
Žinios iš Lietuvos. 

OBELIAI. 
(Ežer. ap.). 

Netoliese Obelių miestelio, 
prie Papilių sodžiaus yra di- 
džiausias pilekalnis, kuriame, 
kaip pasakoja seneliai, esąs 
palaidotas koks tai didis kar- 
vedys. Ant kalno kartais ran- 

dama visokie gelažgaliai, iš ko 
galima spręsti, kad giliau pa- 
sikasus gali rasti ir ginklų. 
Pilekalnį aria. Artojai pasa- 
koja, kad tą kalną beariant 
rodosi, jog vaikščioji po api- 
piltą stora eile mūrą. Vasarą 
tenai dažnai susirenka jauni- 
mas iš visos apylinkės, iš visos 
parapijos ir taiso pasilinksmi- 
nimus, kuriuos žalimais 
vadina. 

Apie šį pilekalnį yra čia 
toks padavimas: Jau gana se- 

nai ant to pilekalnio stovėjo 
kryžius, prie jo iš Papilių so- 

džiaus kasdiena vaikščiodavo 
koks tai žmogus ir meldėsi. 
Kartą besimelsdamas jis pa- 
matė, kaip išlindo iš urvelio 

pelytė, turėdama įsiaandus 
dantyse sidabrinį pinigėlį, 
kiek pabėgiojus ir vėl atgal į- 
lindo. Tas žmogus, pakasęs 
tą vietą, kur ji įlindo, rado 

daug sidabrinių pinigų. Ki- 
ti pasakoja, jog kadai kit- 
kart ant to pilekalnio vie- 
na moteriškė radusi auksi- 

nį brasletą. Žmonės tvirtina, 
jog tai tikra teisybė. 

Svirno Žvyne. 

KUPIŠKIS. 
(Ukm. ap.). 

Pačiame Kupiškyje ir kai- 
kuriuose sodžiuose dažnai ga- 

tolima matyti barzdotas kvailys, 
^kūgTvą^j-abužiais, šlu- 
jo v\eictM jsumėlynuotąs, 

beveik visuomet apkrešėjęs 
kraujais. Tatai yra Vėžionių 
sodžiaus Jurgis Pilkauskas. 
Jis buvo kariuomenėje, pas- 
kum ten daugel metų muzi 
kantavo ir pagaliaus, prieš ke- 
lerius metus buvo gavęs Tel- 
šiškiuose raitojo sargybinio 
vietą. Tarnaudamas sargybi- 
niu jis gerokai girtuokliavo ir, 

tur-but, dėl to išėjo ir iš gal- 
vos. Jis kvailinėja po sodžius 
ir ką tik nutverdamas ima ir 
nešasi. Jis “vagia” visiems 

matant, ir, žinoma, dažniausia 
iš jo atima paimtuosius daik- 
tus čia-pat, kartais gi atranda 
kai-kur numestus. Žmonės, 
ypač kurie mažiaus jį pažįsta, 
muša kaip tikrą vagį; kartais 
apleidžia dar vaikais, ir tie jį 
visaip kankina, mėto akmeni- 
mis. 

Jis dabar galima visiems 
mušti, ir todėl atsitinka, kad 

jauni berneliai, pasigirdami 
savo sveikata, tranko jam žan- 
dus. .. Žmonės, žmonės! Kaip 
gi taip niekinti žmogaus var- 

das?! Tegul gi labiau rūpina- 
si jo brolis, sesuo, Vėžionįs, 
mes visi, kad kur-nors jį prie 
vietos priglaudus. Nebeduo- 
kim tvirkti ir savo vaikams, 
kankinant tą nelaimingąjį 
žmogų! 

Rudymėlis. 

RATNYČIA. 
(Trakų ap.). 

Birželio 26 d. buvo čia di- 
delė nepaprasta bažnytinė iš- 
kilmė. Pašvęsta naujoji baž- 

nyčia vardu — V. Jėzaus Šir- 
dies ir šv. Baltramiejaus. Bu- 
vo pamokslai lietuviškai (po 
votivos) ir lenkiškai (po su- 

mos). Lietuviškai kalbėjo ki- 

lęs iš tos parapijos, kun. Ma- 

liukevičius, Vilniaus katedros 
kamendorius. Jisai pastatė 
naujoje bažnyčioje savo lėšo- 
mis vieną, altorių. 

