję šv. mišias 4 bal
sais Katedros bažnyčioje, 
vargonininkai susirinko į 
Seminarijos salę ant 11 
vai., kur svarstymai ir paš
nekesiai tęsėsi iki 5 vai. po 
piet. Pirmučiausiai buvo 
peržiūrėtas vargonininkų 
draugijos stovis, paskui 
valdybos rinkimas ir narių 
sumanymai. Buvo svarsto
ma, kokiuo budu pritrauk
ti nariuosna daugiau var
gonininkų, kaip pagerinti 
vargonininkų būvis. Kaip 
išplatinti musų bažnyčiose 
grigalinį giedojimą ir pa
kelti muziką. Per visą 
susirinkimą beveik vieni 
vargonininkai statė savo 
reikalus, tik pabaigoje pa
sirodė du kunigu. Po vi
sokių kalbų-paaiškėjo, kad 
kaikuriuos vargonininkus 
klebonai sušelpė medžiagiš
kai ir atsiuntė lavinties 
kursuose. Kiti gi aimana
vo, kad jų klebonai ne tik 
nešelpė, bet priešingai at
kalbinėjo nuo to sumanymo 
ir nenorėjo leisti suvažiavi- 
man, sakydami, kad iš to 
nieks neišeisią. Taip-gi pa
sirodė, kad kiekvienas var
gonininkas uoliai geistų la
vinties kursuose, tik, nelai
mė, atsiranda kliutįs: kam 
neleidžia klebonas, kieno 
tuščias delmonas ir tiek. 
Užbaigę savo pasikalbėji
mus, vieni vargonininkai 
ruošėsi į kursus, kiti gi 

j^gėsi namuosna keliauti. 
M^uriu pridurti, kad semi
narijos perdėtinis, savo 
prielankioje kalboje vargo
nininkams tarp ko kito pa
kėlė klausimą, kaip suar
tinti vargonininkus su dva
siškiais, idant galima butų 
bendrai veikti bažnyčios la
bui. Mano nuomone ben
drai veikti bažnyčios labui 
galima tiktai, už jaučiant 
dvasiškijai vargonininkų 
draugiją. Juk vargoninin
kų draugija, yra grynai ka
talikiška ir turi bendrą ry
šį su bažnyčia... Kitas gi 
panašias draugijas kunigai 
noriai lanko ir noriai įsira
šo į jų narius.

Duokim sau, kad ir p. 
Gregorianus savo straips
nyje plaka vargonininkus 
užtai, kad jie menkai yra 
išsilavinę savo amate, net 
peįstengę įvesti grigalinį 
Igedojimą į bažnyčias, nors 
pfenigai ir neprieštaraują. 
Dar aimanuoja, kad apie 
puskapį vargonininkų per- 
arpavęs, o atsakančio-nesu
radęs. Tik ant laimės p. 
Gregorianui gera proga pa
sitaikė, nes jau įsteigti 
vargonininkams kursai 
Kaune, kuriais vertėtų ir p. 
Gregorianui su savo vargo
nininku pasinaudoti. Tik 
nelaimė; per vargonininkų 
suvažiavimą neteko matyti 
p. Gregoriano, butų labai 
geistina išgirsti naudingą 
sumanymą iš paties p. Gre- 
gdriano apie įsteigimą nau
dingesnių kursų. P. Grl. 
gorianas ir p. Naujalio lek-

ci j as plaka, kad menkai 
duodančios naudos, ir bran
gios, o mokoma vien tik te
orijos ir p. Gregoria-nas tu
rėjęs vieną iš tų mokinių, 
kuris jam kvočiant nedrįso 
net prisiartinti prie melo- 
dikono. Užtatai dabar yra 
pakviesti net trįs profeso
riai, rasi nors vienas iš jų 
pasistengtų atsakančiai iš
lavinti ir p. Gregoriano var
gonininką. Lacrimoso.

VILNIAUS VYSKUPI
JOS REVIZIJA.

Rusų laikraštis “Rieč” 
praneša, kad Vilniaus vys
kupijos revizija buvusi iš
šaukta tuo, kad šioje vys
kupijoje pastaruoju laiku 
dažnai atsikartoją atsiver
timai iš stačiatikių į kata
likų tikybą. Delei to rei
kalo vidaus dalykų minis
terijos rupesniu buvęs pa
siųstas svetimų tikybų de
partamento valdininkas Lo- 
zino-Lozinski, kuriam pa
liepta esą padaryti vysku
pijos kancelerijos reviziją 
ir perkratyti visus dabar
tinio vyskupijos valdytojo 
praloto Michalkevičiaus su
sirašinėjimus su Rymu. De
lei tos tai revizijos esąs jau 
prašalintas Balstogės ap
skričio kunigas Puzirevski 
už prikalbinėjimus pereiti 
iš stačiatikių į katalikų ti
kybą. Tas-pat busią ir dar 
su keletu Vilniaus vyskupi
jos kunigų

RASEINIŲ PARODA.
Iš visų parodos skyrių 

daugiausia pasižymėjo ar
klių skyrius. Iš 150 arklių 
valstiečių arklių buvo 140. 
Daugiausia tai būva Belgi
jos veislės arkliai darbinin
kai. Pirmą dovaną — si
dabro agnasą ir 25 rublius
— gavo valstietis Bonevi- 
čė už treigį drigantą Belgi
jos veislės, taipgi sidabro 
agnasą ir 35 rublius už trei
gę kumelę. Antrą dovaną
— bronzinį agnasą ir 25 r. 
gavo valstietis Palabečka 
už treigę kumelę. Ir va
žinėjamųjų arklių liko ap
dovanotas pirma dovana 
dvarininko Przeciševskio iš 
Plungės ketverių metų an
glų veislės arklys. Be to 
dar sidabro agnasą gavo du 
Jančausku. Naminių gy
vulių skyrius buvo kiek 
silpnesnis. Vertos paminė
ti kiaulės vietinės ūkio mo
kyklos. Išviso dovanų išda
lyta 750 rublių pinigais, 16 
agnasais 
lakštais, 
dieni — 
dieną.

15 pagirimo 
dvi 
25

ir
Paroda tęsėsi 
birželio 24 ir

SEINAI,
Suvalkų gub.

Yra čia bendrovė “Gas- 
padorius”, kuri turi savo 
sankrovą. “Gaspadoriaus” 
nariais yra lenkai ir lietu
viai; bet sankrovininkai- 
parda vėjai bene visi len
kai, nes kiek kartų aš bu
vau “Gaspadoriuje” ir pra
šiau ko-nors lietuviškai — 
jie man atsakinėjo lenkiš
kai... Kelis kartus aš ne
mokėdamas gerai išaiškinti 
lenkiškai reikalaujamos 
man prekės vardo, turėjau 
išeiti iš “ Gaspa doriaus ’ ’ 
nieko nepirkęs eiti kiton 
sankrovon pas žydą, mo
kantį lietuviškai.

Girdėjau, kad beveik vi
si pardavinėtojai moka lie
tuviškai, bet ne&alba, buk

tai, norėdami lietųyiųstpri- 
bausti ir išmėkihti.?lėhkiš- 
kai. Jaigu tai teisybė, tai: 
gali kartais atsitikti, jog 
‘ ■ Gaspadoriaus pardavinė
tojams pildant dvi pareigi: 
mokinant lietuvius .lenkiš
kai ir parduodant prekes, 
nariu kapitalas galį gauti 
džiovą. - -" -. V. Z.

KRUOPIAI IR PAPILĖ
• . Šiaulių apskr.
Tuose valsčiuose yra la

bai ,išsiplatinęs inprotys da
ryti Loterijos. Nebetinka 
laikrodis, reikia leisti liote- 
rijon. Numeriai papras
tai parduodami po 10—15 
kap., surenkama po 10—15 
rub., ir daugiau. Alaus 
prie maž kiekvienos lioteri
jos daroma išvieno — pu
santro pūro. Muzikantai gro
ja veltui iki traukimų. Žmo
nių prisirenka po 100—150. 
Tarpe tų atsiranda daugy
bė peštukų, kurie ir vaikš
čioja peilius apsigniaužę. 
Šeimininkas tūri džiaugties, 
jei lieka jo sveiki langai. 
Tokias lioterijas rengia ūki
ninkų bernai arba ūkinin
kaičiai. Šeimininkas duo
da tik trobą šokimui. Pi
nigai renkami plačiai po 
miestelius per atlaidus ir 
šiaip po kaimus. Kurie 
mėgsta pasipešti, netingi 
keliauti ir už dviejų mylių. 
Nesenai Mažaičiuose per 
vieną lioteriją, vaikinas iš 
Žarėnų-Latvelių, smarkiai 
primušta, net reikė buvo li- 
gonbutin vežti.

Tautietis.

DARSUNIŠKIS, 
Trakų apskr.

Kiek tas žmonių nešva
rumas, tamsumas pridaro 
jiems eibių! Štai koks at
sitikimas buvo Darsūniškio 
parapijoje. Kondrotų kai
me mirė viens žmogus. Ži
noma, musų papročiu yra 
nuprausti velionį. Taip ir, 
čia nuprausė velionį nu
šluostė balta staltiese. Pa
sitaikė pasnykų laikas, taip 
kad reikėjo silkių. Žmonės, 
nieko blogo nemanydami, 
suvertė tuojau tan pačian 
indan silkes plauti, ku
riame prausė velionį, o 
staltiesę, kurią nušluostė 
velionį, užtiesė ant šiltine 
Velionis buvo sirgęs šiltine 
ir todėl kas tik valgė tas 
silkes, tas turėjo sirgti ir 
nemažas jų skaičius mirė. 
Bet negana to, kad patįs 
susirgo, bet dar ir visą savo 
šeimyną užkrėtė. Jau šeš
tas mėnuo, kaip toji liga 
siaučia Darsūniškiu apylin
kėje, ir negalima numanyti, 
kada toji neprašyta viešnia 
paliaus kankinusi mus. Kas 
dabar čia kaltas? Kaltas 
žmonių nešvarumas, tamsu
mas, neišauklėjimas, galų- 
gale patįs esame kalti.

Šiuo perspėju ir visus 
skaitytojus, kad tarpe mu
sų kaimiečių to neatsitiktų.

Klevelis.

RODINĖ, 
Lydos apskr.

Rodinės lietuviai vis dar 
tebelaukia, kada jiems bus 
duota bažnyčioje lietuviš
kos pamaldos. Niekur lie
tuviai, turi būti, nėra taip 
apleisti, kaip Rudinėje, kur 
nuo Visų Šventųjų dar jie 
negirdėjo pamokslo savo 
kalba. Visa jų linksmy
bė tiktai, kad. nueina jo pa
siklausytų į svetimas para
pijas: Dubičius, Rudnią ir 
Nočę. Savo bažnyčioje ro- 
diniečiai neranda ramumo: 
curie geriau supranta, tai 
Gauso lenkiško pamokslo, 

o kurie visai nežino lenkų 
kalbos, tai verkiai išėję iš

bažnyčios ^a^uriuos lietu
vius gi/'dejan kalbant, 
kad geriąų.j esą mir
ti, negu^ j nuskriaustiems 
baisu, ne$, lenkai persekio
ja lietuvius* kaip kad dabar 
atsitiko šy. Petro ir Povy- 
lo dienoje. Pąmędies so
džiaus mergaitė ėjo iš baž
nyčios į namus ir, jai beei
nant, pastojo kelią mieste
lio lenkų vaikai (piemenįs) 
ir, koliodamiesi, ėmė stum
dyti; stumdo ir klausia: 
“Kas esi, lenkė ar lietuvė? 
parodyk kokią turi knygą, 
tai mes žinosime, kas tu to
kia”. Laimė, kad jos tu
rėta dvi maldaknygi: lietu
višką ir lenkišką, todėl, pa
rodžius jai lenkišką, palei
do. Dabar lietuviams ei
nant į bažnyčią, reikia tu
rėti dvi knygi: iš lietuviš
kos melsties, o lenkiškąją 
lenkams rodyti. Miestelio 
lenkai kalba, kad jaigu lie
tuviai giedosią bažnyčioje, 
tai jie pagaliais ir lazdomis 
mušią juos; čia grieko ne
są, del tokio grieko jie dan
gun pateksią. Lenkai gi
riasi, kad kunigai jiems sa
ką, buk nesą jokio grieko 
trukdyti lietuviams pamal
das. Delko gi tai lenkams 
ne griekas, o lietuviams tas- 
pat yra griekas? Rodinie- 
čiai klausia lietuvius kuni
gus: “Jaigu nėra grieko, 
tai ir mes trukdysime len
kams pamaldas”. Bet ku
nigai lietuviai baisiai drau
džia taip daryti. “Didelis 
griekas, sako jie, geriau bu
kite ramus ir melskitės”. 
Rodinės bažnyčioje reikia 
kunigui žinoti: ir kaip len
kišką pamokslą sakyti. Jai
gu ne taip kunigas sako, 
kaip lenkai nori, tai jie 
greit pyksta! ; Musų lenkus, 
iš sakyklos galima tik girti. 
Vieną, sykį per gegužio pa
maldas kunigas kamendo- 
rius savo lenkišku pamoks
lu aiškino, kaip Dievas gali 
pabausti už . nusidėjimus, 
o ypač tuos, kurie niekina 
bažnyčią. Lenkams, žinoma, 
jų sąžinė čia nurodė į jų 
darbus, ir-todėl toksai pa
mokslas jiems labai nepati
ko. Parėjus kunigui į kle
boniją susirinko lenkų bū
rys ir pareikalavo, kad iš 
klebonijos išeitų kunigas. 
Kada kunigas išėjo, lenkai 
jį apstojo ir ėmė šaukti: 
“Kam sakei mums tokį pe
rnoksią?” Dievas žino, kas 
pas mus bus toliau. Len
kai žada nebeįleisti lietuvių 
kalbos į bažnyčią ir giriasi: 
“Mainysime kunigus ir 
mainysime tol, kol neatva
žiuos kunigas lenkas”. Da
bar nesenai atvažiavo Ro- 
dinėn kun. Sabaliauskas, 
bet, girdėti, lenkai jau pra
šymus siunčią vyskupijos 
valdytojui . Nežinia, ko jie 
nori; klebonas ligšiol lietu
viško pamokslo dar nepa
sakė, o lenkai, jau giriasi, 
kad tuojau važiuosiąs iš 
Rodinės. Labai mums ro- 
diniečiams liūdna, kad mu
sų kamendorius kunigas 
Leonas Petkelis apleido 
mus ir išvažiavo į Vilnių 
Aušros Vartų: bažnyčion. 
Labai mums malonu buvo, 
kai jis mokindavo mu
sų vaikelius :<< lietuviškų 
poterių, priruošdavo juos 
išpažinties ir pirmo
sios Komunijos, pasakyda
vo jiems gražų lietuvišką, 
pamokslą ir apdovanodavo 
juos paveikslėliais. Už tai 
jam mes visi Rodinės lietu
viai tariame širdingą 
“ačių”! Liūdnas.

ASAVA, ■ 
Lydos apskr.

Teko man sykį būti Asa- 
voje. Bažnyčioje visos pa-

—Morgan in Boston Herald.
Jaunaturkiai Albanijoje in veda- reformas su ugnim ir kalaviju.

maldos atliekamos lenkiš
kai. Išėjau is bažnyčios ir 
girdžiu: žmonės beveik visi 
kalbasi lietuviškai, tik kur- 
ne-kur girdėti guduojant. 
Užėjau paskui pas vieną 
ūkininką pernakvotų ir 
klausiu, delko gi jūsų baž
nyčioje nieko nėra lietuviš
ko. “Buvo, sako žmogelis, 
ir pas mus; kai buvo lietu
viai kunigai, tai ir pa
mokslą sakydavo lietuviš
kai. Labiausiai tai patiko 
jaunimui. Ir mano duktė, 
sakė jis, viso mokėjo — ir 
poterius lietuviškus ir skai
tyti. Dabar gi jau mes pa
tįs nebenorime būti lietu
viais, nes . kunigai mums sa
kė, kad visus lietuvius ver- 
sią rusais. Kunigas Ko- 
chanski, buvusis klebonas, 
labai nemėgdavo lietuviui, 
;ai ir mes nebenorime būti 
ietuviais”. Apie kun. Ko- 
chanskį tą-pat kalbėjo man 
ir viena Asą vos parapijos 
moteriškė. Dabar Asavoje 
ietuvis nei nepasirodyk, 

nes visi tenykščiai lietuviai 
abai suerzinti. Jie mano, 
cad lenkų kalba ir šventes
nė ir geresnė. Taip mat 
primokė juos lenkininkai 
kunigai. Keleivis.

PROF. VOLTERIO APSI
LANKYMAS.

Šią . vasarą, kaip rašo 
“Vien.”, Peterburgo Moks
lo Akademijos narys prof. 
E. Volteris, betirinėdamas 
lietuvių kalbą ir būdą, ža
da apsilankyti Vidžiuose, 
Dūkšte ir Rimšonyse, Kau
no gub., paskui pavažiuos 
Veliuonos apygardon. Va
saros pradžioj prof. Volte
ris buvo nuvykęs pas Zi-' 
tielos lietuvius, Slonimo ap., 
Gardino gub.

SVEČIAS IŠ ANGLIJOS.
Birželio 16 d. Kaunan at

važiavo Liverpool™ univer
siteto profesorius Pers; ji
sai nori susipažinti su Kau
no gub. žemės tvarkomųjų 
komisijų veikimu. Prof. 
Pers aplankė keletą sodžių 
pas Nemuną, kalbėjo su 
valstiečiais ir apžiurėjo ke
letą naujai įsikūrusių viė- 
nasėdžių. Londone jisai ža
da padaryti keletą paskaitų 
ir aprašyti savo kelionės 
įspūdžius anglų laikraščiuo
se.

(“Viltis”).

Paikas tyli, kuomet 
kia kalbėti, o kalba, kuomet 
reikia ftylėti.

rei-

LAIMINGOS KELIO
NES!...

Tamsus ir šlapias rudens 
vakaras. Lietus su sniegu 
krinta, vėjas ūžia, linguo
damas medžių šakomis. Gai- 
zenų kaime pro mažus lan
gelius matyti lemputės 
spinduliai. Lauke nieko 
nematyti, tiktai kur-ne-kur 
girdėtis neaiškus šunų loji
mo balsas, slopinamas vėjo 
užimu.

Gale kaimo Teklės !nad 
muose visa šeimyna buvo 
susirinkusi grinčioje ir 
kiekvienas buvo užsiėmęs 
savo vakariniu darbu.

Juozas, sėdėdamas už 
skobnio, prie mažos lempu
tės skaitė iš užsienio laik
raštį, ir mąstė apie tolimą 
vakarų šalį.

Teklė baigė siūti marški
nius Jonui, kuris slapstėsi 
nuo-kazokų girioje.

O Onyte, 16 metų mer
gaitė, saldžiai miegojo 
minkštoj patalinėj, — jai 
nerupi, kas lauke dedasi.

Naktis tamsi, per porą 
žingsnių nieko nematyti. 
Šlapiu keliu eina Jonas, 
vargdienės našlės sūnūs, 
slapstydamasis nuo žiaurių
jų persekiotojų.

Staiga pasigirdo šautuvo 
balsas. Tai nelaukiamų 
svečių balsas. Juozas pro 
langelį užmatė ginkluotų 
kareivių būrį. Tuojaus 
kaip varnai apspito visą 
kiemą ir atsibeldė į grin- 
čią.

— Kur tas podlec, ką ne
nori kariuomenėn eiti? —- 
sušuko vyresnysis.

— Reikia atsakyti tiems 
nevidonams, juk kitaip su 
jais rodos nebus — pusbal
siai į saviškius pratarė 
klė.

— Jonas ar namie, 
ten sėdi už skobnio?

— Tai jaunesnysis sūnūs 
Juozas, — drebančiu balsu 
atsakė motina.

— Ak tu, šuns vaike!... 
— suriko inirtęs kareivis 
ir užsimojęs kirto rapninku 
nelaimingą motiną.

Nieko. nepešę, puolėsi 
kareiviai po visus grinčios 
kampus ką-nors pagrobti, 
kad jau nors ne su tuščio
mis rankomis išėjus. Kas 
tiktai geresnio grobia, ne
ša; išvarto skrynias, spin
tas ir ko-ko, bet pinigų, tai 
jau nepalieka. - ‘

— Pinigus giliai kavoja- 
me, bet kur tau! jie suran
da. Reiktų manyti, kad 
ir kazokai krikščionįs, bet

Te

kąs

kas čia tau!... — kalba verk
šlendama Teklė.

— Išsiuntinėjo juos žiau
rioji vyriausybė kovotojų 
už tėvynės laisvę maišytų, 
jie nekaltiems ir ramiems 
gyventojams odą lupa, mu
sų moteris žagina. Sun
kiai mus tėvynė per amžius 
persekiojama! — graudeno. 
Juozas. — Bet ne tokie jie 
neišmanėliai, sėdėti namie 
ir laukti savo persekiotojų.

— Kaip kad ir musų Jo
nukas, neina namo, bet ei
na ten, kur jo nepažinsta, o 
jis ten dirba po žmones ir 
pasakoja apie caro bernų 
žiaurumą ir žmonių ’kankl®| 
nimą, — tęsė senutė-moti- 
na.

Pasigirdo kazokų balsas, 
jojant pro Juodgirių kaimą, 
garsiai keikiančių nepasise
kimą.

— O kokia laime!... Tai 
aš esu laimingas, ačiū Die
vui laimingai išvažiuosiu!... 
— galvojo pradžiugęs Jo
nas ir tuojau leidosi bėgti 
linkui namų .

Užmiršo jisai ir badą ir 
šaltį. Nejautė pailsio, už
miršo apie save, skubinosi, 
bego pas mamytę.

Čia jau vežėjas yra, visi 
kelionei reikalingi - daiktai 
sudėti, tiktai laukiama Jo
rio pareinant.

Nieko nejausdamas, ap
svaigintas džiaugsmo puo
lėsi Jonas prie motinos, ap
kabinęs bučiavo jos veidus 
ir rankas, dėkavodamas už 
Visus per jį pakeltus rupes
nius ir vargus. Skubiai 
rengiasi kelionėn.

Ir diena jau netoli, gai
džiai gieda rytinę savo - 
giesmę, tarsi, atjausdami 
Jono laimę. Visuose na
muose, tarsi, kas nepapras
to atsitiko, — bėgioja vie
nas pro kitą, skubiai ren
gia išleisti iš gimtinės pas
togės į tolimą šalį savo my
limiausią Joną.,

Žirgai tripia, šoka, tarsi, 
kuogreičiau norėdami pa
slėpti savo šeimininką nuo 
žiauriųjų nevidonų nagų.

— Laimingos kelionės!...
Rytų žvaigždė nušvito ir 

yt vadovas rodė drąsiam 
pabėgėliui kelią, t

.— Laimingos kelionės! 
Laimingos!... — pasigirdo 
dar keli balsai ir viskas nu
tilo. Atsigrįžo keliaunin
kas dar kartą, jau paskuti
nį į savo gimtinius name
lius, atsiduso ir paskendo 
sunkiose mintyse...
15-Vm-10. Strauss.
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straikas, kuris jau savo pra-Ateina nepergeriausi laikai.

I Washington, D. C. — Pa
gal vyriausybės skelbiamas 
žinias apie šių metų derlių, 
sausmetis ir karščiai, ko
kie buvo visoj šalyj liepos 
mėnesyj, labai užkenkė vi
sokių žemės produktų der
liui. - Nuo 1901 metų dar 
liepos mėnesyj nei vienais 
metais taip blogai nebuvo 
su derliumi.

'Blogiausiame padėjime 
yra valstijos, pradedant 
nuo New York ir Pennsyl
vania į vakarus net iki uo
linių kalnų. Iš visų di
džiausių valstijų, produ
kuojančių kukuruzus, kvie
čius ir šienų, ateina negeri 
raportai apie derlių. Šiaur
vakarinėse valstijose Ra
maus vandenyno (Pacific) 
krantais derlius yra pusėti
nas. Pagal vyriausybės 
pranešimus rudens javų 
piutė bus daug blogesnė, 
negu kad prieš mėnesį bu
vo laukiama. Daugiausiai 
nukentėjo kukurūzai, nes 
nuo 1 d. rugpiučio jų der
lius išrodė nuo 15 iki 20 
nuošimčių blogesniu, negu 
kad buvo vidutiniškas der
lius per paskutinius 10 me
tų. Kviečiai taippat ne
mažai nukentėjo, ir jų piu
tė bus daug blogesnė, ne
gu kuomet-nors nuo 1904 
metų. Labai silpnas der
lius yra avižų, bet dar blo
gesnės pasekmės šienapiu- 
tės, nes šieno mažiau gauta, 
negu kad kuomet-nors per 
paskutinius 15 metų. Bul
vės šiemet taippat menkiau 
užderėjo, bet su jomis nėra 

. jdTTtaip-bloga, kaip pirmiau 
buvo pranešama.

Prekių išvežimas iš Ameri
kos Rusijon.

Washington, D. C. — Pa
galios Jungtiniai Valsčiai 
užviešpatavo Rusijos rin
kas, tuomi patim dideliai 
sumažindami įvežimų An
glijos prekių ir pakeisdami 

*Jas savosiomis. Jungtiniai 
Valsčiai iš atžvilgio įveži
mo Rusijon savųjų prekių 
'dabar užima antrųjų vietų. 
Pirmoji vieta priguli Vokie
tijai, kuri per paskutinius 
penkis mėnesius įvežė Ru
sijon savųjų prekių už $93- 
,707.000; toliau Jungtiniai 
[Valsčiai už $29.073.500 ir 
Anglija už $25.084.000. 
Daugiausiai iš Amerikos 
gabenama dabar Rusijon 
ūkės įrankių ir mašinų, ap- 
autuvų, siuvamų mašinų ir 
įvairių smulkesnių geleži
nių išdirbinių. Povaliai 
Jungtiniai Valsčiai iš Ru
sijos rinkų prašalins ir Vo
kietijų. -

Kova už ramybės traktatą.
Washington, D. C. — Se

nate verda smarki kova už 
haujai priimtų ramybės 
traktatų tarpe Anglijos, 
Franci jos ir Jungtinių 
Valsčių. Atsiranda to trak
tato priešininkų, kurie no
ri, idant jo neužtvirtintų 
kongresas. Kongreso at
stovai ii1 senatoriai airiai 
yra labai priešingi kokioms- 
nors sutartims su ‘Anglija, 
.Vėl vokiečiai labai kreivai 
žiuri į jungimąsi trijų ga
lingų valstybių be dalyva
vimo tame Vokietijos.

