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Odesos bakteriologijos 
įstaiga patvirtino tris su
sirgimus čumos epidemija. 
Susirgo liuosnorię laivyno 
garlaivio “Voronež” du jū
reiviai, kurie mėnesis atgal 
atvyko Odeson. Trečias li
gonis — 14 metę vaikas, 
gyvenantis Moldavankos 
rajone

s” patėmi 
jos vyriau

vkko rei- 
ir už tą

švietos draugijos hiokykla, 
dėlei nacijonalinės ■ jos. pa
kraipos. •

Iš Tokyo Peterburgan ra
šoma, jogei trumpoj' ateityj 
Japonijos vyriausybė Ru
sijai sugrąžysianti ligonbuti- 
nį laivą “Augalą’-, kurį bu
vusiame kare japonai buvo 
paėmę, kadangi japonams 
tasai laivas niekam vertas, 
tad atiduodama Rusijai. O 
Rusija ir su tokiomis dova
nomis džiaugiasi.

Chicago, 1I1-, 31 d. Rttgpiu£io (August) 1911 m.
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sybe -vii 
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Pietų Rusijos rajone žy
mesniu buvo Sevastopolio 
namę statymo darbininkę 
straikas. Straikas tęsėsi iš 
tisą mėnesį ir užsibaigė ne- 
pasekmingai darbininkams, 
nes straikuojančię vietas 
užėmė darbininkai-turkai.

Vaizdai iš streiko ' Anglijoj 
didžiausią historijoj. Streikavo 
tvarkos.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

KATALIKAS
Išeina kas Ketvergas, Chicago, 111,

Anglijos straiko komisija.
Anglijoje visuotinas ge- 

ležinkeliečię straikas pasi
baigė, kadangi darbdaviai 
pasižadėjo išpildyti visus 
darbininkę reikalavimus. 
Andai vyriausybė apskelbė 
komisijos sudėjimą, kuri 
darbdavius su darbininkais 
galutinai turės sutaikinti.

Komisijos pirmininku 
esąs Sir D. Barrel, buvęs 
del . Irlandijos sekretorius. 
Geležinkelius reprezentuo
jąs Sir Th. Ellis, kasyklą

Nuo 13 lig 19 rugpiučio 
Italijoj cholera susirgo 
1.612 asmenę, iš kurią 635 
mirė. Ryme suskaityta su- 
sirgimą 15, mirčię 14; Ry
mo provincijoje 3 susirgi
mai ir 2 mirtįs; Neapoly su
sirgo 135, o mirė 67; Paler
mo provincijoje susirgo 67, 
mirė 40.

bet tikimi taippąt, jog ne 
kurie? -Šįpl omaiai ,*•' pasirem
dami aire ue^krosios psi

Turkijos vyriausybė. An
glijos finuose užsakius pa
dirbdinti Turkijoje, Samsu- 
ne ir Trepizonde, du karo 
uostu. Kontrakte pažymė
ta, jogei tuodu uostu lėšuo- 
sią $10.000.000.

Pastaruoju laiku Rusijos 
laivyno jauni oficierai labai 
tankiai pradėjo papildyti 
didelius prasižengimus tar
nystėje ir eikvoti vyriausy
bės išdo pinigus. Karo mi- 
nisteris tame dalyke išleido 
paliepimą visiems karo lai
vyno viršininkams, idant 
šie visokiais, budais tokius 
apsireiškimus tarpe jaunę 
karo laivyno oficierę pasi
stengtą prašalinti, nes lie
pi Idant ie ji savo priedermię 
bus pripažinti netinkamais 
užimti viršininkę vietas.

Vieton fu surašę tam 
tikslui buvo įvesta nauja 
tvarka, sulyg kurios visi 
naujai pastojantieji tarnys- 
ton valdininkai turėjo ge
ležinkelio valdybai prista
tyti policijos liudijimą ta
me, kur ir kuomi užsiėmė 
per pastaruosius penkis me-

Morgartene, Šveicarijoj, 
andai sudegus puild lenko 
kompozitoriaus Ignoto Pa- 
derevskio villė su vištinin- 
ku net, kuriame butą dau
gybės brangią vištą. Gais
ro ... priežastis nežinoma. 
Pats Paderevskis viešįs 
Australijoje.

Dienraštis ^Uuba” per
daug <f®|kavo \.prezidentą 
Gomeząf.jbr pastarasis užsi- 
rustiri^^prisai^ policijai 
tuos r^iktoriąs? suimti ir 
išsięstį/į1 Ispaniją, iš kur 
anuodu paeina, t-

Toksai GomežO-autokra
tiškas jpasielgimsgali jam 
atvilkti bbai liūdnas pasek-

: . Pagal surinktas ir pa
duodamas žinias, visoj Ru
sijos valstybėj ant 1.000 gy
ventoją išeina tiktai 211 
mokančią skaityti ir rašy
ti, arba 21 nuoš. Skyrium. 
Pricvislio krašte (Lenki
joj) mokančią skaityti ir 
rašyti yra 30 nuoš.; Europos 
Rusijoj — 22 nuoš.; Kau
kaze ir Siberijoj —12 nuoš.; 
vidurinėj Azijoj — 5 nuoš. 
Iš atskirą Europos Rusi-

Lizbonoj užpulta kalėji 
mas.

Iš Ispanijos pranešama, 
jogei tenai visame krašte 
smarkiai besiplatinanti re- 
publikoną agitacija ir vy
riausybei su tomis agitaci
jomis prisieina vis sunkiau 
kovoti; ; Mieštuose užgimę 
darbininką straikai ir šię 
tikslas antivaldiškas.. Ant 
siunčiamu užsienin telegra
moj užtraukta cenzūra.

Tokia valdininką sijoji
mo tvarka dabar pripažinta 
neparankia, kadangi nei 
vienas iš naujai pastojančiu 
asmenę negalėjo išpildyti 
tokiu reikalavimą, nes gau
ti nuo policijos liudijimus 
už tokį ilgą laiką buvo su
rišta su labai sunkiomis 
kliūtimis.

Del ei to viso keliu minis- 
teris paliepė vėl įvesti ant 
geležinkeliu jau panaikin
tus “juoduosius surašus”.

1911 metą pradžioje ke
lią ministeris ant geležin
keliu panaikino taip vadi
namus slaptingus “juoduo
sius surašus”, kuriais mai- 
nydavosi tarp savęs visi vy
riausybės ir privatiški ge
ležinkeliai. Tie surašai, 
kaip žinoma, buvo sugal
votu budu “išsijoti’ 
riausybei neištikimus 
žinkelią valdininkus.

Portugalijos pirmasis 
tautos atstovai susirinki
mas (parlamentas) pereitoj 
savaitėj priėmė Portugali
jai respublikoninę konstitu
ciją ir savo parašais patvir
tino. Delei to visame 
krašte atsibuvusios kiltos 
gyventoj ę demonstrac i j o s 
susilaukus naujos konstitu
cijos.

Antverpene atidaryta 
septintasis tarptautinis Es- 
perantistą kongresas, ku
riame reprezentuojama 15 
įvairią tautą. Išviso pri
būta 1.700 delegatą. Kon
gresai! atkakęs ir pats tos 
tarptautinės kalbos auto
rius, dr. Zamenhof iš Var
šuvos.

mes, kadangi' niekur pana
šiai sū žymesniais' žmonė
mis’ nepasielgiama.-. -Tai 
tikras žveriškumas.I c

Už tai Kubos ^gyventojai 
labai Įnirto ant .savo prezi
dento ir nežinią, kaip' ten 
■viskas toliau klosis.' Visa 
viešoji' opinija, išėmus val
diškus laikraščius, atsikrei
pusi į prezidento sauvalia
vimus. Visur-smarkiai pra
dėta antivaldįškoji agitaci
ja ir ar kartais ponui Go- 
mezui- neprisieis keliauti 
viešnagėn .kur į Šveicariją, 
pas buvusį Meksiko, krau
gerį Diazą. . ..." . ,

Vyriausio redaktoriaus 
likusieji vaikai, gimę ant 
salos Kubos, apreiškę vesti 
dienraštį “Cuba” tokioj 
pat pakraipoj, kaip vedęs 
ją tęvas, ištremtas į Ispa
niją. . ; .. - ,

Negirdėtas * respublikoj 
atsitikimas.

savininkę sąjungos sekre
torius, ir Sir Ch. G. Bealc, 
Birminghamo universiteto 
vice-kanclerius. Geležinke
liečius reprezentuojanti: 
Arthur Henderson, parla
mento atstovas, ir J. Bur
nett, vyriausias darbininką 
reikalą korespondentas prie 
pramonės buto.

Parlamente tomis dieno-: 
mis sukėlė trukšmą socia
listas atstovas Hardee bar
damas premierą Asąuitą. 
Hardie, premjerui primeti- 
nėjo vienpusiškumą ir didį 
nuolankumą geležinkeliu 
kompanijoms užgimus strai- 
kui. Premieres tečiau už
gynė tuos užmėtinėjimus 
pridurdamas, jogei vyriau
sybe vienodai atsinešus į 
abi pusi.

Kaip nebūk, bet straikas 
atšaukta darbininkams lai
mėjus.

ribos-prezidentas 
Gomez nesenai .autokratiš
kai pamigo sir dviem ne
prielankaus • j ant . dienraščio 
redaktoriais, gyvenančiais 
Ilavanoj^pcisi^ juos su
imti, p^tatyt^tnt garlai
vio ir .su prievarta išga
benti į .Ispanija;

Tasai likiirias patiko 
dienraščio? ‘ ‘ Cnba ’ ’ vyriau
sią redaktbriip Jose Maria 
Villaverlė ii’ jb giminaitį 
Manuelię VilIaVerde, pir-

Šv. Tėvas jau visiškai 
pasveikęs ir užsiimąs savo 
kasdieniniais darbais. Kas
diena vaikščiojąs po Vati
kano daržus tyrame ore.

Pramatoma Europos karas.
i Viename^ Paryžiaus dįien-

raščią pasirodė, kąs laiko
ma už pusvaldišką praneši
mą, Morokko reikale ap
reiškimas. Ąnsai skamba: 
‘1 Ambasadorius ’’ ’ Canlbon 
sugrįš Berlynan' pabaigoje 
rugpiučio,- ’regis'. 28 dieną. 
Tuo laiku atsibus visą eilė 
koihferenciją su ( preini erų, 
su 'viduriiiię ręikąlę ir ko- 
lioniję ministęriu kas Jink 
Morokko reikalą; . Regi
mai visos sunkenybės, bus 
išrištos pasekmingai. Te
čiau reikią pripažinti, jo
gei tašai išrišimas -prigulės 
nuo dvieju išlygą: T, jogei 
Franci jos .teisės Morokke 
bus visiškai pripažintos be 
jokiu apkarpymą iš Vokie
tijos pusės ir 2, jogei vo
kiečiai susiaurįs savo teri
torinius reikalavimus Fran
cuos Konge, kurie perdaug 
yra augšti”. *

Dienraštis “Temps”, ka- 
mantuodamas Morokko rei
kalus ir tarybas, rašo:

“Francija, kuri retkar
čiais inpuolą į visuotinos 
sandaros iliuzijas, ėmė vi
sai kitaip manyti apie Eu
ropos nesutikimus. Esame 
persitikrinę, jogei Europon 
je niekas nenori tokią ne
sutikimą, kurie savo baise
nybėmis pereitą visus kitus

Portugalijos sostainėj 
Lizbonoj nesenai gyventoją 
minia užpuolė aut kalėjimo 
Limoero, 'norėdama iš ten 
pąliuosuoti 400 politikos 
luiliuię.. Minia kalėjimo 
sargybą išginklavo ir jau 
rengėsi sudaužyti geleži
nius vartus, kad tuo tarpu 
atvvko kariuomenės burvs 
ir užpuolikus išvaikė. Iš 
minios keli užmušta, o dau
gumas suimta ir.tau pačian 
kalėjimai! uždaryta. Vis 
tai esą rojalistai, monaij 
chijos šalininkai.

Įvairią pulką 77 sieržan- 
tai, nepakakinti tarnysta, 
andai Lizbonos priemiesty 
Balem atlaikė slaptą susi
rinkimą. Karo ministerial 
tečiau apie tą susirinkimą 
pranešta ir tasai pasiuntęs 
kariuomenę, kuri suspėjus 
aną tik penkis suimti, nes 
kiti jaii buvo prasišalinę iš 
susirinkimo vietos.

Nūdien Portugalijos vy
riausybė surašinėja bažny
tinius turtus. Kadangi baž
nyčią tiems surašytiems 
turtams grasia konfiskavi
mas, nekurie klebonai baž
nyčią brangenybes žemėn 
užkasinėją ir visomis pusė
mis išnešioję. Apie tai ra
šo dienraštis “Diaro Noti- 
cio”.

jos guberniją didžiausias 
mokančiu skaityti ir rašy
ti skaitlius yra trijose 
Priebaltijos (Latvijoj, Kur
še) gubernijose (71—80 
nuoš.). Sulyg atskirą lyčią 
mokančią skaityti ir rašy
ti vyru yra du suviršum 
kartus daugiau negu mote- 
rią. Taip, ant 1.000 žmo
nių Rusijoj abelnai išeina 
mokantieji skaityti ir ra
šyti 293 vyrai ir 131 mote
ris.

■Ha

Vali joj andai kilusios 
riaušės prieš žydus. Ne- 
kuriuose miestuose bedar- 
bią ir šiaipjau valkatą mi
nios ėmė daužyti žydą san
krovas ir juos pačius mušti. 
Į riaušių vietas pakviesta 
kariuomenė^kuri užpuoli
kus išvaikėįu^ursty t o j us 
areštavo. Turtingesni žy
dai kraustosi į kitus ra
mesnius miestus. Pasako
jama, jogei riaušes pagim
dęs žydą išnaudojimas: 
kuomet darbininkai ėiąė 
straikuoti, žydai tuokart 
ant . visą prekią pakėlė kai
nas. Anglijoje žydai už
puolimą mažai bijosi, ka
dangi jie ten medžiagiškai 
galingi, o kad galingi, tai ir 
išmintingi.

Iš Rusijos.
Pirkly bos ir pramonijos 

atstovą suvažiavimo tary
ba pranešė surinktas žinias 
apie darbininką judėjimą 
už pirmus penkis šią metą 
mėnesius.

Peterburgo pirklybos ir 
pramonijos rajone tame lai
ke iškilo 6 straikai, kuriuo
se dalyvavo apie 2.300 dar
bininką. Tuose streikuose 
ypačiai veikliai dalyvavo 
moterįs-darbininkės, kuriu 
skaitlius siekė pusę visą 
darbininką, tame rajone 
streikavusią.

Maskvos i’ajone tame pat 
laike buvo 8 straikai, kame 
dalyvavo 6.564 žmonės. 
Darbininkę straikai šiame- 
rajone buvo netiktai cko- 
nominiško pobūdžio. Tan
kiausiai galima buvo patė- 
ęiyti darbininkę neužsiga- 
nėdinimą fabriku adminis
tracijos veikimu. Streiką 
pasekmės darbininkus nevi- 
suomet užganėdino; dide
liuose fabrikuose . straikai 
visai nenusisekė; smulkes
niuose gi 'straikai užsibaig
davo nedidelėmis darbda
viu nuolaidomis ir susitai
kymais, bet niekur nebuvo 
prašalinama fabriką admi
nistracija ir. perkeista dar
bo mokestis.

Priebaltijos rajone strai
kai . įvykdavo daugiausiai 
dideliuose fabrikuose, tame 
škaitliuje medžiu plovyklo
se ir vagonu dirbtuvėse. 
Žymus namę statymo dar
bininkę straikas Rygoj.

Prieuralo rajone dideli 
straikai su skaitlingu dar
bininkę dalyvumu iškilo 
Nižnc-saldinsko ir Nižne- 
tagilsko fabrikuose. Apart 
straikę, šiame rajone patė- 
myta labai smarkus darbi
ninkę santykiai su fabriku 
administracija.

Lenkijos rajone straikę 
judėjimas ypačiai išsiplėto
jo ir apėmė visus miesto 
Varšavos fabrikus. Abel
nai šiame rajone streikuo
se dalyvavo 9.000 darbinin-
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| Žinios iš Lietuvos.

, L ŠVEKŠNIAI,
< r Raseinių apskr. * 

(Musų koresp.)
2 dieną rugpiučio Rieta

vo miestelyj sudegė 100 su- 
viršųm butų. Sako, kad ko
kiame tvarte susirinkęs jau
nimas gėrė degtinę ir iš tos 
priežasties gaisras pakilo. 
Dvi savaitės atgal ten pat 
ūkininko Š. sudegė visi 
trobesiai, gaisras pakilo nuo 
perdidelės pečiaus ugnies 
per kaminą. 6 dieną rug
piučio Švekšuių parapijoj, 
Pociūnų sodžiuj sudegė ke
turių ūkininkų trobesiai ir 
visas šiais metais suvežtas 
šienas. Trobesiai sudegė 
labai greitai, nes taip vis
kas išdžiuvę, kad 
degtuką prikiši ir 
viskas liepsnoja, 
mažai, žemė labai
vus, kad negali nei su aš
tria , lopeta jos įkasti. Žo
lės ir šieno pas mus dar 
nemažiausiai buvo, vasaro
jus nėra blogas, rugiai jau 
nupiauti ir atimti, o po 
biskį jau ir vasarojus plau
nama. Šiemet nepaprastai 
sausas metas ir visur van
dens trūksta. Girios taip
gi džiūsta, o ypačiai egles 
užpuola kokie-tai kirminai 
ir šie medžiai paliko be 
skujų.

Jaigu pas mus dar ilgai 
prasitęs tokis sausmetis, tai 
bus visai blogai su vande
niu. A. Arnašius.

by-kur 
tuojaus 
Lietaus 
išdžiu-

NAUMIESTIS, 
Suvalkų, gub.

Gegužės mėn. Vilkaviškio 
žandarų viršininkas su sar
gybiniais buvo atpiškėjęs 
Armoniškių kaiman. Iš
krėtė A. Misevičią, suėmė 
jo sūnų. Rado laiškus. 
Paskum aplankė A. Grybą 
ir nieko neradę nuvažiavo 
aplankytų Raugalių Plauši- 
naičio. Suėmė tiktai rašy- 
tas merginų dainas ir laiš
kus. Praslinkus kiek lai
ko ėmė šaukti į Naumiestį. 
Buvo daromas tardymas. 
Šaukė daugybę žmonių 
(Grybą Antaną ir Plauši- 
naičio sūnų Antaną ir k. 
k.), klausinėjo apie kokias 
tenai draugijas, apie kny
gas ir laikraščius. Kelin
tas mėnuo eina, o nežinia, 
ko nuo tų žmonių nori. J. 
M-čia sėdi Vilkaviškio 
Įėjime; už ką kaltina, 
da paleis — nežinia.

Mamos Vaikas.

gubernatorius taipogi tele
grama liepė išduoti moky
tojai algą. Tuo laiku, ka
da alga buvo sulaikyta, mo
kytoja sunkiai sirgo šiltinė
mis ir labai buvo reikalin
ga gydytojo pagalba. O 
kadangi alga buvo sulaiky
ta tai mokytoja negalėjo 
laiku parvežti gydytojo. 
Be to negalėjo atsakančiai 
valgyti ir, nuolatos girdė
dama vaikų riksmus, labai 
susikritmo, Mokytoja žadą 
paduoti žemiečių viršininką 
teisman ir reikalauti atly
ginimo, kad duotų dirks- 
niams gydyti. Yra ir pa- 
liudyjimas, jog atvežimas 
nelaiku gydytojo pakenkė. 
Pažiūrėsime, kas iš to iš
eis.

Seniau pasamdymui mo
kyklos sargo buvo skiria
ma nuo valsčiaus pinigai. 
Šiais gi metais “žem. virš.” 
išgalvojo jog reikia sudėti 
pinigai skiriami valsčiaus ir 
mokyklos sargams ir pa-' 
samdyti vieną sargą. Da
bar “valsčiaus vyresnybė” 
pasisamdė moteriškę, kuri 
pildo ir tarnaitės, ir virėjos 
priedermes. Bet kaip su 
patarnavimu mokyklai bus, 
tai Dievas žino. Rasi, kaip 
Naujamiestyje. Algos vals
čiaus raštinės ir mokyklos 
sargui 144 rub. Sargas vie
nas, kadangi raštinė ir mo
kykla viename name. Bet 
turiu pabriežti, kad sargas 
mokykloj mažai tedirba, ka
dangi reikia dirbti raštinė
je kame atlieka visus ir 
juodus darbus. X.

KRAKIAI,
Kauno apskr.

Žydai baigia paimti dva
rus nuomom Mažai teturi
me, kad savininkas valdytų 
pats dvarą. Stebėtina, kad 
dvarininkai ir mūsiškiai 
lietuviai negali valdyti, o 
žydas pragyveno. Apie 
draugijas nėra ko kalbėti. 
Kai-kurie vyrai prisidėtų 
bet, vargiai gyvendami, ne
gali. Kun. A. Lukša ragi
no, kad steigtų draugiją, 
bet niekais visi raginimai 
nuėjo. ■ Krakiuose vienas 
lietuvis turi krautuvę, vi
sos kitos žydų rankose.

Apinys.

ka- 
ka-

ROKIŠKIS, 
Zarasų pav.

5 “Mokykloje” buvo rašy
ta, kad inspektorius drau
džia išvaryti iš mokyklos 
svetimų valsčių vaikus, ku
rie neįnešė valsčiui! paskir
tų pinigų.
1 Bet Rokiškio žemiečių 
viršininkas Nazimovas ki
taip ėmė galvoti. Jam pa
sirodė, kad jis viršininkas 
ir viską gali daryti — kaip 
jis nori, taip turi ir būti. 
■Taigi jis prisakė valsčiui 
sulaikyti mokytojai algą, 
ligi ji neužmokčs pinigų už 
svetimų valsčių vaikus. 
Mokytoja padavė tą reika
lą inspektoriui, inspekto
rius direktoriui ir tt. Visi 
[pripažino žemiečių viršinin
ko pasielgimą neteisotu, o 
kada tai sužinojo guberna
torius, tai prisakė telegra
ma taip nedaryti.
| Be to mokytoja pasi
skundė gubernatoriui, ir

GAŠČIUNAI, 
Šiaulių apskr.

Jau penki metai, kaip so
džius Vanagai išsiskirstė į 
vienasėdijas. Šį pavasarį 
komisija atsiuntė kaiku- 
riuos žemdirbystės įran
kius, k. t. plugus, 
pjaunamąją mašiną, grėbia
mąją 'ir kt. taippat ir veis
linį bulių. Tuo visu gali 
naudotis ūkininkai už men
ką atlyginimą. Pradžioje 
liepos mėnesio atvyko ir ag
ronomas, kuris norintiems 
be jokio užmokesnio dalija 
žemę į devynius laukus ir 
duoda visokius patarimus 
apie vaisnamį ir tt. Deja 
tiktai, kad mažai kas nau
dojasi tuo, mažai kas klau
sia patarimų ir pildo juos. 
Pasiūlius išdalyti lauką į 
dauglaikį, mažne visi atsi
sakė: bijo, kad neuždėtų ko
kių naujų mokesčių. Ne
gelbėjo nei klebono paaiš
kinimas iš sakyklos.

Paminėsiu da, kad visi 
kaimai Gaščiunų parapijos, 
išskyrus Gedrainius, išsi
skirstė į vienkiemius.

Mušiškis.

ERŽVILKAS, 
Raseinių apskr.

Visiškai silpnučiai, gyvuo
ja vietinė vartotojų krautu
vė. Na ir kaip-gali gy vuo
ti? Vedėjo tikro nėra, 
valdtba-gi irgi tuomi nesi
rūpina. : Kas-gi kaltas? 
Kalta valdyba, kalti ir val
stiečiai, nes nieko patįs ne
žiūri, arba bijo žiūrėti, kac 
neužrustinus valdybos. 
Kaip-gi prieštarausi • valdy
bos, nariui?.., Daugelis pa
sipiktinę visa tąja betvar
ky kuri viešpatauja krau
tuvėje. Idant tas visas 
kalbas prašalinus tiktai ir 
tegalima patarti re vizi j os ko
misijai padaryti nors vieną 
reviziją ir, sušaukus visuoti
ną susirinkimą, tą viską ap
tarti, nes ligi šio laiko tepa- 
sikakinta viena revizija 
metus, kuomet reikia duoti 
apyskaitą. Čia-gi randama 
žmonių gana veiklių.

Pašaliečiai.
(“L. Ūkininkas”).

. r?., ' rf: ~
kos gi kaip yakąruskos — 
dažnai pasijjaigįa mušty
nėmis. K. Kyzas.

KALTINĖNAI, 
Švenčionių ap.

Kaltinėnų dvaro savinin
kas Mardvinovas (rusas) 
parduoda savo žemę arti- 
mesniėsiems kaimynams; 
jisai sumanė bežemius sura- 
šinėt.ir žada bendrai duot 
keletą valakų; tat žmonės 
suskato rašyties, jau yra ar
ti 20 šeimynų. Parduoda 
aplinkinius vienasėdžius ’ ir 
patį dvarą žada parduoti; 
p. Mardvinovas pats pade
da ir iš banko išgaut pini
gus už žemę užmokėt. Jau 
išparduota apie 20 valakų, 
bet dar nemaža yra. Da
bar, girdėjau, rusai taikinąs 
vienasėdžius pirkti. Reik
tų ir lietuviams ne snausti.

A. Jurgaitis.

visi

ALUNČIAI, 
Ukmergės apskr.

Šio dvaro kumečiai 
(išskiriant vieną šeimyną)
sulenkėję lietuviai. Kalba 
jie, rods, lenkiškai, bet atė
jęs tikras lenkas mažai ga 
tesuprastų jų kalbose tai 
kažkokis šiupinys. Žinau 
kai-kuriuos jogei jų tėvai 
kalbėjo tiktai lietuviškai, 
o jie dabar kalba lenkiškai, 
nors nemokėdami. Savo 
vaikus irgi mokia lenkiškai. 
Girdėjau, kaip vienoj gry
čioj motina kalbėjo į val
gantį vaiką: Nierukai z 
pirszcziukim, biesz z szauk- 
szcziukim”. Šnipas.

ABELIAI, 
Kauno gub.

Liepos 1 d. via atidaryta 
pačto skyrius. Žmonėms 
jis buvo labai reikalingas. 
Miestelis nemažas, prie ge
ležinkelio, valsčius labai di
delis. Taigi ačiū tiems ke
liems žmonėms, kurie ne
pagailėjo ngi laiko nei ska
tiko, kad įvykinus tokį 
svarbų dalyką. Dabar laiš
kai ir laikraščiai nebesival
kios bent po svetimas ran
kas, kaip pirma būdavo 
valsčiuje. Ten buvęs.

ALUNČIAI,
Ukmergės apskr.

Alunčių dvare kasa grio
vius “kroleviakai”. Jų yra 
čia 20 žmonių. Čia pat 
Alunčių sodžiuje jie ir gy
vena. Jie sako turį namie 
po 3 valakus žemės, o jįj pa
čios kuone šilkus nešiotų ir 
skaniausiai valgytų. Ki
tos mergaitės tai girdėda
mos ir intikėjo jiems naba
gės. Taigi šventadieniais, 
kai “kroleviakai”, pasisam- 
dę muzikantą, , daro vaka
ruškas, susirenka į.ruskas, susirenka p jas ir 
musą merginos. LVakaruš-

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, 
Telšių apskr.