SARENČIONĮS. 
(Švenč. ap.). 

Sarenčionyse ganykloje per- 
kūnai užmušė vienu metu r\ 

meitėlį, 2 karvi ir 16 avių. 
Žmonės nežinodami, ar galima 
perkūno užmuštieji gyvuliai 
valgyti, užkasė juos žemesna. 
Karvės ir meitėlis buvo rie- 

bus. A. V. 

SENOVĖS KAPŲ 
KALNAI. 

D-ras Basanavičius, kursai 

visą Birželio mėDesį buvo už- 

siėmęs archaiologijos tyrinėji- 
mais Ukmergės ir Panevėžio 
apskr., pargabeno Vilniun 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Muzejui gana turtingas kolek- 
cijas: apie 80 kaukolių ir įvai- 
rius, kapuose rastu3, žalvario 
ir geležies daiktus. D-ras B. 
tyrinėjo “milžinkapius” Ragi- 
nėnų, Plaučiškių ir Pakalniš- 
kių kaimuose, kur rado, iš da- 
lies degintus lavonus iš laikų 
dar prieš krikščionystės Lie- 
tuvoje įvedimą (1387), iš da- 
lies užkastus lavonus iš to pe- 
riodo, kursai tuojau sekė, de- 
ginimą lavonų uždraudus. Pla- 
čiau pasisekė jam ištyrinėti 
kapines Šeimyniškių laukuose 
pas Anykščius ir ant “Taura- 
kalno” pas Svėdasus Ukmer- 
gės apskr., kurios tat kapinės 
pridera į vėlesnius, jau krikš- 

čionystės įvedimo, laikus, bū- 
tent į XV — XVII metašim- 
čius. 

Kaip “milžinkapiuose”, taip 
ir tose kapinėse rastosiom in- 

kapės rodo, kad paminėtuoju 
laiku lietuviai, nors iš vardo 
krikščionįs buvę, savo numi- 
rėlius vis dar laidodavę “pa- 
gonų” budu, dažnai pridėda- 
mi daugybę inkapių, kurios, 
anot jų tikėjimo, buvusios vė- 

lėms reikalingos ir aname 

sviete, žalvario papuošalai ir 
kiti daiktai, kaip adatos, pirš- 
tukai (nuoperskai), raktai, 
puodai prie moterų lavonų; į- 
vairųs daiktai geležiniai, kaip 
skiltuvai su titnagais, peiliai 
su budėmis (galąstuvais), kir- 

viai, iešmai, vario pinigai ir 
k. aiškiausiai rodo, kaip men- 

kos dar butą tuomet bažnyti- 
nės intekmės į žmonių gyve 
nimą ir jų nekrokultą. Ypač 
kapinėse rastoji medžiaga lie- 

tuvių antropologijai yra svar- 

bi. V. 
i 

VALKININKAI. 

(Trakų ap.). 
Valkininkiečiai neteko kun. 

Pakalnio, jis iškelta į Lentu- 

pį. Nors žmonės parapijiečiai 
buvo padavę prašymą Valdy- 
tojui, bet prašymas liko neiš- 

klausytas. Lietuviai neapsa- 
komai jo gaili, nes jis per sa- 

vo trumpą buvimą (išbuvo vos 

9 mėnesius), daug čionai gero 
padarė. Jo rupesniu pradėta 
didelė špitolė statyti, kurioj 
galimi butų daryti susirinki- 
mai, vakarai su vaidinimais ir 
t.t. Bet dabar tam mųsų ger- 
biamam kunigui išvažiavus, 
nežinia kas su ja bus, gal ir 
ilgai stovės nepabaigta, kolei 
ja nepasirupįs kitas toks ge- 
ras žmogus. 

J.Stakueis. 

PLUKI AI. 