Straikierių riaušės.
New York, N. Y. — Ant 

tramvajaus linijų Coney 
Island ir Brooklyn iškilo 
konduktorių ir motormonų 

džioje apsireiškė smarkio
mis riaušėmis. Straikieriai 
ir jiems simpatizuojantieji 
pradėjo daužyti tramvajus 
akmenimis, kame daugelis 
žmonių sužeista. Tramva
jų kompanija yra pasisam
džiusi straiklaūžius. Straik- 
Įaužis W. Graver mirtinai 
sužeistas guli ligonbutyj, o 
keliauninkei p. Lena Wei- 
šengrun iš Yonkėr akmeniu 
perskeltu pakaušis, Ketu- 
riasdešimts kitų ašmenų 
lengviau sužeista ' akmeni
nis. Dabar 1.200 policistų 
saugoja tramvajaus bėgius, 
areštuodami kiekvienų, kas 
bando mėtyti akmenimis. 
Ikišiol suareštuota 25 strai
kieriai.

Anglių trustas teisme.
Columbus, O. — Federa- 

liniame apskričio teisme 
generalinis prokuratorius 
Wickersham pradėjo proce
sų prieš tris anglių kompa
nijas, susijungusias trus- 
tan, taippat ir prieš šešias 
geležinkelių kompanijas, 
slaptai veikusias kartu su 
trustu. Prokuratorius rei
kalauja bausmės ir panaiki
nimo trusto, vedančio nele
galiuos operacijas.

Advokatas sunkiai nu
baustas.

New York, N. Y. — Fe
deralinis apskričio teismas 
nuteisė advokatų E. E. 
Jackson’ų užsimokėti $45- 
000 baudos, kadangi priro
dyta, kad jis buvo vienu 
iš didžųusių vielos trusto 
ramsčių. Už nelegalinę 
monopolizaci jų J ackson ’as 
maž-kų nepakluvo kalėji- 
man, bet pagalios teismas 
pasmerkė jį užsimokėti pi
niginę baudų.

Bus kerpamos... katės.
Topeka, Kansas. — Iki 

kokių nesąmonių prieina 
kartais nekurie legislaturų 
atstovai, parodo faktas, kad 
valstijos Kansas legislatu- 
roje vienas atstovas įnešė 
bilių, reikalaujantį kirpti... 
kates, kadangi jų plaukuo
se veisiasi visokios užkre
čiamos ligos. Tų bilių pa
remia sveikatos skyrius, ku
rio nariai pataria arba 
kirpti kates, arba užmuši
nėti, jaigu nenorima su jo
mis turėti tiek darbo. Da
bar toj valstijoj visi vaikai 
priverstinai turi čiepijimų 
nuo rauplių, musios yra vi
sokiais budais naikinamos, 
visi šunes nešioja antsnu
kius, o dabar bus kerpa
mos... katės. Juokauja sau 
iš žmonių tie nutukę “įsta- 
tymdaviai”!...

Straikas baigiamas?
Grand Rapids, Mich. — 

Apie 200 straikuojančių 
darbininkų, firmos Gunn 
Furniture Co., sugrįžo dar
ban. Dabar jie dirbs 55 va
landas į savaitę už tokių pat 
užmokestį, kokių pirmiau 
gaudavo už 60 darbo valan
dų. Vėliau sutinkama įves
ti 9 valandų darbo dienų. 
Kadangi minėta firma yra 
nariu fabrikantų susivieni
jimo ir dabar prieš darbi
ninkus nusileido, tatai ti- 
iimasi, kad straikas rakan
dų dirbtuvėse greitu laiku 
užsibaigs (?).

Kompanija kovoja su teisė
ju ir policija.

Des Moines, Iowa. — Čia 
iškilo tramvajų tarnautojų

straikas iš priežasties pra- 
šalinimo per kompanijų 
konduktoriaus B. J. Hiatt. 
Dalykas nuėjo teisman, kur 
teisėjas De Graff nuteisė 
kompanijų priimti atgal 
paleistų konduktorių, o 
straikieriams paliepė grįžti 
darban. Tokiuo teisėjo nu
tarimu buvo užganėdinti 
darbininkai, kadangi jie, lai
mėjo tai, ko reikalavo, bet 
kompanija griežtai atsisa
kė priimti paliuosuotų kop- 
duktorių. Darbininkų pusę 
taippat palaiko miesto ma
joras ir policijos viršinin
kas, oi poliėištams buvo už
drausta užkabinėti strai- 
kuojančiųs darbininkus.

Tramvajų kompanija įne
šė į apskričio teismų ^mi
dų prieš teisėjų L. D. Graf- 
f’ų, kaltindami jį peržengi
me J ungtinių V aisčių kon
stitucijos, taippat ir valsti
jos Iowa konstitucijos. To
liau kompanija savo skun
de kaltina taippat miesto 
majorų ir policijų už užuo
jautų straikieriams ir ne- 
apginimų kompanijos sa
vasties.

Dešimties valandų darbo 
diena.

Atlanta, Ga. — Georgia 
valstijos legislaturoje pri
imta bilius, paskiriantis de
šimties valandų darbo die
nų fabrikų darbininkams. 
Darbininkams jokiuo budu 
negalima dirbti daugiau 10 
valandų į parų, taippat ir 
darbdaviams negalima il
giau laikyti darbe savo dar
bininkų.

Nori perplaukti Atlantiką.
Springfield, Ill. — D-ras 

J. W. Demmer, žinomas 
plaukikas, nutarė perplauk
ti Atlantiko vandenynų iš 
Liverpool’io Anglijoj iki 
New Yorko, kame sau pa
skyrė 200 dienų. Kuomet 
vanduo juroje bus tylus, 
plaukikas mano plaukti sa
vomis spėkomis, o tiktai iš
tikus smarkiai audrai lips į 
garlaivį, kuris kartu su juo- 
mi plauks toje ilgoje ir pa
vojingoje kelionėje. Plau
kikas išskaito, kad į valan
dų galįs nuplaukti 25 juros 
mylias, žinoma, jaigu jo re- 
kinai nepraris...

Suvažiavimas majorų-soci- 
jalistų.

Milwaukee, Wis. — Čia 
atsibuvo suvažiavimas mie
stų valdininkų, prigulinčių 
socijalistų parti j on, abel- 
nam išdirbimui veikimo 
taktikos miestų ir valstijų 
administracijos klausimuo
se. Jungtiniuose Valsčiuo
se yra apie 20 majorų-soci- 
jalistų. Kiekvienas jų tu
rėjo skaityti referatų, aiš
kinantį kokį-Dors visuome
nės klausimų. Suvažiavu
sius svečius priėmė Mil
waukee’s majoras Seidel.

Mėsa brangsta.
New York, N. Y. — Vi

sokia mėsa New Yorke vėl 
pabrango. Atskiri pardavė
jai pakėlė mėsos kainų nuo 
2 iki 3 centų ant svaro, aiš
kindami tuomi, kad didelių 
mėsos sankrovų žymiai pa
kelta mėsos kaina. Mėsos 
trustas pranašauja dar 
augštesnių mėsos kainų pa
kėlimų ateinančių savaitę.

Kova su juodparviais.
New York, N. Y. — Di

delis detektyvų ir policistų 
buris vedė smarkių kovų su 
300 juodųjų žmonių ir pa
galios 35 iš jų liko suareš
tuota. Detektyvai atvyko į 
juodparvių apylinkę, idant 

)

Juodkalnijos ; kultūrinis 
gyvenimas pfasidė jo vos 
apie 1880 metus. Tuomet 
juodkalnietis h prddėjo iš- 
valios keistis į pilietį, padė
jęs šalin- ginklų, o; griebęsis 
už žagrės. Dar NIX šimt
mečio viduryje ant Juod
kalnijos teritorijofe nebuvo 
vienos valstijos, nes gyven
tojai buvo pasidalinę į at
skiras gentes, kurios užsi
imdavo vien privatiniais sa
vo reikalais. Juodkalnietis 
nuo ankstyvos jaunystės 
lavinosi vartoti ginklus ir 
nuolatos kovėsi su kaimy
niškomis artimomis gentė- 
mis, daug rečiau su išlauki
niais savo priešais. Dva
siškasis jau skaitėsi -moky
tu, jaigu. mokėjo bažnyti-

suareštuoti penkis juoduo
sius už užkabiAėjiihųgatvėse 
baltųjų moterių. 1 Kaltina
mųjų viengenčiai vienok 
neleido jų areštuoti ir iš to 
iškilo smarki-kdta. Pa
galios vienok; policija juod- 
parvius pergalėjo.

Jaunas filozofijos daktaras.
Toledo, Oiho. — P-lė D. 

Jones, turinti vos 19 metų 
amžiaus, gavo daktaro .filo
zofijos laipsnį Michigan 
valstijos universitete Ann 
Arbor. Ji yra jauniausiu 
filozofijos daktaru šioj ša
lyj. Ji mokinosi geriau
siai už visus šio universite
to studentus ir studentes ir 
jau turėdama 17 metų am
žiaus užbaigė .mokslų šiame 
universitete.

PERSISKYRIMŲ EPIDE
MIJA.

Puikiausias Jungtinių Amerikos Valsčių karo laivas “Michigan”, turintis 
geriausius šovikus ir inžinierius. “Michigan” pavadinta to delei šampijonu.

Amerikos visuomenė ne
paprastai demoralizuojasi ir 
gal greit visai -išnyks joje 
visokis moralės,' priedermių 
ir gėdos supratimas. Ne
gana kad toji visuomenė iki 
gyvam kaului persiėmusi 
materijalizmu, k žemai nu
puolusi valdvietėse, pas
kendusi savytarpiniam iš
naudojime iri -apvaginėjime, 
bet dar ji apimto biaurių 
moterystės skandalų ir per
siskyrimų epideiirija, liudi
jančia, kad čįag&iiai ame
rikonai vis giliau skęsta į 
nemoralės ii’ nuptodimo pel
kę, taip viešam įgyvenime, 
kaip ir šeimydiškam. Vie
name tiktais Kansas City 
miestelyje, Missouri valsti
joj, per praėjusius septynis 
mėnesius: buv& net 600 mo
terystės persiskyrimų ant 
1.900 sutuoktuvių leidimų, 
išduotų tame-pat laike. Tai
gi kas trečia vedusiųjų po
ra yra neužsiganėdinusi ir 
persiskyrime ieškanti nuo 
moterystės ryšiu pasiliuo- 
savimo. Teismas mažiau
sioj priežastyj suteikia per
siskyrimų, su įstatymu pa
galba sutraukydamas mote
rystės ryšius, ir tuomi dar 
daugiau didindamas visuo
menės demoralizacijų. Ko
kia gi ateitis laukia tos tau
tos, kokių ji išauklės atei
nančių kartų, jaigu jau sau 
žaislus daro iš, taip. svar
bios ir kiekvienų tautų pa
laikančios šventynės, kurią 
yra šeimyna t Amerikonų 
laimei į šių; šalį plaukia 
ateiviai iš “senojo svieto”, 
kurie neturi papročio žaisti 
šeimynos gyvenimu ir jie 
tiktai palaiko vietinę visuo
menę, idant ji neišsigimtų 
galutinai...

nias knygas skaityti ir kiek 

JUODKALNIJOS AP 
SVIETĄ;

rasyti. Mokyklų abelnai 
nebuvo. Dvasiškieji į sa
vo profesijų buvo priren
giami vienuolynuose, bet 
ir ten nebuvo tinkamo 
mokslo. Vienas arba du 
vienuoliai — paprastai ser
bai, nes juodkalnietis neno
riai instodavo vienuolynan 
— mokino busiančius dva
siškuosius.

Pirmutinę mokyklų su 
keturiais kursais insteigė 
1830 metais Petras II Pe
tro vič-N jenos, poetas-val- 
dovas. Jis taippat atgaivi
no senobinę spaustuvę, in- 
taisytą XV šimtmetyj Se
nojoj Žeca, bet XVI šimt
metyj per karų šu turkais 
toji spaustuvė liko perkel
ta į Cettinje, vėliau uždeng
ta, o iš jos raidžių nulieta 
šautuvams kulipkos.

Jau tiktai susiliejus 
Juodkalnijai į vienų kuni
gaikštystę, kartu įvyko ir 
valstybės organizacija iš 
atskirų genčių. Buvo tai 
svarbus momentas ir deli 
apšvietos skleidimosi. 1869 
metais įkurta 31 liaudies 
mokykla su keturių metų 
mokslu ir moterių institu
tas su 7 metų mokslu. Tuo
met taippat liko uždėta ir 
dvasiškųjų mokykla, o 10 
metų vėliaus pirmutinė 
gimnazija ir mokytojų se
minarija.

Šiandie Juodkalnija turi 
120 liaudies mokyklų, 2 
gimnazijas, dvasiškųjų ir 
mokytojų seminarijas ir 
moterių institutų. Apart 
to yra insteigtos vaikų prie
glaudos, . daržininkystės 
kursai, žemdirbystės ir t. p.

Labiausiai apleista yra 
moterių apšvieta. Juodkal
nijos įstaymai liepia pri
verstinai siųsti vaikus mo
kyklon, vienok juodkalnie
tis laiko už bereikalingų 
daiktą siųsti į mokslų ir sa
vo mergaites. 1908 metais 
liaudies mokyklas lankė 
tiktai 877 mergaitės, iš tar
po 10.066 priverstinai lan
kančių mokyklas vaikų.

Amatų ir komercijos mo
kyklų Juodkalnijoj nėra. 
Dar nesenai juodkalnietis 
niekino visokį amatų. Šian
die chorvatų ir čekų ru- 
pestimi apie šimtas jaunų 
juodkalniečių mokosi ama
tų svetimšaly j. Cetin j e yra 
įsteigta taippat karo-tech- 
nikos mokykla, kaipir ne
senai liko uždėta adminis- 
tracijinė valdininkų moky
kla. Valstybė išleidžia mo
kykloms ir apšvietai dau
giau, negu šeštų dalį savo 
visų ineigų.,

Juodkalnijos pramonija 
dar vos-tik užsimezgusi. — 
Yra tiktai fabrikos tabako, 
materijos del kariuomenės 
ir vienas bravaras; ranki
niais amatais daugiausia 
užsiima albanai ir serbai.

Pirklyba gana skubiai au
ga. 1897 metais uždėta 
pirmutinė “stedionica”, 
taupinimo kasa Nikšiče. Į 
trumpa laikų po tam užsi
dėjo kitos penkios taupini
mo kasos. Juodkalnijos 
pirkly bos židiniu yra “Pod- 
goricki Bank”, toliau Juod
kalnijos bankas Cetin j e ir 
nacijonalinis bankas Bare; 
dabar yra steigiamas vals
tybinis hypotekos bankas. 
Svarbiausiąja pirklybos 
bendrove yra “Niksicko 
trgovacko drustvo”. Per
vežiojimu ir pirklyba ant 
Skadaro ežero'užsiima taip
pat didelė bendrovė. Prie 
didesnių kelių yra steigia
mos krasos stotįs, o pirkly
bos išsivystymui taippat 
nemažai pagelbės naujai 
platinamas ir tiesiamas ge
ležinkelis iš Baro į Vir- 
Pazar.

Žemdirbystė dar yra ga
na primitivinė. Teisybė 
jau pradedama steigti ūkės 
rateliai (1909 metais jų bu
vo 10), bet racijonalinio 
ūkės vedimo jie dar nežino. 
Klaidingas tai manymas, 
kad juodkalnietis nėra 
darbštus, arba kad visa ša
lis nėra derlinga. Ra ei j o- 
nalinis ūkės vedimas gali 
suteikti pavyzdingų derlių. 
Net galvojama jau nusau
sinti Skadaro ežerą, kame 
pasididintų plotas derlin
gos žemės.

Palengva tatai toji tauta 
žengia naujais kultūros ke
liais, o negalima užginti, 
kad ir kultūros dirvoje 
juodkalniečiai parodis savo 
gabumus taip, kaip parodė 
juos begalinėje kovoje.

PETERBURGO GYVEN
TOJAI.

Peterburgo miesto valdy
bos statistikos biuras laik
raščiuose pagarsino akyVas 
skaitlines iš Rusijos sosta- 
pilės gyvenimo už 1910 me
tus.

Pirmiausiai paduodama 
suvestas skaitlius visų Pe
terburgo gyventojų. 1-mų 
sausio 1910 m. tasai skait
lius išnešė 1.907.000 abiejos 
lyties žmonių. Tas gyven
tojų skaitlius pastaraisiais 
dešimtimi metais priaugo 
32 nuošimčiais, arba 468- 
000 žmonių; priaugintas di
delis, su kuriųomi jnegafi 

susilyginti jokis Europos 
miestas, vienok reikia pa- 
tėmyti akyvas aplinkybes: 
daugiau, kur-kas daugiau 
žmonių Peterburge numirš
ta, negu užgema; priauga 
gi sostapilės gyventojai 
vien dėlto, kad jie nuolatos 
suplaukia iš provincijos 
miestų kaipir iš kaimų. 
1910 metais Peterburge nu
mirė 46.000 žmonių, arba 25 
ant kiekvieno tūkstančio. 
Ligos daugiausiai viešpa
tavo tarpe beturčio prole- 
tarijato. Vaikų šalę mo
terystės užgimė 9.000; mo
terystei! nuolat rečiau jun
giamasi; iš tūkstančio gy
ventojų įstoja moterystėn 
vos šeši asmenįs.

Peterburgas auga. Bet 
ekonominis gerbūvis visai 
neina geryn. Darbo ieško
jimas nuolatos yra didesnis 
už jo reikalavimą. “Darbų 
biržos” statistika parodo:, 
kad per ištisus 1910 metus 
su pagalba biržos darbo ieš
kojo 59.000 vyrai ir 35.000 
moterįs, kuomet gavo dar
bų... 5.334 vyrai ii’ 6.586 mo
terįs. Darbininkas uždirba 
į dienų 83 kap.; darbinin
kė — 35 kap. Gatvinis 
elgetavimas auga. Auga 
taippat skaitlius žmogžu-’ 
dysčių ir prasikaltimų. 
Vienų tiktai žmogžudysčių 
arba pasikėsinimų į vienus 
metus statistika priskaitė 
— 449. Saužudysčių —• 
1.573. Pusantro tūkstan
čio žmonių atėmė sau gy
vastį Peterburge tiktai 
vienais 1910 metais!

Kiek daug pasako tos 
skaitlinės!

Rusijoj imta organizuoti 
vaikų mokinių kariuomenė 
panašiai Anglijos taip va
dinamiems “boy scouts”. 
Tomis dienomis šalia Pe-» 
terburgo 6.000 tų vaikų-ka- 
reivių atsibuvę manebrai ir 
paroda, kurioje dalyvavęs 
ir pats caras. Caras labai 
džiaugęsis tais naujais jų 
sosto apgynėjais, kuriems 
iš mažens skiepijama carų 
garbinimas. >

Valdiškasis apskaitymas! 
apie choleros siautimų Ita
lijoje nuo 1 lig 5 d. rugpiu- 
čio š. m. sekančiai persista- 
to: susirgta 1039 asmenų* 
o numirta 380. w •

— Nesuprantu — skun-t. 
džiasi pati vyrui, — delkų 
musų papūga nuo nekuriu 
laiko nekalba? i

— Kaip gi ji turi kalbėtų 
jei tu ištisomis dienomis 
neleidi jai ištarti nei žo< 
džįSk k
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LEW. WALLACE*

Jo kraujas lai

- Tasa.

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA.

Išgirdę tai kareiviai pasidrąsino ir apsupo Jį, 6 
kad Ben-Huras atsigrįžo į mokinius, jų jau nebuvo.

Grūdimasis apie apleistą žmogų didinosi; vie
ni rėkė, keikė, kiti rišo rankas ir kojas, bėgiodami ir 
stumdydamiesi. Per jų galvas prie žibintuvų šviesos, 
tarp durnų, per spragas, besidarančias tarp judančių 
žmonių, Ben-Hurui pasisekė pamatyti kalinį. Niekas 
niekad jo širdyje nesukėlė tokios gailestiės, kaip šitas 
apleistas ir užmirštas! O juk šis žmogus galėjo per
galėti savo priešus vienu kvapu, bet nenorėjo. Kas tai 
buvo per taurė, kurią Jam Tėvas davė gerti? Kas yra 
tas Tėvas, Kurio taip klauso Sūnūs? Slaptybės ant 
slaptybių — nuolat didinančiosios!

Minia su kaliniu dabar grįžo į miestą; pirmiau
sia ėjo kareiviai. Ben-Huras aimanavo — nebuvo 
savim užganėdintas. Ten prie žibintuvų, pačiame vi
duryje, ėjo Nazarietis; staiga Judo vaidentuvėje kilo 
nauja mintis. Pasiryžo pamatyti Jį ir užduoti vieną 
klausimą.

Numetęs viršutinius drabužius ir uždangą nuo 
galvos, netrukus pavijo minią. Besigrųzdamas tarp 
žmonių, dasigavo prie žmogaus, kuris laikė galus vir
vės, kuriaja buvo surištas kalinys.

Nazarietis ėjo išlėto, nuleidęs galvą, su surišto
mis užpakalyje rankomis; plaukai karojo ant Jo bur
nos, tankiai susilaikydavo; rodosi užmiršo apie viską. 
Keliais žingsniais prieš Jį ėjo vyresnieji' kunigai, besi
kalbėdami ir žvalgydamiesi į užpakalį.

Priėjus prie tilto prie urvo, Ben-Huras drąsiai 
nugriebė virvę, kurią laikė tarnas, ir stojo prie Jo.

— Mokytojau, Mokytojau! — kalbėjo greitai tie- 
siok Nazariečiui į ausį. — Ar girdi, Mokytojau?... tark 
žodį... tiktai žodį... Pasakyk man...

Čia tarnas, nuo kurio atėmė virvę, nugriebė jį 
už rankos. ' ! ' " ■ i

— Pasakyk man — kalbėjo, nepaisant'to —- ar 
eini su jais iš savo valios? • : < :

<• Tuo intarpų pąjnatė jį kiti, ir vienas rūsčiai 
užklausė: ' •

-: —Kas per vienas?
— 6 Mokytojau! — kalbėjo greitai ir aštriai. — 

AŠ Tavo prietęlius ir šalininkas; pasakyk, ar priimsi 
pagalbą, kad pasiskubįsių su ja ja?

Pasakyk man, ar eini iš savo valios?

Nei nedirstelėjo į jį, rodos nei nepažino jo; vie
nok tas sąjausmas, kuris gema žmogaus širdyj matant 
kančias, rodos, pradėjo apleisti Ben-Hurą, nes atėjo 
jam į galvą mintis: — Palik "Jį, apleido Jį draugai, 
visas pasaulis užsigynė Jo, atsisveikina žmones, eina, 
pats nežino kur ir nepaiso to. Palik Jį.

Keliosdešimt ranku norėjo nugriebti jį, iš visų 
pusių šaukta: Jis prie jii priguli! Pagaukit jį! muš
kit — užmuškit! Ben-Huras išsitiesė, pavertė tą, ku
ris lupo iš jo virvę, atstūmė užpuolančius ant jo, pa
likdamas j ii rankose sklypus drabužių, ir taip pusnuo
gis dasigavo į tamsų urvą.

Pasuko į šalį, nuėjo pasiimti paliktus drabužius 
ir sugrįžo į miestą; tuo j aus nuėjo į viešnamį kur sė
dęs ant arklio, sugrįžo į savo šėtrą prie “Karališ
kų kapų”.

Keliaudamas prisiekė sau ant ryto j aus surasti 
Nazarietį, nežinant, kad Messijų, Kurį apleido, nuvesta 
tiesiok pas Annasą.

Veltui Ben-Huras ieškojo atsilsio, smarkiai pla
kanti širdis neleido miegoti ii’ aiškiai matė, kad jo 
atstatymas Judėjos karalystės buVo tiktai sapnas.

Sustojo ant pusiaukelės gyvenimo.

' -st*-

NAMAI IR LOTAI ANT 
^PARDAVIMO.

■ - Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgeport 
to ir apielinkėj lietuvių apt 
gyventoj. Kam mokėti bes 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame; 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti save 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi-1 
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai. 1

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

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

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

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

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

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

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

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

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. . Raudos 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.
ARCH Kk A V E.

2 lubų medinis namas. Kai
na  ,............... $3000.00.

EMERALD; AVĖ. ,
2 lubų medinis namas. Bandos at- ' 

; neša -$540.00 ■metams. ' Kaina -£300Č4^*
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis, pa- ' 

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

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

• 2 lubų mūrinis namas, 
neša $300 metams. E.'

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

2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 
Kaina ......... f‘~~----

sunau, ir eik su mudviem, nes ištarmė jau/ apgarsinta 
ir medžio kryžius jau ant Golgotos. '

Ben-Huras nusistebėjo. ?
— Kryžius! — Vos tik tą žodį galėjo,ištarti.
— Vakar Jį suėmė ir išklausė, žiAnaie auštant 

nuvedė Jį pas Pilotą. Rymionis dukart Apreiškė, kad 
neatranda jokios kaltės. Pagalios nusimazgojo ran
kas, tardamas:

— Neesu kaltas kraujo To teisingo, darykite, 
ką norite — o jie atsakė...