Šiemet per didžiąją Kal
variją pasitUikė'-labai gra
žus oras: nelijo ir nebuvo 
nei karšta, nei šalta. Žmo
nių, kaip apskritai apskai
toma, priplūdo daugiau, nei 
pernai metais. Maldininkų 
kompanijos atvyko tik dvi: 
iš Platelių ir iš Sėdos, bet 
jos buvo labai skaitlingos 
ir gražiai sutvarkytos. Ypa
tingai sediškė kompanija 
buvo taip gražiai surėdyta 
ir sutvarkyta, kaip nebuvo 
ligšiol nei viena kita iš'Kal
variją aplankiusių kompa
nijų. Kompanijos giesmi
ninkai labai gražiai giedo
jo balsams suderintas šv. 
Dievo Motinos pagarbini
mui giesmes. Kompanijos 
sutvarkymu, kaip buvo pa
sakojama, pasirūpino pat
sai gerb. dekonas kun. Ge
nys. Kompaniją atvedė į 
Kalvariją ką tik naujai at
važiavęs Sėdon kamendo- 
rius

—Harding in Brooklyn Eagle.'

Pasirašę po ramybės traktatu Amerika, Anglija ir Francija kviečia ir kitas 
valstybes prie jų prisidėti.

kun. Bandziulis.

UNTURKĖ, 
Švenčionių apskr. 

I ; .

Nedidelis šis miestelis 
, yra užkampyje, netoli Uk- 
• mergės apskričio sienos 
tarp Malėtų, . Labanoro, Jo
niškio ir Dubingių. Žmone- 
liai gerokai.;sulenkėję, bet 
dar galutinai nenutautę, vi
si beveik lietuviškai moka, 
o. dauguma ir namie lietu
višką kalbą yartoja. Ap- 
švieta labai, žemai stovi, 
kaip ir kitose Vilniaus gub. 
vietose. Tautiškas susipra
timas labai.; ąįpųąs. Lig
šiol gyvenimas čia bėgo 
paprasta vaga. Žmonės gy
veno santarvėj, meldės 
bažnyčioje vieną šventą die
ną lietuviškai, kitą lenkiš
kai; visi buvo patenkinti. 
Bet nereikia užmiršti, jog 
kaimynistėje nepertoli yra 
Joniškis. Taigi Unturkės 
lenkeliai, Joniškio karžygių 
sukurstyti, pasiryžo išvyti 
lietuvių kalbą iš bažnyčios. 
Pasinaudojo jie kunigų per
maina. Ir štai atvažiavus 
Unturkėn kun. Matevičiui 
ir prisilaikant jam papras
tos tvarkos, lenkininkai 
pradėjo ieškoti priekabių. 
Birželio 17 d. po lietuviškų
jų pamaldų lenkų būrys su 
Či viliu priešakyje, atėjo 
klebonijon ir smarkiai už
sipuolė ant klebono, kam, 
girdi jis sako lietuviškus 
pamokslus ir lietuviškas 
giesmes gieda, pas juos, 
girdi, lietuvių tik mažiau
sia dalelė kuriems jokių gie
dojimų nereikią, ir liepė 
greičiausia daryti sąrašą, 
prižadėdami duoti porą vy
rų. Klebonui . atsisakius 
tuo tarpu daryti sąrašas dė
lei darbo mejto, .jie tuojau 
išsiuntė Rėdytojui skundą 
ant klebono, ^kacį jis nepil
dąs cirkulero, skriaudžiąs 
lenkus ir tt. , Jicį reikalau
ja, kad Rėdytojas, atvažia
vęs patsai sutvarkytų pa
maldas. Mat^gal pasitiki sa
vo kumštimi sugrąžysią lie
tuvius nuo užsirąsymo, kaip 
yra padarę ^Toniškyje. Vi- 
sųlabiausia maldauja ne
siųsti ištirti tą dalyką deka
ną Novickį.. Mat, tasai, bū
dams keletą metų Malėtuo- 
se, arti Unturkės, gerai pa
žįsta unturkiečius ir neduo
tų apsigauti ir laike sąra
šų visokias šunybes daryti.

susipažinęs su dalykų sto
viu, o čia lenkberniai klebo
ną bombarduoja iš visų pu
sių, grasindami smarkiau
siomis bausmėmis, jaigu jų 
neklausys. Tuo tarpu ne
susipratėliai linksta lenkuo
jančiųjų pusėn. Teko suži
noti, jog vienas lietuvis, la
bai silpnai temokąs lenkiš
kai, užsirašė lenku esąs. Ka
da jam patėmijo kaimynas, 
kad jo žmona ir vaikai nei’ 
žodžio lenkiškai nemoka, 
šis atsakė: niekis, aš šiek 
tiek suprantu lenkiškai, o 
<ad namie lietuviškai kal- 
lamės tarp savęs, tai kas-gi. 
Moteriškė, pasirodo, geriau 
suprato dalyką, nes užpro- 
iestavo prieš vyro pasikėsi
nimą. Kaip pasibaigs ši by
la, ar taip, kaip Joniškyje 
ir Rodynėje sunku dabar 
spręsti.

Pagyvenę pamatysime.
• Kaimynas.

DEL KALBOS TEISIŲ.
Kitąkart “Litwoje” buvo 

indėtos kelios koresponden
cijos iš Dvinsko apie te
nykščių latvių-lenkų santy
kius, kurios labai sujudino 
dvinskiečius; Dvinsko dek. 
kun. Hordyjevič net pri
verstas buvo toje-pat “Lit
woje” teisintis.

Dabar latvių- laikraštis 
“Dryva” rašo, jog Vitebsko 
gubernatorius įsakė sutai
syti sąrašą gyvenančių 
Dvinsko mieste katalikų pa
gal to, kas kokios tautos. 
Sutaisius sąrašą pasirodė, 
jog Dvinske latvių . daug 
daugiau, negu tai buvo nu
rodęs kitkart “Litwoje”, at
sakinėdamas į daromus jam 
to laikraščio užmetimus 
Dvinsko dekonas kun. Hor- 
dyjevič. Dabar to sąrašo 
pasiremdamas Vitebsko 
gubernatorius įsakė Dvins
ko katalikų kunigams saky
ti pamokslus taipgi ir lat
vių kalba. Be to, Dvinsko 
latviai katalikai prieš ke
letą dienų padavė guberna
toriui skundą, kad vietinė 
katalikų dvasiškija, veda
ma to paties kun. Hordyje- 
vičo, esanti latviams neprie
lanki, ir dėlto pradėta ru- 
pinties, kad išgavus leidimą 
išskirti Dvinska į dvi pa- 
rapiji: latvių parapiją ir 
lenkų-baltarusių. Ligšiol 
Dvinske nėra nei vieno ku
nigo latvio; kunigai latviai 
siunčiami, mat, į baltarusių

gyva užmūryta.

Su anoniminio laiško pa
galba vietovėje Neu Eth- 
ling, Bavarijoj, susekta se
kantis baisus atsitikimas:

Nuo šešiolikos metų sa
vo sesers ir jos vyro Kat- 
zenmayer globoje gyveno' 
44 metų Pranė Huber ir už 
jos užlaikymą mokėjo gmi
nas. Kadangi kelinti me
tai Pranės Huberienės mie
stely nekuomet nematyta, 
o paklaustiems apie ją Kat- 
zenmayerai atsakydavo, jo
gei ji išvažiavus į kaimą, vi
sur plačiai imta šnekėti, 
kad tame dalyke turi būti 
bent kokia slaptybe ir ne
paprastas atsitikimas.

Ir istėisybėš, tame daly
ke tardymai išvilko baisiau
sius daiktus. Taigi Hube- 
rienė nuo 16-kos metų buvo 
užmūryta po Katzenmaye- 
rų namais skiepe, kur nein- 
eidavo jokia saulės šviesa 
ir, kad nelaimingoji ten ne
galėtų trankyties, pririšta 
prie geležinės lovos, ant 
kurios gulėdama tiek metų 
turėjo praleisti didžiausia
me varge, smarvėje ir ne
švarume, neturėdama net 
viršutinio apsivilkimo. Pra
stas valgis sykį dienoje jai 
buvo paduodama per lan
gelį, kuris tuojau buvo už- 
stumiamas, idant nelaimin
gosios riksmo negalėtų iš
girsti artimieji kaimynai.

Skiepe buvo toks trošku
mas, kad policija išsyk bi
jojosi ten ir ineiti, kad ne- 
užtroškus; taigi pirmiausiai 
skiepas pravėdinta. Ir tik 
paskui prieita prie nelai
mingosios moteriškės, kuri 
padarė beprotės įspūdį. Iš
džiuvusi kaip skeletas, į 
lempučių šviesą negalėda
ma žiūrėti, kreivomis aki
mis tėmijosi į policijos val
dininkus, kurie pribuvo ją 
išgelbėtų iš tų nepaprastų 
kančių, iš to negirdėto pra
garo. Paklausta apie to 
atsitikimo smulkmenas, iš- 
pradžių nenorėjo atsakyti, 
puldamasi ant valdininkų ir 
pastaruosius kandžiodama 
ištariant tuos žodžius:

— Paleiskite mane, 
klausinėkite, nes sesuo 
ne užmuš!

Daug praėjo laiko kol ji 
nuraminta t ir pertikrinta, 
jogei sesuo jos daugiau jau 
nemuš ir nekankys. Pa
kviesta daktaras, duota jai 
sudrutinanti .vaistai ir pas
kui nugabenta į ligonbutį.

Išgama sesuo ir jos vyras

jiman. Miestelio gyvento< 
jai ant abiejų buvo taip 
įnirtę, kad norėta abudu 
linčiuoti, tečiau policija ap
gynė.

Užmūryta skylė, kurioje 
buvo uždaryta Huberienė, 
turėjo pusantro metro plo
čio ir du metru ilgio, ne
kuomet neapšildoma tatai 
reikia suprasti kokias kan
čias turėjo iškęsti nelai
mingoji žiemos metu; ir vis 
tai kentė pasidėkavojant 
žvėriai-seseriai.

Ir tas viskas atsitiko šia
me šimtmetyj, šalep kultū
rinio Monachium miesto... ,

Paklusnus.
A: — Kaip miegojai pra

ėjusią naktį? Ar paklausei 
mano patarimo, ar skaitei, 
kad užmigus?

B: — Nuskaičiau lig 18- 
000.

A: — Na ir kaip? Pas
kui užmigai ir išsimiegojai 
gerai?

B: — Kas tau! Pabaigus 
man skaityti, jau metas bu
vo kelties!

Sena historija.
Kalbėtoja moterų susirin

kime :
— Manau, jogei jau pa

kaktinai paaiškinau, kad 
moteriškė iš kiekvieno at
žvilgio yra pasidavus vy
riškiui. Atėjo laikas, idant 
padarytumėm galą tai tuš
čiai kalbai apie kokią ten 
tvirtesnę žmonių gimtinės 
lytį! Ne mes, bet vyrai yra 
silpnesne žmonijos dalimi! 
Taigi laikykimės, mano po- : 
nios, bendrai kaip vienas t 
vyras... ' *

ne-
ma-

’ ’r ištikto yra ko bijoti.: Kle 
jonas tik ką atvažiavęs ne

parapijas,
areštuota ir uždaryta kalė

Pavyzdingas sūnūs.
Viena ponia nori nusi

samdyti kambarį pas kitą 
pabuvusią ponią, kuri už
duoda sekančius klausimus 
pirmutinei:

— Turi ponia vaiką?
— Vieną sūnų. :
— Jis ruko cigaretus?
— Nekuomet!
— Myli svaiginančius gė

ralus?
— Tegu Dievas saugoja!
— Ar gal vakarais vėlai 

pareina namo?
— Tas dar neatsitiko.
— Tokiuo budu — sako 

šeimininkė — ponios sūnūs 
yra pavyzdingas ir mielai 
persamdysiu kambarį.

— Alegi, brangi ponia 
atsiliepia pirmutinė — ma- 
no sūnūs turi vostik trejus
metus.
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Ciklono aukos.

Traukinis susidaužė.

zmo

atrasta

Chica-

ŠIS-TAS.

Abel

metų 
gydy-

ir apie 
draugi- 
surasta

stengėsi pra- 
Yra

Milijonierė ištekėjo už 
farmerio.

Tokį savo nepaprastų pa
sielgimą vyriausybė aiškina 
tuomi, jogei rugsėjo 4 d; 
Tulone prasidėsią juroje re- 
vijos. Tenai busią sutrauk
ta į 60 karo laivų, kuriuos 
peržiūrėsiąs pats preziden
tas Fallieres.

Ne juokams taigi tas vis
kas veikiama.

Uždarė medžią plovyklas.
Orange, Texas. -— Ka

dangi vietinėse medžią plo
vyklose darbininkai-šūtyėrė 
uniją ir manė reikalauti di
desnio darbo užmokesnio, 
piovyklų savininkai patįs 
uždarė neapribotąnr laikui 
savo dirbtuves. Grasina jie 
kad neatidarys savo plovy
klų, kol darbininkai neatsi
sakys nuo unijos, —' Mat, 
išsigando organizuoto dar

gios 
gubernatorius 

pidėj Indiana 
gubernatoriaus

Išduoda McNamarų jpriešą.
Sacramento, Gal. 

valstijos 
Johnson 
valstijos
Marshall’© reikalavimą ir 
išdavė jam detektyvą J. 
Hosick’ą iš Los. Angeles, 
Gal., kuris iš Indianapolis, 
Ind. “išvogė” J. J. McNa- 
marą ir nežiūrint protestų 
išvežė jį Kalifornijon. De
tektyvas bus patrauktas 
teisman kaipo prievarta iš
vežęs žmogų.

New York, N. Y. — Jau
na, patogi ir turtinga p-lė 
Leonora Brokow, kuri at
metė tris besisukinančius 
apie ją konkurentus milijo
nierius, ištekėjo už netur
tingo farmerio nuo Long 
Island ir pasišventė farme- 
rių gyvenimui. P-lė Bro
kow jau du metai gyvena 
ir dirba ant farmos, apsitai
sydama darbininko viršuti
nėmis kelinėmis, taip vadi
namomis “overals”. Ge
riau ji velija sau darbštų 
gyvenimą ant farmos, negu 
nuobodų tinginiavimą mili
jonierių rūmuose.

Iš Lombardijos rašoma, 
jogei tenai tomis dienomis 
Siautęs baisus orkanas, ku
riam draugavęs smarkus 
ietus, ko nematyta kelis 

desėtkus metų. Nuostoliai 
milžiniški daržuose, vyny- 
nuose ir laukuose; daug til- 
;ų vanduo nunešęs, daug 
namų užliejęs, taip kad pa
našus potvinis ten esąs dar 
negirdėtas.

menė ir tasai nenuorama 
vargiai iš nagų ištruksiąs. 
O už jo galvą paskirta di
delės . dovanos.

Šiais metais Chinų laik
raštiją susilaukia nepapras
to laikraštijoje jubilėjaus. 
Sukanka tūkstantis metų 
nuo įsteigimo Chinuose”pir
mo laikraščio “Knig Kvo”. 
Visi nuo pat pradžios to 
laikraščio numeriai užlaiko
mi senobinių brangumynų 
sandelyje. Tas laikraštis 
vedamas Chinų vyriausy
bės pakraipoje. To laikraš
čio redaktorius už laikraš
čio turinį atsako savo gal
va. Per tūkstantį metų nu
kirsta galvos 15 redakto
riams už indėjimą laikraš- 
tin netinkamąjį) vyriausy
bei straipsnių. Bet musų 
laikais tokių redaktoriams 
pabaudų jau nėra.

Columbus, O. — Geležin
kelio linijos Big Four trau
kinis, važiuojantis iš New 
Yorko į Cincinnati, O., nu
šoko nuo bėgių ir susidau
žė netoli miesto Columbus. 
Vagonai sudužo, kame 50 
keliauninkų liko sunkiau ar 
lengviau sužeista. Trauki
nis ėjo greitumu 40 mylių 
į valandą, kada susidaužė. 
Vienai tiktai septynių metų 
mergaitei M. Hemminger 
gresia mirtis, kadangi liko 
labai sunkiai sužeista jos 
galva ir nutraukta ranka.

Darbininkai kasdami Pa
namos’ kanalą žemėje atra
dę du po 15 pėdų ilgio kro- 
kodilius, ir tai pirmutinius, 
kokie kuomet nors matyta 
Amerikoje. Kiekvienas tu 
krokodilių esąs trijų, ketu
rių milijonų metų senumo 
ir turį nasruose po septyncs 
eiles didelių dantų. Kroko- 
diliai negyvi išgulėję žemė
je regis šimtus tūkstančių 
metų. Tasai indomus ge
ologijos radinys pasiųsta į 
tautos muzejų, Washingto- 
nan, podraug su žeme ir 
uolomis, juos dengusiomis.

Tų krokodilių atradimas 
patvirtina daleidimą, jogei 
aligatoriai iš Floridos upių 
su krokodiliais iš Nilo ir 
Gangeso turi giminystę, ar
ba kad geologinis daleidi- 
mas, jogei pirm milijonų 
meti) Amerika buvo sujung
ta su Europos sausžemiu.

Tas viskas galėjo but, 
bet tikrai visgi nežinoma.

Gaisras kasyklose.
Minneapolis, Minn. — Gi

roux Copper Co. Ely, Nev. 
kasyklose, prigulinčiose ka
pitalistams iš Duluth iš 
Minneapolis, iškilo gaisras 
1400 pėdų po žeme. Iš 10 
anglekasių, tuomi laiku te
nai esančių, šeši žuvo lieps
noje, o keturi sunkiai up

s' sunku kas 
ariuomenė

Emigracija Kanadon auga.
Washington, D. C. — 

Prklybos ir darbo departa- 
tamentas skelbia, kad ..šiais 
metais emigracija iš Jung
tinių Valsčių į Kanadą la
bai padidėjo. Abelnai 
imant, per pastaruosius de
šimtį metų iš visų svieto 
dalių Kanadon pribuvo du 
milijonai emigrantų, kame 
750.000 iš vienų Jungtinių 
Valsčių. Pusė milijono 
emigrantų pribuvo iš An- 
glijos.

Gubernatorių suvažiavimas.
New York, N. Y. — Mies

te Spring Lake, N. J. atsi
buvo visų valstijų guber
natorių suvažiavimas, kuris 
tęsėsi septynias dienas. 
Svarbiausiu suvažiavimo 
nutarimu, -buvo išdirbti vi
sose valstijose vienokius 
įstatymus, ; reguliuojančius 
persiskyrimus moterystėje. 
Pagal šiandięinnius įstaty
mus, persiskyrusieji vienoj 
valstijoj lieka nepripažins- 
tami persiskyrusiais kitoj, 
o kitose vėį .valstijose už
drausta persiskyrusiems 
antru kartu vėsti.

FR AN GIJA GINKLUO
JASI.

Franci jos, su Vokietija ta
rybos Morokko reikale per
traukta; tečiąų Francijos 
vyriausybė tvirtina, jogei 
susipratimas ,.įvyksiąs, jei 
ligi anam laikui nepritruk
sią kantrybės.

Ministerial... ir ambasado
riai nuolatos užimti pašne
kesiais. Francijos dienraš
čiai susilaiko nuo užpuldi
nėjimo ant Vokietijos ir tas 
taigi suteikia daug pagal
voti apie ateitį.

Nežiūrint* skelbiamo susi
taikymo, vyridusybė gin
kluoja kariuomenę dieno
mis ir naktimis ir ruošiasi 
aktivinin darban. Visuo
se arsenaluose-'karštai dir
bama; karifroiiienė trauki
niais nuolatos gabenama iš 
pietį) į šiaurius.'- Kariškuo
se uostuose; darbas verda ir 
į laivus kraudama amunici-

iege, kuom;
simušti peF*'liepsną, 
tai tos pačiod kasyklos, ku 
riose prieš 3 suviršum me
tus du anglekasiai žuvo, ( 
keturis pries '46 dienas ka
syklose užgtiuvb.

Nuo Baltikos jurų salos 
Aland pranešama, jog tenai 
susekta iš ' akmens laikų 
(3.000 metų pirm Kr.) kars
tas (grabas), o aname pui- 
i dai užsilaikantis 
gaus skeletas; 
akmens karste 
inrankiai, ginklai, kas mok 
slininkus labai užinteresa- 
vęs ir anų daugumas liuke- 
davę ant minėtos salos.

Gresia didelis straikas.
Padukah, Ky, 

gon išvažiavo Illinois Cent
ral geležinkelio darbininkų 
federacijos prezidentas Mc
Creary ir sekretorius Bo
wen, idant to geležinkelio 
valdybai įteikti federacijos 
reikalavimus, kuriuos ne
norėta išpildyti. Geležin
kelio valdyba nenori tartis 
su visa darbininkų federa
cija, o tiktai su atskirtomis 
jos grupomis įvairiose vie
tose. Tarpe federacijos na
rių sutaisyta balsavimas, 
idant sužinojus, ar jie stos 
už straiką, jaigu kompani
ja neišpildys reikalavimų; 
iš balsavimo pasekmių ma
tyti, kad apie trys, ketvirt- 
daliai narių stoja už strai-

Monachiume turėsianti 
nit įvesta mokestįs už ka
čių užlaikymą. Tą dalyką 
jau plačiai apsvarstęs guri
no skyrius ir tam tikras įne
šimas busiąs perstatytas 
miesto tarybai. Nesenai 
; Jonachiume pakeltą mo- 
vestįs už šunis ir nūdien už 
dekvieną savininkams rei
dą mokėti 20 markių me
lais. Ateity ir kačių savi
ninkams sūriai apsieis tų 
’ ceturkojų užlaikymas.

Pirm keliolikos
Messine’ apsigyveno 
;ojas dr. Abrahamer 
ei savo švelnaus apsiėjimo 

ir gabumo jis ten ingijo gy
ventojų meilę. Netrukus 
iš to praturtėjo. Dr. Abra- 
hamer paskui apsivedė, ar- 
;i Messinos nusipirko dal
ius plotus žemės ir gyveno 
aimingai- su pačia, vaikais 

ir bičiuoliais. Tečiau toji 
aimė trumpai tęsėsi. Atsi
likus Messine žemės drebė

jimui prarado pačią ir vai
kus, o pats iš to inpuolė me
lancholijom Delei melan
cholijos negalėjo atsiminti 
baisaus žemės drebėjimo, 
taigi ėmė pačios ir vaikų 
ieškoti po visą Europą. 
Pėsčias perkeliavo Italiją, 
Vokietiją, Vengriją, Austri
ją ir pagaliau atsidūrė Ga
licijon. Čionai jis liko su
areštuotas ir uždarytas 
gmino. kalėjime, kur tą pa
čią dieną nelaimingasis pa
sikorė. Atrasta tik užšalęs 
lavonas.

lyginimo. Zibbel bijodamas 
ar galės atgauti tokią dide
lę pinigų sumą, savo reika
lavimą susiaurino lig $70- 
000 ir tam dalykui perėjus 
per visus teismus, jam pa
galiau pripažinta toji rei
kalaujamoji suma ir su’ 
nuošimčiais, pradedant nuo 
pradžios 1906 metų, kas sy
kiu išneša $97.747.65. Ge
ležinkelio valdyba jam da
bar išdavus ant minėtos su
mos čekį.

Tai retas toksai atsitiki
mas. ‘‘

Mėsa brangsta,
New York, N. Y. - 

no j e pirklyboje mėsos kai
nos čia vėl labai pakilo. 
Už geriausios rųšies jautie
nos svarą dabar mokama 
16^2 centų, kuomet sausio 
mėnesyje kaina jos buvo 12 
c. Menkesnės rųšies mėsa 
pakilo iki 12)/> centų už 
svarą, sausyje gi mokėta už 
ją 9 centai. Pirkliai tei
sinasi, kad mėsos pabrangi
mo priežastimi pirmiausiai 
yra gyvulių stoka, o antra 
smarkesnės sanlygos užlai
kymo ledaunių šioj valsti-

Fargo, N. D. — Smarki 
viesulą—ciklonas, kokis dar 
nebuvo girdėtas North Da- 
kotos valstijoj, aplankė 
apylinkes Auler, naikinda
mas tą miestelį visai ir už
mušdamas bei sužeisdamas 
daugybę žmonių. Telegra
fo ir telefono komunikacija 
su tuomi miesteliu per
traukta, kadangi ciklonas 
sutraukė vielas ir išvartė te
legrafo stulpus, tatai ir 
smulkesnių žinių nėra. Iki- 
šiol sužinota, kad aštuoni 
žmonės liko užmušti ir 24 
sunkiai sužeisti. Materija- 
liniai nuostoliai milžiniški.

Tomis dienomis Rusijos 
mieste Nižni Novgorod pra
sidėjęs metinis turgus (jo- 
markas), kuriu iš apylin
kių su prekėmis ir šiaip sau 
sukeliavo daug žydų. Ka
dangi žydai Rusijoje ne
geistini piliečiai, tatai gu- 
lernatorius visiems atke- 

' iavusiems žydams įsakė 
: negreičiausiai išsikrausty
ti iš turgaus.

Vaizdas iš aviatoriaus 
Atwood’o kelionės oru iš 
£>t. Louis į New Yorką. 
Aviatorius padarė visas vie
tinį rekordą lėkimu į tolu
mą, nes nulėkė net 1.265 
mylias.

Laikraštis “Railway 
Age” andai pranešė, kad 
augščiausią ligšiol atlygini
mą už kūno sužeidimą teis
mas pripažino nekokiam W. 
R. Zibbel iš San Francisco, 
kuris nealimingame atsitiki
me ant geležinkelio prarado 
abidvi rankas ir vieną ko
ją. Californijos viršiausias 
teismas už tai jam pripaži
no $97.747.65 atlyginimo.

Geležinkelio valdyba Zib
bel išsyk pasiūlius $500 at
lyginimo, 6 kuomet tasai 
nenorėjo sutikti su tokia 
siūloma “augšta” suma ir 
reikalą pavedė teismui, pir
mosios instancijos teismas 
jam pripažino $100.000 at-

Paryžiuje tam tikra Va
lentino Hano įsteigtoji 
draugija užlaiko didelę 
skaityklą akliems žmonėms, 
norintiems pasiskaityti. 
Toje skaitykloje sudėta su 
viršum 25.000 visokio turi
nio lįgygų. Skaitykla nuo
lat atdara ir nuolat veikia 
nes atsilanko labai daug 
aklų ėmėjų; vieni knygas 
patįs atsiima, kitiems siun
čiama krasa. Daug keblu
mo padaro tų knygų siunti
nėjimas, nes knygos rašytos 
savotiškomis raidėmis 10 
sykių buna storesnės už 
šiaipjau paprastas knygas. 
Tasai knygynas įsteigta su
rinktomis visuomenės auko
mis. Jame darbuojasi aug- 
štesnių luomų asmenis, tan
kiausiai ponios ir panelės. 
Jos uoliai užsiima taipogi 
paprastų knygų perrašinė
jimu raidėmis, pritaikinto
mis akliems skaityti.