(Pan. ap.). 
Mųsų kaimo du vaikinu — 

Klikunas ir Želvis susitarę pa- 
metė tėvus ir išvažiavo Sibi- 
ran darbo ieškotų. Ten, jie 
girdėję, buk galima gerai lai- 
mėti — bent po kelius rublius 
uždirbti į dieną... ir darbas 
kur kas lengvesnis, negu na- 

mie. .. Ten — sako — aukso 
kalnai yra, ten buvęs japonų 
karas — pinigų visur pribar- 
styta, tik reikia semti ir ga- 
U&••• 

Tečiau mųsų “išeiviams 

nepavyko; jie pavažiavę gi- 
liau į Rusiją, pritrukę pinigų, 
pamatę gerokai vargo ir bądo. 

nėja tėvų, išreiškia pasiilgimą 
gimtinės ir pasisako, jog grįs- 
tą atgal. .. p ė s t i; ir tik už 

dviejų mėnesių pagrįžią elge- 
taudami!.. Nieko, matyt, ne- 

gelbsti nei “kinžalai”, kuriais 
apsiginklavę manė pergalėti 
Sibirijos “Chunguzus”... 

Samanynės kaimo ūkininko 
M. sūnūs taipgi išėjo “uždar- 
biauti” į Kursą. Namie jam 
netiko gyventi prie tėvų ir ra- 

miai valgyti duonelę; jis, ma- 

tyt, troško pažinti latvių-vo- 
kiečių “kultūrą”. Juokai ima 
ir liūdna darosi tai matant. 

Vienasėdžio Ž. sūnūs beda- 
vatkaudamas apleido namus ir 

išėju į s'vietą. Buvo Naumies- 

tyje, Smilgiuose, Sidlavoje; 
dabar, rašo, Plungėje, ir jau 
baigią pasiekti Žemaičių Kal- 
variją. Namo nežadąs grįžti— 
keliausiąs dar toliau. Tėvai 
vargsta, dejuoja, užauklėję au- 

nu perdaug palinkusį prie 
maldų, o ne prie darbo... 

rašo laišką, kuriuo 

Žemės Dulkė. 

“Viltis”. 

VAINUTAS. 
(Ras. pav.). 

Vasarą teko man pasivaži- 
nėti. Kaip vilką prigimimas 
traukia { mišką, taip man ru- 

pi pamatyti, kaip mųsų žmo- 
nės gyvena. Vainuto parapi- 
ja alutį ir degtinę srebia ir 
saldžiu miegu miega. Mono- 

polis pelno apie 50.000 rublių. 
Nėra nei vartotojų draugijos, 
nei “Blaivybės” skyriaus, nei 

knygyno. Kitose vietose, ka- 
me įtaisytos vartotojų draugi- 
jų sankrovos, žmonės džiau- 

giasi, bet kai kur girdėjau ru- 

gojant ant kunigų, kad jie į 
sankrovas prikišo savo gimi- 
naičių ir sankrovas pavertė į 
niekus. Keleivis. 

SALOČIAI. 
(Pan. pa v.). 

Ištiko naktį baisus gaisras. 
Sudegė 40 trobų ir daug gy- 
vulių. Uždegė merga, kad jos 
mylimasis ima kitą. Ji suimta. 

GRUZDŽIAI. 
(Šiaulių pav.). 

Birželio mėnesyje atvažiavo 
Valstiečių Banko valdininkai 
ir matininkai ir matuoja nu- 

mirktų iš Nariškino dvarų lau- 
kus nedideliais gabalais po 20 

dešimtinių ir apriboja kap- 
liais. Teko matyti rusus žiū- 

rinėjant dvaro laukus. Reikė- 
tų vietiniems gyventojams pa- 
siskubinti duoti prašymus 
Valstiečių Bankui, kad jisai 
ir vietiniems gyventojams 
parduotų žemę. Žemė čia ne 

iš geresniųjų, bet rūpestingai 
prižiūrint ir gerai ją išdirbant, 
galima vidutiniškai versties. 

“Liet. Žinios”. 

VAŠKAI. 
(Pan. pav.). 

22 d. Birželio pakilo baisus 
debesis su perkūnija, Kriau- 

šiškių sodžiuje uždegė Dūle- 
vičiaus tvartus, Sudegė 5 kar- 

vės, jautis, 10 avių ir 16 ėre 

lių, kumelė su kumeliuku, 
ratai ir daug kitokios padari- 
nės. Nuostolių skaito apie 700 

rublių. 28 Birželio ledai iš- 
mušė javus Žvirblinių pusę 
lauko. 