— Kas atsakė?
— Jie — kunigai ir žmonės, 

krinta ant musu ir sunu mųsu!
—Šventas tėve, Abraome! — sušuko Ben-Huras. 

— Rymionis yra prielankesnis Izraelitui nei jo tautie
čiai! O kad Jisai ištikro butų Dievo Sūnūs, kas galė
tų numazgoti kraują už mus ir musų vaikus? Ne, ne
galime to daleisti, laikas į kovą! •

Jo veidas užšvito pasiryžimu ir sudėjo rankas.
— Arklius, greitai! — tarė Arabui. — Pasakyk 

Amrai, kad paduotų man naujas drapanas ir atneškie 
kardą! Laikas numirti dėl Izraeliaus! Palaukite ma
nęs prie šėtrų, tuojau ateisiu.

Užkando, išgėrė taurę vyno ir po valandėlei bu- 
ant kelio.

— Kur pirmiausia eisi? — užklausė-Gali lietis.
— Surinkt legijonus! ■
— Aure! — tarė žmogus“, pakeldamas ranką.
— Pone — kalbėjo užsigėdinęs — pone, šitai aš 

mano draugas, tai visi, ką liko tau ištikimi. Kiti 
pristojo prie kunigų. '

— Kodėl? ‘ ’ i . ■■
— Kad užmušti Ji!
— Ką?
— Nazarietį!
Ben-Huras pažvelgė į juos, o jo dvasioje vėl kilo 

vakarykščias klausimas: Ar-gi taurės, kurią man da
vė tėvas, negersiu? — Paskui jo ausįse ’skambėjo jo 
paties klausimai; sakyk, ar priimsi pagalbą, kad pa- 
siskubįSiu su jaja? Po tų atminimų jjąųjjslijo pats 
sau: ne, tos mirties niekas neatšauks. Tas. žmogus ėjo 
prie jos, žinodamas išpradžių; galybę, kurią turi, duo
da Jam galingesnis už Jį ir kas, jaigu nė Viešpats? 
Kad Jisai liuosnoriai eina paskui galingesniojo norą, 
tai ką aš Jam galiu padaryti? — Prie tų mąstymu er
zino jį dar suirimas jo pliano, pasiremiant ant galilie- 
čių; jų pakrikimas sulaikė jį nuo darį)o. įdomu, kad 
tas viskas atsitiko tą rytą. Tos aplinkybės perėmė 
Ben-Huro širdį neapsakoma baimė. Klausė pats sa
vęs, ar jo užmanymai' darbas) pinigų išieįdimas nėlnv 
vo nuodėmingas galejimasis sU MšagalįnČio rtbrų? .Taip 
bemąstydamas Šedo ant arklio ir takė: — Eikime, bro
liai! — bet jo dvasioje viskas buvo neaišku, miglota. 
Rodosi, kad gabumas greito pasiryžimo, taip reikalin
gas kiekvienam karžygiui prie nfisprendnbo, užgėšb 
Ben-Huro dvasioje. '

— Skubinkime, broliai, ant Golgotos!
Minios žmoniii ėjo pietų linkon, gatvės buvo 

prigrūstos žmonių visas miestas judėjo.
Trįs draugai, išgirdę, kad Patremtąjį ves pro 

baltus Erodo bokštus, pasiryžo ten prisijungti prie jų. 
Tuomtarpu klonyje, prie Hezekia prūdo, negalima bu
vo prasiskverbti per minią; turėjo tat nusėst nuo ar
klių ir sustoti viename viešnamyj.

Stovėjo pusę valandos, valandą, o minios galo 
dar nebuvo. Ten galima buvo matyti žydai iš Libijos, 
Egipto, iš visti Rytų ir Vakarų šalių, nuo jurų salų, 
visos Judėjos sektos, visos Izraeliaus kilmės ir įvai
riausios kitos tautos. Tie žmonės ėjo pėsti, jojo raiti, 
ant kuprių, lektikose, nešyklose, apsirengę įvairiais 
drabužiais, .bet jų išvaizda buvo tada, kaip ir dabar, 
vienoda, atskirianti Izraeliaus sūnūs, nepaisant kli
mato ir gyvenimo budo, norint ir kalba buvo nėvieno- 
kia. Visi skubinosi, stumdėsi, o dėlko? —Pamatyti 
bėdiną Nazarietį, pripažintą piktadariu,, turintį, mirti 
tarp piktadarių.

Tarp tos minios buvo ir ne žydai, kurie neapken
tė žydų — Grekai, Rymionįs, Arabai, Siriječiai, Egip
tiečiai, Indusai. Žiūrint į tą minią lengva buvo pa- 
mislyti, kad visas pasaulis susirinko pamatyti nukry
žiavo j imą.

vo

ir

Vimas, su kokiu laukiama kokio baisaus atsitikimo, ar 
nelaimės. Tas patėmijimas suteikė Ben-Hurui naują 
mintį: gal tas svetimžemių užplaukimas ant Velykų 
šventės nebuvo paprastu atsitikimu — gal tai ne vi
si priešai?

Negalima mintyti, kad juos sutraukė tiktai bė
dino Nazariečio mirtis, gal tai Jo draugai ir pasekėjai?

Pagalios nuo šalies bokštų Ben-Huras išgirdo 
neaiškius šauksmus.

— Klausykite, eina — tarė vienas jo draugų.
Sustojo- pasiklausyti, bet girdėdami trukšmą, 

skubiai ėjo pirmyn.
Trukšmas artinosi, ore skambėjo šauksmas ir 

riksmas; tuokart Ben-Huras pamatė Simonideso tar
nus, nešančius savo poną, šalia ėjo Estera, paskui juos 
nešė uždengtą lektiką.

— Ramybė tau, Simonidese, ir tau, Estera — 
tarė pasitikęs juos Ben-Huras. — Jei skubinatės ant 
Golgotos, tai palaukite, kol praeis procesija — eisime 
drauge; čia ant kertės galime palaukti.

—»Kalbėk su Baltazaru, jo noras — mano noru 
— atsakė užsimislijes'pirklys. — Neša jį lektikoje.

Ben-Huras skubiai praskleidė uždangalą ir pa
matė gulintį Egiptietį su taip pageltusiu veidu, kad 
išrodė labiau ant numirusio, nei ant gyvo.

Pasakius Ben-Hurui užmanymą, jisai tyliai už
klausę :

— Sakyk, ar matysime Jį?
— Misliji apie Nazarietį? Taip, turės praeiti 

pro mus.
— O Viešpate! — šaukė senelis. - 

Viešpate da kartą!
ji bus visam pasauliui! . ; .

Taip musų pažįstami susįojo ant kertės ir tylė
dami laukė. Baltazaras išlipo iš lektikos ir stovėjo 
pasirėmęs ant tarno, Estera įr Ben-Huras stovėjo ša
ka Simonideso.

s Tuomtarpu minia žengė pirmyn, šauksmas vis 
artinosi, oras, drebėjo, o žemė, rodos, dejavo.

— Žiūrėkite — tarė Ben-Huras —
visa Jeruzolima.

Pirmiausia ėjo būrys valkatų, šaukiančių:
— Žydų karalius! Prasitraukite, darykit vietą, 

šitai žydų karalius!
Simonides tėmijo į jų straksėjimus, nei į vuodų 

mašalą, ir tarė:
— Kad šitie užims tėvų palikimą 

lamono miestui!

Daleiskie, 
Kokios sulaukiau dienos! Baisi

dabar tai ei
na

nes

vargas Sa-

Jezus neša kryžių,

')
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0ėtrą du žmogų; nusėdo nuo arklių ir klausė apie jį. 
Ben-Huras da gulėjo, bet liepė juos įleisti.

— Ramybė jums, broliai — tarė, nes tai buvo 
jo ištikimi Galiliečiai.

— Atsilsėkite! .. i
— Ne — tarė vyresnysis — T egalime sėdėti ir 

ilsėtis, jei norime išgelbėti Nazarietį. Kelkis, Huro

Paskui ėjo kareivių būrys su ginklais, šaltai, 
rimtai, vienodai.

Paskui juos ėjo Nazarietis!
Išrodė mirštančiu — kas žingsnis klupo ir vos- 

tik nepuolė. Supurvytas, sudraskytas viršutinis ap
valkalas karojo ant pečių. Basos kojos krauju žen
klino akmenis. Ant kaklo turėjo lentelę su parašu. 
Erškėčių vainikas žeidė galvą, o kraujas iš zaizdų te
kėjo per burną ir kaklą. Ilgi, suvelti plaukai buvo 
persigėrę kraujais; rankos surištos virve iš priešakio. 
Dar mieste puolė po sunkenybe, kryžiaus, kurį, pagal 
įprotį, turėjo nešti į nukryžiavimo vietą; dabar tūlas 
sodietis pagelbėjo Jam nešti tą sunkenybę. Šalia Jo 
ėjo keturi kareiviai, saugojanti Jį nuo minios; nepai
sant to kartais prasiskverbdavo pro juos užpuolikai, 
mušdami lazdomis savo tamsybės auką, spiaudydami 
ant veido, tyčiodamiesi iš Jo kančios. Nepaisant to 
visko kalinys neišdavė jokio balso, pasiskundimo, nei 
dejavimo; rodosi į nieką nežiūrėjo ir nieko nematė. 
Einant Jam pro namą, prie kurio stovėjo susijaudinęs 
Ben-Huras su draugais, Estera verkdama puolė tėvui 
ant krutinės, o tas net sudrebėjo. "Baltazaras puolė 
ant žemės, netaręs nei žodžio, Ben-Huras-gi kalbėjo: 
Dieve mano, Dieve! — Tada, ar Nazarietis atminė jų 
jausmus, ar atjautė jų širdžių skausmą, gana, kad at
sigręžė į juos, pažiurėjo į kiekvieną skyrium, o tas 
žVilgėsis liko brangiausia jų gyvenimo dovana. Žvil- 
gėsyj tų gęstančių akių buvo aiškus palaiminimas, pil
nas meilės kitų, o užmiršimo Savęs.

Tai matydamas Simonides užklausė:
— Kur yra legijonai, Huro sunau?
—Annas geriausia apie juos žino.
— Ar gi butų parsidavę?
— Visi, apart šitų dviejų.
— Tat viskas žuvo ir Šitas Teisingasis turi mirti!
Pirklio veidas skausmingai susiraukšlėjo, galva 

nudribo ant krutinės. Drauge su Ben-Huru atjautė 
sunaikintai viltis.

Bandos 
Kai- 

.. $3000.00.
Bandos at- - 

Kaina $4000.00.
Parsiduoda 

........$2800.00. 
i. 

...... $4000.00.
FISK ST.

2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 
Kaina ...............    $4500.00.

2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai. 
Kaina ............. i.................... $3200.00.

FOX ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ... ’..................  $1900.00.
HALSTED ST.

1 lubų medinis namas su Storu. 
Kaina .................................... $3000.00.

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,
su maudykle. Kaina ..........’ $2300.00.

2 lubų medinis namas ir Storas su 
keturiais kambariais ant 2 lubų po
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina .................  $4000.00.

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

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

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais.
šių

Namas įtaistas pagal naujau- 
budą . Kaina ...........   $3000.09.

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

Kaina .. $15000.00.
i. 

Kai- 
. $5600.00.

(Toliau bus)’.

Jėzus vedamas ant kalno Golgota.

Visa minia ėjo labai tyliai; kartais tik davėsi 
girdėti dundėjimas arklių arba kur ten tolumoje šauks
mas. Vienok ant visų burnų matyt buvo užsikarščia-

3 
ras 
$1680.00 meams.

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $600;00 metams. Kaina $4900.00.

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

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

PARNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

2. Du lotr.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba “nickel 
shoe“ teatro. • Kaina už abudu lo
tu ______■............   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo 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 ir 
aukščiau.

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

Chicago DL

. $5600.00.
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KATALIKAS

Iš Lietuviškų Dirvų. g

nelabai puikią atestaciją, 
labai mažai kur-nors ką 
veikia savo viengenčių la
bui. Šiame dalyke berods 
pastaruoju laiku girdėti vis 
garsesni balsai, kurie šau
kia Amerikos lietuvius- 
moksleivius organizuoties ir 
bendrai veikti su Europos 
jau toli gražu aplenkusiais 
juos lietuviais-moksleiviais. 
Šis klausymas, tikimasi, 
bus pakeltas ateinančiame 
laikraštininkų suvažiavime 
Scrantone. Red.). Šitai 
Chicago j e praleidžiantieji 
vakacijas lietuviai-mokslei- 
viai 20-tą dieną rugpiučio 
š. m. rengia didelį mokslei- 
vių vakarą šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos svetainė
je ant Bridgeporto.

Vakaro programas bus 
atsakantis ir platus. Bus 
kalbos, eilės, dainavimai, 
skambinimas ant piano ir 
monologai. t Taipogi bus 
vaidinta dar pirmą kartą 
Amerikoje labai juokinga 
ir doriškai-pamokinanti iš 
sodiečių gyvenimo dviveiks
mė komedija: “Byla del li
nų markos”.

Kaip girdėti, vakaro ren
gėjai labai energiškai dar
buojasi. Geistina, kad lie
tuviai kuoskaitlingiausiai 
atsilankytų į rengiamą va
karą. Atsilankydami į tą 
vakarą nevien pamatysite 
puikų lietuvių teatrą, bet 
prisidėsite ir prie palaiky
mo savosios mokinančiosios 
jaunuomenės, medžiagiškai 
skurstančios, nes to vakaro 
pelnas yra skiriamas netur
tingų moksleivių naudai.

A. P. Bal-tis.

St. Charles, III.
Šitas miestelis stovi 34 

myliomis į vakarus nuo 
Chicagos.

Lietuviu čia apsigyvenę 
nemažiausiai, yra apie 60 
šeimynų ir apie 400 pavie
nių. Lietuviai turi sutverę 
dvi draugijas: D. L. K. Vy
tauto ir šv. Jurgio. Abidvi 
draugijos turi maž ne po 
šimtą sąnarių. Apšvieti
mas tarpe lietuvių išvalios 
kįla vis augštyn. D. L. K. 
Vytauto draugija pradžioj 
šių meti; įsteigė savo kny
gyną, bet iš to knygyno 
naudojasi tiktai keli asme- 
nįs;, liūdna pažiurėjus, kad 

_ knygos tik vietą užima 
bestovėdamos, musų gi lie
tuviai nenori jų sunaudoti 
del savo apšvietos.

30 dieną liepos š. m. D. 
L. K. Vytauto draugija sa
vo susirinkime nutarė pa
rengti čia lietuvių vakarą- 
teatrą. Visi labai noriai 
priėmė tą nutarimą, nors 
jau ne pirmą kartą čia lie
tuvių teatras taisoma. S. 
L. A. 25-ta kuopa nors su 
dideliu vargu, bet jau tris 
sykius parengė čia lietuvių 
perstatymą. Didžiausia 
mums kliūtis su teatrais, 
tai gavimas aktorių — sce
nos mylėtojų, ypačiai mo
terių. Reikia bėgioti per 
visus ir su žemiausiais mal
davimais prašyti musų jau
nimo, idant kuris teiktųsi 
apsiimti kokią rolę perstato
mam veikale. Ypačiai mu
sų lietuvaitės tame atvėjyj 
yjft tokios kietaširdės ir 
nepermaldaujamos, kad vi
suomet moka išsikalbėti ir 
surasti sau priežastį: tai 
brolis jos neleidžia, tai ro
lės neišmoksianti ir tt. Yra 
dar ir tokių, kurios ir ki
tas atkalbina dalyvauti, nes 
kam sako, eiti į tų “ištvir
kėlių”, “bedievių” susirin
kimus. Yra keletas ir su
prantančių dalykus lie
tuvaičių, bet iš 13 ar 
daugiau vietinių mergi
nų vos 3 ar 4 ga
lima pritraukti prie teatro. 
Gėda musų lietuvaitėms, 
jaigu jau mums prisieina iš 
kito miesto pasirūpinti ak- 
torių-lietuvaičių! Bet ir 
nekurie musų vaikinai 
mėgsta tiktai tamsybėje sė
dėti ir dar savo sesutėms 
užkenkia dalyvauti kokia- 
me-nors tautiškame darbe. 
Vyrus tai čia negalima jau 
taip labai kaltinti apsileidi
me, nes vyrų beveik puse 
jau supranta apšvietimo 
naudą ir nuolatos vis švei- 
čiasi.

Bet jau laikas butų vi
siems vietiniams lietuviams 
susiprasti ir labiau atjausti 
apšvietos naudą; nevadinti 

> “ištvirkėliais”- ir “bedie
viais” tų, kurie dirba savo 
ir tautos labui, bet dar 
prisidėti prie jų ir kartu 
dirbti bei šviestis. ?

K. Beržinskis.

. Chicago, Ill.
Z Prasidėjus vakacijoms ir 
moksleiviai iš įvairių augš- 
tesnių mokyklų sugrįžo pas 
savuosius nuo sunkaus 
mokslo pasilsėtų. Šitas lai
kas tai yra vienintelis jų 
spėkų atgaivintojas, kurias 
mokslas taip išaikvoja. 
iVienok nekurie moksleiviai 
ir šitą laiką nemano veltui 
praleisti. (Labai mus džiu
gina panašus apsireiškimas 
tarpe moksleivių, kurie, rei
kia jiems tai paskaityti į 

McKees Rocks, Pa.
Šiame miestelyj gyvena 

nemažas būrelis lietuvių, 
kurie turi savo bažnyčią ir 
rūpestingą lietuvį-kunigą 
V. Vietiniai lietuviai vis 
dar tebemiega rankas su
sidėję. Kaip kitur taip ir 
pas mus buna visokių at
sitikimų, bet į laikraščius 
iš musų miestelio niekas 
nerašo, rodosi, kad čia nei 
lietuvių nėra. Tarpe vie
tinio lietuvių jaunimo la
bai yra jaučiama stoka 
gražiosios lyties'. Yra čia 
keletas lietuvaičių, užaugin
tų ir išauklėtų amerikonų 
dvasioj, bet su jomis vieti
nis lietuvių jaunimas ne
gali sugyventi ii’ nuo jų 
šalinasi. Kartais iš Lietu
vos atvažiuoja kokią lietu
vaitė, tad jau apie tokią 
vietinis jaunimas apspinta 
kaip bitės apie medų ir to
kia paprastai tuojaus ište
ka už vyro. Daugumas gi 
vietinių jaunikių ir pasens
ta belaukdami sau draugės, 
kurių čia visai ir nėra. Ki
tas be šeimynos gyvenda
mas praleidžia vėjais savo 
uždirbtą turtą, nes kam, 
sako, patiksiąs, jei nei pa
čios, nei vaikų neturįs.

26 dieną liepos čia atsi
tiko nelaimė tiltų dirbtuvė
je: 10 vai. ryto labai smar
kiai liko sužeistas Viktoras 
Urbonas. Atvežtas ligon- 
butiii, sužeistasis 12 vai. 
nakčia persiskyrė su šiuo- 
mi pasauliu. Velionis bu
vo nevedęs, turėjo apie 40 
metų, toje nelaimingoje 
jam dirbtuvėje išdirbo apie 
12 metų, gerai užsilaikė, tu
rėjo savus namus, du lotus 
ir kalbama dar, kad turėjęs 
banke apie 3 tūkstančius 
savo pinigų. Sužeistą V. 
Urboną aplankė airių kuni
gas.^ Palaidotas 29 d. lie.-.

pos su bažnytinėmis apei
gomis ant katalikiškų ka
pų. Laidotuvės buvo labai 
iškilmingos; karstas puikiai 
papuoštas, paskui kurį sekė 
daugiau 20 karietų su pa
lydovais. Vietinis grabe
lius viską puikiai sutaisė, 
žinodamas, kad velionis pa
liko daug turtų. Kompani
ja, kuriai velionis dirbo per 
12 metų, turbut, irgi neat- 
sisakis atlyginti, kuomi rū
pinasi čia gyvenantis velio
nio pusbrolis. Lai buna 
lengva jam svetimos šalies 
žemelė!

J. Valauga.

Worcester, Mass.
Oras jau kiek atvėso, 

naktimis jau ir visai buna 
vėsu. Atsirado ir lietaus, 
kuris nuplovė visas dulkes 
ir šiukšlins. Darbai kiek 
pasigerino, bet iš kitur pri
buvusiam darbas gauti sun
ku, nes ir čionai bedarbių 
randasi.’

Visos lietuviškos draugi
jos atsisakė dalyvauti 6 d. 
rugpiučio neprigulmingų- 
jų kunigo Mickevičiaus 
maldnamio pašventime. To
ki uo budu p. Mickevičius 
perkėlė , pašventimą ant 
Darbininkų dienos (Labor 
Day).'

2 d. rugpiučio čia numi
rė Aleksandras Stankevi
čius, dar jaunas, 19 metų 
amžiaus vyras. Paėjo iš 
Vilniaus gubernijos, Birš
tono miestelio. Dar kątik 
buvo atkeliavęs iš Anglijos, 
vos mėnesis laiko, ir turėjo 
atsiskirti nuo savo brolių. 
Velionis turėjo širdies ligą, 
tad umu laiku ir numirė. 
Nežinia kas _pas mirštantį 
vaikiną pakvietė neprigul- 
mi ngąjį kunigą Mickevičių, 
bet daktaras jį sugrąžino 
atgal, primindamas kad ne
turėsią paskui kur laidoti. 
Pakviesta vietinis klebo
nas, kuris ir aprūpino velio
nį paskutiniais Sakramen
tais. Reporteris.

Ledford, Ill.
Pas mus pirma buvo la

bai karšta, bet dabar tan
kiai pasirodo, lietus ir oras 
atvėso. Žmonės po karš
čių dabar gali pasilsėti. 
Darbų pas mus kitokių nė
ra, kaip tiktai kasyklos, 
kurios jau ir pirmiau ma
žai tedirbo, o dabar ir vi
sai nori, sustoti. Pirmiaus 
kasyklose daug dirbo žmo
nių dviem permainoms: 
vieni naktimis, kiti dieno
mis. Bet dabar naktiniai 
darbininkai, nenorėdami 
daugiau dirbti naktimis, 
padarė straiką ir pareikala
vo, idant visi darbininkai 
dirbtų tiktai dienomis. Su
sitarę darbininkai nėjo dau
giau naktimis dirbti, kas 
labai nepatiko kasyklų sa
vininkams. Kasyklų val
dyba nuo 1 d. rugpiučio 
prašalino iš darbo visus dir
busius naktinėje permaino
je. Toksai straikas neži
nia kada užsibaigs. Dau
gumas žmonių rengias' ki
tur ieškoti darbo. Prane
šama visiems tautiečiams, 
kad čia nevažiuotų darbo 
ieškoti, nes ir vietiniams 
darbininkams dabar jau 
darbo stokuoja.

J. A. U.

Kenosha, Wis.
Šis miestelis stovi labai 

gražioj vietoj, ant pat eže
ro kranto. Čia gyveni ne
mažas būrelis lietuvių, tik
tai labai gaila, kad lietuviai 
labai nepatogiai elgiasi; 
taip jau yra užsikrėtę gir
tuokliavimu ir ištvirkimu, 
kad šalę to yiso, nieko švie-

sesnio nemąto^^^ip 30 d. 
liepos vienoj , grintelėj su
ėję. svečiai pradejb gerti ir 
trankytis taip, kad atvažia
vęs policijos vežikas visus 
nugabeno šalto jon. •. Kar
tais musų kupigejĮs peikia 
socijalistus buk jie niekina 
Dievą, griauna tautą. Bet 
kodėl mes parapijonai į sa
ve nepasižiurime, gal mes 
labiau griauname tautą. 
Bet jau ir musų mergaitės 
perdaug ištvirkusios: jaigu 
vakare kur eisi, tai jų pilni 
pakampiai. Užtatai šiemet 
jau kelios vestuvės atsibu
vo su policijos prievarta.

Viena lietuvaitė turėjo 
susitaupinus keletą šimtų 
dolerių, bet jau labai pra
dėjo su vaikinais vedžiotis. 
Štai atvažiavo iš Chicagos 
koks-tai jaunas vaikinas ir 
sužinojęs, kad mergina turi 
pinigų, braukšt ir apsivedė. 
Į kelintą dieną po vestuvių 
atėjo iš Chicagos žinia, kad 
tasai “vaikinas” tenai jau 
taippat turi žmoną palikęs. 
Į savaitę laiko mergaitės 
sunkiai sutaupytus pinigus 
išmėtė, o dabar ir pats pa
bėgo.

Tai vis dėlto taip atsitin
ka, kad musų lietuvaitės 
naktimis pakampiais slan
kioja, jokių knygų nei laik
raščių neskaito, o kita dar 
pasako: “kam toš knygos ii’ 
laikraščiai mums' fęikalingi, 
jog ištekėjus A riebus laiko 
skaityti”. — Tai neišmany
mas! Kaip gi ’ moteris 
tamsi yt debesis’'gali šei
mynoje gyventi? Kaip ji 
gali geibus vaikus ‘ išauklėti ? 
Reikia jus, lietuvaitės, pa
klausti. Šviesos,1, mokslo 
daugiau, neš tik Ienai mes 
surasime sau geresnį kelią!