Prezidentas turės 200 kalbų.
Washington, D. C. — 

Prezidentas Taftas išva
žiuos šešioms savaitėms ke
lionėn po valstijas, prade
dant nuo 17 d. rugsėjo. Ji
sai mano tame laike įvai
riuose miestuose pasakyti 
200 kalbų, išskleisdamas sa
vo politikos principus. 
Daugiausiai jisai kėliaus po 
valstijas Iowa, Kansas, Ne
braska, Colorado ir Neva-

Iš Persijos parėjo patvir
tinanti žinia, jogei andai iš- 
teisybės ex-šacho kariuo
menė sunaikinta ir ėx-ša- 
chas su likusiąją šalininkų 
sauja pasislėpęs vienuose 
kalnuose; dabar kalnus ap
supus honstitucijinė kariuo-

Apsaugos kompanijoj 
persekiojama.

1 Milwaukee, Wis 
stijos apsaugos valdininkų 
suvažiavime išdavė raportą 
specijalinis komitetas, tyri
nėjantis apsaugos vedimo 
systemą įvairiose apsaugos 
kompanijose. Komitetas 
pasmerkė kelias kompani
jas, nutardamas joms arba 
uždengimą, arba visišką 
persikeitimą. Komitetas 
patraukė atsakomybėn Con
tinental Casualty Company 
iš Chicagos, National Casu
alty Co. ir Phoenix Prefer
red Accident Co. iš Detroit. 
Tos kompanijos veda savo 
reikalus neteisingai, apgau
dinėja apsisaugo jaučius, ta
tai jų valdininkai bus pra
šalinti ir patraukti teisman. 
— Toliau suvažiavime buvo 
kalbama apie apsaugos nuo 
ugnies kompanijas 
broliškos pašalpos 
jas, kame taippat 
ištisa betvarkė.

MEKSIKO KATALIKAI 
UŽ MADERĄ.

Meksiko katalikų partija 
andai indorsavo kandidatu į 
prezidentus buvusį revoliu- 
cijonierių vadą Fr. I. Ma
derą, o į vice-prezidentus 
dabartinį liglaikinį prezi
dentą de la Barrą.

Partijos vadovai norėjo 
kandidatu į prezidentus 
perstatyti de la Barrą, bet 
kadangi pastarojo bičiuoliai 
apreiškė, jogei jisai kandi
datūros nepriimsiąs, tatai 
indorsuota Madero.

Meksike nesutikimai vis 
dar nesibaigia. Vienus ma- 
deristų (revoliucijonierių) 
vadus sekasi Maderai per
kalbėti ir pasiduoti vyriau
sybei, bet šu kitomis plėši- 
kų gaujom: 
daryti. J 
kur su madėristais privers
ta karštai stiširemti ir krau
ją lieti, kuomet pastarieji 
nenori but' paklusnus da
bartinei vyriausybei.

Negreit fenai viskas su
sitvarkys, susigulės.

Aviatoriaus pranašavimai.
New York, N. Y. — Čia 

atvyko garsus anglų aviato
rius Claude Grahame-White 
garlaivyje “Mauretania”. 
Užklaustas ką jisai mano 
apie lekiojimą oru ir jo pa
žangą, pranešė, kad atei
tyj orlaiviai bus dirbami iš 
plieno, turės 1.000 pėdų il
gio ir vienu žygiu galės su
talpinti 1.000 keliauninkų, 
perveždami juos pav. iš 
New Yorko Anglijon į 15 
valandų. Jis rimtai tą visą 
tvirtina, kadangi oru laks
tymo pažanga yra milžiniš- 
<a. White’o nuomone, or- 
aiviai loš didžiausią rolę 

busiančiuose karuose ir ko
va bus vedama ore. Visi 
šiandieniniai didžiausi 
skraiduoliai ir kitokie karo 
aivai bug panaikinti, nes 
irieš orlaivius negalės atsi- 
aikytt

Kongreso sesija užbaigta.

. Washington, D. C. ■— 
62-ra nepaprastoji kongre
so sesija užsibaigė ir atsto
vai išvažinėjo kas sau. 
Prieš kongreso paleidimą : 
Kapitelių pribuvo prezi
dentas Taftas, kur su vice
prezidentu Shermanu ir. ke
liais senatoriais nuvyko sa
vo biuram Susirinkęs kon
gresas pasiuntė pas prezi
dentą tam tikrą atstovų ko
mitetą, kuris ir pranešė, 
kad kongresas užbaigė vi
sus savo darbus ir išsiskirs
tys namon. Daugumas at
stovų į paskutinį kongreso 
posėdį atvyko su savo ke
lionės daiktais, idant iš
klausius paleidimo akto, va
žiuoti namon.

Svarbiausiuoju šios kon
greso sesijos darbu buvopri- 
ėmimas laisvos pirklybos 
traktato su Kanada. Kon
gresas taippat sumažino ar 
visai panaikino muitus nuo 
daugelio reikalingiausių 
daiktų, vienok prezidentas 
visus tuos bilius atmetė, pa
versdamas atstovų ilgą dar
bą žaislu.

•THEMOM 
ATWOOD L

Taftas reformų priešu.
Rochester, N. Y. — Kal

bėdamas čia suvažiavime 
veteranų, prezidentas Taf
tas viešai pranešė, kad jis 
yra priešu visokių reformų, 
kokias proponuoja visokie 
demagogai ir teoretikai, 
kadangi “vastai”, kokiais 
jie mano gydyti visuomenės 
ligas yra labiau kenksmin
gi negu pačios ligos... — 
Kasžin, ar negeriau butų, 
kad pats prezidentas pasi
gydytų sveikesnės politikos 
vaistais, ištekančiais iš tik
rųjų liaudies reikalų, o ne 
iš savo partijos politikam) 
pasenusių principų!...

Iš zecerių konvencijos

Sau Francisco, Cal. — 
Atsibuvusio j čia Internatio
nal Typographical zecerių 
unijos konvencijoj vienbal
siai pripažinta, kad zecerių 
straikas, keli mėnesiai atgal 
apskelbtas Hearst’o spaus
tuvėse Chicago j neturėjo jo
kių priežasčių ir buvo berei
kalingas. Toliau priimta 
nutarimas, idant unijos ze- 
ceriai Chicagoj pasistengtų 
įsteigti unijas visose spaus
tuvėse, kuriose dabar dir
ba neunijistai. Įnešimą, rei
kalaujantį paskyrimo $10- 
000 McNamarų bylos vedi
mui, dauguma balsų atme
tė. Vietoj to uždėta tam 
tikslui kiekvienam unijos 
nariui sumokėti po 25 cen
tus. Nutarta neremti chinų 
restauracijų, skalbyklų ii’ 
kitokių įstaigų, nes ten dir
ba neunijistai.
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JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

Išgirdęs tuos_ žodžius^ Simonides^ųjg^ębėjb: 
“Kad nueisi į Savo karalystę” — tie žodžiai-atsakė ant 
jo abejojimų ir pasikalbėjimų su Baltazarų...^

— Girdėjai? •— klausė Ben-Huras/— Štai tas 
piktadaris paliudija, kad Jo karalystė upra fant šios 
žemės, kadangi eina į kitą; tas tinka su tųoųii ką ma
čiau sapne.

— Tylėk — atsakė Simonides — tylėk, prašau 
tavęs, nes galiu nenugirsti Nazariečio atsąkyųio.

Toje valandoje nuo kryžiaus pasigirdo įdomiai 
švelnus ir malonus balsas: '

— Užtiesą ' sakau tau: šiandie su Manim bu
si rojuje.

Simonides atidžiai klausė, bet nieko daugiau ne
girdėdamas, sudėjo rankas ir sušuko:

— Gana, gana, o Viešpate! Tamsybės mano 
sielos išsisklaidė, žiurėjau, kaip Baltazaras, tikėjimo 
akimis.

Ant galo atrado užmokestį tikyba gero tarno, 
nes nors sulaužytas jo kūnas jau niekad sveiku nebus, 
norints tų baisių kančių atmintis neikadbs neišdils, 
bet naujas gyvenimas atsidarė prieš jį, — gyvenimas, 
kuris vadinasi- rojum. Tenai atras karalyste, apie 
kurią svajojo, ir karalių, kurio taip karštai laukė. 
Ramybė užstojo jo sieloj.
i' O ten, artį kryžiaus nuogąstis, nes štai Naza
rietis, Kurį pasmerkė miriop, kad apsišaukė Mesiju, 
dabar aišliįai atkartojo? ąkyveizdoje mirties ir minios, 
pažadėdamas rpjų piktadąrįiii! Tai baisu! Drebėjo 
iš baimės, o arrikunigąš,nepaisant išdidumo, nusigan
do. Hr nėįstabu!. fturi užsitikėjimą, jei ne 
iš teisybės? O .kas teišyt^, jaigu ne Dievas?

■i Toje vaTarido je vosf i k nepabėgo.
Nukiyžiuotd kvėpavimas stojosi sunkesniu, dū

savimai gilesni ir nėtesni, Tik tris valandos ant kry
žiaus ir jau miršta ! '

Ta žinia urnai pasklydo per visą minią.
Nutilo šuka vilnai;. tyla užstojo aplinkui, tamsa 

buvo uepermatoiim. , ? Galima buvo užmiršti, kad ant 
kalno stovi- tūkstančiai žmonių, laukdami ko tai pasi
baisėtino— tokia viešpatavo tyla!

Tada nuo kryžiaus pasigirdo skausmingas 
balsas:

— Dieve mano Dieve, kam mane apleųlai?
Tas balsas nugązdino visus, o labiausia sujau-

vieną. ....... .11'
Kareiviai buvo atsinešę sau vyno ir vandens ir 

pastatę netoli Ben-Huro; įmerkus į tąs i (Liekanas; ką 
galima jau tik actu pavadinti, (pririštą ant .ilgo, koto 
kerpę, galima buvo pavilginti kenčiančio lįežųyis. Ben- 
Huras atsiminė šulinį Nazarete, aną g^rymą, kuris 
sustiprino jį ant viso gyvenimo ir, pavilgęs kerpę, pri
siartino prie kryžiaus.

—- Kątiarai? apdaryk to! — šaukta ’iš visų pu
sių, o nors balsai buvo-“-rustus, Ben-Huras nesibijojo ir. 
pridėjo kerpę prie Nazariečio burnos,

— Pervėlai, pervėlai!
Veidas, į kuri dabar žiurėjo Ben-Huras, švietė 

įdomia šviesa, norint apvarvėjęs kraujais ir apdengtas 
dulkėmis; akįs plačiai atsivėrė, nei įsmeigtos į kokį 
tolimą nematomą daiktą, praviros lupos ištarė žodį 
užganėdinimo, palengvinimo, pergalės: . . ■

— Išsipildė!
Tai kaip pasišventimo karžygis apleidinėjo savo 

pergalę ir triumfą! Tuoj akįs užgeso, galva nudribo 
ant krutinės. Ben-Huras mislijo, kad kova jau už
baigta, bet siela, kuri jau pradėjo savo kelionę į dan
gų, dar ištarė širdingu balsu visiems girdint, žodžius, 
lyg į ką arti stovintį:

— Tėve, į Tavo rankas atiduodu sielą mano!
Paskutinis drebėjimas sujudino kūną, išgąsties 

kliksmas suskambėjo ore ir pasiuntinystė užsibaigė 
drauge su gyvybe.

Atmink, skaitytojau, kad iš meilės truko širdis 
Išganytojo!
Sugrįžęs prie savo draugų, Ben-Huras tarė:
— Pasibaigė, negyvas!
Akymirkoj toji žinia pasklydo po visą minią, 

nieks neišdrįso balsiai ją atkartoti, pašnabždomis ėjo 
nuo kalno ant kalno, o apreiškiama buvo tik vienu žo
džiu: — numirė, numirė! — ir nieko daugiau. Stojosi 
pagal minios norą; dėlko vietoje džiaugtis, stovi it ne
byliai, nusigandę? Ar gi Jo kraujas priliptų prie jų? 
Stovi taip valandą, žvalgydamiesi į save, nei ieškoda
mi ženklo to kraujo; toje valandoje pradėjo drebėti 
žemė; nusigandę žmonės rėmėsi viens ant kito patįs 
nežinodami ką daryti. Dar valandėlė, o bustos proto; 
staiga nušvito ir stebėtina Rytų saulė spinduliu ap
švietė tris siūbuojančius nuo žemės drebėjimo kryžius. 
Visi sužiuro į kryžius; šviesiausias ir aiškiausias bu
vo vidurinis kryžius, lyg savo sunkumui * spaustų že
mę, o augtų vis aukštyn į padanges. Iš baimės to kry
žiaus kiekvienas, kuris tyčiojosi iš Nazariečio, kiekvie
nas, kuris išdrįso suduoti Jam, kiekvienas, ką šaukė: 
— nukryžiuok Jį! — kiekvienas, kuris Jį įvedė ant bai
sios mirties, troško tos mirties iš gilumosisayo širdies, 
jautėsi, lyg tik jis vienas buvo kaltininkų) tarp minios. 
O kiek tokių buvo? Vienas prieš dešimtį! Ką tat da
ro? Vargas jiems! baimė juos veja ir rodosi, kad turi 
bėgti, nes dangus rustus, o žemė sprųsta iš po kojų. 
Bėga iš visų jėgų, sumišimas kįla, skubinasi raiti, ant 
kuprių, važiuoti ir pėsti. O su jais bėga baimė, o žemė 
rodosi veja bešidžius, kurie praliejo nekaltą kraują, 
nes rūsčiai dreba vartydama juos ir sulaikydama bai
siais griausmais, kurie, perskriodę kalnus, po jų pė
domis tveria bedungnes. Minia žmogžudžių bijosi ir,

* (Pabaiga).
Kiti linguodami galvomis kalbėjo:
— Gali sugriauti šventinyčią ir vėl pastatyti ją 

į tris dienas, o pats savęs negali išgelbėti.
Niekas neapsvarstė apie Nazarieti, niekam ne

padarė skriaudos, didesnė dalis tą valandą pirmu kar
tu Jį matė; vienok piktžodžiavo ant Jo, o gailėjosi 
piktadariu — nes tokis buvo paskyrimas.

Toji atsiųsta iš dangaus naktis gązdino Esterą 
ir daugelį kitų. ■'?-„ /

— Eikime namo I — meldė po kelis/ kartus. — 
Ar gi nematote Dievo rūstybės? Dar galy atsitikti 
kokios baisenybės! Bijausi! '

Simonides nepaisė dukters meldimo Raibėjo ma
žai, bet buvo labai susijaudinęs. ’ ■

Matydamas, kad už valandos minią žymiai su- 
mažėjo ant kalno, Simonides drauge' su saviškiais pa
siryžo prisiartinti prie kryžiaus. Ben-Huras prilaikė 
Baltą^arą. Nuo tos vietos ne taip aiškiai matė Naza
rietį bet užtat geriau galėjo girdėti. Iškart girdėjo 
tiktai dūsavimus ir tas rodė, jog Jisai kantresnis už 
savo draugus, kurių dejavimai ir šauksmas gaudė 
apielinkėje. ; V'\? /

Perėjo nuo nukryžiavimo ir antra valanda, o 
buvo tai valandos išniekinimų, pasityčiojimų, išjuoki
mų ir baisios mirties; Per tą laiką prakalbėjo tik 
vieną kartą, karia kelios moteris atsiklaupė po kry
žium, o tarp jų pažibo motiną ir numylėtą mokinį.

— Moteriške — tarė balsiai — šitai tavo sūnūs!
— o mokiniui: — Šitai tavo motina!

Antgalo atėjo trečia valanda, minia dar vis bu
vo apsupus kalną; nepaisant tamsos laikė ją ten kokia 
tai nesuprantama jėga; abelnai viskas išrodė ramiau, 
nors nuošaliai dar buvo girdėtis šukavimai. Prie 
kryžiaus vienok artinosi tylėdami, net ir sargyba su 
savo vadu dabar stovėjo užsimąsčius ir daugiau do- 
mumo atkreipė ant kryžiaus, nei ant minios. Neap
leido nepatėmiję nei vieno atsidūsėjimo, nei pakreipi
mo galvos; didžiausia vienok atmaina buvo pas arci- 
kunigą ir jo draugus, kurie buvo tą naktį prie ištyri
nėjo. Laike nukryžiavimo jie užsilaikė išdidžiai ir 
ramiai; bėt 'uždetigus žemę tamsybei, nustojo užsiti- 
kėjimo. Tarp jų buvo mokinti astronomijos ir apsi- 
pažinę su: gamtos; apsireiškimais, taip baisiais tuomet 
liaudžiai; jiems gerai buvo žinoma pasaulio tvarka nuo 
protėvių, atidengė net nekuriuos žymius apsireiškimus, 
o tarnystė šventinyčįoje parėmė mokslingumą. Kada 
saulė pradėjo temti, atstronomai apsupo arcįįtunigą, 
teiraudamiesi apie tą apsireiškimą. — Negali tai būti 
užtemimas, nes yra pilnatis! — Kad niekas ant to ne
surado atsakymo, o tamsa tęsėsi toliaus, pradėjo da
le idinėti, kad tas turi kokį ryšį su Nazariečiu. Ta 
mintis labai juos pergązdino, o stovėdami už kareivių 
eilės, girdėjo kiekvieną Nazariečio žodį ir baimingai 
skaitė Jo dūsavimus, šnabždėdami:

— Šis žmogus yra Mesiju — vargas mums!
Ben-Huras jau neabejojo. Ramumas apėmė jo 

sielą, karštai tik meldėsi, kad tas viskas tik greičiau 
užsibaigtų. Mislijo jis taip-gi apie Simonidesą, žino
jo gerai jo jausmus ir jautė, kad abejoja ant tikybos 
slenksčio. Matė tą nepaprastą galvą labai užsimisli- 
jusią, tai nusilenkiančią, tai vėla keliančiąsi link sau
lės, lyg klaustų priežasties jos užtemimo. Gaila jam 
buvo Esteros', kuri glaudėsi prie tėvo, slėpdama baimę, 
kad nepertraukt jam mąstymo. Laikas nuo laiko ra
mino ją, sakydamas:

— Nesibijok, bet žiūrėk drauge su manim, nes 
užtiesą gali gyventi dusyk tiek kaip aš, o nepamatysi 
nieko, taip svarbaus žmonijai, kad šis dalykas; lau
kime apsireiškimų, juk dar gali būti. Bukime čia 
iki galui.

Baigėsi pusė trečiosios valandos, priėjo keli dris
kiai, draugijos išmetos, gyvenantieji urvuose už miesto, 
sustojo prie kryžiaus, sakydami:

— Šitai mus naujas žydų karalius!
Kiti juokdamiesi šaukė:
— Išgydyk mus! išgydyk, žydit karaliau!
Negavę jokio atsakymo, priėjo dar arčiau:
Jaigu esi žydų karalius, arba Dievo Sūnūs, 

lipk! — šaukė balsai.
Vienas piktadarių perstojo dejavęs ir panieki

nančiai tarė:
— Jei esi Kristus, išgelbėk mus ir Save!
— Žmonės piktžodžiavimams pritarė juokais; 

tuomtarpu antras piktadaris tarė pirmutiniam:
— Ar gi nesibijai Dievo? Męs kenčiame užsi

tarnavę, bet Tas Teisingasis kuomi Jis nusidėjo? O 
mudu teisingai turime užmokestį už musų darbus, bet 
Tasai nieko blogo nepapildė!

Tie žodžiai nustebino susirinkusius; bet kokia 
buvo jų išgąstis, kada tas piktadaris tyloj atsigręžė į 
Nazarietį ir maldingai tarė:

— Viešpate, atsimink ant manęs, kad nueisi į 
Savo karalystę!

nu-

NAMAI IR LOTAI ANT y 
PkWtkNliiLQ.

■ ’ Mūsų banke randasi di-> 
, džiausiąs “Real Estate” 

skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite -iš. ge» 
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap
gyvento j. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
lomią namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
del e i pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka
mo] vietoj, atsišaukite prie 
mus,, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai. !

Čionais paduodame sura-» 
ša nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

staigioje atgailoje mušdavosi į krutinės, šaukia , iš 
baimės, jpgęį , Teisingo  jo kraujas krito, ąut jų!

Švento miesto gyventojai ir svetimžeuiiai, kuni
gai ir taip žmonės, elgetos, Sadūcėjai, farizėjai bė- ' 
ga, puola ant žemės, tąsosi vieni su kitais ir persi
gandę šaukiasi Dievo pagalbos! Veltui! Vargas ’ 
jiems! Žemė baisum gaudimu atsako jiems, neišski
riant nei. vieno. Kokis tarp jų padėjimas arcikuni- 
go? ‘Baisybė sunaikinimo, kuri sėja išgąstį ir grasi
nimą, nepaiso titulų, ir neskiria valdovų nuo paval
dinių; štai puikusis Annas puolė ant žemės kaip ir 
kiti, nupuola jo apvadai ir papuošalai drabužių, si
dabriniai skambalėliai pripildyti žemėmis neišduoda 
balso, net burna pilna dulkių, negali ištarti nei žo
džio. Jį ir jo žmones vienodas patiko likimas. Na
zariečio kraujas krito ant jų!

Kada naujas saulės spindulys apšvietė nukry
žiavimo vietą, prie kryžiaus stovėjo Nazariečio Motina, 
numylėtas Jo mokinys, tikinčios Galilėjos moteris, 
šimtininkas su kareiviais ir Ben-Huras su saviškiais. 
Šitie nebėgo, nes jų mintis nebuvo ant žemės.

— Sėskie šičia — tarė Ben-Huras Esterai, ro
dydamas vietą prie jos tėvo kojų. — Užsidenk akis ir 
nežiūrėk į kalną, o užsitikėk Viešpačiui ir dvasiai To 
Teisingojo, Kuris nekaltai mirė.

— Nuo šiol męs turime Jį vadinti Kristumi — 
tarė iškilmingai Simonides.

— Tegul buna, kaipo pasakei — atsakė Ben- 
Huras.

Ir vėl sudrebėjo žemė; piktadariai ant kry
žių baisiai sukliko, o Ben-Huras, nors apkurtęs nuo že
mės gaudimo, atsigrįžo į Baltazarą ir pamatė, kad se
nelis, guli ant žemės. Pasiskubino prie jo šaukdamas 
jį, bet šaukė veltui, nes garbingas vyras jau nepri
gulėjo prie gyvųjų.

Pasiskubino prie jo šaukdamas

dino

Dabar Judas atsiminė, kad Iš
ganytojui tariant paskutinius žodžius, girdėjo kokį tai 
suklykimą.

Dabar jau suprato, iš kieno jisai išsiveržė kru
tinės, dabar tikėjo, kad Egiptiečio siela draugavo 
Viešpačiui valandoje, kada apėmė savo rojaus Ka
ralystę.

Suprato, kokią apturėjo užmokesti ištikimas tar
nus. Jaigu Gasparas aplaikė dovaną už savo tikė
jimą, Melchioras meilę, tai užtiesą užsitarnavo ir tas; 
kurio ilgą gyvenimą puošė tvirtas tikėjimas meilė ir 
geri darbai.

tavo

Baltazaro kūnas nunešta svetainėn ir paguldyta.

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

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

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

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

2 lubų medinis namas, .2 gyvenimai. 
Randos atneša $300.00 metams. Kai
na :...................     $2200.00.-
.. 1 lubų mūrinis namas, 1 gyvenimas. 
Kaina ■;..................... ' $2700.00.

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Randos at

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

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

na  , $2150.00.
ARCHER AVĖ.

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

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

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

gvenimaš ir maudykla. ' Randos at
neša $20.4,00 metams. Kaina $2000.00.

2 lubų medinis namas. Randos
atneša $420.00. . metams. • K»,i- .
na . ..........?.............................. $3000.00.

2 lubų’ niūrinis namas. Randos at
neša $300 metams. • Kaina $4000.00.

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

2 lubų medinis mmas, 
Kaina

' - • . FISK ST.
2 lubų medinis namas, 

Kaina .......................
2 lubų mūrinis namas, 

Kaina .............................

4

4

Parsiduoda 
. $2800.00. 
gyvenimai. 
. $4000.00.

gyvenimai
. ’$4500.06

3 gyvenimą?
... $3200.00

FOX ST.
1 labu 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 pu 
9 kambarius. Randos atneša $430.0( 
metams. Kaina .................. $4000.00

1 lubų mūrinis namas ir storas si 
5 kambariais. Kaina ............ $3000.00

Baltazaro tarnai sumišime pabėgo, o viskam 
nurimus Galiliečiai nunešė jo kūną lektikoje į miestą.

Liūdnas buvo būrelis, kuris tą, ant visados, at
menamą, dieną, įžengė į Hutų .ramus prie šviesos 
leidžiančios saulės. Tame pat laike nuimta Mesįjaus 
kūnas nuo kryžiaus.

Baltazaro kūnas nunešta į svetainę, verkdami 
tarnai stovėjo prie jo, nes visų buvo mylimas, bet pa
matę tartum šypsančias! jo burną, nusišluostė ašaras, 
tardami.: ' .

— Užtiesą, jam yra gerai — laimingesnis jam 
šios dienos vakaras, nei rytas!

Ben-Huras nenorėjo pasiųsti tarną, kad pra
neštų Iras apie tėvo likimą; nuėjo tat pats atvesti ją 
prie tėvo lavono,

Eidamas perstatė sau jos susijaudinimą, kad ji 
patirs, jog paliko viena visame pasaulyj; taip misly- 
damas pasirengęs buvo atleisti jai ir gailėtis josios. 
Atsiminė, kad ligšiol neklausė, kodėl ji nebuvo su jais 
ir kur ji galėjo būti; išmetinėjo sau tą užmiršimą da
bar, kada buvo pasiuntiniu tos baisios ligos,

Priėjęs prie jos kambarių, praskleidė uždangas, 
bet negavo jokio atsakymo ant pašaukimo; įėjo tat į 
tuščią kambarį, iš ten nuėjo jos ieškoti ant stogo, o 
neradęs, klausė tarnų. Niekas per dieną nematė gra
žios Egiptietės ir taip Ben-Huras sugrįžo į svetainę 
ir ten užėmė dukters vietą prie lavono. Tada tai, žiū
rėdamas į amžinai miegantį senelį, mintijo, kaip mi- 
laširdingu buvo Kristus savo senam tarnui. Prie 
dangaus vartų pranyksta šio gyvenimo skausmai.

Po šermenų, perėjus dešimt dienų pagal įstaty
mus, Ben-Huras parsivedė namo motiną ir Tirzą; 
nuo tos dienos po tuomi stogu su didžiausia pagodone 
buvo minėjami brangiausi širdžiai žodžiai:

DIEVAS TĖVAS IR KRISTUS SŪNŪS.
$

(Pabaiga ant 8-to pusi.)

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- 
bud.-j ; Kaina .............. $3000.00.

MORGAN ST.
lubų bizniavus mūrinis namas, što- 
ir 8 gyvenimai. Randus atneša

Kaina .. $15000.00.

3 
ras 
$1680.00 meams.

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

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na    $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
lotai.