Balandžių Dėdė. 
“Vienybė”. 

Amerikos žinios 

Anglekasiai tiki burtams. 

Hazletok, Pa. Andai čio- 
nai tarp gyvenančių angleka- 
sių patirta, kad jų daugumas 
tiki į burtus, kaip tai senovė- 

je tikėta. Ir apie tai pirmiau 
nei nemanyta. Beaier Brook 

pav. didesnė pusė emigrantų 
bijosi vieno asmens, kad tasai 

anų neužkerėtų. Nesenai vie- 
nas vyriškis teisman patrauk- 
ta už atėmimą karvei pieno su 

burtų pagalba. Teismas, žino- 

ma, iš to pasijuokė ir nekaltą 
žmogų paleido. Šiame mieste 
labiausiai žiūrima į nekuriuos 

italus, kaipo į raganius ir bur- 
tininku? ir jų bijoma. Hazle- 
ton emigrantai esą labai tam- 

sus, o tas tamsybes tankiau- 
siai atsigabena su savimi iš 

Europos. Burtai prasiplatinę 
daugiausiai tarp lenkų. 

.Majoras pašauta. 

New York. Kuomet miesto 
New York majoras Gaynor 
pereitoj savaitėj vieną dieną 
išsirengė keliauti j Europą ir 
nukako ant laivo “Kaiser Wil- 
helm der Grosse” ir tenai šne- 
kučiavosi su savo biči uoliais, 
prišoko prie jo nekoksai Ga- 

llagher ir paleido į majorą iš 
revolverio tris šuvius. Gal bu- 

tų šovęs ir daugiau, bet tuo- 

jau liko parblokštas ir tik 
vienu šuviu sužeidė darbo ko- 

misijomeriui ranką. 

etas ir prisieis kulipką išimti. 
Sakoma, kad greitai pasveik- 
siąs. Gallagher turėjęs miesto 

darbą ir majoras jį prašalinęs, 
už tai norėta jam atkeršyti, te- 
čiau nekaip nusisekė. Galla- 
gher, sakoma, savo darbo ne 

sigailįs. 
Anglekasių mokestis Illinois. 

Washington, D. C. Emi- 

gracijos biuras apskelbė, kad 
anglekasių mokestis minkšto- 
se kasyklose valstybėje Illi 
nois išneša abelnai imant ant 
kiekvieno anglekasio po $2.49 
dienoje, arba yra daug auk- 
štesnė, nei kur kitur šiame 
krašte. Pennsylvanijos angle- 
kasiai gauną dienoje 42 cen 

tais mažesnę mokestį. Be to, 
sakoma, kad Illinois angleka- 
šiai geriau valgą, turį geres- 
nius butus, nei anglekasiai ry- 
tinėse valstybėse. 

Ar tik nebus valdžios per- 
dėta, jei ilgas laikas Illinois 
anglekasiams šiemet reikia 
badanti. 

Nuplaukė 12 mylių. 
Boston, Mass. 15 metų 

mergina iš Dorckester, vardu 
Rose Pitnoff, andai nuplau- 
kusi 12 mylių, plotį tarp tilto 
Charlestovvn ir Bostono juros 
lempos. Kiek tai sykių bandė 
tą platumą perplaukti geriau 
si ir garsiausi plaukėjai, bet 
i$ jų tik vienas savo tikslą at- 

Su mergina Pitnoff net 7 vy- 
riškiai stengėsi plaukti, tečiau 
delei šalto vandens, didelių 
bangų ir kitokių vandens 

smarkių judėjimų turėjo atsi- 
sakyti nuo to užmanymo. Mer 
gina buvo vandenyj 6 vai. 50į 
minutų ir savo tikslą atsiekė. 

Nusidažė sau barzdą. 