Dievo Botagas,

RED. ATSAKYMAS

Sanžiniškas, Chicago. — 
Tamstos korespondentuos 
kas link pašalpinių draugi
jų- Susivienijimo nedėsime 
laikraštin, kadangi ana in- 
tariama perdaug keli asme- 
nįs, delei ko Redakcija ne
norėtų ant savęs imti už tu
rinį atsakomybės. Jei po 
korespondencija padėsite 
savo tikrą pavardę, tuokart 
sunaudosime. Jei viskas 
tiesa, kas rašoma, tiesos 
nereikia bijoties ir nerei
kia slėpties pseudonimais.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

visus kampus^ 
sirišimo tarpe| 
galime taip ggj 
ti savo teikaį 
kiniai: J. V. 8 
tas Želvys iri 
nusprendėme I

ai J 

vą

Kadangi musų tauta, kaip 
iš dvasiškos, taip ir iš eko
nomiškos pusės žemiausia
me randasi stovyje; kadan
gi aiškiai matosi, jog musų 
jaunuomenė žengia į ištau- 
tėjimo bangas neatsižvel
giant į savo tautos reika
lus; kadangi mes, kaipo 
studentai, turėtumėme būti 
musų žemesnių broIiųZva- 
dovais, esame išsiblaškę po 

aę^oluo su- 
ir ne- 

psirupin- 
įnęšj mo- 

Alber- 
Lukošius 
iiėštį- vi

sus įvairių augštesnių įstai
gų studentus; vieną ryšį, 
kad paskui bendromis spė
komis geriau galėtumėme 
tautiškumą palaikyti, tobu
linti literatūrą? ir ’ įrisas 
mokslo šakas, k parūpinti 
stipendijas ir abelnai, bro
liškai paduoti8 ranką vie
nas kitam, kaip darbe, tain 
ir bėdoje bei 
Kviečiame tat yisus žymes-Isirengimo prie savo profe-' į-nniH

niris veikėjus, kad jie pri- 
gelbėtų musų sumanymą ir 
padėtų veikti toje dirvoje.

Suprasdami to viso svar
bumą ir reikalingumą kvie
čiame Tamstas ir tikime, 
jog prisidėsite prie to šven
to darbo kaip žodžiu — pa
tarimu, taip ir darbu -— 
veikimu.

Tikėdami sulaukti pri
jaučiantį atsakymą,, liekam 
su augšta pagarba.

Kolegijos Studentai.
P. S. Adresuokite pata

rimus: —
Albert Želvis,

1034 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Nuo Redakcijos. Pilnai 
pritardami ir užjauzdami 
tokiems lietuvių studentu 
užmanymams, nurodome 
kartu į Letuvos moksleivių 
judėjimą, darbą ir organi
zacijas, kaipo pavyzdį iš- 
sisklaidžiusiemg, nesusiri- 
šusiems ir, gali sakyti, dar 
labai mažai savo gyvumo 
parodantiems Amerikos lie- 
tūviams-studentams. Di
džiosios ir Mažosios Lietu
vos moksleiviai turi savo 
labai pavyzdingai redaguo
jamus laikraštėlius, kuriuo
se, taip sakant, kaip vei
drodyje atsispindi visos 
moksleivių užduotįs, keliai 
ir tikslai. Moksleivių rei
kalais užsiimančių draugijų 
ir Amerikos lietuviai turi, 
tatai kodėl studentams nega
lima butų prisiglausti ir ei
ti jau pramintais jų takais. 
Tokia Chicagos “Aušra” 
savo tikslu kaip syk turi 
tą patį, kas išreikšta šiame 
studentų atsišaukime. Ro- 
,dosi, dar tas visuomeniškas 
musų inteligentijos ir moks
leivių darbas bus pakeltas 
ir ateinančiame laikrašti
ninkų bei inteligentijos su
važiavime, kuris, kaip jau 
žinoma, atsibus rugpiučio 
27, 28 ir 29 dienomis, Scran
ton’e, Pa., ir kurin šiemet 
dedama tiek daug vilties iš
rišime įvairių pribrendusių i 
klausimų. Maname, kad ta
sai suvažiavimas šiemet bus 
vaisingesnis ii’ neužvils vi- 1 
sų tų lūkesčių. Patartume 
ir lietuviams studentams 
tame suvažiavime, pagal iš
galę, kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti ir kartu su visais 
suvažiavusiais gvildenti ir 
rišti kaip visuomenės taip 
ir savuosius klausimus, ka
me toji pati visuomenė pa
matytų savo mokslevių vei
klumą ir visuomi palaikytų 
savo ateities žibintuvus... 
Parodykite daugiau savo 
gyvumo, veiklumo, darbo, o 
tuomet ir visuomenė 
pritars ir palaikis!...

jums

ČEKAI APIE RUSIJOS 
MOKYKLAS.*

Žymus profesijonalinis 
čekų laikraštis “Pedago- 
gicke Rozhledy” patalpino 
ilgą Straipsnį su labai skep
tiškomis pažiūromis į Rusi
jos durnos priimtas liaudies 
mokymo reformas ir mano
mą invedimą visuotino mo
kymo. Rusijos mokytojai 
permažai turi savyje inte
ligentijos, idant tokias re
formas irivykdinti gyveni- 
man; pirmiausiai reikėtų 
mokytojų seminarijoms pa
matinių . reformų. Da
bar visai nepaisoma 
į augštesnį apšvieti
mą ir pedagoginį semina
ristų' prirengi mą. Rusijoj 
yra dvi mokytojų katego
rijos: tiktai mažuma išeina 

kuomet daugu-seminarijas, 
ma abelnai
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Morokko kepsniu negali pasidalinti.

sijos. Kadangi seminaris
tų stokuoja, tatai ta antroji 
kategorija kas kartas turi 
vis didesnį perviršį. Pa
gal durnos priimtą projek
tą bėgyje 15 metų visose 
Europos Rusijos gubemi) 
jose manoma pristeigti pa
kaktiną mokyklų tinklą, 
idant kiekvienas valsčius 
galėtų siųsti visus vaikus į 
mokyklas. Bet invykdini- 
mas to puikaus projekto 
reikalaus tūkstantinių eilių 
naujų mokytojų, — o jai- 
gų nieko neveikiama pri- 
rengime atsakančio skait- 
iaųs ir kokybės vyrų ir mo
terių mokytojų, tad abejo
jama, ar tik mokytojų ap
švietos laipsnis nenupuls 
dar žemiau, nes būtinai rei
kės piimdinėti bykokius 
kandidatus į mokytojus. 
1909 metais seminarijos 
mokslą užbaigė nepilnai 
2.000 kandidatų. Skaitlius 
labai mažas Jaigu atsižiūrė
ti į tai, jog jau dabar Eu
ropos Rusijoj yra apie 150- 
000 abiejų lyčių mokytojų, 
ir kad kasmet pasiliuosuoja 
apie 8.000 mokytojų vietų. 
Tris ketvirtdaliai vietų už
pildoma kuom papuola, sa
vanoriais, paprastai renka
mais iš tarpo nesisekančių 
gyventi žmonių. Invedus 
visuotiną ir priverstiną mo
kymą per 15 metų reiktų 
300.000 mokyklų klesų, kam 
reikalingą kasmet prireng
ti apie 20.000 mokytojų, — 
iki šiol gi absoliutiškai nie
ko neveikiama, idant tokį 
mokytojų skaitlių galima 
butų prirengti. Pamiršta 
nutarti, kiek naujų moky
tojų seminarijų reikia už
dėti kasmet, bėgyje tos 15 
metų visuotino mokymo in- 
vedimo.

’ Londone andai sudęgęs 
vienas gražiausių viešbutis 
‘ ‘ Carlton ’ ’, tankiausiai
amerikonų lankomas. Gais
ro priežastis nežinoma. 
Ugnis apsireiškus vakarie
niaujant. 200 svečių išsi
gelbėjo ir ugny žuvo tik 
vienas aktorius Finney. 
Tame viešbuty buvęs apsi
stojęs ir garsus amerikonas 
išradėjas Edisonas, bet tuo
kart jo nebūta namie.

Anglijos parlamente Jor- 
dų butas galutinai apveik
ta, ty. ant visados sutrum
pinta jų teisės, o ypač fi
nansiniuose reikaluose. Lor
dai patįs po dviejų metų ko
vai su vyriausybe pasida
vė ir nūdien paliko parla
mente be jokios reikšmės. 
Toji diena Anglijos histori- 
joje bus atmintina. Liau
dis krykštauja ?‘ * ' ’ ” -

Anglijos parlamento že
mesnysis butas priėmęs pi- 
nigyno lordo kanclieriaus 
bihų, kuriuomi paskiriama 
minėto buto atstovams me- 

t

tinės algos po $2.000. Lig- 
šiol tiems atstovams labai 
mažai mokėta, to delei ir 
padidinta algos. Tai vie
natinė konstitucijinė vieš
patystė, kur atstovai buvo 
paliekami be jokio atlygi
nimo.

Saksonijosz anglies kasy
klose Hanobalt tomis dieno
mis buvus didi nelaimė. 
Keltuvo plieninė virvė tru
kus ir su keltuvu duobėn 
nugarmėję 60 darbininkų, 
pasirengusių į darbą. 50 
darbininkų ant vietos žuvo, 
likusieji sužeista.

Pirmasis
> Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

turės pasirodyt 
pirm

NAUJŲ METŲ
kaip 

tik bus suspėta 
ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti ;
Lietuviams juk rei- ' 

kia turėti kasdien po ; 
ranka žinių skelbėjas ; 
ir kelrodis. Pirmiau ; 
dienraštj leisti neleido ' 
nekurios aplinkybės, o ! 
nūdien tas pergalėti ga- ! 
Įima.

Kas nori dienraščio ; 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE >
3244 S. Morgan St., Chicago, III. ;
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TUE, WEIK THU.

RUGPIUTIS.
17. K. Mirono, Povilo ir Julijono.
18. P. Jackaus išp. Agapito. .
19. S. Marijono ir Rufino.
20. N. 11 savaitė po Sekminių. Bernardo.
21. P. Joanhos.
22. U. Timotejaus.

Redakcijos Patemijimai.

P. Brazauskas lieja

“Draugo” 36 numery ne
koksai M. P. Brazauskas 
rašo S. L. R. K. A. reika
luose.
gailias ašaras, jogei Susiv. 
reikalai organe “Drauge” 
yra visai užmesti ir taja 
(Organizacija visai nesirū
pinama. Už tai visa kaltė 
antmetama ne organui, bet 
patiems Susiv. nariams, 
kurie, girdi, menkai paisą 
savo organizacijos labo. 
Taip ir manyta, jogei 
“Draugas” tame atžvilgy 
bus teisinamas, o teisinamas 
to delei, kad jis yra “Drau
gas”, kad tasai savaitraš
tis nėra svietiškųjų žniouių 
rankose, beto teisinamas 
paties redaktoriaus ranka.

Kaip ten nebūtų, bet te
gu šiandie" Susiv. kuopos 
pasidžiaugia tuo savo “ge
ruoju” organu, kuriam or
ganizacijos likimas bene 
bus visai tuščias daiktas. 
Esant ir ilgiau tam pačiam 
organui, Susivienijimui 
pramatoma sunkieji laikai, 
narių nykimas. Nes kas- 
gi naujus narius gali pri
traukti savon pusėn, jei ne 
organas ?

P. Brazauskas tik juokus 
krečia teisindamas “Drau
gą” už jo nesirūpinimą Su
sivienijimo reikalais!

*

tines ir Sąjungos na
riams patariama rašyties į 
S. L. R. K. A. Sąjungos 
apaštalas kun. P. Saurusai- 
tis ir minėtą įnešimą skel
bia per “Draugą”. Griež
tai nenorima, idant Sąjun
goje du blaivybės laipsniai 
pasiliktų po lygiomis išly
gomis.

Kuo gali but pamatuotas 
toksai keistas reikalavimas^ 
jei ne intrigomis — sunku 
išaiškinti; . ... ■

š. m., 
“Mo- 
suva- 

Tai bu-

Rugpiučio 2 dieną, 
Brooklyne atsibuvęs 
tinėlės” draugijos 
žiavimas-seimas.
vęs metinis seimas, nors ne 
kas metai toksai laikomas. 
Minėto suvažiavimo pami
nėjimą randame “Drauge”, 
No. 36. Aprašyme neran
dama nieko indomaus: nė
ra paminėta nei kiek sei
me asmenį# dalyvavo, nei 
“Motinėlės” turto stovis, 
nors gale kviečiami lietu
viai. “Motinėlę” šelpti ir 
del platesniu paaiškinimų 
kreipties į kun. Kaupą, 
draugijos raštininką. Ir 
tokia keista taktika norima 
lietuvius patraukti savon 
pusėn. Mums reikalinga 
daugiau atvirumo ir reika
linga visuomenei plačiau 
žinoti “Motinėlės” finansi
nis stovis, kaip tie turtai 
valdomi, kieno globoje jie 
randasi, kur ir kaip? Tik 
tuos visus klausimus išri- 
šus mielai galima pasitikėti 
visuomenės parėmimu.

DIENRAŠČIO REIKALE.

Garbus Tautieti: —
Teko patėmyti pereituo

se “Kataliko” numeriuose 
pakeltą sumanymą leisti 
dienraštį. Tai yra vienas 
svarbiausių sumanymų, ko
kis tik kuomet nors buvo 
skelbiamas. Jei tasai su
manymas išsipildytų, pa
darytum dar vieną didelį 
žingsnį apšvietimo link, ka
dangi dar vis toli esame at
silikę užpakaly kitų tautų. 
Nors turime visokių įstai
gų ir esame skaitlingai ap
gyvenę Jungtinius Valsčius 
ir turime įvairių draugijų 
ir pakaktinai savaitraščių. 
Tečiau visvien esame dar 
neturtingi, kadangi neturi
me svarbiausio dvasiai ži
bintuvo, dienraščio, kuris 
rūpintųsi musų kasdieni
niais reikalais, kuris švies
tų kasdiena ir suteiktų pla
čiajai visuomenei bėgančias 
žinutes. ~ •

Rodos neklysiu sakyda
mas, kad gal atsiras ir to
kių, kurie netrokšta sau su
laukti kasdieninio lietuviš
ko laikraščio. Bet tokių 
žmonių, man regis, yra vi
sai mažas skaitlius, nes tik 
pagalvokime. Ką giliuoja 
savaitraštis prieš dienraštį. 
Savaitraštį vieną sykį į sa
vaitę perskaitei ir lauk se
kančio numerio ištisias sep
tynias dienas, kad tuo tar
pu dienraštis kasdien švie
stų žmonių protus naujomis, 
greitomis žiniomis, tankiais 
pamokinimais. Daugumas 
lietuvių neturint savo dien
raščio griebiasi už svetim
taučių dienraščių ir tuo bu- 
du padaro žalą savo tautai. 
Kiti lietuviai tuos pačius 
savaitraščius savaitėje ke
lis sykius perskaito, arba 
skaito senas ir vis tas pa
čias apysaką^. Dienraštis 
taigi yra kas kita.

Negaliu suprasti, kode! 
mes, lietuviai, negalime tu
rėti nors vieną savo dien
raštį, kaip tai kitos tautos 
ir tautelės turi anų jau ir 
po kelis... Taigi Tamstai, p. 
J. M. Tananeviče, linkiu 
nenuilstančio darbavimosi 
ligi įvykdinimo taip svar
baus sumanymo, o mes vi
somis savo jėgomis steng
simės tą sumanymą remti, 
kadangi parėmimas pri
klauso nuo mus pačių. Ver
ta lietuvių visuomenei tuo
jau tam dienraščio sumany
mui pritarti, o tuo savo pa
sielgimu atliksime didį ir 
svarbų tautinį darbą.

Sukruskim, tautiečiai, 
tuojau paremti “Kataliko” 
leidėjo sumanymą, o dien
raštį turėsime.

.Kuogcriausiojo pasiseki
mo!

Su pagarba
- Jonas Jesėviče.

ŽODIS Į^JeTUVIŲ" 
SU0MEN?.

Prastai sekasi ir su Lie
tuvių Blaivininkų Sąjunga 
Amerikoje. Ir tenai nega
lima apsieiti be intrigų, ku
rias gimdo taip vadinamos 
“didesnėsės žuvįs”. Kiek 
žinoma, šiemet turįs atsi
būti BL Sąjungos 3-čiasis 
seimas arba suvažiavimas. 
Kadangi Sąjungoje randasi 
nariai pilnieji ir daliniai 
blaivininkai, o kurie gauna 
iš Sąjungos vienodą po- 
smertinę, tatai taja blaivi
ninkų nelygybe prisiden
giant norima Sąjungoje 
visai panaikinti ' posmer-

* *
Atkeliavus Amerikon 

Kauno kunigams Alšauskui 
ir Tumui, nekoksai silpnos 
dvasios žmogelis, prisiden
gęs pseudonimu “Skur
džius”, per “Kovą” tuojau 
ėmė anuodu ir apšmeižė. 
Girdi, kun. Tumas rūpinasi 
Lietuvos darbo žmones iš
parceliuoti per “Viltį” į 
kunigų laimės dangų, o 
kun. Alšauskis esą, vedąs 
lietuvius prie nusižeminimo 
prieš kruvinąjį carą ir au
gantį Lietuvoje kapitaliz
mą. Be to kun. Alšauskis 
pavadinta Kauno

iš.

Kad tokius dalykus te
gali rašyti tik siauraprotis, 
paliudija kadir p. K. V—as 
straipsniu “Bukim teisin
gi”, atspaudintu pereitos 
savaitės “Tėvynėje”. .Te
nai faktiškai prirodoma, jo- 
gei kun. Alšauskis nėra 
toks baisus, kaip jis persta
toma.

“Kovai” ir “Keleiviui” 
vertėtų visgi šiek-tiek at
sižiūrėti į faktus ir sulai
kyti savo įnirtimą, ne
šmeižti sau nepatinkamų 
asmenų, nevienodų sau nuo
monėmis.

Jau tai yra tokia lietu
vių veslė, kuriai niekas ne
gali intikti. Bet ir tai

Gerb. viėngenčiai! Turiu 
už didelę "garbę jums pra
nešti, jog liną dieną š. mėn. 
atvykau į .šią laisvės šalį su 
ypatingai ^isvžirbum tikslu. 
Pirmiausia, negu pranešiu 
plačiau apie svarbumą ma
no misijos, pavelykite pa
sveikinti jus visus vardan 
Prūsų lietuvių. Mes, lietu
viai Mažosios Lietuvos, jau 
nekartą pasidžiaugėm apie 
tautiškus darbus, kuriais 
puošiasi musų broliai, gy
venantis Amerikoje. Ne
kartą galėjome su pasigėrė
jimu pranešti apie tai neži
nantiems, jog dėka ameri
kiečių vientaučių triūsui 
kįla tautiškas susipratimas 
diena iš dienos augštyn. 
Mes iš dalies matydami ge
rus paveikslus, pasirengėme 
jus sekti; bet, deja!—mums 
užstoja kelią visokios kliu- 
tįs, kurių prašalinimui da
bar pradėjome dirbti. Ant 
kiek mums pasiseks atlikt 
tą nelengvą darbą, tai atei
tis parodys. -

Mes, arba; geriaus pasa
kius maža dalelė musų, pa
šėkam atidžiai jūsų darbus, 
ir linkime jiems kuogeriau- 
sios kloties. Berods laiks 
nuo laiko tenka pamatyti 
kokį gyvybės ženklą jūsų 
laikraštijoje ir apie Prūsų 
Lietuvą. Bet'tas yra toks 
silpnutis, jbg jis nepalieka 
žymės tarpe Viengenčių, ir 
dingsta, kaip juroje vilnis. 
Šitam negeistinam padėji
mui pasistengėme padaryti 
galą ir kokiu nors budn su
siartinti ir užmegsti stip
resnius rvšilis. •J

. Štai ir ’ptibžastisJ mano 
atsilankymo pas jus, gerti. 
viėngenčiO: : T ° •’

Mums susiartinti norint, 
reikia, žinoti viens kito pa
dėjimą, idant sužinojus kas 
mus spaudžia ir daro viso
kias klintis musų tautiškam 
kilimui, draugiškai sustoję 
jas prašalihtumėm. Kadan
gi pilnai žinau, jog didžiau
sia dalis gerb. viengenčių 
nepažįsta ihusų, ty. Prūsų 
lietuvių padėjimo, iš tos 
priežasties ir noriu juos, 
kiek galėdamas, supažindin
ti. Bet ne per laikraščio 
skiltis, tiktai gyvu žodžiu. 
Tam tikslui atvažiavau, - ir 
noriu savo jausmus perduo
ti jums, brangus-' viengen
čiai. To delei teiksitės tokie 
malonus būti ir suteikti 
man tokią atsakančią pro
gą, kaip tai atvirus viešus 
susirinkiinus, kuriuose ga
lėčiau paaiškinti mitsų pa
dėjimą. " Kartu noriu pri
minti, jog tiktai trumpą lai
ką (5 savaites) tegaliu vie
šėti jūsų tarpe. Nevėliaus, 
kaip 15 dieną rugsėjo turiu 
išvažiuoti tėvynėm Labai 
butų man malonu išgirsti 
gerb. viengenčių nuomonę, 
ir kartu patarimus; kur, tai 
yra kokiose kolionijose ma
no atsilankymas butų la
biau pageidžiaihas. — Prie 
šitos progos paininėsiu tik
tai tiek, jog tūli stebėsis 
apie musų padėjimą, ir be- 
abejonės, sužinojus dalykų 
stovį, su yisu-/atsidavimu 
stengsis . ^suteikti savo 
brolišką rauką;:! Tenemano 
nei vienas/'jog musų susi
artinimas tai ■ ne svarbus 
dalykas. Jis yra musų tau
tos gyvybės klausimas! Nuo 
pasekmingo susiartinimo ir 
užmezgimo stipriu,, tvirtu 
ryšiu, prįgul visa musų tau
tos ateitis.

Todėl, kas myli savo gim
tinę, savo tauta, tas visa

mininkų visų draugijų, la
bai melsčiau, idant apie ši
tą svarbų reikalą tarpe 
draugų pasikalbėtų, pri
rengtų susirinkimus, ir man 
apie tai praneštų, kur aš ga
lėčiau nuvykti ir išpildyti 
savo misiją. Žinias apie tai 
prašau siųsti 1į redakciją 
“Vienybės Lietuvninkų” 
120—124 Grand str., Brook
lyn, N. Y. .

Jonas Vanagaitis.
iš Tilžės, (Prūsų Lietuvos)

IŠ AUGALŲ GYVENIMO.

licmeisteriu.
veislei priderėti# turėti gale lai pasistengs jos gero- 
kiek-nors doros ir teisybės.! vei patarnauti., Gerb. pir-

Gražum yra užsėtas, 
žvaigždėmis dangus, galin
ga banguojanti jura; pui
kus debesius siekianti kal
nai ir neapžvelgiamos ly
gumos. Kuomi gi vienok 
jie butų, jaigu juos nedeng
tų žali augalų rūbai, jaigu 
juos nelinksmintų paukščių 
čiulbėjimas,—įvairus gyvu
lių šauksmai ir linksmas 
žmogaus balsas ? Žemė, 
kaip kuomet-tai savo esy
bės praamžiuose, butų iš
mirusiu tyrynu, kuriame 
tiktai siausti# vėtros, kauk
tų juros bangos, o sroveni
mas upelių ir ošimas puo
lančių vandenų vienatiniai 
pertrauktų tą liūdną tylą. 
Kur-ne-kur ant žemės yra 
tokie tyrynai, kurie ir skai
tomi liūdniausiomis vieto
mis.

Augalai, gyvūnai ir žmo
nės priduoda žemei tikrą 
gyvumą.

Yra trys - svarbiausieji 
dalykai, nuo kurių priguli 
augalo gyvastis: dirva, su
teikianti jam maistą, van
duo, kuris tą maistą ištar- 
pina ir paverčia į gaivinan
čias sultis, šiluma, kuri au
galui suteikia galę augti, 
bujoti ir daugintis. Kur 
yra stoka nors vieno tų da
ly kų, ten augalas gyventi 
negali. Bet kadangi ant 
viso žemės paviršiaus yra 
įvairus dirvos sluogsniai, 
nevienodas jų drėgnumas ir 
labai įvairi šiluma, tatai 
nėra nieko įstabaus, jei ir 
žemės augalai yra nepa
prastai įvairus. Sausose 
fyrynų smiltyse, ant ledi
nių kalnų viršūnių beveik 
jokių augalų nėra; karšto
se, pelkėtose šiltų kraštų 
žemumose suaugę tankus 
augalai savaimi padaro ne
pereinamas sienas.

Visur yra lengvai mato
mas didelis augalų veislių 
įvairumas. Pirmoj sulik
toj giraitėj rasime pušis ir 
egles, ąžuolus, skroblus, 
beržus, liepas, jievas, erškė
čius, lazdynus, kadugius, 
laukinius rad astus, papar
čius, neskaitant jau šimtus 
rųšių smulkių vuogij, žolių, 
grybų, apdengiančių visą 
dirvą. Tokį-pat įvairumą 
rasime pievoje, laukuose, 
lygumoje, ant kalnų, šalę 
vandens, o net ir vandenų 
gilumoje.

Daugiau mažiau apskai
tyta, kad ant visos žemės 
paviršiaus auga apie 300 
tūkstančių augalų rųšių, 
ikišiol žinomų. O kiek dar 
jų yra nežinoma! Yra vi
sa mokslo šaka, kuri užsi
ima augalų aprašymu, jų 
gyvenimu ir reikšme del 
žmogaus, vadinasi gi ji bo
tanika.

