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Rusija.
Kalinių “maištas” teismo 

rūmuose.

Gegužio 10 d. š. m. Rygoje 
iš centralinio kalėjimo varė į 
apskričio teismų kalinių būrį, 
kurių tarpe buvo taipgi kele
tas liguistų kalinių, apkaltų 
retežiais. Sulyg įstatymų, li
goti kaliniai gali eiti išpalen- 
gvo. Bet ant nelaimės sargy
bos kareiviai tą dieną buvo 
pasivėlavę ir atėjo kalėjiman 
labai vėlai, todėl, kad nepasi
vėluotų teisman, jie eidami su 
kaliniais stengėsi kiek galė
dami varyti juos greičiau, nuo
latos ant jų saukdami. Ser
gantieji kaliniai, žinoma, pro
testavo prieš tokį neteisingą 
sargybos pasielgimą su jais.

Ant kelio vienas iš sergan
čių kalinių labiau protestavo, 
negu visi kiti. Atėjus teisman, 
vyriausysis sargybos kareivis 
uždėjo jam už tai ant rankų 
retežius. Suprantama, vėl iš- 
naujo užprotestavo už tokį ka
reivio pasielgimą ir-pasakė, 
jei nenuims nuo jo retežių, tai 
jis apskųsiąs jį teismo proku
rorui. Tuomet kareivis, išsi
traukęs kardą, pradėjo mušti 
kardo Iriaunimis kaliniui per 
rankas, kojas ir pečius. Kali
nys ėmė klykti. Iš teismo sa
lės, kur tik ką buvo prasidė
jęs posėdis, teismo pirminin
kas pasiuntė pristavą sužinoti 
kame dalykas. Prisiartinant 
pristavui — visi nutilo, bet 
vos tik spėjo jis sugrįžti, pasi
girdo vėl nauji kliksmai, sar
gybos kareivis tęsė toliau sa
vo pradėtąjį darbą. Iš kalinių 
kameros buvo girdžiami tokie 
kliksmo žodžiai: “prokuro
rai! muša žmones!” ir k. Tei
smo pirmininkas pasiuntė ten 
antrą kartą pristavą. Tečiaus 
ir tai nieko negelbėjo, prisiėjo 
teismo posėdis pertraukti.

Stebėtina tik tai, kad teisė
jams ir teismo pirmininkui ne
atėjo į galvą mintis eiti pa
tiems ir pažiūrėti, kas ten de
dasi. Pagaliaus, kalinių ka- 
meron pribuvo prokuroro 
draugas, teismo rūmų užžiurė- 
tojas, pristavas ir kiti valdi
ninkai. Sargybos vyriausysis 
kareivis prisiartinęs prie pro
kuroro draugo pranešė jam, 
kad čia iškilo kalinių maištas 
ir kad kaliniai jo prisakymų 
(kokių, jis nesakė) neklauso. 
Skundėsi prokuroro draugui 
taippat ir sumuštasis kalinys. 
Tik staiga vyriausysis sargy- 
bos kai ei vis šaukia: “stroisia! 
raz! dva!”... belieka tik sušuk
ti “tri” ir — tuomet butų šo
vę; bet laiku dar jis susiprato, 
matydamas, kad kaliniai labai 
ramiai užsilaiko ir kad nėra 
jokios priežasties panašiam jo 
pasielgimui.

Po to, prokuroro draugas 
skubiai įėjo prokuroro kance- 
liarijon ir iš ten atsivedė su 
savimi dar kitą prokuroro 
draugą ir miesto gydytoją 
Hugą-

Gydytojas apžiurėjo sumuš 
tąjį kalinį, o prokuroro drau
gas surašė apie tai protokolą. 
Primuštojo kalinio kūnas bu
vo mėlinas ir žaizdose...

Tuo laiku, kuomet proku
roro draugas rašė protokolą, 
vyriausysis sargybos kareivis 
priėjo prie teismo rumųužžiu- 
retojo ir prabilo į jį: “Tam
stos šviesybė, ar negalėtumė
te parašyti vyriausybei taip, 
kad paskirtų man medalį?..” 
Protokolas, kuris liudijo, jog 
kareivio pasielgimas buvo ne
teisingas, dievai žino, kur din
go... Ant rytojaus Rygos ap
skričio teismo pirmininko pa- 
gelbininkas nusiuntė viršminė- 
tam kareiviui per sargybos 
vyriausybę poperį, kuriame jis 
išreiškė kareiviui savo pade- 
kijuž sumaningą pasielgimą 
kalinių “maišto” nutildyme. 
Sargybos kareivių viršininkas 
gi nubaudė tą kareivį viena 
diena arešto už tai, kad jis ne
vartojęs ginklų kalinių “mai
što” nutildymui... >.<• J . %

Vonsiackio galas.
Birželio 4 d. Radomo žan

darų viršininkas Vonsiackis 
buvo savo kabinete. Prie įei
namųjų durių stovėjo žanda
ras. Atvykęs slaptosios poli
cijos agentas nušovė Vonsia- 
ckį. Išgirdęs šūvį, žandaras 
šoko viršininko kabinetan, bet 
buvo užmuštas užmušėjaus 
padėjėjų. Ant šūvių subėgo 
žandarai. Pradėjo šaudyties. 
Abu užmušėju buvo nušautu. 
Labai gali būti, kad juodu 
nusišovė.