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

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp
■lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio storo arba “nicjcel 
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 . avo., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo raudasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, sla vokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukįčiau.

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

JONAS M. TANANEVIČEe
3244 So. Morgan St., 

Chicago DL
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<■ Iš Lietuviškų Dirvų, j*

Wilkes-Barre, Pa.
Darbai čionai ir apylin

kėse šiuom laiku eina gerai, 
dirbtuvėse ir kasyklose dir
ba pilnų laikų ir tikima, 
kad taip dirbs ir toliau. 
Letuviai ir vėl džiaugiasi 
susilaukę “geresnių laikų”. 
Pereitais sunkmečiais dau
gumas musų tautiečių buvo 
išvažinėje į kitur, likusieji 
gi iš priežasties mažo už
darbio pradėjo rečiau lan
kyti saliunus, iš ko mušty
nės ir kitokie nelemti dar
bai buvo žymiai sumažėję. 
Rečiau, būdavo, matyti lie
tuvių tųsynės po teismus 
arba pasigėrusių spygavi
mai ant gatvių, ir tikrai ro
dėsi, kad jie jau “atsikra
to nuo senojo svieto”. Bet 
su šiais metais viskas pra
deda grįžti vėl prie seno
vės “laimingųjų dienų”. 
Miesto teisme ir kalėjime 
vėl galima tankiau sutikti 
lietuvių. Gatvėse, lietuviš
kuose saliunuose ir už mie
sto ant kalnų vėl tankiau 
galima išgirsti pasigėrusių 
dainas, kas aiškiai rodo, kad 
mes vėl grįžtame į tų pačių 
ligų, kuriųja sirgome penki 
metai atgal.

Kol dar nepervėlu, kol 
dar kųtik pradeda rodytis 
tos biaurios ligos-girtavimo 
diegai, apsistokim ir, gerai 
apmąstę, nesiduokim save 
stumti į gilesnes nelaimes. 
Atminkim gerai, jog gyve
name tiktai vieną kartų ir 
kad tas gyvenimas tai yra 
tik proga sutverti kų-nors 
gero, naudingo ateinančiai 
žmonių kartai, kuri pas
kiau teis mus pagal musų 
darbus. Todėl stengkimės 
tų musų trumpą gyvenimo 
progą gerai sunaudoti. Už
mirškime saliunus, kurie 
mus tai]) pažemina,o tą laiką 
pašvęskime knygų ir laik
raščių skaitymui, kas daug 
dorian negu galiūnai mus 
palinksmins ir užims,“o mu
sų mintis pakels prie augš- 
tesnio protavimo.

Nuo liepos mėnesio į Wil
kes-Barre viešąjį knygynų 
partraukta daug ir dar gi 
naudingiausių lietuviškų 
knygų. Todėl lietuviai ne
tik iš Wilkes-Barre’s, bet 
ir iš kitų aplinkinių mieste
lių yra mielai užkviečiami 
tenai atsilankyti. Žinoki
me, kad įvedimas lietuviš
kų knygų į tų knygynų ne
apsiėjo be triūso ir pasi
šventimo, todėl dabar susi
laukę tos progos naudoki
mės ana. Knygos yra par
trauktos musų pačių nau
dai ir bus duodamos • skai
tyti knygyne arba dviem 
savaitėm neštis namo visai 
uždykų. Atsilankius tenai, 
reikia perdėtinių paklausti: 
“lithuanian books”, o jie 
noriai jums parodys lietu
viškų knygų lentyną kur 
galėsit pasirinkti sau tin
kamas ir, davę atspausti 
dienų jų'sugrąžinimo, galė
site neštis jas namo. At
minkit ir tai, kad pagal 
knygyno tiesas, knygos tu
ri būti švariai užlaikomos 
ir paskirtoje dienoje turi 
būti atgal į knygynų sugrą
žintos (sugrąžinimo diena 
yra visuomet atspausta ant 
tam tikros kortelės, prili
pintos prie pirmo knygos 
puslapio). Už kiekvieną 
knygos sugrąžinimo dieną 
^vėliaus paskirto laiko reikia 
mokėti 2 centus bausmės, o 
už knygos sudraskymą yra 

; pinigiška bausmė pagal 
'knygos brangumą ir atėmi

mas tiesų lankytis knygyne.
Knygynas stovi ant So. 

Franklin gatvės, pusė blo
ko nuo Market gatvės, su 
parašu šalia durių: “Oster- 
liout Free Library”. Čia 
mums yra didelė proga la
vintis uždykų, tik nepraleis- 
kime jos. Jaigu lankysi- 
įnės tankiai ir skaitysime, 
tai skaitlius . lietuviškų 
knygų dauginsis, neužilgo 
galėsime čia rasti visas ge
riausias lietuviškas knygas 
ir čia galėsime daug links
miau ir naudingiau praleis
ti laikų, negu saliunuose ir 
ant

tik nosis nukorę traukia na
mo. ..... -

Taigi geresnėji ; vietinė 
jaunuomenė stengiasi pasi
mokinti bent- vakarais, ar 
nuo sunkaus darbo atlieka
momis valandomis. Geisti
na, kad ir kituose miestuo
se ,kur yra doras lietuviš
kos jaunuomenės būrelis, 
griebtųsi knygos ir plunks
nos nors vakarais. Šitaip 
suvartotos liuosos nuo sun
kaus darbo valandos, tai — 
perlai darbininko gyvenime.

K. Draugelis.

sų ' gyvenimo pagerinimo 
reikaluose. Reikia mums 
tiktai ’kuodaugiau ’jungtis į 
draugijas ir šviestis ,o.mes 
tuojaus pamatysime kito
kiais esu. Zanavikas.

gatvių kampų .

Steger, UI.
Gal kokie keli mėnesiai 

atgal tai vieno, tai kito 
laikraščio skiltyse pasiro
dydavo kor. nupeikiančios 
Steger’io lietuvių gyvenimo 
būdą. Gal tuo kartu ir 
buvo verta juos nupeikti, 
bet šiandie jau viskas ver
čiasi gerojon pusėn.

Be didelio triūso čia liko 
suorganizuota vakarinė mo
kykla. Tuojaus atsirado 
norinčios jų lankyti jau
nuomenės būrelis, kurie 
džiaugėsi tokia puikia pro
ga. Diena po dienai moki
nių skaitlius augo. Šį mė
nesi jau esame 12 asmenų 
ir, nežiūrint šiltų ir vargi
nančių vakarų, mokinamės 
gana sparčiai. Norėjo pri
sidėti dar keletas svetim
taučių, bet delei stokos mu
sų mokykloje vietos, šie li
ko nepriimti. Ateinančia
me mėnesyj manoma gauti 
kambaris viešojoj moky
kloj, kur skaitlius lankyto
ju galima bus padidinti. 
Tarpe minėtų mokyklos lan
kytojų yra keletas prade
dančių nuo alfabeto. Re- 
guleriškos systemos neturi
me. Mokinama angliškai 
skaityti ir rašyti, aritmeti
kos, geografijos ir skaity
ti bei rašyti lietuviškai. 
Pėdnyčių vakarai specijališ- 
kai paskirti lietuviškai dir
vai, taij) kad ir pašaliniai 
asmenis norėdami galėtų 
pasinaudoti. Skaitoma ei
lės, kaip tai Vaičaičio ir ki- , 
tų, parinkti lengvesni 
straipsneliai prozoje arba 
šiaip apysakėlės, kaip štai: 
Kudirkos vertimai “Žvirb
liai”, “Pagieža”, arba net 
ištraukos iš dramos “ Min
daugu)” ir tt. Apart to, 
dar būva luoši, draugiški 
pasikalbėjimai apie svar
besnius gyvenimo klausi
mus. Į šiuos vakarus yra 
kviečiami ir svečiai, bet iki 
šiam laikui mažai kas teuž- 
ėjo. Lankantieji mokyklų 
stropiai imasi už darbo. 
Vaisiai šio darbo aiškiai 
spindi jų akyse. Tiktai pa
silsiu reikalas, taupinimui 
energijos rytdieniniam dar
bui, priverčia mus jau vė
lai vakare apleisti moky
klų. Dar metę žvilgį į pla
tųjį žvaigždėtą pasaulį, 
skistomės kas sau namų lin- 
kon.

Tiesa, pašalinis žmogus, 
neišsitikėdamas ir dreban
tis prieš savo šešėlį, it vys
tantis lapas per rudenines 
audras ir šalčius, mokyklon 
atsiunčia porą ištikimųjų 
slapukų (jei taip galima pa
vadinti silpnus, dvasiškai ■ 
ir kūniškai asmens labui 
nuvergtus sutvėrimus). Pa
tarlė sako: “paikų ir baž- ( 
nyčioj muša”, taip ir jie (o I 
jų man gaila) nieko nepešę, ■

Hazleton, Pa.
Šitas miestas yra nedide

lis, bet gražus. Gyventi ja
me labai sveika, nes stovi 

, augštoj vietoj. Lietuviij 
čia gyvena nemažai, apie 
350 šeimynų, tarp kurių 
yra ir šviesesnių žmonių. 
Yra čia keturios lietuvių 
draugijos, kurios turi pusė
tinai narių.

1 6 dienų rugpiučio buvo
šv. Juozapo draugijos susi
rinkimas, kuriame tarp kit-

1 ko buvo kalbėta ir apie sta
tymų lietuviškos mokyklos. 
Susirinkime atsirado ir to
kių keistų žmonių, kurie 
priešinosi lietuviškos mo
kyklos statymui kaipo ne
reikalingos, bet daugumu 
balsų pripažinta mokyklos 
reikalingumas. Taippat ir 
kita šv. Kazimiero draugija 
žada prie mokyklos staty
mo prisidėti. Dabar lau
kiama tiktai trečios šv. 
Petro draugijos sutikimo. 
Neužilgo gal ir Hazleton’o 
lietuviai galės išsimokyti 
savo prigimta kalba rašyti 
ir skaityti (o kokia toji mo
kykla bus ir kas joje mo
kys? Red.), taip kad ir?mes 
susilauksime daugiau švie
sesnių žmonių, kurie geriau.- 
supras žmonių reikalus. 
Musų lietuviams reiktij tik
tai daugiau ir drąsos, ir 
darbo,, o to darbo pasekmes 
tuoj aus pamatysime. Kiek
vieno darbo pradžiaį , žino
ma, yra sunki, bet uoliai 
dirbant galima prašalinti? 
visas kliūtis ir susilaukti 
puikių vaisių.

Laikraščių čia pareina 
nemažai, daugumas, girdėti, 
yra dėkingi “K-ko” agentui 
Juoz. Šlikui, nes jisai čia 
pribuvęs tarpe lietuvių ne
mažai pasėjo gerų laikraš
čių.

Hazleton’o Lietuvis.

Mason City, Iowa.
Šitas miestelis yra labai 

gražus. Darbai čia dabar 
eina labai gerai ir iš kitur 
atkeliavusiam darbas gauti 
lengva, o užmokestis už 
darbą irgi neblogiausia. 
Lietuvių čia gyvena apie 12 
šeimynų; o išviso bus apie 
100 žmonių. Lietuviai jo
kios dragijos neturi, yra la
bai tamsus ir jokių laikraš
čių nei knygų neskaito. 
Nors čia pagal valstijos 
įstatymus jokių galiūnų nė
ra, bet žmones daugiau ge
ria negu kur jų yra. Kiek
vienas beveik šeimininkas 
iš kitur parsitraukia bač
kas alaus ir bonkas degti
nės ir paskui -kitiems par
davinėja už labai brangią 
kainą. Kelios lietuvių šei
mynos iš to bjauraus pa
pročio daro puikų sau gy
venimą, nes pašaliniai žmo
nes už gavimų to slapta par
davinėjamo skystimo moka 
kad ir paskutinius centus. 
Policija kartais sugauna 
kokį “biznierių”, bet vis 
kaip-tai per pirštus į tai 
žiuri. Argi jau ne laikas 
butų vietiniams lietuviams 
griebtis apšvietimo, knygų 
ir laikraščių Skaitymo, už
uot maudytis tfimė girtybės 
dumble! A. Butkus.

Benton, UI.
32-am “Kataliko” nume

ry p. Jonas Bačkųuskas la
bai klaidingai patašė apie 
Benton’o lietuvių šv. Juo
zapo parapijų. Korespon
dentas rašo, jog Bėnton’o 
miestas parapijai buvo pa
aukojęs 500 dol., ištikrųjų 
gi yra taip: miesto gyven
tojai buvo pažadėję duoti 
580 dol., bet davė dar tik
tai $367.50 (ant kiek atsi
menu). Vyskupas yra ža
dėjęs paskolinti šv. Juoza
po parapijai 1.000 dol., bet 
nei cento nėra davęs. Pa
rapijos pinigai yra surašyti 
iki vienam centui tam tik
roje knygoje, iš ten reikėjo 
ir p. Jonui Bačkauskui ži
nias semti. Apart lotų, už 
kuriuos yra užmokėta 750 
dol., yra dar 90 dol. banke 
ir apie 90 dol. vertės daik
tų.

MANOLO
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Scena iš straiko Liverpool, Anglijoj. Darbininkai, negalėdami išsimokėti 
randų už namus, gatvėje iškabino į namų savininkus atsišaukimą.

Hoosick Falls, N. Y.
Pas mus darbai dviem 

savaitėm sustojo, nes dar
bininkai tam laikui liko pa
leisti ant vakacijų. Oras 
labai karštas, o lietaus ma
žai. Lietuviai sutikime gy
vena. Labai nudžiugome su
silaukę pašai pinės šv. Jur
gio draugijos, kuri buvo 
jau tveriama ilga laikų, bet 
galutinai sutverti vis truko 
gerų norų žmonių. 14 die
nų rugpiučio buvo įsteigiaT 
masis susirinkimas, kuria
me prisirašė net 70 narių, 
vidutinio amžiaus nuo 22 
iki 40 metų, ir pagalios šv. 
Jurgio kareivių draugija li
ko sutverta. Šios draugi
jos inkurimo garbė priguli 
musų jaunuomenei, kuri ne
sigailėjo darbo ir vargo, kol 
jų sutvėrė. Mums esant 
svetimoj šalyj, kur niekas 
musų nepasigailės ir neuž
tars, reikia tarp savęs vie
nytis ir draugiškai gyventi, 
nes čia tiktai tokios drau
gijos nariai gali mus nelai
mėje ar ligoje sušelpti ir 
užtarti. O jau ir apart rei
kalingiausios pašalpos, 
draugija, kaipo daugumos 
žmonių susiorganizavimas, 
gali veikti apayietos ir mu- .

Kun. M. Augulis.

čia 
fa-

Waukegan, Ill.
Pirmų dieną rugsėjo 

pradės dirbti du dideli 
brikai — cukrinės, į ku
riuos jau dabar reikalauja
ma 700 darbininkų . Butų 
gera proga lietuviams, ku
rie yra be darbo, tenai nu
važiuoti ir gauti švarų bei 
gerą darbų.

K. Širvidas.

Iš Londoną.
dienų Ii epos" atsibuvo30 

viešas susirinkimas lietuvių 
kliube. Žmonių prisirinko 
gana daug, n* Pirmiausia 
kalbėjo kun. K. Matulaitis 
apie Londone,atsibuvusį vi
suotinų rasų kongresų, apie 
lietuvių padėjimų svetimam 
krašte ir tt. j Toliaus kal
bėjo kokis-tai franeuzas an
gliškai, kuris buvo atkelia
vęs drauge su p. J. Gabriu 
iš Paryžiaus į tų Londono 
kongresų. Franeuzas labai 
indomiai kalbėjo apie bu
vusį Londone kongresų ir 
apie Londono lietuvius. 
Kalbėtojui labai patiko, 
kad kongrese dalyvavo lie
tuvis, p. J. Gabrys, ir tt. 
Pabaigus kalbėti, kalbėtojui

visi gausiai plojo delnais, 
tiktai gaila, kad francuzo 
kalbų mažai kas iš lietuvių 
suprato, nors kun. K. Ma
tulaitis ir paaiškino vi
siems, kų franeuzas kalbė
jo.

Pagalios kalbėjo p. J. 
Gabrys apie Londono kon
gresų. Kalbėtojas papasa
kojo, kad kongrese matėsi 
visokių tautų ir rasų žmo
nės: juodi, geltoni, raudoni, 
balti, basi ir su sijonais ir 
tt. Toliaus kalbėtojas pra
nešė, kad jisai svetimtau
čiams nurodęs, kas tai yra 
lietuviai, kaip jie yra pri
spausti rusij valdžios, pri
minė taipgi, jog lietuviams 
per 40 metų buvo užginta 
spauda ir tt. Po kongresui, 
sako, kalbėtojo klausinėję 
svetimtaučiai, apie kų ji
sai kalbėjęs ir kas per vie
ni yra tie lietuviai. Tad p. 
Gabrys, negalėdamas sve
timtaučiams trumpu laiku 
viskų išaiškinti, kai-ku- 
riems įteikė apie lietuvius 
parašytas tam tikras kny
gutes. Pagalios kalbėtojas 
kalbėjo ir apie Londono lie
tuvius, ragino juos sutverti 
tautiškų draugijų. Pabai
gus jam kalbų visi plojo 
rankomis. Antgalo liko pa
dainuota kelios tautiškos 
dainos.

Londonan atvažiavo iš 
Amerikos daktaras-lietuvis 
p. V. A. Martišius. Sako
ma, čionai nekurį laikų ap- 
sigyvensiųs. Lietuviai 
džiaugiasi sulaukę savo kal
boje daktaro.

Praėjusį mėnesį pas mus 
buvo dideli karščiai, kai- 
kuriomis dienomis sieke net 
100 laipsnių termometro, 
žmonės nežinojo kur dėtis. 
Užstojus rugpiučio mėne
siui, oras žymiai atvėso.

.Galijotas.

apturėjau aukų 10 rublių 
nuo šių vaikinų: Jonas Jo- 
nušis 2 rub., P. Riskus 2 
rub., A. Šūkis 2 rub., Jonas 
Belskis 2 rub., Al. Kulevi- 
čia 2 rub., o taipgi per “Ka
taliko” redakcijų 11 rublių, 
(Aukotojai pagarsinta 
“Katalike”). Visiems au
kavusiems ištariu širdin
giausių ačiū. Meldžiu man 
pavargėliui ir daugiau aukų 
nepasigailėti, kas kiek iš
gali. Su pagarba nelaimin
gas ligonis

Kazys Kalinauskas, k. 
Radziškiai, valse. Moc- 
kavos, Kalvarijos pa v., 
gub. Suvalkų.

Valgykloj.
Svečias: — Po šimts vel

nių!? Sriuboj plauko vatos 
šmočiukas...

Tarnas: — Vatos?... Tai, 
rasi, kuomet tamstai nešiau 
sriubų, iškrito man iš au
sies.

Pirmasis 
. Lietuvių 

DIENRAŠTIS

Amerikoje

AUKOS IR PADĖKA 
VOJIMAI.

Aš Jonas Langis iš Coun
ty Home, Washington, Pa. 
aplaikiau aukų iš Youngs
town, O. iš sekančių asme
nų: Šv. Juozapo draugijos 
4. sanariai aukojo 85e., O. 
Sabaliauskienė 25c., K. 
Dobkevičienė 25c., V. Ka
tilius 10c., M. Vilkevičius 
10c., O.Kapturauskienė 25c., 
Wm. Gustainis 25c., P. Pau- 
likonis 25c., F. Petkunas 
30c., P. Bukana 25c., J. Sa
baliauskas 10c., A. Praka- 
pas 25c., Wm. Rikas 25c. J. 
Marcinkevičius 5c., Br. 
Bruskauckienė 15c., Wm. 
Petruševičius 25c., J. Kati
lius 20c., M. Sibonis 25c., 
J. Tamuliunas 10c., A. Kun- 
cevičiutė 15c., L. Spatkytė 
15c., J. Gadamiškis 10c., J. 
P. Sabaliauskas 50c.

Dėkoju lietuviams bro
liams su didžiausiu nusiže
minimu už suteiktų man tų 
pašalpų ir prašau Dievo vi
siems aukotojams sveikatos 
ir geros laimės. Pasilieku 
su pagarba sergantis

Jonas Langis.

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Šiuomi dėkoju viešai 
tiems broliams lietuviams, 
kurie man nors šiek tiek 
paaukojo. Jš Chicagot UI. je. y

Ties banka.
Duma jau dabar 

daryta, Šulini?
— Taip yra.
— Tai kų dabar veikia at

stovai?
— Ar aš žinau? Jei jie 

butų teisingi žmonės, tai 
ramiai sėdėtų ir darytų at
gailų už savo darbus djimo-

uz-

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems • 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

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

;; Kas nori dienraščio ;
! tegu pritaria laišku. !

J. M. TANANEVICZE i
■ 3244 S. Morgan St., Chicago, 111. <

-■ I
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vadinama liaudies na
mų naudą visos kultūrin
gesnės tautos labai gerai su
prato ir tokių namų kuo- 
daugiausiai stengiasi staty
ti kaipo liaudies kultūrini
mo židinių. Liaudies na
muose paprastai sukoncen
truojama knygynai, moky
klos, paskaitoms, prelekci- 
joms, prakalboms, susirin
kimams _ir įvairiems blai
viems pasilinksminimams 
salės ir tt. Rodosi, to vi
so naudą jau kiekvienas aiš
kiai mato, tad pasilieka tik
tai sveikinti tokį Shenan
doah’rio lietuvių sumanymą 
ir linkėti visoms lietuvių 
sodyboms steigti kuodau- 
giau tokių tautiškų namų.

mušė mus už) perdidelę at- 
žagareivybę - reakcijonys- 
tę, antras -
pirmeivybę, brolavimąsi su 
svietiškiais. Jai vienatį tu

už perdidelę

Darbininkė Judita Kre- 
menskaitė .....  $30.00

Darbininkas Tusmas 25.00

nanevičius , 50.00

RUGPIUTIS.
31. K. Raimundo.

RUGSĖJIS.
• 1. P. Egidijaus.

2. S. Stepono išp.
3. N. 12 savaitė po Sekminių. Sabinos B.
4. P. Rožės išp.
5. U. Lauryno.
6. S. Zakarijaus pran.

Redakcijos Paiėmijimai.
New Yorke savuose iri

muose atsibuvo S. L. A. Pil
domosios Tarybos suvažia
vimas. Svarbesniuosius Ta
rybos nutarimus, pagal 
“Tėv.” tilpusio protokolo, 
čia paduodame:

Parašyti “Tėvynėje” at
sišaukimą, kad S. L. A. 
kuopos išsirašytų p. J. Va
nagaičio Prūsų* Lietuvoje 
leidžiamą laikraštį “Byru- 
tę” ir priimti į “Tėv.” re- 
gulerišką to laikraščio ap
skelbimą mainais.

Skaityta “Tėv.” redakto
riaus pranešimas link “Tė
vynės” archyvo ir bibliote
kos. Nutarta nupirkti rei
kalingas knygas ir rank- 
vedžius “Tėvynės” redak
cijai.

Nutarta, kad “Tėvynėje” 
ant pirmo puslapio butų 
garsinamas redaktoriaus 
vardas, kaipo atsakomojo 
redaktoriaus.

Nutarta palikti “Tėvy
nės” formatą kaip buvo, 
nes permainius negalima 
butų rinkti “Tėvynės” 
kompletų, neparanku bu
tų išduoti apyskaitos ir 
tų apyskaitų suieškojimas, 
taipgi permainant formatą 
reikėtų ir formos mainyti, 
ir stalas, ir baksai ir tt., 
iš ko. pasidalytų daug lėšų.

Nutarta imti dalyvumą 
redaktorių, leidėjų ir ben
dradarbių suvažiavime, nu
siunčiant “Tėvynės” redak
torių, apmokant jam kelio
nės ir sugaišties lėšas.

Perskaityta laiškas nuo 
F. J. Bagočiaus, kuriame 
žadama S. L. A. patraukti 
teisman už susiaurinimą 
jam garbės ant XXIV sei
mo, jaigu S. L. A. neatitai- 
sys-neatšauks savo nu
sprendimo link jo išbrauki
mo iš S. L. A. Nutarta pa
talpinti tą . laišką į gurbą,

neatkreipiant į tai jokios 
atidžios.

Nutarta įgalioti adv. J. 
S. Lopatto, kad galėtų re
prezentuoti ir atstovauti S. 
L. A. reikalinguose atsitiki
muose ir kur matys būtiną 
reikalų užregistruoti čarte- 
rį — nuvažiuoti asmeniškai 
į Insurance Departamentus, 
o ypatingai į valstijų New 
York ir Mass.

Kaip matyti, nauja Pil
domoji Taryba uoliai grie
biasi už darbo, taisymui ir 
gerinimui įvairų S. L. A. 
organizacijos reikalų, kam 
reikia priduoti labai didelę 
svarbų, nes, gal, tai jau pa
galios užsibaigs organizaci
joje tie pragaištingi ir 
bergždi vaidai, o bus pradė
ta nauja S. L. A. gerovės ir 
bujojimo era, kuri taip bu
tų pageidaujama matyti ir 
kuriai tiktai galima linkėti 
kuogeriausios kloties

« «

Kad pagalios lietuviai 
pradeda suprasti bendro 
darbo vaisingumą, parodo, 
kad ir talpinamas šiame 
“Kataliko” numeryje “At
sišaukimas į lietuvių drau
gijas Chicagoje”. Tokį 
bendro vienas kito susiži
nojimo, susiartinimo ir gar 
limo veikimo reikalą tarpe 
Chicagos lietuviškų drau
gijų iššaukė pats gyveni
mas, būtent visų draugijų 
bendri žymesnių iškilmybių 
ap vaikščiojimai. Žengiant 
toliau į kasdieninius gyve
nimo reikalus, pasirodė, 
kad bendromis jėgomis mes 
galime veikti ir. nuveikti 
jau tokius plačius užmany
mus, kokie paminėti tame 
atsišaukime.

Tiktai panašiai veikdami 
mes pagalios išrišime jau 
pakaktinai pribrendusius 
musų išeivijos gyvenimo 
reikalus ir nejučiomis iš
vysime save žengiančiais 
plačiu kultūros ir savo bū
vio gerinimo keliu.

TELEGRAMA IŠ LAIK
RAŠTININKŲ SUVAŽIA

VIMO.
Lietuvių laikraštininkų 

valdvbon išrinkta: Prezi- v

dentu — Tanan e virius, Se
kretorium — Račkauskas, 
Kasierium — Paukštis.

SAULININKŲ ATSI
SVEIKINIMAS.

nemalonumai, kurių Bankininkas Olšauskis 50.00 
Bažnytinių rūbų siuvė

ja T. Andruševičaitė 50.00 
Daktaras Božinčius .. 50.00 
Advokatas Bračulis .. 25.00 
Bankininkas M. J. Ta-

nanevičius............. 25.00
Bankininkas Bagdžiu-

nas ................  25.00
Bankininkas Elijošius 50.00 
Fotografas Bašinskas 25.00 
Siuvėjas Poškus .... 25.00 
Daktaras Rutkauskas 15.00 
Sankrovininkas Nausė.

das......... 25 rb. — 12.00
Smulkesnė apyskaita bus 

apskelbta, sugrįžus namo, 
todėl prašome nepalaikyti 
mums blogu, jei ką šiuo tar
pu būtume praleidę nepa
minėję.