Ir nieko įstabaus. Pir
miausiai augalai yra svar
biausių gyvulių ir žmonių 
gyvenimo pamatu. Turime 
dvi gyvulių rųšis: augalu- 
ėdžiai ir mėsaėdžiai. Pir- 

gyventi benuėji

lųedžių, kurie jiems yra smulkutėmis dulkėmis. Pri- 
vienatiniu maistu. Vilkai sižiūrėkime antros yap;
išdvėstų, -neturėdami avių, čio lapo pusės, ten atrasime 
stirnų, kiškių; avįs ir kiš
kiai negalėtų gyventi, jai
gu nebūtų augalų, kuriais 
jie maitinasi. Žmogui gi, 
ir betarpiniai ir tarpiniai, 
augalai yra vienu svar
biausiųjų turtų, svarbesniu, 
negu visokie negyvi žemės 
turtai. Jie suteikia mums 
ir musų naminiams gyvu
liams svarbiausią dalį mais
to savo grūdais, vaisiais, 
šaknimis ir kitomis mais
tingomis savo dalimis; jie 
suteikia mums lengvą ir 
gana drūtą medžiagą sta
tymui namų, laivų ir t. p. 
Jie suteikia mums medžia
gą drabužiams, iš jų išgau
namo dažus, nuodus, vais
tus; pagalios jie linksmina 
mus savo gaivinančiu lapų 
žaliumu, nesuskaitomu var
sų įvairumu ir puikum 
kvapsniu. ■ .

Turbut nėra tokio žmo
gaus, kuris butų nematęs 
augalų sėklų, — tiek jų vi
sur sutinkame, tokiuo svar- 
nu produktu jos yra pir
kly bo j ir pramonijoj.

Mažiau jau turbut yra 
žmonių, kurie aiškiai numa
nytų, iš kur tos sėklos pa
eina ir kokiems tikslams 
jos tarnauja? ar jų užduo
timi yra tiktai pavidale žir
nių, javų, kavos ir tt. mums 
tarnauti kaipo maistas, ar 
taippat jų galutinas tikslas 
yra kitokis.

Pažinkime sėklos sutaisy- 
mą, — tuojaus surasime, 
delko tas sėklas augalas iš
duoda ir kokia yra. augalo 
gyvenime jos pasiuntinystė.

Sėkla visuomet paeina 
iš augalo žiedo. Imkime 
>av. pupelės (šabelbono) 

žiedą: , dailus, švelnus, bet 
trumpai ištvermus,— po 2 
—3 dienų nustoja parvuo- 
;ų ar baltų lapelių, už jų 
prasišalina kitos žiedo da- 
įs, ant stuomenio pasilie
ja tiktai taip vadinamas 
stiebas. Tas stiebas auga 
greitai, storėja, ilgėja ir už 
celių savaičių išauga į ge
rai mums žinomą ankštį, 
eurioj tai ir randasi sėklos. 

; kiekviena atskira sėkla 
arba žirnis išviršaus yra 
aptrauktas odele, viduje gi 
randasi visa busiančio au
galo užmazga. Ji susideda 
iš šaknelės, liemenėlio su 
ramburėliu ant viršūnėlės 
ir dviejų pirmutinių lape
li# iš šalių. Tieji du pir
mutiniai lapeliai, turinti 
prie savęs visą jauno au
galo maistą, yra taip stori, 
kad jie-tai svarbiausiai ir 
užpildo visą sėklos turinį.

Kitų augalų sėklos yra 
sutaisytos visai panašiai, 
su tuomi tiktai .skirtumu, 
kad nekurie, kaip pav. ci
bulio seki ar turi tiktai vie
ną pirmutinį lapelį, kiti, 
kaip spigliuotų augalų sė
klos, keletą lapelių (spi- 
glių). Maisto sandelis, — 
užlaikomas prie užmazgos 
lapelių, kaip tai matyti pu
pelių sėklose, arba taippat 
sudėtas šalę užmazgos po 
odele, — būtinai randasi 
kiekvienoje sėkloje, nes au- 
galai-gimdytojai rūpinasi 
apie savo kartos ateitį.

Bet ne visi augalai išau
ga iš sėklų. Ar matė kas 
grybų, paparčių, samanų 
sėklas? Ne, nes tie augalai 
neturi sėklų, jie dauginasi 
iš taip vadinamų sporų, ku
rie nėra taip plačiai žinomi.

Tatai ieškokime sporų: 
padėkime seną grybą ant 
baltos poperos, po neku-

ar-

visjį eilę gelsvų ar balsvų 
šlakelių ir persitikrinsime, 
kad nuo paparčio lapo taip- 
pat krinta kokios-tai dul
kės. Argi nepasitaikė 
mums kai-kada matyti sa
manų šakelės, iš kurios iš
augę yra ilgi ploni siūleliai 
su bumburėliu ant viršūnė
lės, kur taippat surasime 
panašias dulkeles?

Toms dulkelėms galima 
prisižiūrėti su pagalba pa- 
dinančio stiklo. Tuomet 
pamatysime, kad dulkelės 
susideda iš smulkučių skri
tulėlių, o kiekvienas skritu
lėlis pripildytas yra sli
džios grūdinės masos, va
dinamos sporų ir apsiaub
tos plėvele.

Čia nėra, kaip sėkloje, 
užmazgos su matoma šak
nele, liemenėliu ir lapeliais. 
Prie tokių sporinių augalų 
nuguli paparčiai, samanos, 
grybai, kerpės, maurai ir 
riti tos rųšies smulkus au
galai.

Tokiuo budu, kada auga- 
as miršta, baigia savo gy

vastį ir išsileisdamas grįž
ta į numirusį svietą, iš ku
rio paėjo, — pati augalo 
gyvastis nežūsta. Ji palie
ka paslėpta, uždaryta ar 
tai sėklose, ar sporuose, 
idant prie atsakančių aplin
kybių, kuriomis yra: šilu
ma, šviesa, drėgnumas, 
oras ir maistas, — atbusti 
į naują- gyvenimą. O ar 
kitaip dedasi gyvulių svie
te? ar gyvastis ten žūsta? 
ar-gi gyvastis nėra nemir
tinga ir perleidžiama iš 
kartos karton nuo tų lai
kų, kada ji galėjo ant že» 
mės atsirasti? -4*

HUMORAS.

Filozofas.
Ponia į valkatą:—Toksai 

esi sveikas vyras, turėtum 
dirbti, bet ne valkioties.

Valkata: — Matai poniu
te, aš esu vienas, neturiu 
pačios, nei vaikų, o jei kur 
darbą gaučiau, tai be abe
jonės bent kokiam šeimynos 
tėvui atimčiau iš rankų pas
kutinį uždarbį.

Taipgi teisybė.
— Ickau, padavei man tą 

šunį sakydamas, jogei jis 
nei vienam žmogui nieko 
pikto nepadaris, o tasai • 
šelmis sudraskė man visas 
kelines.

— Ny? o kelinės ar tai, 
yra žmogus?

Valgykloje.
Svečias: — Po šimts... 

šeimininke, štai sriuboj at
radau guziką iš kelinių!

Šeimininkas:
puikus daiktas! Tamsta iš 
savo malonės paieškok dar 
kito, nes man iš kelinių du 
guzikai iškrito.

Labai

dvėsti, jaigu nebūty auga
ram laikui pamatysime, 
kad popera yrą padengta

Koks klausimas, toksai ii 
atsakymas.

— Mano brangi — rašė 
vienas jaunikaitis į savo su
žadėtinę, — atleisk man, 
kad aš turiu tokią trumpą 
atmintį. Būtent apeina 
tas, jogei vakar pasiūliau 
tau pasivaikščiojimą šį va
karą, bet dabar negaliu at
siminti, ar tu pasakei 
“taip”, ar “ne”, j

— Mano brangus — atra
šo jam mergina — atsime
nu, vakar pasakiau “ne”, 
bet neatsimenu, ar tai pa- 

tau, ar gal kam ki-
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LAIŠKAI IŠ KELIONĖS ALKANAI.

II Su

Turiu tams

čia Luca Signo- 
La- flagellazione

trejais profesoriais, filoso
fijos — vienu profesorių, 
medicinos ’

savaimi yra

Photos copyright by American Press Association. 1911. •
Vaizdai iš Anglijos karaliaus gyvenimo, kuris po 

vainikavimui pasidaręs dar populeriškesnis. „

Teisingu žmogumi yr; 
tasai, kuris turi drąsą pa 
sižiurėti velniui i akis ii 
pasakyti: — “tu esi vel
nias”.

Ant egzamino.
Profesorius, norėdamas 

įžeisti mediką ant egzami
no, klausia:

— Pasakyk man tamsta, 
katras raumuo pasijudintą, 
jei aš tamstai užtraukčiau į 
nugarą?

— Mano dešinės rankos 
raumuo, nes tamstai tuojau 
droščiau sprandai! — atsa
kė medikas.

tai juos ir apeinu 
kartu.

( M. Petrauskas.

XVI metašimtis. Loren
zo Loto — dvejatas dailią 
portretą.

Iš paveikslą Andrea 
Mantegna tai: — “Il Chris
to morto”, Kristus tame 
paveiksle paduotas gulintis 
ir bliksniai visi imti nuo 
koją iki galvai; priešakyje 
kojos. Šalę stovi dvi ver
kiančios moterįs.

Labai daug paveikslą 
įvairią tapytoją vis tankiau
siai “Madonna col bambi-

labai gyvi dažai, ypač ar- 
kaniolą apdarai; velnias gi 
lekia skradžiai galvatruk- 
čioms pralužusion žemėn. 
Toliau: Ambrogio Giovanni 
Pigino, Galeazzo Campi, 
Tommaso Aleni, Boccacci- 
no, Molosso, Calisto Piazza 
da Lodi. 
Kristaus

Baimėje.
— Į kur taip greitai ne- 

giniesi?
— Tarnaičių biuran; rei

kalinga nauja tarnaitė vi
rėja.

— Tai ko dar taip sku 
binties?

— Turiu, nes mano žmo 
na pati gali išvirti pietus.

kuris iš susijungusią bro
lyste butą kitą apleistas 
Panašus atsitikimas alba
nui yra lygiai negalimu 
daiktu, kaip kad staigus 
saulės užgesimas.

vienu profesorių, 
— devyniais pro

fesoriais ir teisią skyrią ap
rūpintą dviem profesoriais. 
Išviso tat naujasai univer
sitetas turės 15 profesorių, 
o ir klausytoją turėsiąs ne 
daugiau, tur-but, kaip 100 
—120 žmonių, taigi bus pats 
mažiausias iš visą universi
tetą. Naujas universitetas 
įsteigtas vyriausiame Islan
dijos mieste Reikiavik, kur 
gyventoją yra išviso vos 
1.600 žmonią. Be to, tasai 
universitetas pažymėtinas 
tuo, kad iš visą kitu uni
versitetą įsikišęs toliausiai 
į šiaurius, nes ties 64-ju 
šiaurės platumos laipsniu.

I Islandija — nemaža sala 
vakarą Europos šiaurėje. 
Priklauso ji Danijos kara
lijai. Islandijos gyvento
jai priklauso normandą; 
tautai, kuri gyvena Norve- 
gijos ir Danijos kraštuose. 
Pas islandus išsilaikė pati 
grynoji normandą kalba ir 
daugiausiai užsiliko seną, 
normandą tautos dainą ir 
padavimą vadinamąją “sa
gą”, kuriomis senovėje gar- 
sąs buvo normandai. Se
ną senovėje tie normandai 
garsėjo visame pasaulyje 
savo drąsiais užpuolimais, 
dažnai lankydavę ir Lietu
vos pajūrį, iš jų bene tik 
paeina ir pirmieji rusą ku
nigaikščiai — varegai. Vi- 
duramžią gadynėje Islandi
ja turėjo puikiai išsiplėto
jusią savo literatūrą, o ir 
nūnai visuomenės gyveni
mas ten virio verda. Kaip 
rupi islandams mokslas ir 
kultūra galima numanyti 
kad ir iš to. Islandijos gy
ventoją yra išviso vos apie 
70 tūkstančių. Tečiau jie 
jau senai kaip reikalavo 
sau atskiro universiteto. 
Jie laiko save visai savita 
tauta ir nesykį. grasė dagi 
Danijai nuo jos atskilsią. 
Tie islandą reikalavimai 
privertė pagalios Danijos 
vyriausybę inkurii Islandi
jos saloje universitetą. Čia 
prie progos reikia pažymė
ti, jog Danija medžiagiškai 
ne tik nieko nepelno iš Is
landijos, o dagi nemaža kas
inėtai prikiša jos reikalams, 
nes Islandija labai bėdinas 
kraštas. Tečiau Daną val
džia sutiko inkurii islan
dams universitetą ir iškar
to įsteigė keturius skyrius: 
teologijos skyrių aprūpintą

erškėčiuota 
Mariani, Pompeo 
- La Madonna col 
—- puikus paveik

slas; Madonna su Kūdikiu 
tarpe šventąją: Juozapo 
Zakarijaus, Elzbietos.

Romaniška mokykla. r 
Tori detto ii Bronzino: 

Andrea Doria, — tai pa
veikslas iki pusei pliko vy
riškio. Pellegrini, Barocci:
— II martirio di S. Vatale.

Gcnoviška (Genujos) mo
kykla XVI metašimčio.

Luca Cambioso, Grechet- 
to: Gli Ebrei in viaggio.

Geno viška mokykla XVII 
met.

Bernardo Strozzi ir kiti.
Napolitaniška mokykla 

XVII met.
Luca Giordano, Calabre

se, Salvator Rosa ir kiti.
Svetimtauti ška mokykla.
Tommaso Wyck, Giovan

ni van Goyen, Henri de 
Bles, Rembrandt van Ryn:
— Ritratto di sua sorella. 
Jerome Bosch, Arthur van 
der Neer, Pietro Mulier, 
Ermels ir kiti. Iš svetim- 
tautišku mokyklą lai dau
giausiai paveikslą olandiš
kos mokyklos. Čia yra P. 
P. Rubens: II Cenacolo; A 
van Dyck: — La Madonna 
col Bambino e S. Antonio 
da Padova, — to paveikslo 
kopiją visur galima matyt ir 
Lietuvoj. Madonna Kūdi
kį laiko ant kelią, o šv. An
tanas klupstom rankas su
dėjęs ant krutinės yra Kū
dikio glostomas. Daug dar 
butą ką paminėt, jaigu tu
rėčiau sau tikslu plačiai ir 
pilnai išdėstyti tą, ką čia tik 
vardus paduodu.

Plačiau ir nuodugniau ap
rašyti paveikslus ir paduoti 
ją autorią biografijas, tai 
reikia žmogaus tos sryties 
speeijalisto. Aš gi nesiimu 
to padaryti, tik. paduodu lig 
mažą žinelę, kad kada nors 
kam kitam butą lengviau 
surast ir studijuot.

Milane daug dar yra gra
žią dalyką paminėjimui, 
bet gal jie bus mažai indo- 
mąs, 
tuom

ISLANDIJOS UNIVER 
SITETAS.

pusėj 
busi mėlina drobule sėdi 
kaip ir ant laiptą ir laiko 
Kūdikį ant kelią; seniau
sias karalius puolęs ant ke
liu prieš Kūdikį duoda jam 
garbę. Šalimais šv. Juoza
pas, tolesniai, paeiliui it 
kiti karaliai su dovanomis, 
toliaus eina tarnai ir gyvu
liai.. Nicolo Pisano, Dosso 
Dossi, Francia: L’Annun- 
ciazione. Benvenuto Tisi. 
Cosimo Tura, Francesco del 
Cossa: S. Pietro e S. Gio-

Nicblo

krikštas J. 
daug kopiją, 

perdėm matomą bažnyčiose.
Lombardiška mokykla 

galinio periodo.
Čia eina Procaceini su \

savo “Le nozze mistiche di 
S. Catarina”, Salomon e 
Adler, Daniele Crespi — 
krikštas J. Kristaus — per
dėm beveik randasi bažny
čiose. Vermiglio, Lomaz- 
zo, Borroni, Abbiati, Ceru- 
ti, Michelangelo da Cara
vaggio (Amerighi),1 Lon- 
donio ir k.

Lombardiška mokykla 
XVI metašimčio.

Morazzone, Gianoli; Cri
vellone, Tanzio da Varallo, 
Cerano — “Madonna col 
Figlio inghirlandata dagli 
angloli”. Nuvolini, Talpino 
—- “Madonna col Figlio” — 
panaši į Murillo. Andrea 
Porta, Francesco del Cairo, 
Andrea Lanzani — jo pa
ties paveikslas iki pusiau 
liemens, su juoda kepure 
ant galvos.

Bolioniška mokykla XV 
—XVI metašimčią.

Čia priklauso Antonio 
Allegrico Correggio su savo 
paveikslu — “L Adorazio- 
ne dei Re Magi” — kairėj

Mergelė apsigau-
no .

XVI—XVII metašimčiai. 
Gian Battista Piazzetta, 
Gian Battista Tiepolo, Ro- 
salba Carriers, Bernardo 
Selinto, Francesco Zucca- 

ilr. Jau yra ir peizažą. 
Paminėt reikia Francesco 
Guardi: — “Il Canal Gran
de di Venezia”.

Lombardiška mokykla, 
priešleonardiška, XV meta
šimčio.

Daug yra įvairią portre
tą — daugiausiai Visconti. 
Iš tapytoją paminėt verti: 
Civerchio, Butinone, Ferra
ri, Bevilacqua, Bergognone, 
jo: — “Ecce Homo”, kurį 
matome visur bažnyčiose ir 
“La Madonna col Bambi
no”, S. Chiara e un certo- 
sino (zokoninkė).

Leonardinė mokykla. 
(Leonardo da Vinci).
Prie jos priklauso Pietro 

Rizzi, Bernardino Laniuo, 
Marco d’ Oggione, Bernar
dino del Conti, Defendente 
Ferrari, Cesare Magni, 
Cesare da Sesto su savo 
“Madonna col Bambino” ir 
kiti.

Milanas.
(Tąsa).

Bonifacio Veronese (Bot- 
tego). “La cena in Em
maus”; Paolo Veronese 
(Caliari). “La cena in ca- 
sa del Fariseo”. “Abieją ta
pytoją t1 vakarienės ’ ’ turi 
aiškiai mestą šviesą viduriu 
salės. Pirmojoj — kūdikis 
žaidžia su šuneliu; antro
joj — Magdalena Kristui 
kojas bučiuoja. Eilė gerą 
paveikslą, tai: Tintoretto: 
“II miracolo di S. Marco”; 
Bonifacio Veronese: “Mose' 
salvato dalle acque”. Tos 
pačios mokyklos eilė tapyto
ją XV—XVI metašimčią, 
tai: Giovanni Mansueti, Gi
rolamo da Treviso ii Vec
chio, Alvise Vivarini, Marti
no da Udine, Pier Fran
cesco Bisolo, Michele da Ve
rona, Giovanni Speranza, 
Francesco Bonsignori, G. B. 
Cima da- Conegliano, Ticia- 
no Vecellio: — “S. Gilo- 
lamo”. ,

Proto užsiėmimas
Daktaras 

tai uždrausti visokį proto 
užsiėmimą.

Poetas: — Bet galiu ra
šinėti eiles į kalendorią?

Daktaras: -*=- žinomas da
lykas, juk aš paminėjau tik 
proto užsiėmimą.

ir visur aksomais sienos iš
klotos.

Po to dar eina daug įvai
rią mokyklą: Centralinės 
Italijos, 
relli: — 
di Gesu Christo”.

Toskano mokykla XV 
metašimčio.

Senoji mokykla XIV-me
tašimčio 
ir umbriška mokyklos, — 
priguli: Francesco Fantone 
da Norcia, Bramente: — 
“fl poetą”.

Mokykla umbro —. mar- 
chigianiška. Prie jos pri
klauso Gantile da Fabria
no: Incoronazione della 
vergine ir “S. Francesco 
che riceve le stimulate”, 
Vincenzo Pagaili ir tt.

Mokykla umbriška XVI 
met.

Giovanni Santi, Nieolo 
da Foligno: — Parte cent- 
rale del polittico di Cagli; 
Timoteo Viti: — La Vergi
ne, S. Sebastiano e S. Gio 
Battista; Girolamo Genga 
ir kiti.

Bolioniška mokykla XVI 
met. Francesco Albani: — 
La danza degli amori e ii 
ratto di Prošerpino; Fran
cesco Gessi ir kiti.

Bolioniška mokykla XVII 
met. Ludovico Carracci, 
Ginevra Cantof oli, Guido 
Reni, Alessandro Tiarini, 
Barbieri detto il Guercino: 
— Il ripudio di Agar. Be
nedetto Gennari 
dario (Kristaus paveikslas 
ant audeklo 
galva). 
Bo'toni: - 
Bambino.

vanni Battista, 
Rondinelli.

Romaniška mokykla.
Nieolo Rondinelli, Coti- 

gnola, Marco Palmezzano, 
Foschi ir kiti.

Umbrijos mokykla.
Rafįaello Sanzio, jo pa

veikslas: “Lo Sposalizio 
della Vergine” šiandien ap- 
kainuotas vienu milijonu li
rą. Paveikslas išrodo kad 
butij lyg naujai nutapytas. 
Laikas kelią metašimčią 
jokios beveik žymės nepali
ko. Daugumas tapytoją 
sako, kad senieji maestras, 
buk, žinoję sekretą, kuomi 
pritaikyt nesimainymą spal
vą. Ar jie sekretą žinojo, 
ar ne, bet jie gerai žinojo, 
kad spalvos yra iš žemės, 
geležies, gėlią ir tt., tai jie 
suparto tą, kad maišant be 
jokio atsižvelgimo visus da
žus, kaip kad dabai1 tapyto
jai daro, buna chemiška 
reakcija, kuri vis vienam iš 
dažą buna nenaudai, arba 
ir abiem kartu. Gal jie ta
pydami dėjo panašiai dažus, 
kaip kad mozaika daroma 
mineralais, ir jie padėtą 
vienokį dažą nuo dažo kitos 
rąšies gal atidalydavo ver- 
niksu ir stengėsi taip da
žus dalyti, kad to nei žino
ta nėra. Bet šiaip ar taip, 
tai daug seną tapytoją vei
kalą yra gerai užsilaikiusią 
ir, manoma, kad ilgai laiky
sis. Na-gi, kad ir Aigiptiš- 
ki paminklai — mumijos; 
kur nenusitrinę, tai laikosi 
kuopuikiausiai.

Tas Raffaello paveikslas 
pinakotekoj Brero stovi di
džiausioj pagarboj atski
rame kambaryj pastatytas

Tie visi priklauso prie 
galo XV metašimčio ir pra
džios XVI metašimčio. 
XVI metašimčio prie tos 
pačios mokyklos priklauso: 
Gaudenzio Ferrari, Fran
cesco Napoletano, Leonar
do da Vinci, — “Testa del 
Redentore” — reikia pami
nėt, kad tai tapyta pami- 
pastella ir rodos su augliu 
nudarinėta. Bramantino’ su 
savo “La Sacra Famiglia,” 
Antonio Boltraffio, Andrea 
Solario, — jo “Nežinomo 
paveikslas”. Bazzi vadi
namas Sodoma, Luini su sa
vo “La Madonna del rose- 
to”; Pogliaghi Lodovico — 
jo keletas freską.

Lombardiška mokykla. 
XV—XVI metašimčią.
Čia priklauso Vincenzio1 

Toppa, Bramantino — jo: 
“La Madonna”, labai indo- 
mios spalvos savo skaidru
mu ir vaiskumu. Puikus 
paveikslas D’Oggione: “I 
tre areangeli abbattono il 
Demonio”. To paveikslo

Baltąją kalną gyvento- 
i jai, apsirinkę sau vietą, to

je Balkaną pusiasalio daly- 
i j e, kuri iš dviejų pusią ap

supta Adrijatiko jura, nuo 
šiaurės rubežiuojasi su Ser
bija, gi nuo.pieią pusės su 
Graikij 
tauta; per ištisus šimtme
čius visai atskirta ir po šiai 
dienai dar stovi šalę viso
kios technikos, žemdirbys
tės, politikos, ir dvasios pa
žangos, šiandieninės civili
zacijos srovės. Platąs ap- 
švietos judėjimo keliai ap
lenkė tą šalį, palikdami ją 
be civilizacijos geradėjys- 
čią, bet kariu užtikrinda
mi jai neprigulmybę. Be
turtė piemenų, žemdirbių 
ir kareiviu tauta, vkuri įvai
riuose mūšiuose kovėsi sam
dininką eilėse, iki šiam lai
kui užlaikė savo atskiru
mą ir neprigulmybę, nors 
tiktai viena kartą ir tai 
trumpam laikui penkiolik
tame metašimtyj sutvėrė 
neprigulmingą valstybę po 
vadovyste galingojo Skad- 
derbeg’o, kuris narsiai ir 
nekados nepergalimas ko
vėsi su turkais.

Albanai save vadina ski- 
petarais, tai.yra uolą gy
ventojais, turkai gi juos va
dina arnautais. Šiandiena 
albaną priskąitoma apie 
1.900.000 gyventoją. Toji 
skaitlinė apjmą taippat ir 
200.000 albąną,f gyvenančią 
Graikijoj ir, beveik ištautė- 
jusių, kaip ir 100.000 albanų- 
sody bininką Itąlij o j. Bal
kaną pusiausąlio tautą cha
ose albanai tveria seniau
sią ir gryniąųsią etnografi
jos. kūną. Jie, yra pasida
linę į skaitlingas genfesį 
kurios viena,kitai yra prie
šingos ir be paliovos tarpe 
savęs kaujasį. Tokią ją 
silpnybę moka išnaudoti 
turkai ir albaną sukilimus 
malšina tais jau pačiais al
banais., Ypačiai šiaurės al
banai yra dideliais priešais 
pietinių albaną.

Etnografai albanus dali
na į dvi svarbiausias gru- 
pas, ghegus šiaurėje ir tos- 
kus pietą dalyje. Šios dvi 
albaną grupos.. neišsidirbo 
sau vienodos literatinės kal
bos, neturi net vienodo raš
to. Į ją kalbą didelę intek- 
mę turi romėną, turką ir 
graiką kalbos. Jie taippat 
neturi vienodos religijos. 
Du trečdaliai gyventoją iš- 
pažinsta Mahometo tikybą, 
vienas trečdalis kitoj Alba
nijos daly j priklauso rytą 
bažnyčiai, mažuma gi yra 
Rymo-katalikų.