Vonsiackis, būdamas Sena- 
pilės žandarų įstaigos virši
ninku, gerokai įkirėjo lietu
viams anais mųsų tautinio at
gijimo laikais. Jojo veikimas 
buvo toks platus ir taip labai 
kliudė mųsų tautinio susipra
timo darbą, kad mųsų poėta 
P. Vaičaitis, anais laikais gy
venęs, nepraėjo tylomis pro jį 
ir pavedė jo darbams vienas 
savo eilių po antgalviu “Von- 
siackiui”.

stracijas, kadangi jie išmetę 
atsišaukimus, kuriais pakvie
sta visi socijalistai prieš kalė
jimą Sante, kur turėjo atsi
būti galvos nukirtimas. Poli
cijos prefektas Lepine taigi 
sutraukė gausiai policijos prie 
kalėjimo ir įsakė kalėjimą 
ginti nuo užpuolimo.

Seniausieji Paryžiaus dien
raščiai neatsimena panašaus 
ten bruzdėjimo, kokį pagim
džius pastaroji egzekucija. 
Egzekucija turėjus atsibūti 
ketvergo dieną, bet paskui 
perkelta ant pėtnyčios, kadan
gi Francijos budelis Deibel 
negavęs laiku teisdarystės mi- 
nisterio telegramos apie atsi
busiančią egzekuciją.

Nakčia nuo ketvergo prieš 
pėtnyčią ties kalėjimu Sante 
ėmė rinkties žmonių minios. 
Policija kaiptik galėjus palai
kyti tvarką ir su nekuriais 
karštuoliais brutališkai apsiė
jus.

Ant pleciaus Respublika 
pirmiausiai prasidėjusios riau
šės, minios valkatų ir vagilių 
puolėsi plėšti uždarytas krau
tuves. Pakviesta tat tuojau 
kariuomenė ir pastaroji visus 
išvaikius.

Prisiartinus egzekucijai, 
maištai pasididino, imta iš mi
nių šaudyti, bet kariuomenė 
ir policija pajėgė minias su
valdyti. Desėtkai sužeistųjų 
nugabenta į ligonbuus.

Minia labiausiai grasinus 
prezidentui Fallieres.

Ispanijos politika vargi
na popežių.

Iš Vatikano šiomis dieno
mis pranešta, kad popežius 
užsidaręs į savo rumus ir atsi
sakęs ištisą savaitę nuo įvai
rių audiencijų ir reikalų pil
dymo. Ištisas dienas pasnin
kaująs ir besimeldžiąs, nežiū
rint daktarų uždraudimo pa
našiai elgties. Popežių labai 
varginantis politiškas Ispani
jos padėjimas ir, sakoma, po
pežius bijąs, kad ir Ispanija 
nuo Apaštalų Sosto neužsi
suktų, taip kaip jau padarius 
Franci ja.

Popežiaus artimiausieji pa
tarėjai yra nuomonės, kad Is
panijos liberališkas kabinetas 
neilgai kraštu valdysiąs ir to
dėl proponuojamos ten anti- 
katalikiškos reformos pačios 
savaimi nupulsiančios. Pope- 
žius asmeniškai vienok nugą
staująs, kad liberališko kabi
neto pirmininkas Canalejas 
galįs pertraukti diplomatiš
kus santikius su Vatikanu ir 
tokiuo budu pagimdyti Ispa
nijoje revoliuciją, o paskui už 
tai visą kaltę sukrauti ant 
Vatikano. Kad su tais daly
kais apsilenkus, popežius savo 
delegatui Madride persiuntęs 
instrukcijas, liepdamas kaip 
nors su valdžia taikinties ir 
net leisti padaryti gyvuojan
čiame konkordate nekurias 
permainas.