Chicagoje pasakėme 41 
kalbą svetainėse ir bažny
čiose .

Priimkite, Broliai chica- 
giečiai, dar kartą musų žo
džius padėkos ir pagarbos, 
su kuriomis visados palik
sime.

“ Saulė s ” pirmininkas, 
Kun. K Olšauskis, 
Kun. J. Tumas.

tai nebus . galima užmiršti, 
nes jie daįro pradžią ilges
nių “istorijų*’, kuriose pri
sieis mums vaidinti; ant 
kun. Tumo padaryta denun- 
cijacija į dvasiškąją vyriau
sybę. Į tuos balsus arba jau 
atsakyta arba dar bus at
sakyta, gavus, kaip norint, 
valandėlę liuoso laiko.

To liuoso laiko mums ne
užteko iki šiol ai ir šiam at
sisveikinimui laiku parašy
ti. Tik iš Pittsburgo šią 
2 dieną tegalime pasiųsti šį 
trumpą laiškelį, prašydami 
laikraščių kuoveikiausiai jį 
paskelbti.

Taigi Chicagoje netiktai 
“Saulės” kason indėjome 
(Kaunan išsiuntėme) 
4163.42 dolerius Lietuvių 
Švietimo Draugijos “Sau- 

kursų na- 
bet širdin 
brangesnį 
atsigerini-

lės” Mokytojų 
mams pastatyti, 
įsidėjome dar 
turtą — meilės, 
mo ir prisirišimo prie Ger
biamųjų ir Meilingųjų bro- 
lių-tautiečių Chicagoje. Chi
cagoje praleistas valandas 
skaitysime punkiausiomis 
musų gyvenime.

Tegu Dievas Jums, Bro
liai, atlygina už visa gera!

Štai apskritosios skaitli
nės, kiek kame gauta, ir 
stambesniosios ‘atskirų žmo
nių aukos.
1. Šv. Kryžiaus para

pijoje gauta) iš kle
bono A.. Skripkos $10400

Iš parapijonų i.......  652.81

Viso labo 756.81
2. Šv. Jurgio parapi

joje: iŠ kun. J.: Ga- ‘ 
deikio .......;.. 100.00 
(ir pažadėjo kasinė
tai po tiek-pat duoti!)

Iš kun. Kdle'sinško .. 50.00 
Iš parapijonų......... 548.78

Viso labo 698.78
3. Aušros Vartų para

pijoje 
Ambrozaičio

Iš parapijonų

iš klebono
. 208.00
. 438.58

Viso labo 646.58
4. Visų Šventųjų para

pijoje: iš klebono Se
rapino ..... . 100.00

Iš pp. Volbek’ų .... 100.00
Iš parapijonų......... 316.25

ATSIŠAUKIMAS Į LIE
TUVIŲ DRAUGIJAS 

CHICAGO ILL.

galbos rankų tiems musų 
tautiečiams, varge esan
tiems. O kaip mes tai at
sieksime, jaigu patįs iki 
tam laikui nebusime atsa
kančiai susiorganizavę?

šių dviejų jau augščiau 
minėtų reikalų mes esame 
stumiami vienybėn, geres- 
nian musų susiorganizavi- 
man; o kame daugybė kitų 
reikalų, neatidėtos užganos 
padarymo reikalaujančių.

Kada rugpjūčio 7 d. š. m. 
Šv. Jurgio svetainėj susi
renka atstovai nuo lietuviš
kų draugijų, ėmusių daly- 
vumų parengime apvaikš- 
čiojimo šventės liepos 4 
dienos, tada tūli atstovų pa
aiškina reikalingumų suvie
nyti visas lietuvių draugi
jas Chicago, III.

Kad toks susivienijimas 
lietuvių draugijų Chicagoj 
galėsiąs 
čiojimus 
koniškos 
d., arba

METRAŠTISKALEN- 
DORIUS “ŠVITURYS.

Šiemet Vilniuje p. Jonas 
Rinkevičius sumanę išleisti 
metraštį-kalendorių “ Švi
tiną ”, į redaktorius kurio 
pakvietė žinomų musų ra
šytojų P- L- Girų. P. L. 
Gira sukvietė visus geres
nius rašytojus, kaip tai: 
Lazdynų Pelėdų, Seinų Gu
staitį, Jovarų, Mikuckį, 
Lastauskienę ir daugybę ki
tų. Skyriai busiu literatū
ros, dailės, kooperacijos 
(veda p. Šidlauskas), pla
tus skyrius Lietuvos paži
nimo, Lietuvos statistika, 
platus informacijų skyrius. 
Kaip matyti, “Šviturys” 
užpildys didelę spragų mu
sų literatūroje ir duos la
jai daug' reikalingos me
džiagos. Šviturys” tikrai 
jus vertas kuodidžiausiojo 
jraplatįnimo. “Šviturys” 
jus reikalingas apšviestes- 
niems žmonėms. Beje dar
JUS 
vos

“Darb. Viltis” žinutėse iš 
Shenandoah, Pa. rašo, kad 
Shenandoah’ryje 13 d. rug
piučio S. L. A. 23-čios kuo
pos susirinkime nutarta bū
tinai reikalinga pastatyti 
Lietuviškas Tautiškas Na
mas, didelis, dailus ir rui
mingas, su keliomis svetai
nėmis, kur butų galima lai
kyti susirinkimai, baliai, 
lošti teatrai ir laikyti kon
certai ir kur lietuviška jau- 
nuomonė galėtų linksmai ir 
naudingai praleisti vakarus 
ir šiaip liuosų laikų.

Senai jau mums reikėjo 
atkreipti į tai atidžių, jog 
betverdami dešimtis draugi
jų ir besklaidydamiesi i vi
sas puses, mes užmirštame 
tą pozityviškų darbą, kuris 
kasdieniniame musų gyve
nime kaip syk yra beneį 
reikalingiausias. Vieton 
jąu senai nusibodusių šuka
vimų ir bergždžių ginčų, pa
galios pradėkime statyti pa
matus tam musų išeivijos 
gerovės namui, kuris tie- 
siok yra neišvengiamas, 
jaigu mes norime žengti jau 
senai pramintais kultūros 
takais. Tautiškų arba kaip

Didžiausis musų rupesnis, 
įvažiuojant į Ameriką, tą 
“naująją Lietuvių tėvynę”, 
buvo .— nuo kur pradėti 
darbą. Laimingai ir net 
labai laimingai pradėjome 
nuo Chicagos, tos “naujo
sios tėvynės” sostinės. Čia 
net aštuoni lietuvių centrai 
— parapijos; čia du bene 
intekmingiausiu visoje 
Amerikoje laikraščiu; čia 
didžiausi kuopa svietiškių 
inteligentų. Ir niekur mes 
neužsivylėme. Gerbiamie
ji kunigai, ypač kun. Sara- 
pinas ir kun. AI. Skripka, 
broliškai atsidėję mus slau
gė ir pas save tokį ilgą lai
ką (su viršum mėnesį) vai
šino; svietiški inteligentai 
iškėlė du puikiu pokiliu; 
“Katalikas” ir “Lietuva” 
(taippat ir “Dagis”) skel
bė mus, dėjo musų straips
nius ir gynė nuo užpuolikų; 
miestelėnai visų krypsnių 
ir partijų per tiek daug in- 
taisytų vakarų neįžeidė mu
sų nei mažiausiu žodeliu. 
Tik tolimesniuose laikraš
čiuose: kraštutiniame kai
ryje ir kraštutiniame deši- 
nyje, pasergėjome po vieną

Viso labo 516.25
5. Apveizdos Dievo pa

rapijoje: iš klebono 
Steponavičiaus .. 107.00

Iš parapijom!.........  402.00

Viso labo 509.00
6. Šv. Mykolo parapijo

je: iš klebono Luko
šiaus ....................100.00

Iš p. Onos Nausėdaitės 25.00
Iš parapijonų.........  230.85

k- ---------- -
Viso labo 355.85

7. Šv. Juozapo parapi- - 
joje: iš klebeno Pet
raičio . ..' .

Iš parapijoiių
104.00

. 163.75

Viso labo 267.75
8. Šv. Antano parapijo

je: 'iš klefcbho* Ežers- 
kio __A. 100.00

Iš parapijoiių ...... 105.40

Viso labo 205.40 
(9. Šv. Kazimiero vie

nuolynas dar nesutai
sęs parapijos).

10. Iš įvairių Chicagos 
parapijų gauta.... 207.00 

Viso labo Chicagoje$4163«42

Tautiečiai: —
Šioj valandoj rišama la

bai svarbus klausimas mu
sų tautiniame gyvenime. 
Tas klausimas — kaip su
vienyti visas Lietuvių drau
gijas Chicagoje, III. esan
čias?^ Kaip ^sutverus joms 
centras, kuris rūpintųs vi
sais musų reikalais, o atsiti
kime galėtų būti ir išreiš
kė jas musų valios?

Kad toks centras lietu
vių draugijoms Chicagoj 
yra reikalingas, tą numano 
kiekvienas: didis ir mažas; 
bet vis, rodėsi, nebuvo to* 
kios progos, .prie kokios 
užmanytas darbas rastų pa
sisekimą.

Ir proga tokia atsirado.
Kada šiais pastaraisiais 

metais Jungtinių Valsčių 
Am. muitinėse labiau suvar
žyta emigracija ir pradėta 
žiauriau, be pasigailėjimo, 
elgtis su emigrantais, tad 
visos tautos subruzdo šelp
ti arba teikti pagalbą savo 
tautiečiams. Šitame atvėjyj 
neatsiliko nei lietuviai. Su
sivienijimas Lietuvių Am. 
kas metas aukoja tūlą su
mą pinigų iš savo iždo tei
kimui pašalpos musų tau- 
tiečiams-emigrantams. Bet 
to nepakanka. Tam tikslui 
New Yorko ir Philadelphi- 
jos lietuvių draugijos susi
vieniją, apsisluogoja mo
kesčiais ir kviečia visų kitų 
miestų lietuvių draugijas tą 
patį padaryti. Todelei ir 
mums. Chicagos lietuviams, 
kaipo vienai didžiausių lie
tuviškų sėdybų, neleistina 
ir nedovanotina butų, kad 
šitame reikale atsitiktumė
me nuo kiti}.

Prie to, šiais metais at- 
sibuna rinkimai prezidento, 
kada paliauja dirbusios 
dirbtuvės, kada milijonai 
darbo žmonių neteks dar
bo, tai da tūkstančiai ir mu
sų tautiečių vienoj net Chi
cagoj liks be darini ir be 
maisto; šimtai jų šeimynų, 
tūkstančiai gal kūdikių ne
turės kąsnio duonoj stiklo

parengti apvaikš- 
pagerbimui ameri- 
šventės liepos 4 
paminėjimui tūlų 

musų tautos istoriškų nuo-
tikių; susižinojąs su kitų 
miestų lietuviais galėsiąs 
nuolatinę pašalpą savo 
tautiečiams emigrantams 
teikti; apart šito galima bus 
įsteigti Chicagos mieste 
darbo biurą, kuris rupįsis 
suradimu užsiėmimo ieš
kantiems darbo, kuris lygi
nai laike bedarbės galės su
žinoti, kiek tūkstančių ir 
kas neturi darbo, maisto, ir 
per kurį bus palengvinta su
teikimas pašalpos; apart ši
to biuro bus galima turėti 
informacijų arba juridiškos 
pagalbos biurą, į kurį galės 
kreiptis sužeistieji, nu
skriaustieji musų tautie
čiai, ieškantieji juridiško 
patarimo arba pagalbos; to- 
kiuo pat budu bus paleng
vinta teikimas pašalpos mu
sų našlėms ar našlaičiams, 
likusiems skurde, varge, mi
rus ar likus užmuštais dar
be maitintojams jų. ’Pakol 
pas mus nėra tokio susivie
nijimo lietuviški! draugijų 
Chicagoj, arba centro, į ku
rį galėtų musų tautiečiai 
įvairiuose reikaluose kreip
tis, niekaip jiems negalima 
suteikti jokia pašalpa, jo
kia pagalba.

Ir kada tai visa buvo per
statyta augščiau minėtame 
susirinkime, — visų vien
balsiai buvo pripažinta rei
kalingumas tokio susivieni
jimo lietuvių draugijų Chi
cagoj; ir ten pat išrinkta 
komisija iš pp. Pr. Butkaus, 
J. J. Hertmanavičiaus, M. 
Kadzievskio, J. Biežio ir dr. 
A. Zymonto išdirbimui įsta
tų, pagal kurių tvertųsi ir 
veiktų susivienijimas lietu
vių draugijų Chica^jj.

Minėtieji įstatai jau yra 
komisijos parūpinti ir bus 
skaityti bei priimti sekan
čiame draugijų atstovų su- 
sisirinkime, ką bus rugsėjo 
5-toj dienoj š. m. Šv. Jurgio 
svetainėj prie Ąuburn avė. 
ir 32-tro place.

Tuomlaikinė valdyba, iš
rinktoji parengimui' ap- 
vaikščiojimo liepos 4 die
nos, kviečia visas Chicagos 
lietuvių draugijas atsiųsti 
savo atstovus šitan susirin
kimai!. Jaigu kurios drau
gijos iki laikui nesuspėtų 
išrinkti savo astovus, tegu 
tų draugijų vyresnybė, kaip 
va: pirmininkai, raštinin
kai, iždininkai pribuna su- 
surinkiman išklausymui tų 
įstatų bei patvirtinimui jų, 
lyginai suteikimui nurody
mų kaip kas toliau veikti 
atsiekimui musų siekinių.

Su pagarba:

kronikų viešoje Lietu- 
gy venirno.

Vilnietis.

SLAVŲ RAŠYTOJŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Šisai suvažiavimas buvo 
Serbijoje, Bielgrado mieste, 
špradžių ėjo viskas gra

žiai, meiliai, bet pagalios ki
rn nesutikimai. Rusai pasi
piktino, kad prakalbėjus jų 
atstovui Bašmakovui neuž
giedota rusų himno, kad 
reikėjo tojo himno reikalau- 
;i, o pakalbėjus lenkui Sta- 
siakui, kuris tarp kita-ko 
dėkojo serbams už jų prie- 
ankumą lenkams, kurie, 

anot kalbėtojo, negirdėjo 
net-gi tos dainos, kuri -ne
senai juos užgavusi, tuo
jau užgiedota “ JeszczdPols- 
<a nie zginęla”. Rusai,- 
suprato, kad Stasiakas žo
džiais apie dainą palietė 
įimną “Bože caria chrani” 
ir, pasijutę labai užgauti, 
mojau parašė paaiškinimą 
ir atsisakė dalyvauti 
drauge su visais pasilinks
minime — važiuoti Duno- 
aus upe.

Žmogus tuomet laisves 
netenka, kuomet pasidaro 
nepaklusnus.

Dūmai, skylėtas stogas ir 
vaidinga pati — greičiau
siai išguis iš namų.

Jei tave bara vaikas arba 
niekšas žmogus -— tai tik 
nusijuok su pasigailėjimu.

Iš tarpo moterij myli
miausios yra miegančios; 
iš bepročių — uždaryti; iš 
autorių — numirę.

Šeimininkė savo pobūdžio 
antspaudų išspaudžia ant 
namų, kuriuose gyvena.

Vienoj minutėj žmogus 
gali susitepti visam savo 
gyvenimui.

Turintis protų ir mokslų 
nekuomet nesti vientuliu.

Skubus teismas arba pa
bauda labai retai buna tei
singi.

Moteriškė yra kaip svo
gūnas; žmogus jį valgyda
mas verkia, o vienok valgo.

Greičiau juroje vandens 
pritruks, nei apgavingų mo
terų.

I pieno. Tada kas jiems da- Pirmininkas J. J. Elias,
Skyrium p;iminėtini- žiemrytį? Juk tai bus musų Raštin. J. J. Hertmanovič,

šventa

Sunkiau yra vienų ašarų 
nušluostyti, nei anų tuks-
^ųtieišlietL ..
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DAUGIAU APIE PRŪSŲ 
LIETUVIUS.

ar-gi 
liku- 
gel- 
Te-

laikyti. Juo labiau, kad 
“Byrutė” nuo spalių pir
mųjų dienų š. m. žada pa
sirodyti didesniame forma
te ir eiti kas savaitė. Kad 
visiškai nenupuldžius to 
laikraščio Prūsų Lietuvoje 
tuo tikslu Amerikon atka
ko ir jo leidėjas, p. J. Va
nagaitis. Jis neprašo pas 
lietuvius aukų, bet tik pa
rėmimo, “Byrutės” užsisa
kymo reikalauja. Juo dau
giau “Bvrutč” turės ėmė- o v
jų, tuo geriau tam laikraš
čiui bus užtikrintas būvis. 
Ir tasai laikraštis, pasiti
kimą, daug ką gero suteiks 
musų tėvynei: sulaikys 
Prūsų lietuvus nuo ištau- 
tėjimo, juos apšvies.

Štai kas tarp kitko “By
rutės” No. 8 š. m. nuo re
dakcijos pranešama:

“Su šiuomi numeriu bai
giasi antri metai “Byrutės” 
prenumeratos. Du metu 
lankė “Byrutė” savo skai
tytojus ir stengės pildyti 
savo užduotį tarpe savo gi
minės brolių. Kad ir ne
galima kalbėti apie didės 
pasekmes, tečiaus visgi įne
šė į gyvenimą nors menką 
žymę. Ji nuo pat pradžios 
savo turiniu stengės suža
dinti miegančius savo gimi
nės brolius, kad atbustų 
tautiškai ir tvertųsi už dar
bo. JL nepaisydama ant 
nieko, ėjo keliu, kurio galas 
yra tautiškas susipratimas. 
Nors užkenkė jos kelionei 
ant kiekvieno žingsnio prie
šai visokie, bet ji nenukry- 
po nuo savo tikslo. Nors 

1 užkenkia jos kelionei ir tū
li taip vadinami prieteliai, 
tečiaus ji žiurėjo su pasi- 

1 gailėjimu į tokius vargšus, 
kaipo į žmones, kurie neat
sako už jų darbus. — “By
rutė” pavedė skiltis kiek
vienam lietuviui išreikšti 
savo ųuomonėms, kurios ko
kiu nors budu derėjo gero
vei lietuviškai giminei. 
“Byrutė” visą atydą at
kreipė ant už akių stovin
čio pavojaus savo giminės 
brolių. Ir ypačiai nurodė 
kelią, kokiu eiti reikalinga, 
idant pakilti tautiškai. To- 
dėlei, rodos, nebus perdaug 
pasakyta, kad tvirtiname, 
jog ji yra pirmas ir viena
tinis laikraštis del Prūsų 
lietuvių naudos išeinantis.

Visa pradžia buvo gana 
sunki. Nes reikia žinoti, 
kad visi lig šiam laikui Prū
sų Lietuvoje leidžiami laik
raščiai lietuvių kalboje, bu
vo ir yr#, leidžiami vokiško
je dvasioje. “Byrutė” 
pradėjo skinti sau naują 
kelią, ji lietuviij dvasioje ir 
kalboje kreipėsi į savo bro
lius. Užtatai nepagyrė ją 
jos priešai, bet stengės da
ryti jai visokių kliūčių, ti
kėdami tuomi priskubįs jos 
galą. Bet — lig. šiam lai
kui veltus jų pasistengi
mas!

Nevien veltus, bet jam 
galima daug ko uždėkavoti, 
jis priteikia “Byrutės” iš
leidėjams tiek energijos, 
jog, nežiūrint visų kliūčių, 
įstengė ją išlaikyti lig šios 
dienos. To negana, padarė 
dar daugiaus, būtent aplin
kybės spirtinai prispyrė iš
leisti “Byrutę” tankiau. Ir 
šiandien savo gerb. skaity
tojams užtikrinam, jog 
“Byrutė” pradės lankytis 
kas savaitę.

Tepradžiugina šita nau
jiena visus jos skaitytojus, 
kurie prijausdami ir pritar
dami jos pakraipai per tuo
du metu stengėsi pritaikin
ti ir įvykdinti dabartiniam 
gyvenimui visus tenai iš
reikštus troškimus. Tede- 
rie šie keli žodžiai užtikri-

Amerikos lietuviai visuo
menė nesenai susilaukė nau
jo svečio, atvykusio Ameri
kon iš Prusų-Lietuvos, ži
nomo veikėjo lietuvių tau
tos dirvoje, p. J. Vanagai
čio, “Byrutės” leidėjo. Vi
si lietuviški laikraščiai mie
lai paminėjo apie to tauti
ninko Amerikon atvykimą. 
Amerikoje p. J. Vanagaitis 
čionai atstovauja Prūsų 
lietuvius, susirinkimuose 
viengenčiams aiškindamas 
apie Prūsų letuvių padėji
mą ir jų tenai germanizavi
mą. Prūsų lietuviai pasi
duoda vokiečių intekmei 
neturėdami savo kalbos jo
kių tautinių laikraščių ir 
kitokių knygų. O tų mus 

_ brolių labai gaila. Neseni 
dar laikai, kuomet Prusno
se lietuviai skaityta šimtais 
tūkstančių, bet nūdien prie 
lietuvystės prisipažįsta ne
daugiau šimtas tūkstančių. 
Kur-gi pasidėjo likusieji? 
Jie žuvo vokiečių bangose, 
aiškiau sakant suvokietėjo. 
Taip dalykams virtus 
mums nepridera nors 
sius Prūsų lietuvius 
bėti nuo ištautėjimo?
gu nieko neįveiksime su 
tais, kurie jau paragavę 
svetimtaučių duonos ir ku
rie jau persiėmę vokiečių 
dvasia, bet pasekmingai ga
lime nuo susigermanizavi- 
mo sulaikyti nors naująją, 
priaugančią lietuvių kartą.

“Vien. Let.” (No. 33) at- 
spaudinta ilgokas straipsnis 
vardu: “Ką mes Prūsų 
lietuviams privalome“. 
Gerbiamas to straipsnio 
.rašėjas, p. Vargomatis pla
čiai, lyginai kokį vaizdą, 
nupiešė apie Prūsų lietuvių 
likimą, ty. pergyvenamą jų 
sunkią kovą su germaniz
mu. Ir lietuviai prieš ger
manizmą 
Trūksta 
Lenkus 
smaugte
kai nepasiduoda, jie ten 
turi nemažą galybę, išken
čia įvairius prispaudimus ir 
persekiojimus. O lietuviai 
panašiai elgties negali, bū
dami dvasioje ir materija- 
liškai silpnesni.

Prūsų Lietuvoje išeina 
keli lietuviški laikraščiai, 
bet jų tik trįs užsiima ir rū
pinasi tautos reikalais. Ki
ti arba pataikauja Vokie
čių vyriausybei arba užsi
ima tikybiniais reikalais.

laikraščiais

ty.- ■

H A

negalį atsispirti, 
aniems spėkų, 
pav. vokiečiai 

smaugia, bet len-

Tautiniais-gi
yra šie:

L “Byrutė”.
raštį išleidžia,

Šitą laik- 
kaip augš- 

čiau paminėta, p. J. Vana
gaitis, Tilžėje. Tai viena
tinis tautiškas laikraštis 
spauzdinamas latiniškomis 
raidėmis.

2. “Jaunimas”. Šį laik
raštėlį išleidžia žinomas 
tarp lietuviij veikėjas p. Vi- 
dunas-Storasta. “Jauni
mas” filozofinės pakraipos.

3. “Allgėmeine Litauisehe 
Rundschau”, leidžiamas p. 
J. Vanagaičio vokiečių kal
boje. Išeina sykį mėnesyj. 
Šis laikraštis supažindina 
kitataučius su lietuvių pa
dėjimu.

Kitų visų lietuviškų laik
raščių pakraipa yra prie
šinga lietuvių tautos judė
jimui. Nekurie jų dar vy
riausybės šelpiami už ger
bimą Vokietijos ciesoriaus, 
visos vyriausybės.

Aišku tatai, jogei lietu
vių tautos palaikytojais 
yra “Byrutė”, “All. Lit. 
Rund. ” ir “Jaunimas ”. 
Tuos laikraščius taigi ir 
pridera visomis jėgomis pa- 

į_.v-stere

minui, jog tokioj pat dva
sioje stengsis “Byrutė” 
išeiti ir pradėjus trejus me
tus sava kelionės. — O pa
sekmės bus be abejonės kas 
kur didesnės, “Byrutei” iš
einant kas savaitę. “By
rutė” visu pasišventimu už
ims kovą prieš viską, kas 
užkenkia lietuvių kilimui. 
Ji pasistengs, kiek tiktai 
ingalėdama, išdirbti kelią, 
kuris ves lietuvius prie tau
tiško supratimo ir savo tau
tos laimės. Ji aiškiai pa
brėš gyvenimo atsitikimus, 
ant kiek jie patyčia lietu
vius ir supažindįs savo 
gerb. skaitytojus su tautiš
ku kilimu musų giminės 
brolių nevien Mažojoj Lie
tuvoj bet ir Didžiojoj Lie
tuvoj, Amerikoje, Anglijo
je, Šveicarijoje, abelnai vi
sur, kur lietuviai atsižymi 
savotiškumu.

“Byrutę” galima bus už
sisakyti Mažojoje Lietuvoje 
prie visų pačtų (Postantal- 
tų), kaina bertainiui metų 
tiktai 50 pfg. be atnešimo į 
namus. Didžiojoje Lietuvo
je metams 3 rub., Ameriko
je metams $1.50. Forma
tas bus padidintas ir išeis 
dviejų skilčių 8 puslapiai 
kas subatą (šeštadienį).

Pradžioje spaliaus mėne
sio išeis pirmas numeris 
“Byrutės” padidintame 
formate.” .

Iš to pranešimo paaiškė
ja, jogei “Byrutė” nuo spa
lių mėn. ims veikti aktiviš- 
kai ir laukiama iš to vei
kimo labai daug ko gero 
Prūsų Letuvoje, ty. Mažo
joj Lietuvoje.

P. J. Vanagaitis kur tik 
neatsilanko, visur pridera 
lietuviams pas jį užsisakyti 
laikraštį “Byrutę”. Tik 
su tokių laikraščių pagalba 
Lietuvoje bus tegalima iš
vysti tikroji šviesa ir musų 
tautos palaima.

Prisidėkime, broliai, prie- 
Prūsų lietuvių atgaivinimo!

Alyva.

IŠ KUR PERKŪNAS GA
LI TRENKTI.

Šiaurvakarinė Afrikos 
kertė ne nuo šiandien persta 
to pavojų, grasiantį Euro
pos ramybei.

Delei savo padėjimo, dė
lei reikalo, koksai tuo sa
vo padėjimu Europai per- 
sistato.

Pirm kelerių metų kaip 
tik per plauką neužgimė 
karas; sandora karojo ant 
plauko, ii* tik Ilgeciro kon
ferencijai pasisekė tas ka
ras sulaikyti.

Bet ne ant ilgo.
Nes vėl tuose pačiuose 

kraštuose apsireiškia kru- 
vena šmėkla.

To nelinksmo dalykų sto
vio priežastimi yra tai, kad 
Morokke kryžiuojasi kelių 
Europos viešpatysčių reika
lai, juo dar labiau, kad Mo
rokko 'guli tokioj žymioj 
vietoj, kurią visi tegali grei
tai pamatyti, o pamačius 
jau neatitraukti savo akių.