Nedaugelis albaną moka 
skaitytų o dar mažiau ra
šyti. Iš pažanginęs techni
kos išdirbinių jie žino tik
tai tą, kas yra surišta su 
apsiginklavimu. Dar šian
die išpusti ošką; skilviai yra 
variojami : j persikėlimuose 
per upes. ;Apiie literatūrą 
nėra nei kalbos; užtai alba
nai turi didelius turtus pa
davimą, legendą ir pasaką, 
gražią dainą, priežodžiu ir 
mįslią.

Albanai yra gal gražiau
sia tauta ant Balkaną pu
siasalio. Kalną gyventojas 
albanas yra augštas, laibas, 
vikrus, turi erelio žvilgesį, 
pilną tautinės didybės. Kas 
yra savininku^ 500 ošką ir 
avlą, yra skaitomas turtin
gu, banda gi 1.500 ošką su
teikia didžiūno vardą. Žem
dirbystė yra pašaliniu už
siėmimu, nors Albanijoj 
gerai užderi kukurūzai, 
miežiai ir vynuogės. Ne

neš tarnystą, kas praeityje 
labai plačiai buvo atlieka
ma. Albanai krikščionįs 
sutaisydavo ištisus kąrev) 
vią pulkus senobiniemš j 
Neapolio karaliams, albanai 
gi mahometanai Turkijai 
suteikdavo neapkainuoja- 
mus karo patarnavimus.

Turtingi albanai gyvena 
namuose-tvirtovėse, betur
čiai gi išsimėčiusiose sody
bose. Beturčių grintelėse 
beveik nėra jokią rakandą 
ir naminią įrankių, inėji- 
mas tankiai be durių, o du
rnai išeina per skylę stoge. 
Langai neturi stiklų, o ant} 
žiemos užlipdomi poperiais. 
Albanai paprastai miega 
apsitaisę ant grindų. Dau
giausiai maitinasi kukurū
zais. Tiktai iškilmybėse 
atsiranda daugiau parinkti 
valgiai. Tuomet tai dai
nius, tankiausiai senelis, 
dainuoja apie senus laikus] 
ir kartu garbina darbus da
bartinių vadovų.

Albanų liaudies gyveni
me viešpatauja šeimyninis 
komunizmas po neapribuota 
tėvo valdžia, kurios šventai 
klauso vaikai, turinti tan
kiai jau žilus plaukus. Nei} 
tėvas, nei vaikai neturi at
skirų turtų, net tuomet, jei} 
kuris iš šeimynos narių 
kur-nors toli uždarbiauja. 
Kadangi vyrai paprastai 
uždarbiauja ir blaškosi po 
svetimas apylinkes, tatai jų} 
moterįs rūpinasi namie ūke, 
apdirba laukus ir vynuogy
nus, apžiūri naminius gy
vulius. Moterių likimas 
yra sunkus. Jos yra vyrą, 
o dar daugiau vyro tėvą 
vergėmis. Tėvas sutuokia 
savo suną, kuomet tas dar 
yra vaiku; sūnūs dar bū
damas paugėlio amžiuje jau 
veda 12 metą mergaitę. 
Vyras išsiperka sau žmoną, 
seniau ją slapčiomis išsi- 
vezdavo. Vyras yra neap- 
ribuotu valdovu savo žmo
nos, kurios dar didesniu 
valdovu yra uošvis, vyro 
tėvas. Žmona prie sveti
mąją asmenų negali su vy
ru kalbėti, kaipir šaukti jį 
vardu.

Visi šeimynos nariai be 
skirtumo atsako už darbus, 
o net ir prasikaltimus 
dekvieno savo nario. Tar- 
3e atskirą šeimyną ir gen- 
čią tankiai per ilgus metus 
viešpatauja kerštas, nors 
pastaraisais laikais vieton 
kruvino keršto tankiai yra 
vartojama piniginis atsipir
kimas. Albaną valdymas 
yra patriarchaliniai demo
kratinis. Augščiausia vy
riausybė yra liaudies susi
rinkimai, kurie yra sušau
dami kelis karius į metus, i 

; kiekviena šeimyna į tokį 
susirinkimą turi pasiąsti; 
mažiausiai nors vieną savo 
atstovą, priešingame gi at
sitikime kaipo bausmę turi 
užmokėti nuo dviejų iki ke- 
turią avią. Liaudies susi
rinkimai išriša visokius 
įstatymdavystės klausimus, j 
kaip administracijos taip) 
ir teismo. Gentės viršinin-1 
kas veda susirinkimo tvar-Į 
ką, o nuo 4 iki. 6 šeimynų] 
yra renkamas vienas virsi-1 
ninko pagelbininkas.

Kareiviavimo amatas pas 
albanus išplatino paprotį 
susijungti į brolystes. Du-' 
jaunikaičiai turi įstatyminę 
tiesą susijungti į brolystę 
ir tuomet jie yra tarpe sa
vęs surišti mirtimi ir gy
vastimi. Iš tokią brolys
tės porą susitveria didesni 
būriai. Tokie brolystės 
būriai mūšiuose kaujasi iki 
paskutiniam lašui kraujdį 
ir nebuvo atsitikimo, idant
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TABAKAS- NUODAI 
IR 

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

m 4-to rusiškoje kalboje leidimo parengs 
S. KAIMIETIS.

Tąsa.
f,ėjo arba negalėjo savo laiku į norą už- 
rūkyti ir užtraukti nuodingu tabako du- 
niu. Taip einasi ir tada rūkoriui, kad jis 
mėgina atsipratinti nuo rūkymo ir meta 
visai rūkęs ; o kad tiktai toks žmogus to
kiame padėjime būdamas, gauna nors kiek 
užčiulpti tabako durnu, tai jam ir akys nu
švinta, palieka linksmesnis, noriai imasi 
darbo ir gyvena santaikoje su aplinkiniais. 
Tiktai tame apsireiškime labai maža ge
ro: toks linksmumas ir smagumas neilgai 
tęsiasi, ir žmogui vėl pasidaro negera bei 
sunku visuose sąnariuose. Tas, ką jisai 
užruko tabako, jam nepriduoda nei links
mumo, nei jiegu, nei sveikatos. Tokiame 
atsitikime rūkymas tabako, tai vistiek, ką 
girtuokliui gėrimas degtinės pagirioms.

Toliau, pagal liudyjimą kaikurių 
mokslinčių, pasirodo, kad tose vietose, kur 
labai daug rūkorių, kurie po daug ruko, 
ten daugiau buna bepročių, arba puspročių 
(anot žmonių pasakos: be vieno šulo gal
voje), ir dar gi daugiau visokių prasižen
gimų. Taip, daugumo daktarų patėmyta, 
kuriems prisieina gydyti bepročius ir ner- 
vubčius, kad augime 15 metų didesnė da- 
lis’ vaikų, pasidariusių prasikaltėliais, bu
vo ankščiau smarkiais rūkytojais tabako. 
Iš 100-to žmonių patekusių ligi 20-ties me
tų į kalėjimus, 57 rūkoriai. Padėkim, nors 
dar šiandien taip tiesiog negalima pasa
kyti, kad rūkymas tabako būtinai pabudi
na žmogų sunkiai prasikalsti bei nusidėti 
ar papildyti blogą darbą, kad priveda prie 
beprotystės, bet vis gi, kad kaip tyrinėji
mai parodė, kad tabakas visame tame maž
daug dalyvauja, tai verta ant to atkreipti 
nemažą atydą.

Bloga tabako įtekmė pasirodo netik
tai tuose žmonėse, kurie jį ruko, uosto ar 
čiulpia bet ir tuose, kurie jį išdirbinėja. 
Darbininkai tabako pabrikuose, ypač dar
buodamiesi ilgai,' serga mažakraujyste, 
galvosvaigiu, galvoskaudžiu, piktinimu su 
vėvimu, vidurių ligomis, nemiga, skaudė
jimais kairėje pusėje krutinės ir visokio
mis nervų ligomis. Odos spalva tokių dar
bininkų persimaino, pasidaro gelsvai pil
ka arba šėma. Visi minėti apsireiškimai 
paeina nuo nuolatinio kvėpavimo tabako 
dulkėmis pabrikuose, kurių ten netrūksta, 
ir kur darbuojasi už duonos kąsnį netik 
vyrai, bet moters ir vaikai. Jauni nepil- 
namečiai darbininkai, tankiai tuojaus po 
įstojimo į tabako fabriką gauna rankų 
drebėjimą (vienas daktaras liudija, kad 
iš 100 darbininkų 69 turėjo rankų drebė
jimą), širdies mušimą, dusulį ir tt. Mo
ters, dirbančios tabako fabrikuose, tankiai 
išsimėtą, gimdo vaikus negyvais arba la
bai silpnais bei ligūstais, kurie neužilgo 
numiršta, arba jei ir auga, tai tik vargsta 
jie pats ir kitus vargina. Taip, pagal pa- 
tėmijimus vieno daktaro, pasirodė, kad iš 
126 naujai gimusių kudykių, kurių moti
nos prie tabako darbavosi, pirmuose mėne
siuose jų gyvenimo 72 numirė, tai yra, di
desnė pusė, ii’ pasirodė, kad priežasčia jų 
mirties buvo mėšlungiai, gauti vartojant 
motinoms tabako nuodus. Žinoma, prie 
tam reikia pridėti ir kitas fabriko blogas 
aplinkybes, kurios kenkia nėščioms moti
noms, blogai atsiliepiančias kiekviename 
fabrike, bet čia: fabrikas ir jame tabako 
dulkės bei durnai, kuriuos tankiausiai rū
kydamas geria, dvigubai kenkia.

Kalbant apie tabaką, negalima pra
leisti nepaminėjus, kad rūkoriai, negana 
ką kenkia savo sveikatai, savo šeimynos 
sveikatai ir busiančios kartos — vaikų- 
/caikams — sveikatai kenkia, dar visai be
reikalingai mėto pinigus pirkimui tos ap
kvailinančios ir žudančios žolės. Ypač žy.- 

—- )nius tokis išleidimas paprastam darbinin
kui ar neturtingam ūkininkui, kur kapei
ka nepigiai gaunama. Nebesulaikė rūko
rių nuo rūkymo tabako nei dideli ant ta
bako užkrauti mokesčiai. Turtingam žmo
gui, žinoma ne kasžinkas paleisti su ta
bako durnais ant oro keletą šimtų rublių, 
įiet neturtingiems žmonėms mesti pinigus 
ant tabako, tai didžiausia beprotystė. O 
buna taip, kad rūkorius išsižada visko: 
valgio, rūbų ir sveikatos, kad tiktai turė
tų pakaktinai tabako.

Toliaus, nemažai buna nelaimingu at
sitikimų nuo numesto degančio papiroso, 
(degtuko ar iškritusios iš pypkio piešom

Nemažai buna gaisrų nuo neatsargių pyp 
korių-tabąkorių pasielgimų kurie per kė
lės valandas sunaikina namus, kaimus, 
dvarus, fabrikus ir miestelius, ir žmones- 
turtingi pasilieka beturčiais^ vos išši 
gelbsti su savo šeimynoms nuo baisios ug
nyje mirties. Kas iš musų nežino kaimų 
gaisrų prasidedančių iš kamarų, pašiūrių 
ir kitų negyvenamų vietų kur tankiai vai
kai nuo suaugusiųjų, kurie tankiai pats 
rūkydami vaikus aštriai už rūkymą bau
džia ir draudžia, slėpdamiesi ruko? Šir
dis kraujais apsilieja, kada aš atsimenu 
vieną kaimo gaisrą, kurį aš pats gana 
gerai mačiau. Kaip dabar, atsimenu, 
kada įvažiavau į didelį ir gražų kaimą, 
tuo pasigirdo triukšmas. Žmonės buvo 
prie darbo toli laukuose, o namie tik seni 
ir maži. Buvo didis karštis ir vėjas smar
kus sukuriuodamas putė. Nespėjau priva
žiuoti prie gaisro, kaip jau buvo kelios 
triobos apimtos. Girdėtis buvo šauksmas, 
verksmus ir trioškėjims degančių namų; 
gesinti nebuvo kam ir ugnis viską naikin
dama ėjo sau liuosai per visą kaimą. 
Per* dvi tris valandas laiko išdegė didesnė 
dalis kaimo. Parbėgę iš lauku gyvento
jai rado vietoje savo bustynių tik node? 
galius ir kaminus. Parvaryta iš gany
klos kaimenė (banda) pas pelenus savo 
tvartų pakėlė baisiausią riaumojimą. 
Gailu buvo žiūrėti į tuos degėsius bei griu
vėsius ir į persigandusius ir nusiminu
sius žmones, kurių vėjas su durnais nune
šė netiktai visus namus, bet ir visus tur
tus: pasiliko tik tas, kuom buvo apsirėdę. 
O tas viskas atsitiko kaip vėliau išsiaiš
kino nuo to, kad du vaikiščiai kokioj ten 
pašiūrėje, pasislėpę nuo senųjų rūkė pa
sivogę nuo tėvų tabaką ii’ netyčia nume
tė piešą ant perdžiuvusiii karštų šiaudų... 
Tankiai toki ir dar baisesni gaisrai atsi
tinka fabrikuose, krautuvėse ir rūsiuose, 
kur tarnai ir darbininkai, slapstydamiesi 
ruko ir numeta degančius degtukus ir pa
pirosų galiukus. Fabrikui ar kitai kokiai 
įstaigai sudegus, negana ką nukenčia sa
vininkas, bet daugybė žmonių be darbo ir 
be duonos pasilieka; o tai vis pasidėkavo- 
jant vieno rūkoriaus užgaidui. Būna at
sitikimai, brrr, net baisu pamislyti, kad 
visas žmogus nuo savo papiroso sudega, 
kada, guldams miegoti užsirūko ir su pa
pirosu dantyse užmiega: papirosas nu
kritęs ant patalinės padaro gaisrą...

Kalbant apie kenkimą tabako rūky
mo, negalima nepriminti apie tabako į 
dulkes sutrinto uostymą. Apie tai nėra 
ką daug kalbėti, nors toks uostymas ga
na šlykštus ir kenksmingas bet šiuom lai 
ku Lietuvoje tabokos uostytojo neperdaug 
yra, o jaigu koks senis ir “šnypkiuoja”. 
tai neužilgo pabaigs tą kvailybę, nes ta
bokinę čia paliks, o tabokos “aname pa
saulyje” niekas netrina, na, ir žinoma, 
“nešnypkiuoja”. Bet vis-gi štai 1885 me
tuose Rusijoje pritrynė uostomosios tabo 
kos 2.300 pudii — kruvutė gera, užteko 
kelioms dešimtims tūkstančių nosių pri- 
kimšimui. Beje, Lietuvos seneliai, tan
kiausiai, matyt jau iš senovės patįs trin
davo taboką; net ir dainose užsiliko: 
“Tryiiiau taboką per nedėlėlę! Sukatoje 
po pietų, savo mielą tabokėlę į ragą py
liau!”... Kaip tabakas rūkymui taip ir 
tabakas-taboka uostymui yra daroma iš 
tos pačios tabako žolės, tiktai tankiausiai 
taboką trina iš kamblelių ii’ primaišo vi 
šokių priemaišų delei kvapo. Pagal nuo 
mdnę uostytojų-šnypkorių, ta taboka yra 
geresnė, kuri macnesnė ir labiau nosį grau
žia. Jie, šnypkoriai tvirtina, buk taboka 
atnaujinanti mintis ir smegenis, sustipri
nanti akis ir tt., — bet tai čia kvaila nuo
monė ii’ išmislytas apgavimas pačių sa
vęs. Visai kitaip yra, kaip dauguma 
šnypkorių taboką šniaukšdami sau misli- 
ja. Negana ką šnypkorius baisiai yra 
šlykštus visiems ir tabaku pasmirdęs, nes 
visi rubai, o ypač ūsai ir barzda (jei ne
šioja) pilnai pripilti tabokos nuo kurių 
visur taboka bįra ir vėjas nešioja kitiems 
aplink esant žmonėms į akis, bet šnyp- 
koriaus nosis greit gauną vidaus uždegi
mą, gomurio, dantų, akių ligas ir tt. Per
tikrinti tokius uostančius žmones, kad ta
bokos uostymas nesveika, šlykštu, kenk
sminga ir juokinga vargu kurį butų ga
lima, nes uostantis senis su gyvasčių grei
čiau atsiskirs, negu su tabokine; tad ką 
jiems nei trukdyti juo ,kad jie baigia sa
vo amžiaus dienas, gyvenimo smagumų 
jiems nei trukdyti, juo, kad jie baigia sa 
ir šnypkiuoja, jaigu peršėjimas nosyje, 
gomuryje, gerklėje ir plaučiuose suteikia 
jiems smagumą; toki žmonės jau atgyve
nę savo amželį, tankiausiai negana ką 

(Toliau bus}..

KAT IOGAS

“Kaliko” 
iel Lietuviškų Mokslainių 

ir taip’kftčkią vi- 
soldų knygų.

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

Kalbos - Gramatika” del Lietuviu
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je.“ • Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė. S. P. Tanaheviela. Tra tai 
geriausia sutaisyta. Gramatika del 
lietuviškų mokykĮū JI paranki 
ir tiems kurie 'nori gerai išmokti 
lietuviškų kalbų Jr rašybą. Pusk 
102. Kaina rimtuose audekli
niuose apdaruose.............. 50c.

2 LEMENTOSIOS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje; Sutaisė,-S. P; Tananevi- 
čla. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
valkų. 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 mržlems--vaikams Kate
kizmas. parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199.
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

1 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. . 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te1 pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ........... ................... 50c.

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

6 NAUJA SKAITYMU KNYGA Lie
tuviškoms Mokslaliįūns Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chresto uatijos da
lis, arba toiespis, lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų., apsakymų ir 
eilių. Put1 1$. Kaina rituotuo
se apdaruose ............................... 65c.

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė' Vys
kupas Motiejus Valanėauskas. 
Trečias su patąisyirHb išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yrą tai 
aiškiai Ir kiekvieiįam supranf.rmal 
aprašyta visa Istorija nuo sutvė- 

;rlmo-: pasaulio ;‘)igt ^pradžiai krikŠ- 
člonybčs. PfeE ’tJSO. Kalni 
drūtuose apdailose.’.......... 50c.

BELETRISTIKA.
8 ADYN03 APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka, 
laibai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’.
24. Kaina .....................,............ *0c.

S AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-i ‘apie balt- 
veidžius ir i Bilijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pus). 91. Kaina ................... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

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

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybe. P.
B. šioje knygelėje aprašu kok| 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoaoliški gėry mat Pusi.
23. Kaina įUy v...... 10c.

12 APSAKIMžLIAi. keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir
išvertė Siūlelis. Pusi, 75. Kai
na ............................................. 25c.

13 APSIRIKIMU KOMEDIJA. At.
sitikiaie.s iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienkieviff. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antrą laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .......... 15c.

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

15 CIEOORIUS DOMICIJONAS IR 
KASĖJAI KATAKOMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbąjsutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimą. pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant clecorlul Do- 
mlcljonul. Aprašyta, kaip pir- 
mlejle katalikai, vengdami perse
kiojimų, susiriękdaya ant pamal
dų t požeminius urvus, katakom
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebranftari Ryme. Pusi.
217. Kaine. ,.............. .............. 35c.
Ta pati apdaryta .. .~i.... ..............50c.

16 DANGUS. Eegal.-jK. Flamarion
parašė P. BraYiduk&s. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasauli-. Parodo kokios 
yra planetos, jįialpMos eina ir 
kokią įtekmę ftiri viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusk 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ................... 75c.

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

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

29 GRAUDUS VERKSMAI,- arba 
paslbudinlmns prie apmiulyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Krls-

Pusk 20, Kaina B*

20 GULIVEBO KELIONES į neži
nomas šalis. .Verte P. žemutis.

tai labai puikus ir Juokingas 
aprašymas apie aLsitikimus ke- 

. liaujant po išsvajotas šalis. Ūž- 
Imauti ir podraug pamokinanti 
knyga. ■ Su paveikslėliais. Pusi. 

98.- Kaina   ........................ 50e.
Apdaryta .................. .................... 75c.

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa* 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lietu
vos vargus ir visokias nelaimes.

. Skaitytojas atras labai daug ge
ni ja llškų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50; Kaina .. 25c.

22 HUMOBAU IR SATYRA. Su
taisė P. B. Puikiausia lietuvių 
kalboje humoro ir pajuokos kny- 
ga. Jei bi;si nuliūdęs paimk tą

; knygą, o ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina ......................  50c.

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

24 KAIP ATSIRADO JUNGTINES
AMERIKOS VALSTYBES. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ........................... 12..10c.

25 KAIP IŠSIRINKTI 
PANŲ MILIJONO, 
nikių naudai parengė 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina -10c.

ŽMONA Iš 
Brolių jau- 
K. Stiklius.

26 BLATORGON. 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 LIETUVAITE. Apysaka Juozo
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą, ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų - senukų. Pusi. 296. 
Kaina .................. . ...................... 50c.
Su apdarais ..................................  75c.

29 MALDOS GALYBE. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščioniu Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina ...;.. 25c.

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas. Mintis paimta: iš 
P. Heize dramos “Marija.iš Mag- 
dalės”. šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonū jai įtikėjus į 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina .......... ;...........  15c.

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

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

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

S4 PLĖŠIKU LINDYNE arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina .....'. 20c.

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

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

ii PRARACTVOS 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.

e PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldo P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai 
pamokinanti apysaka, 
skaityti kiekvienam.
Kaina ....................
Ta pati apdaryta ...

Z9 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.
Pusk 174. Kaina ............... $1.00.

užimanti ir 
verta -per- 
Pusl. 330. 

.............. 50c. 
........ 75c.

40 ŠIAPUS IB ANAPUS GRABO.
Parašė į. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. At
sižymi ji tnomi, kad ją gali skai
tyti kaip dievotas, taip ir laisva
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
prasčiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrą teisybę, daduotą Sv. Rašto 
ir giliai apmąstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 
viską kiekvienas skaitytojas ant 
valandėlės pažvelgs į savo būvį ir 
tuokart, gal kitaip manys apie am- 
žinastį. Viskas parodyta ant pa
veikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184.
Kaina .. X ..............  50c.
a?« pati įdaryta 75<ų

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

‘KATALIKO” AGENTAI

42 UŽKEIKTA MERGELE su barz
da ir Barzdaskutis. E--.-— — 
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina

Labai už-

10c.

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

44 VĖJINIS MALŪNAS. Pagal len
kišką parašė P. B. Apysaka apie 
žydą, kuris nupirko malūną del 
“gešefto”, bet vėtra malūną su
laužė. Pataria tat jisai savo vai
kams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pi
nigus. Labai juokingas aprašy
mas. Pusi. 64. Kaina ....... 25c.
Apdaryta ............ '..., 40c.

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

VISOKIOS KNYGOS.
46 BETLEJAUS STONELĖ arba 

Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė P. Puiki 
knygelė del perstatymų apie Ka- - 
ledas. Pusi. 31. Kaina 15c.

47 IŠGAMA.
Parašė J. S.
Labai tinkama knygelė teatrų lo
šimams. Pusi. 24. Kaina .... 10c

48 KNARKIA PALIEPUS.
mediją 1-me akte, 
ko sutaisė Gineitis.
kinga komedija del trumpų 
tatymų. Pusi. 26. Kaina .

Drama 2-se aktuose. 
Laida II pertaisyta.

Ko-
Sulig lenkiš- 

Labai juo- 
pers- 
.. 10c.

Ko*49 NIEKO BE PRIEŽASTIES.
mediją viename akte. Lietūviš- 

■kon kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi.
34. Kaina ......................  15c.

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

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

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

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

54 ANT NAKVYNES. 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 NICHILISTU- 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 Citjr, Pa. 
1901. Pusi. 88. Kaina......  20c.

58 AVENTINO NEREGE. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystės Amžių

■ su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikų 
krikščionių persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui'Neronui. Pusi. 
50. Kaina ............... ... ............. 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rašydami užsakymus ir 
siunčiant pinigus visada už
dėkite šitokį adresą:

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

Chicago, HL

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GEFERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti.laikraštį "Ka

taliką” ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apskelbimus 
‘ ‘ Katalikui ’ ’ ir kolektuoti už juos 
linigus, taipgi pardavinėti namus ir 
otus.

Jonas M Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

Andrius Jvreviče musų kėliau-P. .
. antis agentas po visą Chicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

‘'Kataliko’’’ Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
K. Valinskas, 1419 Wentworth Av.

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. Ku£inskas, 168 N. Washington st

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

NORWOOD, MASS.
I.Pakarklis, 1032 N.Washingtonst

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

J.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Avė.
Digrys, 1213 Philo St

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453.

w.

st

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

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River St

V. J. Kizelis, 401 So. Ave.
DU BQIS, PA. j

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

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

Jos. Kiekis, 781 Clifoid

st

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

Kaz.

J.

st.

NEW TT4YEN. CONN, 
filakarevlcze. 255 Waiiace

YOUNGSTOWN, OHIO.
P. Sabaliauckas, 28 Murduck

BROCKTON, MASS.
P. Meškinis, 35 Arthur

~ 135 James
B.
John Ramanauckas,

BAYONNE, N. J.
Joseph Zujus, 500 Broad

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

St

St

St.
St.

St.

Av.
Ct.

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

CHICAGO, ILL.
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. 

Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

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

‘ ‘ Aušros

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

St.
St.

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.
M. J. Tauanevicze, 670 W. 18 St 
tf. J. Valaskas, 345 Keusington Av. 
p. M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

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

st

st

st
st

st

' BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta.. ~ ... . . . ~ . ... st-

St
d. P. Mlszklnis Co., 25 Arthur 
John J. Ramanoskk 135 Ames

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

st.

st

A.