Neyv York. Vietinėn emi- 

grantų prieplaukon andai at- 

keliavęs iš Portugalijos žydas 
Morris Lukovski, bet kad jis 
turėjo 70 metų ir žilą barzdą, 
tatai bijodamas grąžinimo, nu- 

dažė sau barzdą, usus ir plau- 
kus ant galvos ir tai padarė iš 
vakaro ant laivo, kuomet ant- 

rytojaus turėjo išlipti. Bet bė- 
dino žydelio apsirikta. Užuot 
nusidažyti sau juodu dažalu, 
jis nusidažė melinu ir to apsi- 
rikimo nematė. Daug iš jo 
juoktasi emigracijos biure ir, 
žinomas dalykas, nuspręsta jis 
grąžinti atgal į Europą. 

Kardinolas prieš moterų 
politiką. 

New York. Kardinolas Gi- 
bbons, kuris čionai atlieka sa- 

vo vakacijas ir būna drauge 
su savo bičiuoliu, mgr. James 
Duffy, šv. Agnieškos bažny- 
čios klebonu, priešinasi mote- 

rų visokiai politikai. Neno 
riu, kad moterims butų sutei- 
kta rinkimuose balsavimo tei- 
sės — pasakė kardinolas. Tu- 
ri jos daug kitokių reikalų, 
kurie nuo anų reikalauja daug 
atidžios ir darbštumo. Tegul 

nrfiiMninr 

karalystės ribose, nes tai jų 
ten siuogsniai. Kas link nesu- 

tikimų Vatikano su Ispanija, 
kardinolas nieko nesakęs re- 

porteriams. 
John Mitcliell gubernatorium? 

New York. čionai andai 

pasklydęs garsas, kad į New 
Yorko valstybės gubernato- 
rius kandidatu nuo republiko- 
nų partijos norima paskirti 
buvęs mainierių unijos prezi- 
dentas John Mitehell. Regis 
pats Theodore Roosevelt tą 
kandidatūrą remiąs ir tame 

reikale su Mitchell’iu net tu 

rėjęs pasikalbėjimus. Repu 
blikonai mano, kad Mitehell 
savo pusėn patrauksiąs visus 
darbininkus ir tuokart New 
Yorko valstyoė pereisianti į 
republikonų rankas. Pats 
Mitehell apie tai nieko nesa- 

kąs. 
Apie Kanados emigi autus. 

Washington, D. C. 12 mė- 

nesiais, ty. metais, kurie pasi- 
baigę Kovo 31 dieną, į Jung- 
tines Amerikos Valstybes iš 
Kanados atkeliavę 72.912 emi- 

grantų ir čionai ant visados 

apsigyveno. Užpereitais me- 

tais atkakę 61.517 emigrantų. 
Tuo pačiu laiku iš Jungtinių 
Valstybių emigrantų ir pilie- 
čių Kanadon nukeliavę viso 
103.789 emigr., o pereitais me- 

tais tik 59,832 emigr. Iš to 

pasirodo, kad daugumas ame- 

rikonų iškeliauja į Kanadą. 
Vokiečiai studentą,! Amerikoj. 

merikos Valstybes andai atke- 
liavo iš Vokieti jos 28 studen- 
tai ir 4 profesoriai, kad čionai 

pastudijuoti prekybos ir pra- 
monės šakas. Tų studentų 
priešakyj stovi profesorius 
Eckert, kuris visuomet gyręs 
Amerikos pramonės besivy- 
stymą, taigi dabar norima tai 
iš pat pašaknių išstudijuoti. 
Miškų gaisrai daug nuostolių 

padarę. 
Washington, D. C. Žem- 

dirbystės departamentas ap 
skaito, kad miškų gaisrai val- 

stybėse Montana ir Idaho val- 
džiai padarę daug nuoętolių, 
beveik ant pusės milijono. 
Ugnis buvo apėmus 175.000 
akrų miško ir nepasisekė ta- 
sai gaisras užgesinti. Degą 
dar ir dabar. Gesinimui vai 
džia išleidžius $45.000. 

Milžiniškas gaisras. 
Boston, Mass. Andai nak- 

čia šiame mieste užgimęs gai- 
sras tarp didelių prekių san- 

delių. Sudegęs medžių sande- 
lis, ugnagesių stotis ir šeipjau 
daug mūrinių aukštų namų. 
Nuostoliai apskaitoma ant 

milijono dolerių. Kaiptik ta- 
sai gaisras prigesinta ir jame 
sužeista keli ugnagesiai. 