Artimiausioji tam kraš
tui viešpatystė yra Ispani
ja, -dar toliau Franeija, o 
paskui Vokietija, kuri per- 
šnipinėjus Europą ir kitus 
kontinentus, trokšdama sa
vo artymo lėšomis pasi
drūtinti.

Kas gali žinoti ką ryt
diena atneš, taigi tegu mums 
ši diena nupasakoja ir pa
aiškina kas nūdien tame 
krašte, Morokke, girdėti.

Taigi Morokko užima 
šiaurvakarinį Afrikos kraš-

jos skiria tik siaura juros 
juosta. ” M

Tenai flora beveik tokia 
pati kaipir Ispanijoj, gyvu
lių karalija irgi nieku nesi
skiria nuo Ispanijos gyvu
lių karalijos, o saulė vasa
ros metu kaip Ispanijoj, 
taip ir ten smarkiai degina, 
kas labai daug gyventojus 
privargina ir pripratina 
juos prie tinginystės.

Skirtumas atrandama tik 
tarp žmonių.

Morokko žmogus nepana
šus į Ispanijos pilietį.

Skirtumas paėjime ir ti
kyboje.

Taigi Morokke turime 
kabilių arba karberį, turi
me maurą ir Nubijos nige- 
rį, bet visupirmu arabą, ku
ris tenai viską apskėtęs ir 
savo rankose laiko to-kraš
to valdžią.

Visos tos tautos išpažįsta 
Mahometo tikybą, bet iš
pažįsta taip fanatiškai, kad 
tame atžvilgy nei pats

Nothing is, denied .to well directed labor ; 
Nothing is everJojSe attained without it. 

—Sir J. Reynolds.

gyvena tikinčiųjų kalifas, 
negali lyginties, bet dar pa
simokinti to viso fanatiš
kumo.

Kiek Morokko turi gy
ventojų, tikrai nežinoma; 
vieni sako pustrečio mili
jono kiti apskaito kur kas 
daugiau, bet vis-gi reikia 
pasakyti tiesą, jogei tenai 
gyventojų skaitlius neišne
ša daugiau keturių milijo
nų. G J

O pagaliau, ikas ten juos 
gali žinoti.

Morokko ■ arabas nemyli, 
idant jis butų skaitomas, 
manydamas, jogei gyvento-r 
jų suskaitymas jam gali 
vieną iš dviejų nelaimę at
vilkti: ar , apiplėšimą, ar 
visišką pavergimą. Taigi 
nuo cenzaus vaidininkų sle
piasi ir nekuomet nepasako 
teisybės.

Nors tasai kraštas guli 
karštoj žemės juostoj, bet 
derlingas.

Ten dera javai, bet dau
giausiai daktiliai, alyvos ir 
apelsinai.

Dera be jokio žemdirbiui 
vargo, o derėtų viskas la
biau, jei valdžia daugiau 
atkreiptų domumo į dirvos 
kultūrą.

Bet valdžia paiso tik vie
no.

Kad pripildžius savo val
dininkų kišenius, kuomet 
sultano kišenius esti jau 
kupinas.

Nes labiausiai tenai sul
tanas nemyli matyti kiše
nių j e dugno.

Taigi anan sužeria visas 
krašto įplaukas, kaip iš ko
kio savo dvaro, o kadangi 
jis yra visų mirties ir gy
vasties viešpačiu, kadangi 
jo ministerial be jokios ten 
reikšmės, tatai veikia, kas 
tik jam patinka. Plėšia, lu
pa ir visus kankina.

Kadangi į jo kišenių daug 
įplaukia, ale krašto reika
lams iš ten atgąl visai ma
žai pašvenčiama-išmetama, 
taigi ir patįs ministerial, 
neturėdami sau atsakančių 
algų, žengia, sultano pėdo
mis ir kiekvienas sau plė
šia viską iš gyventojų.

Ir palaido tokiuo budu 
kraštą didzįaųąioj betvar
kėj, neleidžia kultūrai 
skleisties, kraštui praturtė
ti, Europa matydama ten 
tokią silpnybę, kėsinasi kuo
met nors pasinaudoti, idant 
pakakinus savo neišpasaky
tą godumą.

Taigi už tokį kraštą nū
dien norima sukelti Euro
poje gevąltas

“Giuoso de) mpųdo” - 
.kaip sako italai.

r.
. r

M

4 dieną rugsėjo išpuola Darbo diena arba Labor Day. Vaizdas perstatą, 
kaip Amerikos darbininkai tą dieną iškilmingai ap vaikščioja.

Tarpe Ispanijos, Franci- 
jos ir Vokietijos.

Dvi pirmosios’ viešpatys
tės jau tenai įsirangę, tre
čioji ir-gi užsimanė žengti 
anų pėdomis.

Ir pasiųsta karo laivas į 
Morokko pakraščius, Aga- 
diro uostau, turinčian svar
bų strategikoš padėjimą.

Bet siunčiant tą laivą 
pamiršta vienas dalykas.

Kad už Ispanijos ir Fran
cuos slepiasi dar kas kitas.

Tai Anglija — juros po
nia, the lord of the seas.

Kuri turi reikalą visur, 
kur tik randasi arčiau saus- 
žemio juros.

Taigi Vokietija tuo save 
pasiųstu laivu pažadino iš 
miego Angliją, kuri greitai 
susiartino su Franeija ir vi
są reikalą sumaišė.

Anglija labai greitai vo
kiečiams gali pasakyti 
hands off! ir užgroti savo 
milžiniškomis kanuolėmis...

Delei tų komplikacijų 
Morokke ir sutikmės neį
matoma. Derybos nei šiaip, 
nei taip tęsiasi ir lengvu 
budu gali perkūnas trenkti į 
Europą už... Morokko rei
kalus.

Už svetimą gerą žmonių 
kraujas lieti—labai nedora.

Turgeniev.
ELGETA. 

ma-Ėjau gatve... sulaikė 
ne elgeta, supelėjęs senelis.

Paraudę, užverktos akys, 
pamėlinavę lupos, pūvan
čios žaizdos, nuskuręs švar
kas.

O, kaip begailestingai 
prispaudė vargas tą nelai
mingą sutvėrimą!

Ištiesė į mane paraudu
sią, sutinusią, purviną ran
ką... Gaikeiojo, šaukė pa
galbos.

Pradėjau ieškoti visuose 
kišeniuose... nei jokio pini
go, nei laikrodėlio, net no- 
sinės skarelės nėra... Nie
ko nepasiėmiau iš namų.

O elgeta laukė... jo išties
ta ranka silpnai drebėjo — 
judėjo.

Nesmagus, nusiminęs sti
priai suspaudžiau tą purvi
ną, šlykščią ranką...

— Neprašyk brolau, nie
ko nęturiu, niekuomi nega
liu tau pagelbėti.

Elgeta pažvelgė- į mane 
paraudusiomis akimis, ant 
jo pamėlir.avusių lupų pa-Jjos

sirodė liūdnas nusišypsoji
mas — ir delnu suspaudė 
mano sustingusius pirštus.

— Ką, brolau — praš
nabždėjo — ir už tai ačiū. 
Tai taippat išmalda.

Supratau, kad ir aš 
vau išmaldą nuo savo 
tureio brolio.

ga- 
be-

SAKMĖS IR MINTIS.

Kuomet paikas ima pus- 
ties, apturi juoką ir panie
ką.

Daug nelaimių žmogui 
grasia ir persekioja, bet nei 
viena tiek, kiek bloga mo 
teriškė.

Apsileidžiusiam gydyto
jui sergantis numiršta pirm 
laiko.

Mokėti tylėti yra sunkes
nė dorybė, nei mokėti kal
bėti.

Moterįs pas vyriškius 
daugiausiai brangina sekre
tus, nes geriausiai žino, 
kaip tai sunku tylėti.

Nedėkingas žmogus 
linkęs prie didžiausių 
teisybių.

yra 
ne-

Kas myli paklusnybę, my
li apšvietimą; išmintingo 
širdis ieško mokslo.

Kas daugiau pažįsta svie
tą ir žmones, tasai protin
gesnis.

“Žmogus yra geras, 
žmonės yra blogi” — 
kino Rousseau.

bet 
aiš-

Pinigų gausybė gobšiams 
dargerklių neuždaro, bet 

praplatina.

HUMORAS

Buna ir taip.
— Tai ką-gi aš tau turiu 

pažymėti paliudijime?
— Tegu ponia parašo, jo

gei pas ponią išlaikiau išti
sus metus.

— To visiškai pakaks.

— Kaip gali paduoti ran
ką tokiam vagiliui?

— Nes kol laikau jo ran
ką, tai esu^L^s, kad jis 

i neįukiš mano kišenini).

Neišmintingas klausimas.
— Ar tau kas kuomet 

nors išpažino savo meilę?
— Žinai, jog tai labai ne

išmintingas klausimas. Jei 
kas but išpažinęs, nebūčiau 
buvus ligšiol mergina.

Kasžin, ar nesigailėsi?
Ponas Šeškinis turi šliu- 

bą 10 vai. ryte. Kurpius 
su čeyerykų pasiuvimu su
sivėlino vienu pusvalandžiu. 
Ponas Šeškinis kurpių -kei
kia, siunčia perkūnijas ir 
žaibus ant kurpiaus gal
vos.

Kurpius: — Tiktai ra
miau, manasis pone. Pra
ėjus metams kasžin ar ne
pasakysi 
pius butų suvėlavęs dvie- 
mis valandomis, jei bučiau 
nemęs šliubo, o kaip tai bu
čiau buvęs laimingas! Bet 
gailestis jau bus nederanti,

Jei tasai kur-

Geras patarimas.
— Senai jau bučiau per

siskyrusi su savo vyru, ale 
kad turime tris vaikus, ne
žinau, kaip čia juos pasida
linus.

— Tai palaukite ketvirto, 
o tuokart bus galima leng
vai pasidalinti.

Teisme.
Vienas anglas patrauktas 

teisman už dvipatystę. Be
sitęsiant bylai teisme atsi
rado ir trečioji jo pati. Už
sirūstinęs teisėjas paklausė 
apkaltintojo:

Lig koliai tamsta dar ve
si?

— Kol nesurasiu sau at
sakančios pačios — atsakė 
anglas.

Pakanka metavonės.
„Vienas jaunas vyrukas 

pirm šliubo priėjo išpažin
ties. Grįždamas namo at
siminė, jogei jam kunigas 
nepaskyrė metavonės, tatai 
išnaujo sugrįžo pas ktmi- 
g?-

— O kas tamstai iš me
tavonės — atsakė kunigas 
— jei vedi? Ar tai dar ne- 
pakaktinai metavonės?

Gera širdis.
Motina: — Turi gerą šir

dį, mano sūneli, jei šitam 
aklam žmogui davei obuolį. 
Bet ko dar lauki?

Jonukas: — Norėčiau ži
noti, ar tasai aklas pama
tys kirminą tame obuolyj.
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ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

UŽBAIGA.
Praėjo penki metai nuo nukryžiavimo. Estera 

Ben-Huro pati, sėdėjo viename kambaryj puikios vil- 
lės prie Misenum. Buvo vidudienis; karšta Italijos 
saulė metė spindulius ant rožių ir vynuogių darže. 
Viskas, kas tik buvo aplink Estera, buvo rymiška, apart 
jos rūbų — dėvėjo mat Izralitų rubus. Tirza žaidė 
su dvejatu vaikų ant išskleistos prie Esteros kojij 
liūto odos; užteko tik dirstelt į juos, kad pažinti kieno 
jie buvo.

Laikas švelniai apsiėjo su patogumu Simonide- 
so dukters; šiandie buvo dailesnė nei 
liko mat villės šeimininke ir atsiekė 
išsipildymą.

Bežiūrint mums į tą laimingos 
veikslą, įeina tarnas ir sako:

— Ariume yra moteriškė, kuri nori kalbėti su 
jumis.

— Tegul įeina. •;-*,■
Nepažįstama įėjo; Estera pakilo pasitikti jąją,

atsi-

Nevisai švarus dra- 
kad perėjo sunkius

norėjo prakalbėti, valandėlę paabejojo, paskui 
traukdama tarė:

■— Kadaisia pažinojau tave... Esi...
-— Iras, Baltazaro duktė.
Nusistebėjo Estera iš jos drąsumo, bet vis gi 

liepė paduot jai kėdę.
— Nemisliju apie atsilsį — tarė šaltai Iras — 

tuojaus einu.
Žiurėjo viena į kitą. Žinome, kad Estera buvo 

daili moteris, laiminga pati ir motina. Puiki Egiptie
tė turėjo dar šiek-tiek savo gražybės, bet jos veidas 
atsimainė, akįs nustojo savo spindėjimo ir gyvybės, 
raudonumas dingo. Lupos su reikšme cinizmo ir nuo
žmumo darė jos išvaizdą sena, 
bužiai, apdulkėję sandalai reiškė, 
patyrimus.

— Ar tai tavo vaikai?
Estera pažiurėjo į ją su 

sojimu.
— Ar nenori pažaisti su jais?
— Nugązdinčiau juos — atsakė Iras, prisiartin

dama prie drebančios Esteros. — Nesibijok — pridūrė. 
—- Pasakyk vyrui nuo manęs, kad jo priešas jau ne
gyvas, kad aš sava ranka jį nužudžiau atkeršindama 
už nelaimę, į kurią jis mane įtraukė.

— Jo priešą... nužudei?
— Taip, Messalą — pasakyk jam, kad už piktą, 

kurį norėjau jam padaryti, puolė ant manęs taip sun
ki bausmė, kad jisai pats pasigailėtų mano vargo.

Esteros akįs apsiašarojo, norėjo raminti ją.
— Nenoriu nei ašarų, nei pasigailėjimo; pasa

kyk dar jam, kad supratau, aure, pervėlai, kad Rymio- 
nis gali būti išgama. Lik sveika!

kambario, Estera išbėgo

— Norėčiau ko — tarė.
Estera tėmijo į jos akis ir greitai atsakė:
— Padaryk, kaipo nori. .
Iras prisiartino prie Vaikų, atsiklaupė ant liūto 

odos ir bučiavo juos. ’’i
Pamažu pakildama, jausmingai žiurėjo į juos, 

paskui apleido’ kambarį be žodžio atsisveikinimo. Ėjo 
skubiai ir tyliai ir dingo pirm, nei Estera apsižiūrėjo.

Išgirdęs apie tąi Ben-Huras persitikrino, kad 
jo prileidimas buvo teisingas, jog Iras apleido tėvą dėl 
Messalo. Žinodamas, jog yra nelaiminga, visur jos 
ieškojo, bet veltui, nuo to laiko nei jos mayta, nei gir
dėta. Melsvos jurų vilnys, ką taip puikiai blizga nuo 
saulės, turi savas slaptybes. Kad butų suteikta joms 
kalba, gal galėtų šį-tą pasakyti apie Egiptietės likimą.

— Žinau, kad daug gero padarei bažnyčiai An
tiochijoje. Dabar kartu su didele šeiko dovana atei
na žinia apie persekiojimus Ryme. Ar gi tai nėra Ap- 
veizdos surėdymų ir ar neatsidaro nauja darbui dir
va? Reikia, kad tikybos šviesa neužgestų šostapilyj.

r— Ką turiu daryti, kad ją praplatinti?
— Klausykie, yra du daiktu, kuriuodu patįs Ry- 

mionįs godoja — žinau tik apie du — godoja jie pele
nus numirusiųjų ir jų palaidojimo vietą. Nevalia tau 
pastatyti Dievui ant garbės šventinyčią ant žemės, 
pastatydink ją po žeme, ir slėpkie ten nuo išniekinimo 
ląvonus tų, kurie miršta, tikėdami į Prisikėlimą.

Toji kalba sujaudino Ben-Hurą.
— Tavo užmanymas gražus, ir ilgai netrauksiu 

jį išpildyti. Laivas, kuris atvežė tą žinią, rytoj išvež 
mane į Rymą. — Atsigrįžęs į Malluchą pridūrė: — 
Buk pasirengęs, nes ir tu važiuosi — tegul užkrau- 
ja laivą.

— Padarysi gerai — tarė Simonides.
— O tu, Estera, kaip tu misliji?
Moteriškė uždėjo savo ranką ant Huro peties 

ir tarė:
— Taip geriausia patiksi Kristui; daleiskie, my

limas, ir man važiuoti drauge ir tau pagelbėti.
Jaigu kuris jūsų, mano skaitytojai, atlankys Ry

mą ir nusiduos į švento Kalikso katakambas, kurios 
yra senesnės už katakambas švento Sebastijono, pa
matys, kas dėjosi su Ben-Huro turtu ir su dėkinga šir
dimi atmįs jį.

Iš tų palaidojimo vietų kilo Krikščionybė ir su
griovė stabmeldišką Rymą.

"KATALIKO” AGENTAI

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GEFERALISKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

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

Jonas M. Tananeviče, .
“Kataliko” leidėjas.

P. Andrius Jureviče mėsą keliau
jantis agentas po visą Chieagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukoriškus darbus.

“Kataliko” Išleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
• Av-

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

WILKES-BARRE, PA.
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh
A. šeškeviče, 501 New Grand
W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.

Simonides sulaukė gilios senatvės; tiktai de
vintais metais Neronui viešpataujant pertraukė taip 
ilgai vedamą Antiochijoje pirklystę; ligi galo buvo ge
ros širdies ir gerai jam vedėsi.

Tūlą vakarą tais pačiais metais Ben-Huras su 
savo šeimyna sėdėjo ant stogo ano, taip gerai mums ži
nomo namo Antiochijoje, ir tėmijo į paskutinius dar 
neparduotus laivus, besiūbuojančius ant Oronteso Vil
nių. Po tiek metų po Nukryžiavimo, kiek jje apturė
jo malonių! ir vieną gilų skausmą, kuris- palytėjo tą 
laimingą giminę, dar apsaldino tikėjimas. į Prisikėli
mą, nes kad Huto motina turėjo keliauti pas tėvus, 
negailavo jos, kaip tai daro stabmeldžiai, ką neturi 
vilties. - :

Stovintis prie krašto laivas atvežė naują žinią 
apie Nerono persekiojimą krikščionių Ryme; taigi kal
bėjosi apie tai, kada įėjo Malluch vis dar jiems be
tarnaująs, ir padavė Ben-Hurui ryšelį. ... ..

— Kas tai atnešė? — užklausė tas-^pažiūrėjęs.
— Arabas. ....... -
— Kur jisai?
— Klausykite — tarė Ben-Huras į Simonidesą, 

skaitydamas:
“Aš, Ilderimas, sūnūs Ilderimo Gerojo, šeikas 

mano giminės, į Judą, Huro sūnų.
Žinok, mano tėvo drauge, kaip tave mylėjo ma

no tėvas, kaip perskaitysi šį laišką. Jo valia yra ma
no noru, ką jis davė, yra tavo. Ką atėmė nuo jo Pur
tai baisioje kovoje, kurioje jisai žuvo, atėmiau podraug 
su šiuomi pergamino ryšeliu ir pilnu surašu gentkat- 
tės anos Miros, kuri buvo motina taip daugelio žvaigž
džių. Ramybė tau ir taviškiams. Tas tyrų balsas yra 
balsas Seiko Ilderimo

KATA LIŪGAS
Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų;

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių 
koj ir Lietuvoj.
No.
1 GRAAIATIKA. Trumpa 

Kalbos Gramatika” del 
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit!. Ji paranki 
ir tiems kurie not i gerai išmokti 
lle.tuvišką kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drntuose audekli
niuose apdaruose 50c.

13 APSIRIKIMU KOMEDIJA. At.
sitikhnas iš Amerikoniško gyveni
mo. II. Slenkievič. Išguldė Lap- 
čaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina ........... 16c.

14 BROLIS m SESUO. Apysaka.
Parašė Valkas. Labai užimanti 
šią dienų atsitikimą apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lle- 
tuviul-tėvynainiui. Pusi. 
Kaina .......................................

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

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

3

Tai sakydama išėjo 
paskui ją šaukdama:

Nepažįstama įėjo, o Estera pakilo pasitikti aną.

— Palauk, prašau, palauk mano vyro; jisai ne
pyksta ant tavęs ir ieškojo tavęs visur. Pasilikie, bu
sime tau draugais męs krikščionįs.

Bet Iras atsakė:
— Palik mane, kuomi esu, kuomi norėjau būti, 

neužilgo viskas pasibaigs...
— Ar neturi jokio reikalavimo — klausė Estera, 

— kurį galėčiau išpildyti?
Egiptietė stojosi švelnesnė, lyg nui^Įypsojimas 

pasirodė ant jos lupu ir įdomiai pažiurėjo į vaikus.

Moteriškė uždėjo savo ranką ant Huro peties...
Po to Ben-Huras išskleidė ryšelį pageltusio, 

kaip lapas, papiruso, o darė tai atsargiai, kad nepa- 
gadyti rašto, ir skaitė:

“Ilderimas, vadinamas Geruoju, įr suųų, kuris 
užims jo vietą.

Apimsi viską, ką turiu, dienoje, kacįą užimsi ma 
no vietą, apart Paimu Gojaus ties Antiuchija; tą 
apims Ben-Huras, kuris, pridavė mums tiek garbės sa 
vo pergale cirke. Tas tegul buna nuosavybė jo ir jo 
giminės ant visados. Nedaryk gėdos savottėvui.

Šeikas Ilderimas Gerasis”.
— Ką sakai ant to — užklausė Simonideso 

Ben-Huras.
Estera dar kartą perskaitė raštus, Simonides il

gai mintijo, pagalios tarė:
Geras ir malonus buvo tau Viešpats iki šioliai, 

ar nebūtų laikas sutvarkyti kasdie didiuantįsį turtą?
— Senai jau nusprendžiau dalį turto atiduoti 

tarnystai Davėjo visų gerybių. Klausiu tavęs tiktai, 
kaip turiu tai padaryti,* kad tas nueitji ant garbės 
Augščiausiojo|

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

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

NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Moksiainems Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chresto natljos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pin.. 148. Kaina Arnotuo
se apdaruose ..............................  65c.

šVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valaneauskas. 
Trečias su pataisymu Išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprant imai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose .......... 50c.

BELETRISTIKA.
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’. 
24. Kaina ................................... tOc.

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

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. 'Parašė Br. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
Ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ...........................7............. 25c.
Ta pati apdaryta ....................... 50c.

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

2 APSAKIMĖLIAI. Keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir 
išvertė Siūlelis, Pusi. 75. Kai-

15 CIECORIUS DOMICIJONAS 
KASĖJAI KATAKOMBOSE.
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecorlui Do- 
micijonul. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
boiuis vjidiaamus, kurie Ir šian
die dar tebrandari Ryme. Pusi.
217. Kaine ............................... 35c.
Ta pati apdaryta  .............50c.

76 DANGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią įtekmę tori viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina tiOe. 
Ta pati apdaryta ............... 75c.

17 GELŽKELIS. Pagal svetimus
rašinius parašė K. Stiklelis. Ola 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkello 2-nglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ........................... 10c.

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

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
pasibudinimas prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties^ Jėzaus Kris
taus. Pusi.

20 GULIVERO KELIONĖS į neži
nomas šalis. ~__*.Z T.
Y: a tai laba’ puikus ir juokingas 
aprašymas apie r.sitlklrius ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imant. ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais; Pusi. 
98. jKaina ...... ..........A. 50c.
Apdaryta ........................ 75c.

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikiu pasi
skaitymų ypatingai apie Liat-t- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug g_e- 
niįal’škų minčių apie vargdienių, 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina ..

22 HUMORAI'. IR SATYRĄ. * ' -• 
taisė P. B. Puikiausia * ’?*■’ • 
Kalboje humoro ir pajuokos Kny
ga. Jei bi si nulindęs paimk tą 
knygą, o ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina .......... ................. 53c.

23 KABĄT.Ąfj, arba Salamono Bu
klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio gru-

* delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.
24 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS

AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitverė 
šiandieninės Jungtines Valstybės. 
Pusk 35. Kaina .......................... 10c.

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

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

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

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

J. M. TANANEVIČE

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

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis, 1032 N. Washington s L

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

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

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

Waicenavicze, 26 River St.

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. River St

V. J. Kiželis, 401 So. Ave.
DU BOIS, PA.

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

WORCESTER, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding 

Paltanaviče, 15 Millbury

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

Jos. Rickis, 781 Cliford

St
St

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

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

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

“Aušros”

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.

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

St.

St.

St.

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

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

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

CHICAGOJE, ILL.
J. Tauuuevicze, 670 W. 18 St.
J. Valaskas, 345 Kensington A v.

M. Kaltis, 1607 N. Ashland Ar.

SO. BOSTON. MASS.
Mikalauckas, 248 — 4

NEW HAVEN, CONN. .
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkus, vii - Its

M.

P.

P. St

St

st

. BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sta
ll. P. Miszkinis Co., 25 Arthur
John J. Ramanoskl, 735 Ames

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

LAWPENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, Oak

LOWELL, IIASS.
Stakeliunas, 69 Charles

NEW HAVEN, CONN.

St 
st

st

st

st st

st

8



KNYGOS MOKYTIS MGLIŠKį KALBĄ.

KIŠENINIS

_

JONAS M. TANANEVIGZE, <2^AS°O MORG.AN &

ŽUaVNĖLIS

lIETIhiSMI-IKUSltt 
n

MtllSUI-lIETIffljUS

j Kaina.. .
1 Apdaryta

j Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.

ZALGIRIAIS

i#

EXCELS.OR WATCH CO.
904 Atli.iaeum Bldg, Chicago, Ill,

PARMOS! FARMOS!

m.

Katama

I po 
Ne-

rašo.

HUMORAS IR SATYRA

The Scholl Sheet MeUT & Mug Co.
UZDEDi ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

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

4080-82 Archer Avenue Chicago, Ill-
Szaka 303S Archer Ave. Tel. Drover 1323

Labai linksma knyga

Telephone Yards 3547 M

K. MAKAREVICZE

LZLAIKO —> . , ■ . ■ . ■ * 
puiku SALI U NA

Labai gareli ariolke’.e, szaltas bavarskas 
alelis ir puikus Havanos cigarai,

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

užsirašyti.

DR. A. L7GRAIČUNAS 
LIETUVYS SYOYTOJAS

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL.

H5HBS5

■ ~4.' - ' -KES

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster o? 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. TANANEVIČZ,

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

I Broliai neeikit pas žydą < *
Mes siuvant Siutus ir Overkotus, kvarbuo- t 

jam cystinam ir prošinam, teipgi ir moteriškas 1 
(naujausios mados). Turiu keletą lotą ant par- 1 

d? davimo pigiai; užrašau "Kataliką ir atnaujinu. 
J? Čia galima gauti knygą ir paveikslą. (
| KAZ. KUCZIN8KAS, i

1Wta, h.;

Štai proga įgyti žemes tarp 61 lietu
viško farmerio. čionais Lietuvių ko
lonijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo Žemes’’ . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių npių'ir gana žu
vingų upelių, žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės.. Kaina $10.00 už 
akerį ir brangiaus. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
>eacock Lake, Co. Michigan

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”. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori 'pasilikti Jungtiniu Amerikos 

Istybiu piliečiais. Labai naudinga knyga.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipį)

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

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimokiniram skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis parengtas 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi- 
kalbčti kasdieniniuoše savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina............25c

Rankrediš. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Eankvedis" ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 

i Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
j Kaina................'.......................   $1.00

$1.25

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

Prancūziškos sku reles -jųšdarucse.. .$1
Audekliniuose apdaruose..... ....75c‘-
Užsisakydami kokią nbrs knygą visa

da adresuokite: . •

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
LS SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenejusias. Jei kiti jus neišgydo nųcikit pas ji, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

Nedčliomis 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., 

e Chicago, Ill.
Tol. Yards 173o.