LAWtENCE, MASS.
F. Svirta, 31 Union
Rsmanoskl, Oak

LOWELL, IIASS.
Stakeliunas, 69 Charles

St 
St

st
NEW HAVEN, CONN.

3. J. Yąitkevičius, . 48 .Wa’"”*. *-

8
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nuo 10 iki 12 ryte;

Telephone Yards 2750
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS

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

Amerikos.
11% d. į Libava
HI klesa $30.00 
n klesa $47.00
1 klesa $62.00

The Scholl Sheet Molai S Mag Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLEKE APDĘNGE ir TAISO.
Darba priimam irisz pasžaliniu miestelin,

4080-82 Archer Avenue Chicago, Ill-
Szaka 3036 Archer Arui. - Tel. Drover 1323

LIETUVIS KRIAUCZIUS

Ui

'RICHTERS

1 PARMOSI PARMOSI

■ ~~ ganrTjiMfrr1 ' - II

mAGlSjftB* 
r<. m rr's XI ;ri __ a- F

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

JONAS M. TANANEVICZE

K. MAKAREV1CZE

KataiiKa
DPUTKU° SALI UNA - 

Dabai ęardi arielkele, szaltas bavarska, 
alutis ir puikus Havanos cigarai,

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

užsirašyti.

k “Kataliko” išleistojo vardu:

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

-----A ■ A 4a
Chicago, III Įą 

Į. 4» 4* 4* «♦* <«•«$*«>

S fštlisUs IsšnoĮa tik 25c. 8n pritinu- 

į tlmu In fcttus miestus, 30c. flg«n- 
! tams, imant daug, nuleidžiama 60 

I nuošimtis.
! Užsakymus su p'nigais siųskite

M 4 iii« KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKĄ KALBA.
Praktiškas Angliškos Kalbos Raukvedelis pasimokiuimnt skaityti, 

•rašyti, ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis parengtas 
naudai tų, kurie 'nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63, Kaina.............25c
- Eankvedis. * “Vienatinis savo rųšįes Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis” < ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Ptliė- 
čiu’ j Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausiai lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 

j Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104.
Kaina..    .................  $1.00
Apdaryta....  ..................................................................................$1.25
z Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.

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

Prancūziškos skureles apdaruose.. XI 
Audekliniuose apdaruose..............,75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite:

3244 SO. MORGAM ST./
Chicago, - - ill.

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 apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duoa geriausius, vaistus iš savo aptiekta.
Pirma rodą dovanai. ‘ '■
Valandos kasdien: nuo 10 iki 12 ryte: ir nuo 6 iki 8:30 vakarė. 

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

THE FALCON CIGAR FACT.
Po. vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av.,

■ Chicago, Dl.
Bk, .<‘ ' Tei.- Yards 173J.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinions į visas ’dalis svieto, 

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

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

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai. 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- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

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

Telephone Canal 37

, Labai gražus keturiose spalvose
i ■ *■ ■■ -

I!r

SVIETIŠKI PAVEIKS- 
. LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voję, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad. pagra
žintų kiekvieno lietuvio stubą.

GedeWiinftS, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam • duoną ir ’ raktus. 
Mietą 22x28. Zhina .......... 30c.

Ji :i jk.'-
Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis-. “ ------- — . ... age. 

... 35c. 

.... .35c. 

..; -Sue- 

... 35c.

tutis, miera 22x28. Kaina ., 
D. L. K. Vytautas, 22x28 
D. L. K. Algirdas, 22x28 ... 
D. L. K. Gedeniihas, 22x28 
Simanas Daukantas, 22x28
Dabartinis Topežius, Pijus X, ko-, 

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

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

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

Geriančias Rankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Job vardas yra.’

^Vienatinis savo pušies Lietuviškai-AngliSkos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri-„ 
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo 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 Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knygh.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipj)

JONAS M.- TANANEVICZE
3244 So Morgan St. Chicago, Ilf.'

JMlijinls paveikslas
KOVA TIES

ZALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai. 3

Šitas paveikslas — tai re- į 
tenybė, tai jubilėjinis 500 į 
metų sukaktuvių išleidimas į 
kovos lietuvių ir lenkų su į 

j kryžiuočiais. Paveikslas tep- J 
r lietas garsaus teplioriaus J. į 
Į M'ateiko. Jis perstato D. L. į 
1 K. Vytauto ir lenkų karaliaus 1 
! Jagailos kovą su kryžiuočiais į 

11410 metais, kuomet kryžiuo- j 
čių galybė galutinai sumalta t 
it jų garbė sumindžiota. Pa- t 
veikslas išleista turtu ir spau- į 
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega- į 

į Įima gauti. Pageidaujama, i- į 
į dant tasai jubilėjinis paveiks- j 

j i las papuoštų kiekvieno lietu- J 
«' vib namus, o ypatingai, kuo- Į 

met šiemet apvaikščiojama < 
i 500 metų sukaktuvių jubi- ! 
į Įėjus. j

' [ rir»14no4«labai pigiai, Tcrkant ^Ka- j 
i tallko” rtfakal|o|«, ant vletoa, pa- i

T*4- 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKĮtODHLIS.

■ Vyriškas arba
• moteriškas ląik-

rodėli-s gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 

H| puikiai visaip iš- 
ĮgWKjĮĮĮHįįqgjjįįįy marginti, gerai 

laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimąs. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėli kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jeį nepatiks, ne
mokėk nei cent- U- ji kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas, lenciū
gėlis '.ovanc-i prie lai!-odelio.

' EXCELSIOR WATCH’VO?;.’/
.904 Ath.-mauni Bldg, . Chicago,. -HL

R. S. IVASZKEVICZE

1543 W. 46th St.atti.

Ashland Av., Chicago, Hl.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE, PAPSO, SALSEEIO

IB OBUOLINĖS SALDĖS

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKĄS GRABORIUS 

Persamdo kereezius ant 
pagrabq, veselijq ir tt

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

LIETUVIŠKAS
BUFFET  AS.

x as neturi nakvines. Pakėlei yin^i 
t?g:i avJilanko prie ihisų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails] ir pa
tarnavimą. visokiuose reikaluose.

Lieku su godonėj

Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.

Stat proga įgyli žemės tarp 61 lietu
viško fannerio. Cionais Lietuvių ko 

.lionijoj tapo suorganizuota . ‘ ‘ Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 

’if Apdirbimo žemos” . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massah pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge- 
ležinkelię labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių. žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gerą žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 

.Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žeme parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir .branginus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant Šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Laką Co. Michigan

. Išėdflųfa lįaslO-ta diena kiekvieno mėnesio.
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

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

Į Ijl Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 
!a|Į/ Laiškus rašydami visuomet pa-
k dėkite toki adiresą:

“DA(aSf’PUBL.CO.3244S.M0RGANSIA CHICAGO* ILL

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

i Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
L umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, \&Į 
į nudegimo, bei skaudanči vietų ant 
j kūno. Gali gaut visose aptiekose

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

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

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

Russian-American 
Line

CHQPINKlauskiti 
7/ . ChopenlOc

S WC-F C1*£ari?’ nes: 
padirbti iš' 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbtas 
llina'Bt, Chicago, HL

Vienatinė be penikEimo Linija tarp 
Rusijos ft 

8% d. į Rotterdam 
III klesa $29.00 
H klesa $45.00
I klesa $52.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

NAUJĄ DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIŲJE.

Su paveiksraįSj.nįųdingais patari
mais ir daugybe ipejaptų nuo visokių 
iigtf' gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro^ knyga paišino- 

1 -dot. i'jąįjkųygą gsK.-imuati 
dovanai-/ užsirašydavęs 
stuk metų mokėdamę^prąnumerątoį 2 
dol. mukų agentui. ' '

M-RALTĄNAVICE.
51 Milbury St., Worcester, Masi.

T. RADAVICZE
, Linksminkis brolau pas mane atėjęs, 
nes aš užlaikau šaltų alų, geriausią- 
viną ir ruginę DEGTINĘ, _ c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę HaUę 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’ Yards.,457

DR. J. N. THORPE
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

Pasekmingiausiai , gydo moterų ir 
vaikų ligas. ..»•• • • •:. j?

Valandos :nuo 9‘ryte, nuė 3 iki 
ir nuo 7 iki 8 vakare. . -

4801 Ashland AVe, Chicago, Ui,
(21—33) ...

'■ ' Telephone Monroe 2842

t)R. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Specijalistas ligų vyrų, mote
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
yatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų; širdies, akių ir prirenka aknlio- 
rins.

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

Siuvu visokias vyriszkaš drapanas 
&įįf kaip tai: Overkotus ir visokios ma
li dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
W šokių ceikių; priegtam senas drapa- 
Mį nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 

tuoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

tii 
tii 
B

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

... - ■ W

7 * X- *. ■ Telephone Yards 3547

C. J. KILL.
. . u-; >.q- kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atliekų kuoveikiąusiai.

939-33rdM 7 Chicago, III.

----- ■ ... . : 1H—-įL - - -- ■ š ; : ------------ :--------------

t Broliai neeikit pas žydą t 

£ ' ■ Mes sįilvam'.Siutus ir Overkotus, kvarbuo- w

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados)^ Turiu keletą lotų ant par- rj

J? davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. I? 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. įj

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

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

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

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

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

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul
. neliųsta, bet tuojau perka 1 ’

HUMORĄ IR SATYRĄ; t
Pinigus šįųzdamas adresuok taip:

7; JONASM.TANANEVICZE
3244 Se- Morgan Street Chicago, UI.

Kas atsiųs1 1 )2,00, gaus taj juokingą khyg’ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas’’.

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

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

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

DR. A. L. GRAIČUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3312 South Ilalsted Street
Telephone Yards 3162

9



XATALIOGAS KNYGĮĮ,

S6 FINAI IR JŲ GYVENIMAS, 
Viensėdis ir Pirmutinė šalna,-'Dvi 
Baili apysakčli. Vilniuje, 1893, 

^.tPusl. 38. Kaina ..........................  15c.

fc7 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil- 
» niuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 
! pasakėlės, surašytos del lietuves 
« vaikelių. Labai naudingos pasi

skaitymui jaunuomenei. Surašė 
kunigas kanauninkas Krištolas 
Schmidt. Pusi. 53. Kaina .. 10c.

68 GRABNYČIŲ ŽVAKĖ. Flaman- 
drų Tautiška Pasaka. Vertė J.
B. Tilžėje. 1901 m. Puiki pa
sakaitė apie tula ūkininkų, kuris 
pasirašė velniui už pastatymų jam 

, naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na..................................................... 10c.

89 KĖKŠTŲ SIMAS. Vkiška 'Apy*^ 
feaka. Pareis Mėnaitis. ~ Plymouth, -

[ /Pa.' 1901 -m; '-' Labai gražus it • 
naudingas pasiskaitymas apie uklį-

| pinkus. Pusi, ĄOi Kaina j . «_< 10c.

$0 KRYŽIOKAI- istoriškas apraJy* 
mas. Henryk Sienkewicz. Lie
tuviškai išguldė Jonas B. Smelste- 
ris. Tomas I ir II. Mahanoy 
City, Pa. 1902 m. Yra tai pui
kus aprašymai iš laikų karionės 
lietuvių su kryžiokais laikuose D. 
L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pusi.

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

69 GRAŽUS PAMOKINIMAI. Iš
leido Giedris. Bitėnuos, 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.

91 KRYŽIOKAI. Tomas HI, 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 zokonų. Jo
je- yra ir tos kovos paveikslas. 
Pusi. 1034. Kaina .......... ~Kaina $2.00.

SĖJA. Apysaka iš 
Maskolijos su Japo-

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.
cago, Ill. f

__ _ --- -------- - -------------- t. Chi-
”cago, III. šioje knygelėje telpa 

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

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

74 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy
saka mūsų dienų), 
liams Lietuviams 
mouth, Pa. 1900.

111 PAJUDINKIME VYBAI ŽEMĘ.
Apysaka. Parašė Vengriškai Man* 
-pikis Jokai ,o trumpai perpasakos

i įjo lietuviškai A-iš-B. Puiki apy4' 
(Baka apie tautiškų atbudimą ven« 
grųi Knygutė verta perskaitvmo 
kiekvienam tėvynainiui.- Tilžėje. 
1892, Pusi. 103. Kaina .... 20c.

112 PASAKA APIE KANTRIĄ
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antoniaus, kuri per dvidešimt du 
metu vaikščiodama po svietų 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 pataisytąjį išleidi
mas. Vilniuje. 1906. į Gražus 
morališki pasakojimai verti per
skaityti kiekvienam. Pusi. 
Kaina .

92 KRAUJO
laikų karės 
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 jų. 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 trjs 
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 turkais. Chicago, Ill. 
1906 m. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

Aukauja Bro- 
Musė. Ply- 

_____;___ _ 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 stebuklingų Dievo surė
dymų ,kaip Jis geriems užmoka ge
ru, o blogiems piktu. ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

*6 ISTORIJA APIE GRAŽIA KAT- 
RJUKA ir jos visokius atsitikimus. 
Antra laida. Plymouth, Pa. 1901

~ m. Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na ... ............................................ 10c.

96 LIETUVIŠKOS PASAKOS
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis I. Chicago, Ill. 
1908. šioje knygoj telpa 141 la
bai gražių juokingų ir pamokinan
čių žingeidžių pasakų. Kas šitą 
knygą turės, tam gerų ir gražių 
pasakų niekad netruks. Surinkta' 
jos iš įvairių Lietuvos vietų. 
Pusi. 280. Kaina ........
Ta pati drūtais apdarais

97 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis II. Chicago, 
Ill. 1904. šioje knygoje telpa 
205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis rankius lietuvių^ sodiečių 
pasakų. Puslapių 330, 
Ta pati apdaryta ...

$1.25.
$1.50.

Kaina $1.25.
.......... $1.50.

PASAKOS

-t*.

Maurj.1 Ball. a Sf«<altr. *

112.
... 25c.

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

vys-

-------------- :---------------------------------------
DYKAI RODĄ DEL VISŲ

Antanas Bankus duoda visiems lie
tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna J mus naujų miestų Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldcrmanas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausių karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

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

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

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

Gary, Indiana.

V7 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio ir apie Petrų Kareivį 
Grapų . 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.

Visokie atsitikimai, nu-

*8 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 ....................... 50&

79 IS GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, HI. 
1903 m. Šioje knygoje surinkta 
daugybė įvairių gražių pasakų iš 
senovės Liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklų, apie 
giltinę, marą, cholerų; apie dva
sias (dūšias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa- 
nevėžyj — pagal panevėžiečių tar
mę; Šiauliuose — pagal šiauliečių 
tarmę; Suvalkų gubernijoje — bu- 
valkij tarmes; Prūsų Lietuvoje — 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie senių padavi
mus ir jų prietarus. Pusi. 470.
Kaina .......................................... $1.50
Ta pati apdaryta .................. $2.00

80 IŠGULDYMAS SAPNŲ. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1895 m. Kaina ...................... 100

«1 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 .. 75a.

82 Iš PO BUDELIO KALAVIJOS 
ir Kajiinas. Dvi apysakos. Para
šė 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,

•4 JURGIS KASTI JOTAS, Išvaduo-
* tojas Albanijos. Vilniuje. Šioje 

knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlų 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. —— 15Kaina 15c.

98 LIETUVIŠKOS 
Surinko Dr. J. Ba- 

Chicago, III. 
šioje pasakų dalyje 

Surinktos jos

YVAIRIOS. 
sanavičius. 
Dalis IIL 
yra surašyta 206. 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi., 333. 
Kaina ....................... .......... $1.25.
Ta pati apdaryta drūtais apda
rais......................   $1.50.

1904.

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

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

Surinko J. 
1900 m. La- 
visokių juo- 

Pusl. 95. 
................. 15c.

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

8 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų dienų. Parašė A. V. Vilniu
je. TtTažus apsakymas iš Lietu
vos sodiečių gyvenimo; 
žynes ir tt. Pusi. 27.

apie gu- 
.Kaina 10c.

115 PONAS IR BERNAS. Parašė 
Grovas L. N. Tolstoi. Į lietuviš
kų kalbų vertė Jonas Beržinis. Chi
cago. 1906. Puiki apysakaitė iš 
gyvenimo maskoliškų kaimiečių; 
žingeidi norinčiam susipažinti su 
buviu ir sųlygoms gyvenimo ’ mas
koliškų kaimiečių; ji verčia skai
tytojų jausti drauge su vargo pris
lėgtais žomnėms. Pusk 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. 
Kaina ......................................

30. 
lOe.

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

118 PALUDIENIAI. Orkan’o vaiz
delis. Lietuviškai vertė V. Sta
garas. Puikus aprašymas apie 
tūlų 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.
Šių 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- “-- X--------- OU----- J—-U pa

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

Tomas antras pusi. 224 ....

Tomas trečias pusi. 302 . -...

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

123

124

125

$1.00.

$1.00.

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

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

menlai, jog Ssu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau sava ofisą ir gyveni
mų į savo locnų namų po numeriu

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

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

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

Telephone Yvrds 2716.
Ura visi pas

JUOZAPA. RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct., kerte 33-tlcs gatvės

_>x» - d'

Turiu didelę salę del 
mitingų, veseįijų ir tts

3253 Illinois Ctį kerte 33 g.
V-S iii'

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

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

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

101 MAXIM GORKIJ. Pasakoji
mai. Iš rusų kalbos vertė ' A. 
L-lis. Turinys: Giesmė apie sa
kalų, Nenaudėlis, Makaras Cudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, Ill. 1906. Labai pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo 
Pusi. 103. Kaina ............... 25c.

102 MOKSLINČIUS TVARDAUC- 
KAS. Apysaka iš žmonių pada
vimų, kaip Tvardaucko tėvų 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 SMARKIAUS 
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo
je. Kąip 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 kiekvienų. Pusi. 26. 
Kaina ....................................... 10c.

105 MORKUS IR AUBELUONAS.
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 OBBUSITELIAI. 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 LIUBOTAVIČIUTĖ. 
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų. 
Parašė M. Stepniakov. Vertė 
Stasys Kirvis. Chicago. Pusi. 
40. Kaina ....................   10c.

110 PAMOKSLAI GRAŽIŲ ĮMO
NIŲ. Kun. A. Totoriaus. La
bai gražios ir pamokinančios pa
mokinančios pasakaitės. Shonan-

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,

Mes turim geriausius SIO siutus
ANT WEST SIDES

GERESNE MADA—dėlto kad jie tinka teip kaip geriausi siutai kuria 
kitur parduodami už augStesnę kainų. — < —r—

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

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputacijų savo gerumo.

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai nuo $7-50 iki $28-00
MORRIS & GOLDSCHMIDT

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

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

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

129 SIRATA. Labai puiki 
liška apysaka. Išleido D. 
Mahanoy City, Pa. 189.6. 
111. Kaina ......................

mora-
T. B.
Pusi. 

... 25c.

MISI130 ŠVENTOSIOS ROSIJOS 
JONIERIAI. 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 knygeles “Musų žydai“. 
Ketvirtų kartų 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 kiekvienų žomgų. 
Turėdamas šių knygų linksmai ga
lėsi praleisti ilgus rudens ir žiemos 
vakarus ir beskaitydamas jų pa- 
linksmįsi ir beklausančius namiš
kius. Pusi. 540. Kaina .... $1.50.

133 TRIS APYSAKOS. Pinigai — 
galvažudžiai; Rąžančius išgelbsti 
nuo smerties; Apie šventų Kristu
pų. Parašė D. T. B. Mahanoy 
City, Pa. 1898. Labai smagus pa
siskaitymas. Pusi. 52. Kaina 25c.

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

134 TRIS VALKIJOZAI. Staliorius 
Lentutė, šiaučius Skurelė ir kriau- 
čius Knipkutis. II. 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,

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso:

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

r A

Atyda.
Labai - svarbūs dalykas 

del lietuviški; kareiviškų 
draugysęiij Amei^koj. Pra
šau paduoti adresą, drau
gystės vado arba; sekreto
riaus. Mano^di^saš:

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

-(3.2-i7>riIii’

JOSEPH ZARAMSKI
1096 Washington St., 

GARY/INb.
Pardavėjas puikaus Vy

no, Likerio ir Cigarą.
(32-. 5)

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

M. K. WILKEWICZE, 
ttli & HAL8I1ED ST. CHICAGO, HL.

4012 
State Street 
Tel. Oakland 1441

<1. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Kartus Laszai Del Skilvio.

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

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

Home Phone 5672.

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No-' 
tariusao pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd 8t.
Tek Yards 6428

Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!
Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio, Yra tai vienatinė 

gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt.

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

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje. r. ~ ,
Mano adresas tokia:

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

r—“KATALIKAS’’—^
«PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVMTMŽTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams Ičšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur . « > $3.00
Pusei metų: Amerikoje •* $1.00 
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinia, 31 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikais” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali- 
' ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 

Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviška^ sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:, Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me-

Kas prisius 12.50, gaus metams “Kataliką” ir paveiksią Kovo* tiM 
iriais, Lietuvos žemlap) ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, HZ.
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Administracija įdėt. Teatr. 
Draugystės po priegloba iv. 

Martino.
Nik. O vertingas, Pirmin., 

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

3206 Auburn Av.
cnt. Kasparas, Prot. Raštiru, 

3239 Auburn Av.
Dom. Kadzievski, Fin. Raštin.

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

3244 S. Morgan St

REŽISIERIUS
Martinas Z. Kadzl-?V4aj'<j ' 

32-54 So. Morgo a Bt.

Mateušo Apaštalo.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskir Pagelbininkas, 

3302 Co. Morgan St.
Nikodimas Overlingas Rašt. Prot.

3245 So. Morgan St.
Arfanas Kasparavičių RaHI. Fitu 

3239 Auburn Ava.
Kazimieras P. Sirus Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ign? tas Brazauskis Knygini, 

3220 Illinois Coii/ij

kiekviena* bus liūnas nss darbo, to
kiu budu prie geros muzikės galėsime 
iki vėlybam laikui linksmai laikų pra
leisti. Užprašome visus, kaip vedu
sius taip ir pavienius, kavalierius ir 
paneles, ant to puikaus musų baliaus, 
nes tai bus pirmas ant šio rudens 
parengtas puikiausias balius. Užprašo,

(33—35) KOMITETAS.

PafeSHaw savo hr fro Kas
paravičiau^ pernai St, Char
les," Hl. ir Aurora, Ll.y>0 šiemet ai bu: 
vo Blackwill, Wis.^ J Caffip No 8. Aš 
girdėjau kad jisai ’miręs. Jei kas 
žinota apie jį, tai malonėkite duoti 
žinių ant adreso; J.£ J-.f • • •

A. Kasparavičius,
8918 Commercial Av„'8o. Chicago, BĮ.

(31—«3)Hl

Parsiduoda grosenrė ir bučernė, biz- 
-nis gerai- eina, gera, vieta lietuviui. 
Turėdamas dvi krautuves vieną turiu 
parduoti. A. &. KOeneman, 2354 Šri. 
Oakley Ave., Chicago.

Administracija Di -tts Sv 
Stanislovo V. ir E.

, Juoz. Klimas, PirmsėdiB, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbirifnkas,
4608 So. Wood St.

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

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

Kazimieras Stulga, Kasierius, 
4513 So. Wood St

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

Silvestras Pileckis, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

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

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

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

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

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

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

158 N. Washington Et.
P. Aceviče, Rast. Prot., 

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery St.

PASARGA: “Už korespondencija^ 
apgarsinimus “Kataliko" Redakcija 
neatsako”.

I’raugisczių reikalai.

VIAU

Administracija Draugystes 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

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

4513 Hermitage Ave.
Vaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 
Antanas B. žemaitis, Kasierius, 

4731 So. Wood —-

Kliubas Lietuvos Kunig, 
Mindaugio.

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

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

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

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

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spulka).
Nauja 41-ma serija atsidarė Rugpiu- 

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletu 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

Virš minėta Dr-stė (Spulka) yra po 
priežiūra Valstijos Illinois ir yra ve
dama pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodone,
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.

DIDELIS TEATRAS.
Antras didelis teatras po vardu 

“KEISTUTIS”, penkių veiksmių dra
ma. Parengė Lietuviškas Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva”, nedėlioję, 27 
dienų Rugpiučio, 1911 m., svetainėje 
parapijos 6v. Jurgio K. ant 32-ro 
Place ir Auburn avė., prasidės 7 va
landų vakare. Svetaine bus atdara 6 
vai. vakare. Tikietų kaina: 25e., 50e., 
75c. ir $1.00.

Tikietus galima gauti šiose vietose:
ANT TOWN OF LAKE: Banko j W. 

Milaševič — 1725 W. 47th Str., New 
City Saving Bank — 4601 So. Ash
lang ,ave., Bankoj J. Budgino — 4549 
So. Hermitage avė., Pas P. Žudickį 
auksinių daiktų krautuvėje — 1625 
W. 47th Str., pas K. Urbutį — apau- 
tuvų krautuvėj — 4554 So. Paulina 
Str., K. Stulga —' apautuvų krautuvėj 
— 4513 So. Wood St. ir pas sąnarius 
Kliubo, pas pirmsėdį Stan. Anučiaus- 
kį, 4559 So. Hermitage Ave., pas raš
tininkų J. J. Pelekų — 4558 So. 
Marshfield Ave.

ANT BRIDGEPORTO šiose vietose: 
“Kataliko” Redakcijoje ir Bankoj 
J. M. Tananevičiaus, 3244 So. Mor
gan Str., Bankoj A. Olševskio, . 3252 
So. Halsted Str., J. Budriko krautu
vėj, 3252—54 So. Morgan Str., A. Ivoš- 
kevičiaus krautuvėje, 3334 So. Mor
gan Str.

ANT WEST SIDES, M. J. Tanane
vičiaus Bankoj, 672 W. 18th Str.