Popežius Pijus X pereito j 
savaitėj prezidijavęs puikiose 
iškilmėse delei Jo Šv. vaini- 
kavimo metinių sukaktuvių. 
Sakoma, kad popežius esąs la- 
bai daug susirūpinęs. 

LEW. WALLACE. 

BEN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA. 

(Tąsa). 
— Kurie dar mažiau gelbės, nei Egiptiečių — užbai- 

gė, kratydamas galva Juda. 
— Taip manai ? Nenoriu su tavim ginčyties — atsakė 

Tirza — nevartosime jų, nes štai turiu amuletą*), kuris paei- 
na nuo kokio tai persų burtininko ir labai senai priguli 
mums. Žiūrėk, parašas jau visiškai nudilęs. 

Tai kalbėdama padavė jam auskarį; jis paėmė, apžiu- 
rėjo, paskui atiduodamas nusijuokė: 

— Nors ir mirčiau, Tirza, nevartočiau amuleto, nes tai 
yra stabmeldystės palaikai, uždrausti kiekvienam — Abrao- 
mo sunui ir dukterei. Imkie jį, bet daugiaus jo nedevėkie. 

— Uždrausta! Negali tai būti — atsakė — mųsų tėvo 

motina nešiojo šį amuletą kas subata per visą savo gyvenimą. 
Nuo jo pasveiko daugybė ligonių. Žiūrėk, yra net užgirtas, 
ant jo yra rabino antspaudas. 

— Netikiu į amuletus. 
Su pastaba atkreipė į jį savo akis. 
— Ką pasakytų ant to Amra ? 
— A&ros tėvai buvo sargais daržų prie Niliaus ir 

stabmeldžiais. 
— Bet Gamaliel. 
— Jisai tvirtina, kad tai yra bedieviški stabmeldžių 

išmislai. 
Tirza žiurėjo į amuletą su apgailestavimu ir neištiki- 

mybe. 
— Ką.turiu tu juomi daryti? 
— Nešiok jį, sesute. Jisai dabina tave, nors po teisy- 

bei ir be jo esi daili. 
Užganėdinta tuomi Tirza įkabino amuletą vėl į ausį, o 

tuo tarpu Amra atnešė bliudą su vandeniu ir rankšluoščius. 
Kadangi Juda nebuvo farizejum, tat apsiprausimas ne- 

užėmė daug laiko; išėjus tarnaitei, Tirza sušukavo brolį. Pas- 
kui išsiėmus iš po antjuosčio mažą veidrodėlį, padavė jam 
prisižiūrėti, koks yra gražus. Tuomet vėl pradėjo kalbėti: 

— Ką sakysi ant to, Tirza — išvažiuoju... 
Nusigandus sudėjo rankas. 
— Išvažiuoji... kada... kur... dėlko?... 
— Štai trįs užklausimai vienu kvapu! Kas per žingei- 

dumas! — Už valandėlės pavartauniai tarė: — Žinai, kad 

mųsų teisės verčia mane pasiskirti kokį-nors užsiėmimą; mųsų 
tėvas paliko man tame geriausią pavyzdį. Tu pati niekintum 

mane, kad tinginystėj naudočiausi jo darbo vaisiais. Važiuo- 
ju į Rymą. 

— Vežkis ir mane su savim! 
— Juk abudu negalime apleisti motinos, turi likti prie 

jos. — Nuliūdo. 
— Aure! Bet ar būtinai turi važiuoti? Juk ir čionai 

Jeruzolimoje gali išmokti visko, kas yra reikalinga pirkliui— 
jaigu manai pasišvęsti tam užsiėmimui. 

*) Amuletas — daiktas, apsaugojantis nuo ligų ir nelaimių. Nešiodavo juos 
pilni prietarų žmones. 

(Toli aus bus) 

Labai linksma knyga 

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

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

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

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 

medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy- 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! 

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ. 
PiniguB šiųzdamas adresuok taip: 

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

Kas atsiųs $2.00, gaus tą juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”. 