Lifetpyi$fcas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus.- Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia mokios Todčs arba pagalbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siū del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo romus 
del pakeleivingų žmonių.

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

DR. J. L. ABT
Easekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

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

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

Telephone Canal 37

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienoje spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, knj prgra- 
žįntų kiekvieno lietuvio štubą.

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318. me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant. 
kelių, paduoda jam duoną-ir raktus 
Miera £2x28. ’ xia.ina . . ..30c

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

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

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

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

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

I Telephone Canal 285 ■
I KAZ. KATUTIS |
I L1ETUV1SZKAS ORATORIUS g 
S Persamdo kereczins ant B
| pagrabų, veselijų ir tt. g
9 668 W. 18th St. Chicago, Ill. I

>£•■’7 . ' ■

■t' I ■

Geriausias Rankvedis Išsimokinimui
į ANGLIŠKOS KALBOS*

Jos vardas yra.’

1 “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

ras neturi narvines. Pakeleivingi 
t.’ga a.oilankj prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails, ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,

3200 Auburn Av.

; Labai gražus keturiose spalvose ■ 
Jubitejinis paveikslas ;

T „KOVA TIES i 
f

Didumo 14x24 coliai. <
Šitas paveikslas — tai re- Į 

tenybė, tai jubilėjinis 500 • 
metų sukaktuvių išleidimas 1 
kovos lietuvių ir lenkų su j 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- j 
liotas garsaus teplioriaus J. J 
Mateiko. Jis perstai o D. L. j 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 4 
Jagailos kovą su kryžiuočiais I 
1410 metais, kuomet kryžiuo- j 
čių galybė galutinai sumalta i 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- i 
veikslas išleista turtu ir spau- ' 
da “Kataliko”. ‘
Tokio paveikslo niekur nega- I 

įima gauti. Pageidaujamą, i- j 
J > dant tasai jubilėjinis paveiks-. < 

s r1

B

B 
i!

UYRŪSIRJUm MĖNESINIS LAIKRASTIS

110-ta diena kiekvieno mėnesio.
lųoja $1.00. Kas rlori sočiai prisijuokti

Jtuvią politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi- i 
Pavirš numeris tik 1Oc. ; ■ . j

Už padienius numerius galima siųsti ir markėmis.
■ Laišk'tih rašydami? ^visuomet pa- j

dėkite toki adresą:

^WasrpaBLSo.
3244S.M0RGANST.

CHICAGO1ILL

las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
iėjus. . t
Parsiduoda labai pintai..Perkant “Ka
taliko” redakcIĮoĮc, ant vietos, pa- 
veikslas lešuo]a tik 25Č. Su prislun-
ttmu In kitus miestus,,30c. Klien
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite 
J “Kataliko” išleistojo vardu: 

i J. M. TANANĖVICZE 
į 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

—Z IM- 23 AKMENŲ
gEležinkelič 

Kjgįįy LAIKRODĖLIS/:.
■ ■’ C Vyriškas ® arba

moteriškas' laik- 
rodėli.; gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai' visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, Ja- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie, turi dabo.ti 4ai- 
ka. Spėijališkrs pasiųlijiinas. . Mes 
nusiusime šitų laikrodėlį kiekvienam 
C. • 6. D. už $5.75 ir ėspreso kastus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent - U:’ jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis .ovanr.i prie lail-odęlio.

Klauskit 
. Ch open 10c 

W ciSanb nes
padirbti iš 

- ' geriausio
; tabako.
JOS. BARTKjOWIAK 

išdirbėjus 
4934 So. Paulina !; Št.,', Chicago, Ill. 

Phone Yards 4154.

Russian-American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

liy2 d. į Libava
III klesa $30.00
II klesa $47.00
I klesa $62.00

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.

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

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

Ashland Av., Chicago, Ill.
I’irmutinis lietuviškas išdirbėjus, 

visokių minerąliškų - 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALE, PARŠO, SALSERIO
IR OBUOLINĖS SAIDĖS

NAUJA DAKTARIąRA KNYGA. . 
r ' : DAKTARAS jKIfpNIŲJE,

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 

jgr.ažiai apdaryta ,?u auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
da po 1 dol. Tą kpftgą gali gauti 
dovanai užsirašydamas, “Kataliką” 
: at metų mokėdamas* Iprenumeratos 2 
dol. musų .geatui.

M. jc'ALTANAVIČE
51 Milbury Sti, -X Wortestef,';'MaBč.

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų li
gas.
Valandos; nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4. ir 
uųc 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS .

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas maac atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alū, geriausią 
viną 4r, ruginę DEGTU1!?, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris .pas mane 
atsilankys, tai' bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

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

‘ ’ Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av.
,,. arti Paulina St.

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

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

f LIETUVIS KRIAUCZIUS 0 
k - 111 ; .... .....

- Siuvu visokias yyriszkaa drapanas 
sr kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 
|\|įdos Siutus: Meldžiu ėzėlpt tautietį, o 
Išbusite ąžgaąėdinti.. Turiu:daugelį-vi 
S :: šokią ceikią;. priegtam senas drapa• 

czystijuį skalbiu; taisau ir kvar- 
fcbttoju.. Meldžiu kreiptis po antraszu:

‘—c------.---------- :------ --------A-» .. .__<____ -___- •' '

238 Slocum St. Kingston, Pa. §J. - rAi

kontraktierrus
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus Užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pi. Chicago, III. 

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

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

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

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti km 
medžią pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtą centą, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilną statinią “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginą!

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiązdamas adresuok taip:

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

Kas atsiųs .'įil.00, gaus tai juokingą kny^'ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

i

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

9



Schmidt.

Kaina

Dr. G. M. Glaser

1906 m. Pus). 81.

PASAKOS

1904.

šias keturias pastarąsias

n a

Flaman- 
Vertė J. 

Puiki pa-

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

tos kovos paveikslas.
Kaina .........  $2.00.

dainelėmis. 
............. 25c.

EO IŠGULDYMAS SAPNU. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1895 m. Kaina ................. 100,

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

IB BEBNAS. Parašė

98 LIETUVIŠKOS 
Surinko Dr. J. Ba- 

Chicago, III. 
šioje pasakų dalyje

PASAKOS
Surinko Dr.'J. Ba- 

Dalis I. Chicago, Ill.

95 KABES LAUKUOSE. (Kareivio 
atsitikimai). Parašė 
Garšin.

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

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

Vsevolod
Vertė A. L-lis. Labai už

imanti apysaka iš laikų karės mas
kolių su t.irkais. Chicago, Ill.

~ Kaina .... 20c.

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

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

67 GRAŽI VAIKŲ" KNYGELĖ, Vii- 
siuje, 1891. Telpa čia 25 gražios 

' pasakėlės, surašytos del Lietuvos 
J vaikelių. T-V~I ... ,. 

"? skaitymui
Labai naudingos pasi- 

. jaunuomenei. Surašė 
. kunigas kanauninkas Krištofas 

—--i. Pusi. 53. Kaina .. 10c.

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

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

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

skani a-
rlelkair

KATALIOGAS KNYGŲ,

68 GRABNYČIŲ ŽVAKĖ.
drų Tautiška Pasaka.
B. Tilžėje. 1901 m. ____
sakaitė apie tūlą ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo. Pusi. 31. Kai
na.................................................. 10c.

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

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

72 GYVENIMO VAIZDELIAI. Chi
cago, III.' šioje knygelėje telpa 
sekančios devynios gražios pasa
kaites: 1. Atsisveikinimas, 2. Va
gis, 3. Kas kaltas? 4. Gatves Vai
kai, 5. Paparčio žiedas, 6. Miško 
Sargas, 7. Signalas, 8. Keleivis,
9. Būvio Esvbė. Pusi. 99. Kai
na .............................................. 15c.

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

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 stebuklingą Dievo surė
dymą ,kaip Jis geriems užmoka ge
ru, o blogiems piktu. ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

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

77 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio, ir apie Petrą Kareivį 
Grapą . Visokie atsitikimai, nu
liūdimai ir linksmybės, laimės ir 
nelaimės su atmainoms be skurs- 
tant ant šio svieto. Tilžėje, 1907 
m. 'Labai gražus aprašymas. Pusi.
48. Kaina ..................  15a

}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 ..... ............ 50a

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ- BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, Ill. 
1903 m. šioje knygoje surinkta 
daugybė įvairių gražių pasakų iš 
senovės liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklą, apie 

•giltinę, marą, cholerą; apie dva
sias (dūšias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa- 
nevėžyj — pagal panevėžiečių tar
mę; Šiauliuose — pagal šiauliečių 
tarmę; Suvalkų gubernijoje — Su
valkų tarmes; Prūsų Lietuvoje — 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie senių padavi
mus ir jų prietarus. Pusi. 470. 
Kaina ...................................  $1.5ft
Ta pati apdaryta ..........      $2.00

U Iš MANO ATSIMINIMŲ. Pa
rašo D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
don parengė D-ras J. Basanavi
čius. (Su autoriaus paveikslu). 
Platus bijografiški apipasakojimai 
nekuriu Lietuvos vietų, 
naudinga knyga. 
1905 m. Pusi. 301.

Labai 
Chicago, UI. 
Kaina .. 75a

KALA VIJOS
Para-

Vertė V. Staga- 
Plymouth, Pa.

E2 IŠ PO BUDELIO
ir Kajimas. Dvi apysakos.
šė M. Cerneda.'
ras. Plymouth, Pa. 1894.
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. Pūki. 23. Kaina .... 5a

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

65 JUODAS PERLAS. V. Sardon’o 
apysaka. Shenandoah, Pa. Labai 
užimantis aprašymas. Kaina 15c.

Surinko J. 
1900 m. La-

86 J UKų KNYGELE.
K. Shenandoah, Pa.
bai dailus surinkimas visokių juo
kingų apsakimėlių.
Kaina ...........

Pusi. 95. 
........ 15c.

B7 KAIMINŲ PAŠNEKA. Parašė
J. Vilniuje. Gražus aprašymas iš 
lietuvių kaimiečių gyvenimo. Pus
lapių 18. Kaina ........................ 5c.

18 KAS KALTAS? Apysaka iš mu- 
.. — Parašė A. V. Vilnių- 

apsakymas iš Idetu- 
gyyenimo; apie gu- 
Pūsl. 27. Kaina 10c. 

sų dienų.
je. Gražus 
vos sodiečių 
žynes ir tt.

C9 KĖKŠTŲ SIMAS. Ūkiška Apy- 
' saka. ' Parašė Mėnaitis. Plymouth, 

Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkus. Pusi. 40. Kaina .... 10c.

90 KRYŽIOKAI, istoriškas aprašy
mas. Henryk Sienkewicz. Lie-

' tuyiškai išguldė Jonas B. Smelste- 
n's. Tomas I ir II. Mahanoy 
City, Pa. 1902 m. Yra tai pui
kus aprašymai iš laikų karionęs 
lietuvių su kryžiokais laikuose D; 
L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai-
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pūsi.

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

91 KRYŽIOKAI. Tomas III, IV ir 
V. Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur labai 
dailiai aprašyta karė lietuvių su 
kryžiokais po Žalgiriais (Gruen- 
waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai sumušė kry
žiokus ir panaikino jų zokoną. Jo- 

. je yra ir 
Pusi. 1034.

92 KRAUJO. SĖJA. Apysaka iš 
laikų kares Maskolijos su Japo
nija. • Parašė Waclaw Žmudzki, 
lietuviškai išvertė V. • Stagaras. 
Dviejuose tomuose. Apysakoje ap
rašyti mūšiai ant žemės ir ant jū
rių. Viskas aprašyta taip aiškiai, 
kad rodoą viską matai savo aki
mis beskaitydamas ją. Kraujo 
Sėja yra viena iš naudingiausių 
skaitymui knygų. Shenandoah, 
Pa. 1906—1907 m. Pirmas tomas 
pus. 289. Kaina ................ $1.00.
Antras tomas pusi. 246, Kaina $1.00.

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

96 LIETUVIŠKOS
YVAIRIOS.
sanavičius.
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 ................ $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

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

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

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

100 LAIKRODININKO ATMINI
MAI. Pasak Frank Erkman— 
Šatrijaną sutaisė S. M. ’ Paveiks
lėlis iš Napoleono I. paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago, DJ. 1907 m.

■ Labai gražus ir užimantis apra
šymas. Pusi. 44. Kaina .......... 15c.

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

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

103 MIŠKAS VIS S MARKI AUS 
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo
je. Kaip' kaimiečiai, nesulaukda
mi nuo valdžios jokio pagerinimo, 

: padega girias.' Brooklyn, N. Y.
1909. Pusi. 32. Kaina ...... 10c.

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

105 MORKUS IR AUBELIJONAS.
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 ....i....................  20c.

109 OLGA LIUBOTAVIčIUTĖ.
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų.
Parašė M. Stepniakov.
Stasys Kirvis.
40. Kaina ..

Vertė
Chicago. Pušį. 
.................... 10c.

110 PAMOKSLAI
NIŲ. Kun. A.

GRAŽIŲ ŽMO- 
______ , Totoriaus. La

bai’gražios ir pamokinančios pa
mokinančios pasakaitė*. Shenan
doah, Pa. I860. Pud. 95. Kai
na 60c.

Ui PAJUDINKIME VYRAI ŽEMĘ. 
' Apysak'a. Parakė Vengriškai Mau- 

rikis Jokai ,o trumpai perpasako
jo lietuviškai A-iš-B;.. Puiki apy-' 

f saka apie tautišką atbudimą ven
grų. Knygutė verta perskaitymo 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėje. 
J892j Pusi, 103, Kaina ,, ,> gOc.

112 PASAKA APIE KANTRIĄ 
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antoniaus, kuri per dvidešimt du

* metu vaikščiodama po svietą dau
gybę bėdų ir vargų kantriai išken
tėjo. Antras pataisytas spaudi
mas. Chicago. 1906. Labai už
imanti apysaka. Pusi. 66. Kai
na ..... ...........    20c.

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

114 PALANGOS JUZE. Parašė vys- 
į kūpąs M. Valančius. Ketvirtas, 
: pataisytas leidimas. Tilžėje. 1902.

šioje knygelėje telpa keliolika gra
žių apsakymėlių su dainelėmis. 
Pusi. 132. ~ '

115 PONAS
'• Grovas L. N. Tolstoi.' Į lietuviš

ką kalbą vertė Jonas Beržinis. Chi
cago. 1906. Puiki apysakaitė iš 

. gyvenimo maskoliškų kaimiečių; 
■ žingeidi norinčiam susipažinti su 

buviu ir sąlygoms gyvenimo mas
koliškų kaimiečių; ji verčia skai- 

; tytoją jausti drauge su. vargo pris- 
' lėgtais žomnčms. Pusi. 64. Kai

na ........................................... 15c.

116 PATARLES IB DAINOS. Su 
rašė nuo žmonių Mečius Davainis 
Silvestraitis. Tilžėje, 1889. Jo
je telpa kelios gražios užimančios 
pasakaitės ir dainuškos. Pusi. 30. 
Kaina .......  10a

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

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

122 QUO VADIS. Parašė Henryk 
. Sienkiewicz. Lietuviškai vertė V. 
; Stagaras. Labai graži apysaka iš

laikų Nerono viešpatavimo, kada 
buvo didelis krikščionių prispąųj 
dimas. Apysaka atspaudihta tri
juose tomuose. Shenandoah; Pą._
Tomo pirmo pusi. 278. Kaina $1.00.

123 Tomas antras pusi. 224 . ...«^$l,00_.
124 Tomas trečias'.jpųšl/^02
125 ROBINSONAS KRUZlŪS-arba'"
* pasekmės nepaklusnumo. Morališ

ka, versta iš lenkiško. Antra per-
■1 taisyta laida. Chicago, 1903. La

bai užimanti kaip jaunuomenę, 
taip ir suaugusius. Pusi. 83. Kai
na .............. "... i..

128 SAUSIO DEVINTA, šioje kny
gelėje yra plačiai aprašyta apie

- Petrapilės darbininkų sukilimą ar- 
išbadėję minios ėjo maldauti nuo 
caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius 
išžudė. Labai graudingas aprašy
mas. Parašė Maksim Gorky. Ver
tė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908. 
Pusi. 40. Kaina ....... ........    15c.

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

131 TALMUDAS ŽYDŲ su priglau
dimu knygelės ‘ ‘ Musų žydai ’ ’. 
Ketvirtą kartą išspaustos žemai
tiškai Vilniuje 1861. Pusi. 52.

. Kaina............................................ 10c.
132 1001 NAKTŲ. Arabiškos Isto- 

: rijos. Perdėjo lietuviškai D. T.
B. Trečias išdavimas. Mahanoy 
City, Pa. Šioje didelėje knygoje 
telpa daugelis įvairių labai juo- 

.'kingų pasakų, kurios užims, pamo- 
• kįs ir prajuokįs kiekvieną žomgų.
Turėdamas šią knygą linksmai ga
lėsi praleisti ilgus rudens ir žiemos 
vakarus ir beskaitydamas ją pa- 
linksmįsi ir beklausančius namiš
kius. Pusi. 540. Kaina .... $1.50.

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

4. Apiburta Avis, 5. Tėvo paskn- ’ 
tiniai žodžiai, 6. Nanjalenkis 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 Skarelė ir kriau
šius Knipkutis. II. Išmintinga 
Rodą. III. Apskelbėtojas. Para
šė D. T. B. Mahanoy City, Pa. 
1898. Labai užimančios juokingos 
pasakaitės, vertos perskaityti kiek
vienam. Pusi. 63. Kaina .... 25c.

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 So. Morgan SLt 

Chicago, IU.

DYKAI R^|| DEL VISŲ
Antanas Bankus duoda visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna į mus naują miestą Gary, Ind., 
dėlto, kad yra! seniausias gyventojas 
ir aldermanas lo miesto.

Taipgi užlaia> didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

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

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

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

Gary, Indiana.

Šluoml apreiškia pagodotai visuo- 
menial, jog ėsų. seniausias gydytojas 
ant iJiidgeporto,' praktikuojant per 19 
m.dtų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nar auslais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus maut; remS, esi u namie an t kiek
vieno par°ikfciavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas Ilgose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G, Glaser
3149 Southv Morgan Street.

Kertė SŽ-ros gatvės.

Telephone. Yards 2716,.
Ura visi pas

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

3253

Szaltąs 
alus

kvepen
ii eiga

salę del 
Ujų/į^tt.

BIBLIJA ABBA. ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso:

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

Atyda.
Labai svarbus dalykas 

del lietuviškų kareiviškų 
draugysčių Amerikoj. Pra
šau paduoti adresų drau
gystės vado arba sekreto
riaus. Mano .adresas:

B. Mockeviče,
235—19 av.',' lęvington, N.J.

(32—'37)

JOSEPH ZARAMSKI
U). ?AH

1096 Washington St., 
GARY.IND.

Pardavėjas ^puikaus Vy
no, Likerio1'ir^igaTų.

(32-. 5)

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

M. K WILKEWICZE, 
l$W S.HALSCTBD 8T. CHICAGO,'ILL.

Mes turim geriausius SIO siutus
ANT WEST SIDES

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

‘ , ..... ■ ' - . ' <3 *

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

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

Vyrų Siutai nuo SJ.50 iki Sgg.OO

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

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

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Kartus Laszai Del Skilvio

4012 
si State Street

Tel.Oakland 1441

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 gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius. _
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

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

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

JUOZ. RICKIS
781 Clif fort Av.. Rochester, N, Y

KATALIKAS
Jeigu, broli, liūdnas būni. Vakarais 

liūdnume žuvį, tai pas Rieki elK ka8" 
dienų. Jis priima' kožnų vienų Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis,

Home Phone 5672.

PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 

Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 
Europoje ir kitur - $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

EXPEILER
Prie išsisukimo, Su- 
durdimo, Perimtu 
muskulu, Skausmu 
Romatizmo, Neural
gijos ir panašiu kau
kiu niekas taip greit 
nepam ačina, kaip 
sutepimas . su 
PaihExpeleru 
Gaunama v'ooo? ap. 
ttekoa* ua 261 t 6Oa.
FAlRichter&C

HEW YORK 
TAmyklt 

ytntAnk.ro 
F Ženklo ap- 
. SMfĮOjtoo.

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žins^ 55 
Lietuvos ir iš Viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 

. viskas laikraštis.
Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali

ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:. Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.

. Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEV1CZE
3244 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL.
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ISZPARDAVIMAS METO 1911 SAULE
VYRIAUSYBĖ.

PAIEŠKOJIMAI.

(DAUGUMA LYGINASI K AKERIO)

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

1633

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

520-522 W. South Ali

TEL. BROWER 285

Ftefl’k H. Barneli A Co .-■■i:

REAL ESTATE

NEPIRK NIEKUR KOL ŠIS BUS GATAVAS

Išeina kas Petnyčia Chicago, III.

3823

ANT PARDAVIMO.

3502 So. Halsted Street Chicago, III

VISOKIOS KNYGOS
Apsaugojam nuo Ugnies

bus

tžgy do, Irai batui sveikas

KOMITETAS,

TETYKITE 
LIETU VIAI!

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

Drama 2-se aktuose. 
Laida II pertaisyta.

REŽISIERIUS TUA' 
Martinas Z. Kaii?.h".

2214 So. Morgą?, i

žino 
pra-

Phone 
Rand. 3751

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

46 BETLEJAUS
Kristaus Užgimi 
juose aktuose.

■ knygelė del
- ledas. Pusi.

skaitymui kaip 
jiai ir suaugu- 
Kaina........ 20c.

Vidurines Ligos. Skausipai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos .visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos;

Ketvirtas 
Bitėnai. 1006. Spau- 
M. Jankaus.. Pusi. 16.

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

‘Kataliko” Kliubo 
Administracija.

EDWARDSVILLE, PA. 
Moi. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

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

** Chicago, EL

Atsakančiausias
Lietuvis*

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

. DEVONIŠKIŲ KRYŽIUS. Pui
kus aprašymas apie kryžių, stovin
tį Devoniškių kaime, Suvaikę gub. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 39. Kai
na . „.................. .....r...........  1

Suveda gazą, e 
atlieki ■ 

3252 Emerald A

Saugokite inusų ateinantį apskelbimą, su 
visoms smulkmenoms, diena pardavimo, vieta 
properčių r t.t., kuris pasirodys šitame laikraš- 
tije, ketverge, 7 d. Rugsėjo, viena šanvaite nuo 
šiandien. Rašyk su užprašymu planų lotų.

« ANT NAKVYNĖS. Lapelis iš 
.užrašę d-ro Baltušio. Tilžėje, 
1894 m. Puiki apysaka iš tikro 
atsitikimo, Pult 19. Kaina o

55 ATMINIMAI. Parašė žemaitė.
Aprašymas iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje ant egzekvijų. *Tilžėje, 

1902 m. Pusi. 23. Kaina......... E

mil (pusei matų $1.25
PTTBOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį
Ui U .U ( joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Administracija Dr-ttfl S
Stanislovo V. ir K,
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

. 4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis, Pa geibi rinkas, 

4608 So Wood St. 
Paulius P. Br.’tutii, Prct. Rast.

3244 So. Morgan St. 
Jurgis Brr.zaiickas, Fin. Rast.

4530 So. Wood St.
* Kazimiera i Stulga, Kasierius, 

1 . '4513 So. Wood St.

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

Ant pardavimo Rakandai del 4 rui- 
mę. Visai geram stovyje, ir-parsi- 
duos gana pigiai, nes savininkas: turi 
išvažiuoti į Lietuvę. Norinti atsi- 
šaukit po antrašu. Jozefą Kayaįiafe- 
kienė, 3354 So. Oakley Are., 2nd fj. 
in Rear, Chicago, Ill. ....

A. Kasmausfcis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av. 
J/ Vasilkus, Pagelb., 

4508 S. Wood St.
Aug. Saldukas, Protokolę Raštj 

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

4519 S. Paulina St.
M. Ambrozaitis, Iždininkas, 

4447 So. Honore St.

STONELĖ arba 
ūmas. Drama tri- 

Parašė P. Puiki 
perstatymę apie Ka- 
31. Kaina ......... 15

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

Vyriausybė Susivienijimo 
[lietuvių Namų Savininkų.

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

II. KT Chmieliauskas, raštininkas, 
j'i 3231 Auburn. Av. %

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

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

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Administracija Draugystė® 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

4600 S. Paulina St.
Juo?, žalandauskas, Prot. RaSt., 

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

4731 So. Wood 2 L

WM. E. FURLONG 
» FIRE INSURANCE

58 AVENTINO NEREGĖ. Apysaka 
iš Pirmųjų kirkščionystčs Amžių 
su paveikslėliais. Išvertė iš len
kiško S. B. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprašymas iš laikę 
krikščionię persekiojimo viešpatau
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusi. 
50. Kaina ........................ 20c.

Xliubas Lietuvos Kunig.
\ Mindaugio.

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

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

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

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

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

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

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

nedčlioj, 3 d. Rugsėjo, 1911 m., 
Freiheit Turner salėje, 3417 So. Hals
ted St. Balius prasidės 5 vai. po 
pietę. O svarbiausia, kad ant ry
tojaus . panedėlyje pripuola ameriko
niška šventė, Labor day, tai tą dieną 
kiekvienas bus liuosas nuo darbo, to
kiu budu prie geros muzikės galėsime 
iki vėlybam laikui linksmai laiką pra
leisti. Užprašome visus, kaip vedu
sius taip ir pavienius; kavalierius ir 
paneles, ant to puikaus musu baliaus, 
nes tai bus pirmas ant šio rudens 
parengtas puikiausias balius. Užprašo,

(33—35) KOMITETAS.

Reikalingas geras atsakantis bučeris 
(mėsininkas), kuris mokčtę neatbū
tinai angliškai ir lenkiškai, nuolatinis 
darbas, tegul tuojau atsišaukia, Jos. 
Vasilkus, 5912 S. State St., Chiea-

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

JDr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

Paieškau sau darbo geroj lietuviš
koj arba angliškoj butcher shop. ~
vo darbą pažinstu gera'i, *“ 
bėti lietuviškai, lenjčišliąi 
kai. — - 
reso

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

ATKARTOJANT didelį pasisekimą musų di
delio 47tos gatves lotų išpardavimo 1910 

mete, kada 210 lotų visokio didumo, bet visi už 
vienodą kainą buvo parduota į keletą dienų.