Tas Perstatymas bus vienas iš ge
riausių perstatymų, nepamirškit atsi
lankyti, o busite visi užganėdinti. 
Pamatysite kaip pirm 400 metų lietu
viai musų didvyriai kariavo už savo 
tėvynę ir kaip nužudė Keistutį jo 
brolio duktė Marė; taipgi daug visokių 
atsitikimų pamatysite u Lietuvos his- 
torijos ir busite užganėdinti kiekvie
nas.

Musų Jaunas Lietuviškas Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva” stengiasi at
lošti visus perstatymus kuogeriausiai, 
idant kiekvienų atsilankiusį užganė
dinti, ir tuomi pakelti lietuvius iš 
tautiško miego, prie geresnio susipra
timo. Po perstatymui bus puikus ba
lius, kur prie puikois muzikos galėsite 
linksmai ir gražiai pasišokti ir laikų 
praleisti. Pelnas bus apverstas ant 
naujai statomas Bažnyčios parapijos 
šv. Kryžiaus, todėl visus kviečia atsi
lankyti .

Vardan Kliubo “Lietuva”,
(33—34) KOMITETAS.

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

Ignacas Sabaitis, 
Oakley Ave., > k Chicago, 

(32—34)

Parsiduoda Barzdaskutykla lietuviais 
ir lenkais apgyvento j vietoj) labai 
geras biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo — kitas biznis, tai vienų 
noriu parduot labai pigiai, pasisku
binkite, 1823 Canalport Ave., arti 18 
gat., Chicago, Hl. (33—35)

^lASHLMID^

Atsakančiausias 

Lietuvis 

fotografistas.

2334 8. m.
Ant pardavimo saliunas lietuvių ap- 

gyvėntoj vietoj. Per daug metų iš
dirbtas biznis. Savininkas parduo
da iš priežasties nesveikatos ir išva
žiavimo į Lietuvą. Atsišaukite ant 
adreso: 3338 Auburn Ave., arti lietu
vių bažnyčios. (33—35)

Telephone VordeaiBdl

TEL. DBOWEB 285

PAIEŠKOJIMAI.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

I 321-į So. Morgan Si. • 
ė-J; ^Ridikas, kasierius, 
\ Chmioliauskas, raštininkas, 

3231 Auburn Av.

Administracija Dr-tės Šv.
Juozapo Laim. Sm. '

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
,4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 
. 4535 So. Honors St.

Juozapas Paleckas, Prot. Rašt,
4558 So. Marshfield Ave., 

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

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

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St
Juozas Adomlnas, Prot. Sekr., 

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

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

‘Kataliko” Kliubo 
Administracija.

EDWARDSVILLE, FA. 
Mo;. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

-dministracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.
S. Pocius Pirmsėdis, 

670 W. 18th St.
3tan. Radaviče, Protokolų Rašt., 

1823 String St.
M. J. Tananevicze Kasierius, 

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

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

2037 Canalport Av.

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av.

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

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

K. Karka*, Rašt. Fin., 
4519 S. Paulina St.

M. Ambrozaitis, Išdininkas, 
4447 So. Honore St

r-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

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

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

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

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

M. Palionis, Išdininkas,
v B323 S. Leavitt St.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino tu

rės savo mėnesinį susirinkimų nedė- 
lioj, 20 d. Rugpiučio, 1911 1-mą vai. 
po pietų, Šv. Jurgio K. parapijos sve
tainėje, salės No 16 ant 32 PI. ir 
.Auburn avė. Kiekvienas narys pri
valo pribūti, nes bus daug svarbių 
dalyki; dėl apsvarstymo.

Su godone,
A. J. Kasparas, Prot. Sekr., 

3239 Auburn Ave.

Reikalaujame Bučerio, kuris supran
ta darbą ir gerai angliškai kalba. 
Turi būti atsakomas vyras, gera už
mokestis del teisingo vyro. Atsišau
kite tuojaus po numeriu: 3402 So. 
Halsted St., Chicago, Uh

Reikalingi lietuviški Agentai par- 
davinčt lotus i „
plieno mieste Gary, Indiana, 
galima atlikti būnant namie, 
pelnas.
Walshim, Room 216 Reaper Block 82 
W. Washington St., Chicago. (33—*34)

ir namus, garsingame 
darbas 

geras 
Kreipkitėj pas, D. K.

PRANEŠIMAS.
Pranešame visiems komitetams, ku

rie užsiima rengimu pasilinksminimo 
vakarų (balių), kad neužkenkti vieni 
kitiems, jogei Dr-stė D. L. K. Vytau
to rengia savo pasilinksminimo vakarų, 
nedėlioj, 8 d. Spalio (October), 1911, 
A. J. Beržinskio svetainėje, 4600 So. 
Paulina St.

Rengimo KOMITETAS.

Reikalaujame žinančių savo darbų 
moterių-pardavėjų į krautuvę, gera 
mokestis, darbas ant visados. Klein 
Bros, Halsted ir 20th St'.

PRANEŠIMAS.
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K. ren

gia pasilinksminimo vakarų nedėlioj, 
1 d. Spalio (October) 1911, J. J. Elias 
svetainėje, 46 ir Wood gat. Praneša 
del žinios rengėjams ir komitetams, 
kad nedarytų ant tos dienos panašių 
pasilinksminimų, idant neužkenkti vie
ni kitiems.

Rengimo KOMITETAS.

Paieškau san darbo geroj lietuviš
koj arba angliškoj butcher shop. Sa
vo darbų pažinstu gerai, moku kal
bėti 
kai. 
reso:

lietuviškai, lenkiškai ir angliš- 
Prašau atsišaukti ant šio ad-

3823
Wm. Gerko,

So. Kedzie Ave., Chicago, III. 
(33—35)

•DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Dr-stės Apveizdos Dievo, 

nedėlioj, 27 Rugpiučio, (August), 1911, 
Bergmann’s Grove, Riverside, Ill. Pra
sidės 9 vai. ryte. Tikietas 25c. porai. 
Muzykė Teodoro Jovaišo. Užprašom 
visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus atsilankyti ant šio puikaus 
pikniko, bus visokių pasilinksminimų, 
ir prie geros muzykės visi laikų links
mai galėsite praleisti, o mes atsilan
kiusius svečius meilingai priimsime.

Su godone, 
(33—34) -

Paieškau savo Susiedo Kazimiero 
Bauzo. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Nemakščių pačto, Viduklės 
parapijos. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinių ant adreso:

Juozapas Žimohtas,
8809 Justine Ave., So. Chicago, DI,

Policija Thomas’o paieško Kristinos 
Uteriutės už pasikėsinimą ant gyvas
ties žmogaus ir už vagystę. Kas apie 
jų žinotų, yra meldžiamas pranešti" 
pagal sekantį antrašų:

Chief of Police, . ‘
(33—34) Thomas, W. Va.

KOMITETAS.

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, 20tų dienų 
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”; bus taipgi prakalbos, sa
komos eilės, dainos, skambinimas ant 
piano, monoliogai. Ant galo bus šo
kiai. Griež puiki orkestrą. Į pa
galbų turi sau užsikvietę kelis žy
mesnius vietinius asmenis. Vaka
ras rengiama neturtingų Lietuvių Ka
talikų Studentų naudai. Atsilanky
dami į tų vakarėlį ne vien pasilinks
minsite, bet ir prisidėsite prie savo
sios jaunuomenės auklėjimo, medžia
giškai skurstančios. Atsiminkite bran
gus tautiečiai, kad Katalikiškoji jau
nuomenė — 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. (32—33)

Paieškau savo brolio Simano Moc
kaus. Paeina iš Kauno gub., Kra
žių parap., Galinių sodžiaus. Jaigu 
kas apie jį žinotų meldžiu duoti žinių 
arba jis pats atsišauktų po antrašu:

Franc. Mockus,
4500 So. Wood St., Chicago, Ill.

Paieškau savo vyrą Juozapų šaputį, 
Kauno gub?, Raseinių pav., Tauragės 
parapijos, Norkacų sodos, 27 metų se
numo, trys metai Amerikoj. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu duoti žinių ant 
šito adreso:

Marijona šaputienė,
808 E. Washington St., Springfield, Ill.

Paieškau Antano Brazdzonio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pušaloto parap., 
Tuliunų sodžiaus. Seniau gyveno Cle
veland, O., metai kaip išvažiavo iš 
Cleveland, 18 metų senumo. Malone- 
čiau, kad atsišauktų ar jis pats ar 
kas kitas ant tokio adreso:

Karolis Brazdzonis, 
1447 Ė. 25 St., Cleveland, Ohio.

DIDELIS METINIS BALIUS.
Dr-stė -šv. Mateušo apaštalo, atsibus 

nedėlioj, 3 d. Rugsėjo, 1911 m., 
Freiheit Turner salėje, 3417 So. Hals
ted St. Balius prasidės 5 vai. po 
pietų. O svarbiausia, kad ant ry
tojaus panedėlyje pripuola ameriko
niška šventė, Labor day, tai tų dienų |

Paieškau savo pačios Cicilijos Sau- 
litienės, kuri pabėgo nuo manes su 
burdingierium Juozu Latviu. Ji yra 
nedidelio- ūgio, šviesių plaukų, 27 me
tų amžiaus, kalba tik lietuviškai. 
Paeina iš Suvalkų rėdybos, Kalvari
jos pav., J. Latvis 5 pėdų augščio, 
šviesių plaukų, kalba lietuviškai ir 
biskel; 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, fts gaus $5 dovanų. Mel
džiu duoti žinią ant šito adreso:

Juozas Saulitis, 
107 S. StMdingt St., Worcester. Maw.

(42—34)

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

1645 West 47-th Street CHICAGO.

ANT PARDAVIMO

cr
DU-KART NEDRLINIS LAIKRAŠTIS

SAULE Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ui.

Išeina kas utarnlnkas Ir petstĮgia.

tukatan- 
3437 So.

Nupir- 
paslaptis 
(32—34)

Apsaugojam nuo Ugnies

Ant pardavimo kampinis saHimas, 
biznis išdirbtas tarpe lietuvių, savas 
kontraktas ir laisnis, savininkas yra 
sergantis. Pasiskubinkite, nes laisnis 
bus greitame laike apie 4 
Šiai dolerių. Dasižinokit 
Morgan gat., Chicago, UI. 
kušiam paaiškinsiu visas 
bravarnių.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

/ ANT NEDĖLIOS

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

AMERIKOJ fmetams $2-so (pusei matų $1.25EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
__________v > joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

4 TT:Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. Sauth Ali Mahanoy City, Pa

Lotai! Lotai!
Tik $225.00 ir aukščiau

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

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

Pasinaudokite iš geros progos, nes trumpu laiku 
lotai bus brangeeni.
; Dabar yra geriausias laikas pirkti šiuos lotus, 
nes šiuo laiku yra geriausiai statyti namus kadangi jau 
oras gana šiltas.

Atsišaukite prie savininko:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St

)■

Telephone Yards 1454

Chicago

WM E. FURLONG
A FIRE insurance

3502 So. Hajsted Street, Chicago, III.

PLUM BERIS
Suveda gazą, gurąs ir tt Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraltuoja.
3362 Emerald Avenue « •' Chicago, IU.

Telephone Yards 4627.

r - ' - M

„ 20 metų senas laikraštis |

I “LIETUVA ”1
Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K 

formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- R 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet piL 
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- k 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

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

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

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

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

RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Ll.tuvoa” numeri ant pažiūros dykai.

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
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
3244 S. Morgan St. Chicago, Hi.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department
2340-8 South Park flve.

Telefonas Calumet 6401 Visi Dept.

VYRAI! ==H Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiaushi specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

gyduolių be jokios naudos, hr mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoja vienintelį badą, kū
rinami tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi genausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per M mstų 
esant specialistų vyrų Ugų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kšfįi išsigydyti ir

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepaeekmingą gydymų-KEiSŽGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligoe išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą, Szir- 
<Mm KgMb __—
VISI8ZKO ISZG1JIMO kiekvienas jieško. Ai tamistą išgydysiu visišką! taigų tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prif mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė- 
jlmų. (RODĄ DOVANAI.) KsIbame Lietuvtoskal.

Dr.ZINS, 183^SCHICAG(|
Valandos: Nuo d ryto |kl 8 vak. Nerišlioms nuo 8 ryto Iki 4pop>

■ .f* ■ * •

Ižgydo, Kaributam sveiku

Specialistas 
Vyru ir Moterų Lipu

(Ištyrimas DomaD

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

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos li<o« įlydomos vista- 
kai. užpakalines žarnos. Įsi-
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% VIETINES ŽINIOS.
Rengiama didelis streikas.

18 geležinkelių linijų dar
bininkai, kurių skaitoma 
keli šimtai tūkstančių, ma
no apskelbti visuotinų 
streiką. Geležinkelių dar
bininkus uoliai rerfiia 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Straikas apims taippat 
dirbančius geležinkelių 
dirbtuvėse, nes kalviai, ma
šinų taisytojai ir kitokie 
dirbtuvių darbininkai taip
pat kartu su geležinkelių 
darbininkais reikalauja sau 
geresnių sanlygų.

Darbininkai . reikalauja 
astuonių valandų darbo die
nos, unijos skiriamų užveiz- 
dų ir užmokesties pakėlimo. 
Tie reikalavimai jau dvi sa
vaitės atgal buvo paduoti 
geležinkelių kompanijoms, 
kurios juos atmetė, neno
rėdamos neikiek nusileisti, 
nes sutikus su reikalavi
mais, kompanijos turėtų 
darbininkams išmokėti 50 
milijonų dolerių daugiau, 
negu kad dabar yra išmo
kama.

Tokis didelis straikas, 
nešantis su savimi milžiniš
kus nuostolius, ilgai tęstis 
negali, nes pagal esančius 
įstatymus vyriausybė turi 
tų straikų įsikišti ir abi pu
ses sutaikinti ramiu budu.

Aviatorių lakstynės.
Pereitoj subatoj prasi

dėjo tarptautinės aviatorių 
lakstynės Chicagoje, Grant 
parke. Lakstynėse daly
vauja apie 35 oro skrajoto
jai. Visas parkas išpuoš
tas vėluvomis. Toje par
ko dalyje, kur nesenai atsi
buvusiuose manebruose sto
vėjo kariuomenė, pastatyta 
medinės šėtros, kuriose ir 
pastatoma orines mašinos. 
Ant šėtrų priešakio iška
binta dalyvaujančiu Avia
torių pavardės ir kiekvieno 
aviatoriaus tautystė per
statoma vėluvomis. Dau
giausiai aviatorių Jungti

nu u Valsčių, toliaus Angli
jos, Kanados, Franci jos, 
Irlandijos ,o net ir lenkai 
turi čia savo lakūnų. Pu
blikai pritaisyta arena, ku
rios sėdynėse gali sutilpti 
70.000 žmonių. Aviatorių 
lakstymai atsibuna nuo 3:30 
iki 7 vai. vakare. Laksty
nės trauksis dar iki 20 d. 
rugpiučio.

Indomus miestelis.
F'Aasta ‘‘rojus” ant že

mes! būtent, sveikiausias, 
geriausias ir dievočiausias 
miestelis ant žemės. .Mies
telis vadinasi Hollywood ir 
stovi vos 10 mylių į vakarus 
nuo Chicagos.

Tas miestelis gali tuomi 
pasigirti, kad tenai per ilgų 
laikų niekas nesusirgo ir 
vienatinis daktaras Geo La 
Berge turėjo iš ten pabėgti, 
nes butų badu numiręs iš 
stokos pacientų. Miestelio 
gyventojai taip prisilaiko 
įstatymų, kad tenai nėra jo
kio policisto nei advokato. 
Dvasiškosios globos, pasto
rių ir tt. gyventojai taip
pat nereikalauja. Kelios 
krautuvės, kokios tenai yra, 
taippat nelabai reikalingos, 
nes gyventojai turi savo 
daržus, kuriuose patįs užsi
augina sau užtektinai dar
žovių ir vaisių. Tikras ro
jus ant žemės — ir tai dar 
šalę Chicagos!...

Telegrafistų straikas.
Prie grasinančių straiku 

geležinkelių darbininkų no-

ri prisijungti ir New York 
Central geležinkelio linijos 
telegrafistai, o jų yra apie 
3.000. Telegrafistai reika
lauja mokesties pakėlimo ir 
trumpesnių darbo -valandų. 
Geležinkelių kompanijos 
vakarinėse valstijose susi
jungė ir nenori net vesti jo
kių tarybų su savo darbi
ninkais.

Pavogė vaiką.
Italui Antonio Marino, p. 

n. 852 Gault Ct., iš namų 
plėšikai pavogė 6 metų vai
kų ir pareikalavo $5.000 iš
pirkimo. Tas atsitikimas 
labai sujudino miesto gy
ventojus ir sukėlė ant kojų 
policijų, kuri uoliai-'krėtė 
visų italų apylinkę, dienų ir 
naktį dabojo pavogtojo vai
ko tėvų namus, bet nei plė
šikų, nei vaiko surasti ne: 
galėjo.

Plėšikai tuom tarpu pa
siuntė tėvams kitų laiškų, 
grųsindami nužudysiu vai
kų, jaigų jie nenori išpirkti. 
Tėvas pavogtojo vaiko yra 
neturtingas žmogus, vos už- 
laikųs savo šeimynų, tatai 
vieton $5.000 jisai šiaip-taip 
sugraibstė $500, kuriuos ir 
pasiuntė plėšikams 10 vai. 
vakare pereitam ketverge. 
Vaikas liko paleistas, ir de
tektyvai surado jį beeinant 
gatve pas savo tėvus.

Praslinkus valandai po 
atsiradimui vaiko, policija 
suareštavo devynis vyrus ir 
tris moteris, kurie daugiau
siai buvo Marino šeimynos 
giminaičiai.^ Pagal Mari
no pasakojimų vadovu tos 
vaikų yogiino bandos buvo 
moteris — ’Nicolosi, žmona 
saliunininko prie Gault 
Court. Jai Marino ir išmo
kėjo tuos $500 išpirkimo, 
bet, policijos inspektoriui 
paliepus, tie pinigai taip 
paženklinta, kad juos gali
ma pažinti. Kaltininkus 
laukia smarki bausmė.

Audros aukos.
Pereitos pėtnyčios nak

ties audra ant ežero apdau
žė daugelį garlaivių. Vie
nas žvejys prie Randolph 
gatvės nuskendo. Daugiau
siai nukentėjo garlaiviai ir 
valtįs pietinės miesto dalies 
ežero pakrantėse. Netoli 
Jackson parko ežere audra 
apdaužė gazolininę valtį, ku
rioje apart vyrų buvo ir 
moteris su vaikais. Ištisų 
valandų bangos į visas ša
lis mėtė pusiau sudaužytų 
valtį ir tiktai tenaitinės pa
galbos stoties nariai nelai
minguosius užtėmi j o ir lai
ku suspėjo išgelbėti.

Elgin, UI. sale Chicagos 
žaibas sunaikino akademijų. 
Nuostoliai apskaitomi $40- 
000. Begesinant gaisrų du 
ugnagesiai liko sužeisti.

Zion City priemiestyje 
žaibas trenkė į hotelį, ku
riame nakvojo 300 asmenų. 
Išsigandę svečiai vienuose 
marškiniuose išbėgo gatvėn, 
moterįs šaukė ir alpo. Pa
nika buvo abelna. Hotelio 
tarnai greitai užgesino pra
sidėjusį gaisrų.

Gatvių grendimas.
Miesto valdininkai su 

kontraktoriais padarė kont
raktų grendimui kelių gat
vių. Tai yra vienas iš di
džiausių miesto kontraktų, 
atsieinantis arti milijono 
dolerių.

Tų kontraktų miestas/'iš
duoda grendimui 20 mylių 
gatvių, įvairiose miesto, da

lyse. Gatvių grendime bus 
vartojama granitas, asfal
tas, plytos ir kreosotas. 
Tarpe kitų ir šios didesnės 
gatvės bus išnaujo grįstos: 
W. Madison gat. nuo 48 
avė. iki Austin avė. — ply
tomis, atsieis $143.000; S. 
Wabash aye. nuo E. 39 gat. 
iki E. Garfield boul. — as-Į 
f altu, atsieis $143.000; Lin
coln avė. nuo N. Western 
avė. iki Berwyn avė. — 
granitu, — $57.000; W. 
51-ma gatvė nuo S. Halsted 
iki Wood gat. — granitu, — 
$108.000; N. California avė. 
nuo W. Division iki W. 
North avė. — kreosotu, — 
$35.000; W. Harrison gat
vė nuo S. Kedzie iki 40 avė. 
— plytomis, — $44.000; 
Vincennes Road nuo So. 
State iki W. 82 PI. — ply
tomis, — $116.000.

Chicagoje vis dar ne
įstengiama paties miesto 
vesti tokie viešieji darbai, 
bet atiduodama viskas į 
kontraktorių rankas, kurie 
moka sau iš to tiktai kiše- 
nius gerai prisipildyti...

Sumanus kandidatas į 
policistus.

Netiktai nekurie gyvu
liai turi gerų uoslę ir su
manumų, bet toji ypatybė 
priklauso ir kandidatams į 
policistus. Pabaigoje pe
reitos savaitės užsibaigė 
kvotimai į valdvietes 
“aniolų sargų”, ty. policis- 
tų, kaip nekurie pajuokda
mi juos vadina. Vienam 
kandidatui į policistus sto- 
kavo keturių svarų reika
laujamo žmogaus svarumo. 
Kadangi jisai užmiršo prieš 
kvotimus padidinti savo 
svarumų keturiais svarais 
suvalgytos jautienos, tatafi 
pasidėkojant savo sumanu
mui kvotimų salėje išgėrė 
keturis svarus vandens. 
Keturi svarai paprasto Mi
chigan ežero vandens iš pa
prasto žmogaus padarė val- 
dininkų-policistų, turintį 
tiesų nešioti prie šono lazdų 
ir ant krutinės prisegtų 
žvaigždę. Vanduo išlaikė 
kvotimus į tvarkos daboto
jus ir piliečių gyvasties ap
saugoto  jus, — tai jau keis
ta !.'..

Du lakūnai žuvo.
Tarptautinės lakūnų lenk

tynės, prasidėjusios Grant 
Parke pereitoj savaitėj yra 
didžiai nelaimingos. Šiame 
utaminkė su lėktuvais iš 
augšto nukrito ir, žuvo du 
lakūnai (aviatoriai), Wil
liam R. Badger su Baldwino 
mašina ir S. Cr. Johnstone 
su Moisanto mašina. Pir
mutinis krito ant sausže- 
mio ir nusisuko sprandų, o 
antras — inkrito ežeran ir 
prigėrė kol suspėta jam su
teikti šiokia tokia pagalba. 
Tais nelaimingais 'atsitiki
mais visas miestas sujudin
tas.

O kiek dar gali but aukų, 
jei lenktynės tęsis dar ke
lias dienas.

Žūva smarkiausi lakūnai.

Kontrolė.
Kontrolė tai yra gale ir 

mokėjimas kuo-nors valdy
ti. Kiekvienas žmogus tu
ri turėti pilnų kontrolę ant 
savo kūno ir dvasios. Jis 
turi mokėti, kur reikia, sa
vo jėgomis valdyti, savo 
energijų prideramai ap
reikšti. Sulyg savo kūno, 
turime visada rūpestingai 
daboties ir kiekvienų ligūs
tų apsireiškimų pačioje jo 
pradžioje prašalinti, kad 

tuo išvengus .vyravimo li
gos, kas jau sunkiau bepra- 
šalinama. Peikia tuojau 
vartoti Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine ir 
vartoti taip ilgai, kol liga 
ne taps visai-išvaryta. Šis 
vaistas prašalina visokius iš 
kūno nevalumus ir apserge- 
ja nuo apsigėrimų. Rei
kia vartoti tuojau, kaip tik 
pajaučiama- apetito stoka, 
taip jau vidurių užkietėji
muose, skilvio nemalimuo- 
se, galvos skaudėjimuose, 
širdies supykimuose, rė
mens graužimuose, nerviš
kumuose, vidurių skaudėji
muose. Gaunamas visose 
aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

Gali išgelbėt! 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

Severos 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

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

Priima bankoi pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pai-C lodą namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
-j visas svieto dalis.

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

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

Severos Skilvinis Kartumas

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halted St. Chicago.

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

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

Y ra tai kartu Gyduole ir Budas nuo sudruf mo 
Sugražina apetitą 
Sudrutina skilvi

Pagelbsti virškinimui ir valgio inemimui.

Visados išeis ant sveikatos ir priduos jėgą
-— Kaina $1.00--------

s

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 laiškų kiekvienam DOVANAI.

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

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

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

Bankinis Kantaras
Pirkimui Laivakorčių.

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) 
pd $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.

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

TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK,

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

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 ‘ In Krajų
$ c KOKIA LINIJA.1 $ C

40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
38.00 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d. 35.00
38.00 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Russian’ American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų.....................................       2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos...........t-..... .

Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti, apart šip

kortės kainos.
NEW CITY SAVINGS 

BANK
4601 S. Ashland; Av. Chfcago

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Vž sudėtus pin’• jus musą ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant Regi 
Estate. Perka ir parduoda namus ir 
lotus.. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $2.50- metams. Parduo
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis -..vieto. . - .

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir Litus. 
Parduoda šifksrtes ir siunčia pinigus 
j vlffas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo f lyto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
lis ofisas užsidarys 6 valandą vakarė: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 .....-r.r................... .. Hamburg...................................................... 4.85
5.25 ...5 ..7>...................... Bremen .......... .,«. . ..... ......... 5.20
7.10 ......    .... .... <. ...75:.... *... Antverpen ■... .7r.'.T<T«........... .............. 6.95
6.70 ...... .t-.-.................... ...... . . ... Rotterdam ........ .......................... 6.66

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
į3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

• Tai. vulu.ro, kaip iftlilei;
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