Popežius teisinąs VatiKano 
politiką tuo, kad jei butų su
tikta su reformomis be jokio 
protesto, Ispanijos katalikai 
atsisuktų šalin nuo viešpatau
jančios dinastijos ir imtų rem

Riaušės ties giliotina.
Liepos 1 dieną auštant Pa

ryžiuje butą kruvinų susirė
mimų ties giliotina, kuriaja 
nužudytas teismu pasmerktas 
žinomas plačiai budelis, taip 
vadinamas apašas, vardu Lis 
bolf.

Francijos socijalistai sten
gėsi išgauti pas valdžią jam 
atleidimą, mirtį pakeisti kalė
jimu, bet kuomet jiems tas 
nenusisekė, jie egzekucijos 
vietoje susirinkę ir sukėlę kru
vinas demonstracijas. Kuomet 
giliotinos peilis krito ant pa
smerktojo kaklo, pasigirdo re
volverių šūviai. Policija tai 
išgirdus, ant susirinkusios ten 
minios puolėsi su durtuvais. 
Policijos kapitanas pašauta 
kaklan ir į 80 asmenų sužei
sta.

Policija labai gerai žinojus, 
kad socijalistai-rengia demon

ti sosto pretendentą. Kardino
lai ispanai, Merry del Vai ir 
VivesyTuto, duoda suprasti, 
kad dabartinis Ispanijos judė
jimas esąs labai baisus ir pa
vojingas monarchijai, bet anai
ptol ne Vatikanui, kadangi 
kraštas visuomet pasiliksiąs 
lojališku Bažnyčiai.

Šiomis dienomis ministenų 
pirmininkas perstatęs karaliui 
Alfonsui užtvirtinti dekretą, 
kuriuomi butų užginta zoko- 
nams iš kitur Ispanijon krau- 
styties, kol su Vatikanu nebus 
padaryta sutartis ir konkor
dato peržiūrėjimas.

Pastaraisiais laikais Bažny
čios reikalai imta jau perkra
tinėti ir pačiame parlamente. 
Ministerių pirmininkas val
džios autoritetą gina.

Sukilimai Albanijoj.
Turkijos valdžia Diakove 

išginkluoja gyventojus. Mie
ste sudeginta 24 namai. Karo 
teisman patraukta 12 sukilė
lių vadovų. Netrukus tat jie 
bus nužudyti. Tai bus pradžia 
egzekucijų Albanijoj. Oficiė- 
rai su kareiviais lanko kiek
vienus namus ir daro kratas. 
Iš gyventojų atimta 800 šau 
tuvų. Mietww -'hgp. apskelbta 
karo stovis ir visi gyventojai 
kaip išmirę. Arti Dečaho vie
nuolyno randasi Turkijos ka
riuomenės 15 batalijonų ir 
viena batareja artilerijos. To
ji kariuomenė savaip aplinkui 
Šeimininkauja. Gyventojai ne
pasipriešina niekur. Visi kai
mai apylinkėse Diakovo ištuš
tėję, išrodo kaip išmirę. Da- 
leidžiama, kad kalnuose pasi 
slėpę į 200.000 gyventojų. 
Kaimuose taippat deginama 
namai.

Paskiau iš Rieka praneša
ma: Pastaraisiais valdžios pa
sielgimais albanai labai suju
dinti. Išnaikinta suvirš 100 
kaimų ir atimta 6.000 ginklų. 
Kariuomenė žengia pirmyn ir 
pakeliui viską naikina.

Port Arturas padaryta 
laisvu uostu.

Nesenai Japonijos valdiš
kame dienraštyj pasirodė ko
munikatas, kuriuomi visam 
svietui pranešama apie atida
rymą Port Arturo uosto tarp- 
tautiškam irklavimui ir pre
kybai.

Jau keli mėnesiai pirmiau 
tai Japonijos valdžia buvo 
nusprendžius, kas padarė ne
mažą įspūdį diplomatijoje. 
Port Arturas kadangi laiko
mas už tobuliausią tenai, ry
tuose, strategišką vietą ir jis 
tenai tuo viršesnis už kitus 
uostus, kadangi jame vanduo 
žiemą neužšaląs.

Kaipo laisvas uostas, jis ga
lės dabar plėtoties grynai pir
kliškai.

Be to, iš Japonijos praneša
ma, kad pastarosios valdžia 
rengiasi tuojau pasisavinti 
Koreą. Su tuo sutikęs jau ir 
Koreos ciesorius, paveždamas 
viso krašto administraciją Ja
ponijai. Tenai taigi dabar vi
sose tvirtovėse ir garnizonai 
didinama.

v-y.-..
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Perstatoma garsus aviatorius Curtiss ir jo lakstytuvas ore. Šitas aviatorius bandys lėkti is Chicago 
New Yorką, Už laimingai atliktą tą ilgą kelionę bus suteikta dovana 825.000. Kelionė atsibusianti 

ateinantį mėnesį.