Suteikiant progą tiems kurie apsigavo tąsyk 
ne paimdami- ne vieno, paimti dabar už tokią 
pat kainą ir, išlygas duotas pirmesniam išpar
davime.

Ldministracija Liet. Tea.tr. 
draugystes po priegloba Šv. 

Martino. 
Nik. Overlingas, Pirmiri., 

3245 S. Morgan St. 
Stan. Stonevicze, Viee-prež.j 

3206 Auburn Av. 
Ant. Kasparas, Prot. Raštiją 

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

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

3244 S. Morgan St

Kleker’s Photo Studio
Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su di- 

• džiausiu pasistengimu: veseliję, kliubę ir visokios rūšies foto
grafijas. Mano speeijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 
fotografiję iš mažę į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvės nua 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jusę fotografiją į rėmus.

1645 West’ 47-th Street, CHICAGO

Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

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

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

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

J,' NeveraueKM, Fin. Raštin.,
2154 W. 24 St.

" M. Palionis, Iždininką*, 
2323 S. Leavitt St.

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

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

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

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

168 N. Washingtea Lt.
" P. A”e\ Me, Ras;. Prot., 

58 Sleridan Si.
J. Rokus, Kasie-.-tus , 
138 S. Meade St.

J. A uš'ira, Glob. Kasos, 
159 Beese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery Si.

DIDELIS BALIUS
Lietuviška Teatrališka Dr-stė šv. 

Martino parengė puikę balię, katras 
atsibus nedėlioję, 10-tą d. Rugsėjo, 
1911- metę, Freiheit Turner salėje, 3417 
So. Halsted St., netoli 34-tos gatvės. 
Balius prasidės 5-tą vai. vakare. In- 
Žanga 25c. porai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites kaip senus taip ir 
jaunus atsilankyti ant musę iškilmin
go baliaus, o tikimės, jog busite už
ganėdinti, nes viskas parengta kuono- 
puikiausiai.

Su godone,
(35—36)

Administracija Draugystės 
Šv. Jurgio Kareivio K. 

WILKES-BARRE, PA. 
J. Laukus, prezid., 
425 So. Grant St. 

V. Staneika, viee-prezid. 
57 Oak Lane.

S. Pileckis, prot. sekr., 
462 E. South St.

J. Daukšys, kasierius, 
18 N. Meade St.

V. Adomynas, I finansų sekr.
34 Logan St.

J. Anekaitis, II fin. sekr., 
New Grove St. '

ldministracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.
S. Pocius Pirmsėdis, 

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

1823 String. St.
M. J. Tananevicze Kasierius, 

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

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

i 2037 Canalport A v.

Ant pardavimo saliunas lietuvię ap- 
gyventoj vietoj. Per daug metu iš
dirbtas biznis. Savininkas parduo
da iš priežasties nesveikatos ir išva
žiavimo į Lietuvą. Atsišaukite ant 
adreso: 3338 Auburn Aveif. arti lietu
vių bažnyčios. (T3-—35)

911-33rd St.
Ifel. Yards 5428

47 IŠGAMA.
Parašė J. S.
Labai tinkama knygelė teatrę lo
šimams. Pusi. 24. Kąina .... 10e

Parsiduoda Barzdąskutykla lietuviais 
ir lenkais apgyventoj vietoj, labai 
geras biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo — kitas biznis, tai vieną 
noriu parduot labai pigiai, pasisku
binkite, 1823 Canalport Ave., arti 18 
gat., Chicago, Ill. (33—35)

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

Paieškoms lietuviško katalikiško 
kunigo, švento Juozapo parapijos glo
bėjai. Katras iš kunigę randatės 
be vietos, prašome atsišaukti ir už
imti musę parapiją; pasibaigus šitam 
mėnesiui atidarysiu! savo locną bažny
čią, katra jau yra uždaryta ketvirtas 
metas. Adresas globėjo:

Jonas Yurkus, 
Main Ave., Scranton, Pa.

Paieškau savo 
raškos, paeina i 
šeinių pavieto, 
Girdėjau pirma 
dabar iš ten 
apie ji ar jis pats 
nešti ant aclreso:

Kazimieras
10844 Wentworth 
Chicago, Ill.

62 DUKTĖ MARIŲ. D. T. B. Ma
hanoy City, Pa. 1901 m. Labai 
užimanti apysaka. Pusi. 63.' Kai
na ..... ............................  25c.

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

■ ,4- N
51 AMŽIAUS GALAS PONSKO PI

LOTO, kuris buvo suūžia^ Viešpa
ties Jėzaus Kristaus, 
spaudimas, 
da ir kaštu 
Kaina ....

PRANEŠIMAS.
Iš priežasties mirimo mano žmonos, 

yra likusi 7 dienų mergaitė. Gal kas 
norėtų paimti del auginimo. Aš su 
mielu nori pavesčiau, norintieji tegul 
atsišaukia: Jonas Randis, 4512 Pau
lina st., Chicago Hl. (34—36)

moku kai-
___ ,____ 7 angli§-

Prašau atsišoįkti^nt šio ad- 
r“

Wm. Gerko, i.
So. Kedzie Ave., Chicago, UI.

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

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

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

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

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

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

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

RAŠYK tnoįmi,. o gausi vieną “Lietuvos” numeri ant pažiūros dykai.

Paieškau Simano Zarankoa, girdė
jau kad gyvena ant Bridgeporto. Pa
einą iš Kauno gub., Raseinių pav., ši
lelio par., Paakmenio sodžiaus. Jis 
pats, ar kas apie- jį :žino, meldžiu 
duoti man žinią.

Jonas Ustaitis,
1746 So. Union St., Chicago, -Ill.

Ant pardavimo Rakandai (furnitu
re), ant keturių ruimų, visai geri ir 
parsiduoda gana pigiai. Norinti ga
li atsišaukti po antrašu: Jos. Vis
kontį 3129 So. Park Ave., Chicago, 
Illinois.' (35—37)

Ant pardavimo saliunasį geroje 
lietuviais apgyventoje aplinkinėje, 
prie didelių fabrikų, kur tūkstančiai 
darbininkę dirba gera proga kiek
vienam. Parsiduoda, nes savininkas 
išvažiuoja iš Chicagos ant farmos. 
Atsišaukite po antrašu: 1240 Canal St.

(35—37)

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, Finansę Sekr. 1-mas,
96 Logan St.

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

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

Paieškau Antano Kobeckio, kuris 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Kiaukę sodos. Pirmiaus gy
veno Springvalley, Ill., o dabar ne
žino kur dingęs. Meldžiu savo 
draugų ir tautiečių kad kuris žino
tų ir man praneštų, už ką labai bu
siu dėkingas. Antrasšas:

Povilas Gedbutas,
Box 965, Springvalley, Ill.

Com Pardavėjai Washington St.

52 ANDERSONO PASAKOS (su pa
veikslėliais) knygute; bijnia. 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 civiliuotų -tautų kal
bas. Jos tinka 
mažiems, taip lyj 
siems. Pusi. 82.

Art., 
1911 
ir Marquett Ave. 
sides I" 
porai.

White Eagle daržas savo gražu
mu jau taip pagarsėjo tarpe lietuvię, 
kad jau nereikalinga apie tai kal
bėti. Komitetas visuomet parengia 
šiame darže pikninkus, o šitas 
puikiausias iš jų visų. Todėl, 
nie’ji ir senieji atsilankykite 
skaitlingiausiai šitan pikninkan, 
grež puiki lietuviška muzykė,

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. vakaro J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatves, ši Dr-stė (Spulka) .yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Cliieagoje. Akcijos kaina 2ac., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metę 
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 savaites.

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

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

Su guodone.
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3253 Illinois Court.

TĖMYKITĘ NARIAI!
Dr-stė šv. Mateušo Apaštalo, kiek

vienas privalote būti ant musu 
Dr-stės baliaus, 8 d. Rugsėjo š. m. 
Tikjetai randasi pas kasierię Kazim. 
Sirnsą, 918 — 33 sį., Rnr kiekvienas 
atlaikysite uždyką. Už nebuvimą 
ant minėto baliau*, 50c. bausmės.

Su pagarba,

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

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrliku- 
mas, Ligos Kepenų ir

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZGtJHWO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymų savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliubsuok nuo kentėjimų. OtODA DOVANAI./ KalbamnLiatuvisrkai.

Dr.ZINS, 183 S^CHICAGO
Valandos: NuoSrytoikl Svak. NedSIioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Reikalaujame žmonių už agentus, 
kurie yra gerai žinomi ir gerbiami; 
tuomi interesu galima užsiimti nuo
latos arba po darbo valandų. Į sa
vaitę galima užsidirbti iki 40 dol. 
Atsišaukite: Room 405, Stock Ex
change Bldg., korn. La Salle and 
Washington St., Kozlowski (35—40)

K 20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”

Administracija Dr-stės Šv 
Mateušo Apaštalo.

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

Antanas MazeTanskis Pagelbininkas,
3302 Cc. Morgan ‘št.

Kikodimas Overlingas Rišt, l’tct.
3245 So.'Morgan St._

Arta ras Kasparavičia Ražii.
3239 Auburn Avę.

Vįž.imieras P. Sirus Išdioinkaš,
918 — 33rd Street.

.fgn’įas Brazausfcis Kryties,
3220 Illinois Co'./iį

VYRAI! Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasektningiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

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

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

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepssekmingų gydymų—NEI8ZGYD0, NEMOKĖK.

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

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

brolio Antano Ju- 
Kauno gub., Ra- 
Viedeinių parap. 

gyveno St. Louis, o 
išvažiavo. Kas 

prašau man

DIDELIS METINIS PIKNINKAS!
Parengtas Dr-stės švento Izidoriaus 

atsibus nedėlioj, Rugsėjo 3 d., 
m., White Eagle Grove, 83-čia 

Pikninaks pra- 
dienos. Tnžanga 25e.

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.

Juraška, 
avė., Roseland

(35—37),

kuo- 
kur 
prie 

kurios svečiai galės smagiai pasišokti 
ir linksmai laiką praleisti, o komi
tetas pasistengs svečius visame už- 
ganėdintt.

Kviečia . visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti KOMITETAS.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

IŠKILMINGAS PIKNINKAS!
Parengtas dviejų draugijų Simano 

Daukanto ir Teisybės Mylėtojų, Berg
mann ’s Grove, Riverside, Ill., nedč
lioj, 3 d. Rugsėjo (Sept.), 1911 m. 
Prasidės 9 vai. ryte. Muzyke “Lie
tuva Band’’, po vadovyste “ 
likaušfco. Inžanga 25c. porai.

Užkviečia visus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunis be skirtumo 
atsilankyti ant šio pikninko. b»« vi
sokių zobovu, gčrymų ir užkandžio, • 
taipgi gerai žinomas “Rūtos” c he
ras po vadovyste J. Lankelio padai
nuos keletą dainelių.

Taipgi bus gera muzykė prie kurios 
galėsite pašokti ir linksmai laiką 
praleisti. Nepraleiskite šio pikninko 
ir atsilankykit kuoskailingiausiai.

Užkviečia KOMITETAS.

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS

as ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
savo darbą gvarantuoja.
»nue - - Chicago, III.

Telephone Yards 4527.

'UuMiru
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VIETINES ŽINIOS.
“Kataliko” namas jau bai- 

I giama statyti.
Pereitoj subatoj galutinai 

užbaigta visi viršutiniai 
darbai prie naujo “Katali
ko” namo ir ant užbaigto 
dengti stogo išskleista Vė
luva. Dabar pasiliko dar
bai tiktai namų viduje, ku
riuos veda lietuvis — dai- 
lydė, p. Aleks. Byanskas. 
Tikimasi, had vėliau ar 
ankščiau, apie už poros mė
nesių galima bus Įeiti Į nau
jus namus.

- uz

Lietuvių Muzikos Konser
vatorija.

Lietuvių Muzikos Kon
servatorija atsidarysiantį 
sekamo, taigi rugsėjo mė
nesio 4 dieną. Konservato
rijoj, kadangi p. M. Pet
rauskas šiemet nežada su
grįžti, dainavimo lėkei j ų ne
busią. Bus mokinama tik 
muzikos: smuiko ir piano. 
Smuiko klesą vesiąs žino
mas jau chicagiečiams Įžy
mus smuikininkas, p, P. V. 
Sarpalius, auklėtinis New 
Yorko ir Wyoming muzikos 
konservatorijų bei Wilkes- 
Barre privatiškos konserva
torijos, be to lavinęsis dar 
savo šakoj prie tokių Įžy
mių muzikų, kaip Pragos 
koncertmeisterio W. G. Eg- 
berto, A. Seebaldo, ’ bruxe- 
lietės Stites, ruso A. Mezal- 
kovskio ir kitų. Lekcijos 
busią tik dienos laike. Už- 
sirašyt galima jau dabar Lie
tuvių Muzikos Konservato
rijos bute (3246 So. Hals
ted st.) valandose, nuo 10 
ryto iki 4 po piętij.

’ Chicagon sugrįžo šv. Jur
gio parapijos ant Bridge- 
porto klebonas, gerbiamas 
džiakonas kun. Kriaučiūnas, 
pora mėnesių atgal išvažia
vęs gydytis į. šiltuosius van- 

_ denis ir dabar laimingai su
grįžęs namon.

* Važiuodamas per Chica
go, pereitą pauedėlį “Kata
liko” redakciją atlankė So. 
Omahos lietuviškos parapi
jos klebonas, kun. J. Jonai
tis. Gerbiamas svečias va
žiuoja į Naująją Angliją at
lankyti savo giminaičius.

riose uždyką galima visuo
met maudytis ir kurios yra 
taip svarbios viešajai žmo
nių sveikatai. Lietuviams 
patariama kuodaugiausiai 
tomis maudynėmis naudo
tis, tuom labiau, kad jos yra 
Įtaisytos kiekvienoje miesto 
dalyje.

Del savo paties ir savo 
kaimynų sveikatos
laikyk švariai savo kūną.

Dovanai prieinamos mau
dynės Chicagos mieste.

Šiaurinėje miešto dalyje:
Maudynių namai: Henro- 

tin Bath, 2413 N. Marsh- 
field avė.; Cregier Bath, 
1113 Gault Ct. •

Plaukiojimo klanai: Ham
lin Park, Stanton Park.

Iš viršaus puolančio van
dens maudynes: Hamlin 
Park, Stanton Park, Sew
ard Park, Lake Shore Play-: 
ground.

Rytinėje miesto dalyje:
Maudynių namai: Kos

ciusko Bath,. Gurney Bath, 
Medill Bath, Waller Bath, 
Harrison Bath, Loeffler 
Bath, Pilsen Bath, Baruch 
Bath, Twenty-Second Street 
Bath.

Plaukiojimo klanai: Park 
No. 1, Park No. 2, Park No. 
3, Douglas Park.

Pietinėje miesto dalyje.
Maudynių namai: Four

teenth Street Bath, Went
worth Bath, Ogden Bath, 
Madden Bath, Gahan Bath, 
Mavor Bath.

Plaukiojimo klanai: Mark 
White Square, Armour 
Square, McKinley Park, 
Davis Square, Cornel Squa
re.,;. Sherman Square, Ogį 
deii Park, Palmer Park, 
Russell Square, Bessemer 
Park, Calumet Park.

Lietines maudynės: Mark 
White Square, Armour 
Square, Beutner Play
ground, Davis Square,' Cor
nell Square, Sherman Park, 
Ogden Park,;; Hamilton 
Park, Jackson Park, Pal
mer Park, Russell Square, 
Bessemer Park.

leriu Į 
ti su šeimyna, 
mas butą, pirkdamas 
tingiausius drabužius, ap- 
autuvus, kurą ir tt.

Geresnės rųšies mėsos 
svaras staiga pašoko kaino
je trimi centais, kiauliena 
ir veršiena pabrango pen
kiais centais ant svaro. 
Bulvių bušelis dabar 75 c. 
brangesnis, negu buvo pe
reitais metais. Pabrango 
taippat ir kiti valgomieji 
produktai. Pigus tiktai 
vaisiai, ypačiai obuoliai, 
grasios, vynvuogės ir k,, 
bet vaisiais juk sunku išsi
maitinti. Žiemos metas bus 
nelabai linksmas betur
čiams darbo žmonėms.

galės išgyven

reika

Kiekvienas, todėl, kaip tik 
pasijunta, kad žudo apetitą, 
kad jo viduriai netvarkoj, 
tegul vartoja Trinerio Ame
rican Elixir of Bitter 
Wine i— geriausią vaistą 
sustiprinimui ir kraujo va
lymui. Jis neleidžia susi
rinkti kūne negeroms me- 
degoms, užlaiko vidurius 
sveikus ir tvarkoje. Jis su
stiprina virškinamuosius 
organus ir nervus, suteikia 
gerą apetitą, gydo vidurių 
užkietėjimą, nevarškumą,. 
galvos skaudėjimą, nerviš
kumą ir geltligę. Gaunama 
visose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333-r- 1339 S. Ashland 
avė., Chicago, HI.

Naujas straikas.
Apie 700 vežėjų, išvežei 

j ančių Chicagos skerdyklų’ 
mėsą grąžina straiku, jaigu 
jiems nebus pakelta darbo 
mokestis. Skerdyklų savi
ninkų su vežėjais kontrak
tas išsibaigė pereitoj suba
toj. Dabar vežėjai reika
lauja daug didesnės užmo- 
kesties; vežiminių automo
bilių vežėjai reikalauja 40c. 
už darbo valandą. Skerdy
klų savininkai, atsisakė iš
pildyti vežėjų reikalavimus 
ir nenori net vesti su uni
ja jokių tarybų. Vežėjų 
unijos atstovai susirinkime 
išsireiškė, kad šiame dalyke 

be

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

Priima bankoi pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pai-Cioda 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: 
nedčliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

negalima bus apsieiti 
straiko. f

Farmeriai, Darbininkai, 
kaip ir visi žmonės, dirbantieji ranko
mis, tankiai suserga inkstų ligomis. Kaip 
tiktai užtėftiysi susilpnėjimą arba kokj- 
nors sugedimą veikime inkstų, jaknų 
arba pūslės, sustiprink tuos organus su 
pagalba

Severos Gyduolių 
del Inkstu ir Jaknu.

50 centų ir Vienas Doleris.

Geras kožnoj metu dalyj
Organizmas tavo silpnėja ir nustoja 
tvarkos, nes blogai yra gaivinamas reto, 
nešvaraus ir nusilpusio kraujo. Tokis 
padėjimas veda prie ligos, bet jį galima 
perkeisti j sveikatą, jaigu vartoti gyduo
les vadinamas

Severos 
Kraujo Valytojas

Vienas Doleris.

Naujos Gadynes Liga
Nervų nusilpimas yra skaitoma musų laikų liga. 
Skaitlius sergančių nervų liga nuolatos auga.

Štai priežastįs: !

Rūpesčiai,
Pęrsidirbimas, .
Smarkus lenktyniavimas
Darbas sėdint
Blogi inpročiai
Visokie užsikarščiavimai
Nenaturalinis gyvenimo būdas.

Štai apsireiškimai:

Neramybe, 
Viršjautrumas, 
Baime 
Nemiga 
Abelnas nusilpnėjimas, 
Susierzinimas, 
Nusiminimas, Melancholija.

O čia yra gyduolė:

Severos Nervotonas

Pereitoj nedėlioj Liet. 
Teatrališkas Kliubas “Lie
tuva” šv. Jurgio parapijos 
salėje lošė penkių aktų 
tragediją “Keistutis”. 
Oras tą dieną buvo gana 
šiltas; tatai ir publikos te
atrai! prisirinko neperdau- 
giausiai. Kaip matoma, 
jau musų įvairios scenos 
mylėtojų draugijos pradeda 
statyti scenoje net tokius 
sunkius ir reikalaujančius 
gabių aktorių veikalus, ko- 
kiuo yra tragedija “Keistu
tis”. Pastatymas scenoje 
tokių sunkių veikalų reika
lauja ir nemažai iškaščių, 
tatai ar negeriau butų mu
sų pradedančioms lavintis 
scenos dirvoje draugijoms 
statyti lengvesnius drama
tiškus veikalus: komedijas, 
farsus, vodevilius? Leng
vesnius veikalus lošdami ir 
greičiau pagaudami bei su
prasdami tų veikalų dva
sią, kur kas geriau ir grei
čiau išsidirbtų ir atsakanti 
aktoriai — scenos mylėto
jai.

Perdideli mokesčiai.
Miesto asesorių valdybos 

skyrius kreipėsi Į daugelį 
miesto gyventojų, užklaus
damas, ar ju mokami įvai
rus mokesčiai yra teisingai 
uždėti. Beveik visi gyven
tojai savo atsakymuose iš
sireiškė, kad iš jų imami 
perdideli mokesčiai ir kartu 
padavė priežastis, delko 
mokesčiai yra perdideli, bū
tent: nėra čia požeminių 
geležinkelių, kuriais galima 
butų greitai važinėti iš dar
bo ir į darbą; perdaug čia 
yra riksmo ir- trenksmo; 
perdaug Chicagoj purvyno; 
perdaug dūmų ir dvokimo; 
perdaug yra tuščių gatvių 
ir užkampių; augštutiniai 
geležinkeliai sumažina na
mų vertę.

Tokios tai paduotos prie- 
žastįs parodo, kad mokes
čiai turi būti mažesni, jai- 
gu jau turime gyventi du
rnuose, dulkėse, 
trenksmuose ir 
muose. Asesorių 
pripažino tuos 
jimus teisingais
riems gyventojams sumaži
no mokesčius.

Chicago turi 2.264.184 
ventojus. H?

Šiomis dienomis apleido 
spaudą knygą, kurioj yW 
surašyti visi Chieagos gy
ventojai. Iš tos. knygos Ju
rašo matyti, kad dabar Chi
cagoj e priškaitoiną r 2.264- 
184 gyventojai.. Naujoj 
knygoj yra 28.550 pavar
džių daugiau, negu perei
tais metais išleistoj. ?’ ■

Surašė matyti įvairįų- 
įvairiausių sukombinuotų 
pavardžių. Pagal daugu
mą vienodų pavardžių, 
daugiausiai Chicagoję yra 
Johnson’ų —7.749; Smith’ų 
— 5.315; Anderson’ų — 
4.402; Miller’ių — 3.795; 
Nelson’ų — 3.134; Brow- 
n’ų — 2.933; Jones’ų —7 
2.111; Kelly — 1.153.

gy

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankinės skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams:; Parduoda , šifkor- 
tes ir siunčim pinigus -į visas svieto 
dalis. ■’

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki- 9 vakaro.-4 Nuo :birželio_4 dienos, 
šis Ofisas užsktarjfs '<■ valandą vakare: 
nedaliomis, utarninkais įr pętnyčionis. 
Kitoms visomsi-dienoms , bąst atdarau,iki 
9 vai. -vakarop kaip ikišiolei.į i iJ

MIKAS JATANANEVICZE 
670 W. Ifith St. Chicago.
; Priima \ aakoifr pinigus ir moka 

3%.' Skolina pinigus-iaMt Bęal Estate. 
Perka-" lt parduoda nkmus.ir lotus. 
Parduoda .šjfkortes ir <siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. >

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
ibi 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčliomis, . .utarninkais ir pėtnyčiomsi 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro,,-Kaip ikišiolei.

Nuramina ir sustiprina nervus, 
Sugrąžina nervams energiją 
Suteikia ramų ir gaivinantį miegą 
Sustiprina ir atjaunina visą organizmą,

Pirk bonkutę šiandie. Kaina vienas doleris

Pardavinėjama visur pas Aptiekorius. Persitikrink, kad tau duoda "Severos1 
Del tikro daktaro patarimo rašyk in musu Gydymo Skyrių. ,

W. F. Severą Co. IEOa"offPIDS

dvokime, 
nešvara- 
skyrius 

išvedžio- 
ir neku-

Automobilių lenktynės.
Pereito j pėtnyčioj Elgin’e 

ant devynių mylių kelio to
lumo prasidėjo automobilių 
lenktynės. Tose lenktynė
se dalyvauja 19 automobi- 
listij Įvairios systemds ma
šinose.- Didžiausią rekordą 
automobiliaus greitume pa
darė Donald Herr mašinoje 
National, pervažiuodamas 
203 ir viena trečdalį mylios Į 
3 valandas, 5 miliutas ir 55 
sekundas, arba 65.6 mylias 
į valandą. Lenktynėsna iš 
visur, o ypačiai iš Chicagos 
suvažiavo žiūrėti apie 100- 
000 žmonių. Neapsieinama 
ir be aukų, jau keli automo
bilistai ir neatsargus žiū
rėtojai liko sunkiai sužeisti, 
o vienas automobilistas ir 2 
žiūrėtojai ant vietoj 
mušti.

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

Priima bankon pinigus ir ‘ moka 
3%. Skolina'pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. ^Parduoda šifkertės 
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 Beal 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: 
nedčliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaias iki 
9 vai. vakaro, kaip -ikišiolei.

uz-

Naujas kraujas.
Vaikščiojąs musų

Bankinis Kantonas
=Pirkimui Laivakorčių. =

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį 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? $ 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
35.50 Red Star Linija tarp Antverpeh ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų............. . ....................   2.50

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

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų 4 ir Tarp Tilžės
5.00 ......... Hamburg ...........      4.85
5.25 ..v;.-..-c........................................ Bremen ................................... ..... 5.20
7.10 ................................7.7....... Antverpen ......... .............. 6.95

j 6.70 ..... . ... ..... ............ . ......... .-... Rotterdam ... . ................... . 6.60
Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 

metu dykai.
Jėi reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika

lingiausias informacijas. <
Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at

sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.Ashland Av. Chicago
Priima bankotr pinigus ir moka 

3%. Už sndėtub -pia'. us musą ban
ko j duodame čekią knygutę, iš kurios 
galima rašyti! ■ čekius ir jie tinkanti 
visur.- Skolinai .pinigus ant Beal 
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. i

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

kūne • . kraujas turi but tyras ir 
sveikas. Visokios nudėvė
tos ir kenksmingos inede- 
gos, visoki nevalumai turi 
būti kuoveikiausiai prašali
nami iš kūno, gyslose visa
da turi but geras, tyras 
kraujas. Kas to negaišo,

Pragyvenimas brangsta.
Visi darbo žmonėms rei

kalingiausi valgomi daiktai 
negirdėtai brangsta ir rei
kia užklausti, kaip beturtis

... darbininkas, uždirbantis pu- tas būtinai turi susirgt, sa-
Šųjų maudynių vietas, ku- ganti’O arba nors ir du do- Yq sveikatą sunaįmti.

Lietuvių atidžiai.
, ’ Chicagos miesto sveika

tos skyrius prašo mus pa
garsinti miesto Įtaisytų vie-

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima banftjn pinigus ir moka 
3%. Skolina įtaigus ant Beal Estate. 
Perka ir p*r<noda namus ir Irtus. 
Parduoda iifkirtes ir siunčia piiuųms j visas erfeto dalia. - V *

OFISO VALANDOS: Nuo f. .yto 
iki 9 - vakaro. Nuo birželio 4 dienąa 
lis ofisas užsidarys 6 valanda 
nedalioms, utariiinkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms vilnim, dienoms bus atdaras 
iki #*vafc ruTn ro, kaip iWHrfei,

...... i
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