Iš Viso Pasaulio.
Santiage (Chili) pagal teis

mo nusprendimo sušaudyta 
buvęs Vokietijos pasiuntinys
tės sekretorius Beckert, kuris 
savame laike pridirbęs ten 
daug suktybių ir, kad tas vis
kas užtrinti, nužudęs vieną 
tarną ir pasiuntinystės butą 
padegęs, o paskui pats išdū
męs. Tečiau suimtas ir pas
merktas miriop. Teismo ištar
mė taigi jau išpildyta, nežiū
rint Vokietijos užstojimo už 
tokį piktadarį.

*

Andai tarp Rusijos ir Japo
nijos traktatas abiejų tų kraš
tų diplomatų parašais patvir
tintas. Tasai traktatas lytisi 
tvarkos Tolimuose Rytuose. 
Ar ant ilgo taip gražiai ten 
susitaikinta ?

*

Anglijos laivų varstotuose 
Brazilija užsakius sau padirb
dinti milžinišką karo laivą 
“Dreadnought1©” tipo. Kam 
jai reikia tokiųlaivų? Kiek ži
noma,Brazilijakarolaivus dirb 
dina,o paskui anuos parduoda.

*

Medyolane numiręs garsus 
astronomas ir tenaitinės obser
vatorijos direktorius, profeso
rius Schiaparelli, kuris pirmas 
patėmijęs ant planetos Marso 
kanalus. Jis .taippat daug dar
bo pašventęs Merkurio suki
mosi aplink saulę.

*

Nekuriuose ir Afrikos mies
tuose uždrausta rodyti publi
kai imtynių Johnsono su Jef
fries krutanti paveikslai. Lon
dono dienraščiai dėlei John
sono laimėjimo persergsti a- 
merikonus prieš nigerius, nes, 
girdi, pastarieji dabar padrą
sinti galinti sukelti rasų kru
viną kovą.

Žemutinėj Austrijoj imta 
boikotuoti mėsininkai, kurie 
imdavę už mėsą aukštas kai
nas. Kalbama, kad tasai boi
kotas apimsiąs visą Austriją, 
kadangi jau ne bile kas tegali 
mėsa naudoties, taip ji pabran
gus. Taigi aišku, kad netik A- 
merikoj mėsa brangi ir boiko
tuojama.

*
Paryžiuje bijoma visuotino 

ant geležinkelių darbininkų 
straiko. Kaip darbininkai, 
taip ir valdininkai reikalauja 
sau didesnės mokesties, trum
pesnių darbo valandų ir ge
resnių darbe sąlygų. Jei gelž- 
kelių valdyba su tais reikala
vimais nesutiktų, ot tuokart ir 
straikas.

*
Rheimse (Praneija) aviato

rius franeuzas Ch. Wachter iš
sikėlęs su lakstytuvu 500 pė
dų ir nuo ten kritęs, užsimuš- 
darnai ant vietos. Sakoma lie
tus lakstytuvo sparnus labai 
sušlapinęs ir tie negalėję ju
dėti. Dėlei tos priežasties ir 
tas visas nelaimingas atsitiki
mas buvęs.

M

by American Press

Vatikano konsistorius nese
nai perkratinėjęs reikalą ku- 
nigaikščiutės Raspigliozi, ku
ri persiskyrus su savo pirmu
tiniu vyru ir norėjus už kito 
išeiti. Konsistorius tečiau, ne
žiūrint jos maldavimų, pripa
žino pirmąją moterystę už tei
sišką ir nedavė leidimo eiti už 
kito vyro. Toksai Vatikano 
konsistoriaus nusprendimas 
labai nepatinka aristokratijai, 
kuri palanki prie persiskyri
mų porose.

*
Anarchistas Luigi Lueche- 

ni, kuris pirm 12 metų nužudė 
Austrijos ciesorienę Elzbietą, 
uždarytas Genevoe kalėjime, 
esąs sveikas ir ten turįs kuo- 
geriausią užlaikymą. Valgio 
gaunąs pakaktinai, išgeriąs 
kasdiena pusę butelio vyno ir 
surūkąs 4 paperosus. Skaity
mų taippat pakaktinai turįs.

*
Japonija stengiasi prisisa

vinti Koreą. Koreos tautos są
junga taigi tomis dienomis už
protestavus prieš tokį Japoni
jos nežmonišką pasikėsinimą. 
Protestai pasiųsta mikadui ir 
Koreos ciesoriui. Tenai pasa
kyta, jog jei Japonija paimtų 
Koreą, tai pastarosios gyven
tojai liktųsi tikrais vergais. 
Vargiai ką gelbės tie protestai.

*
Rumunijos senyva karalie

nė, garsi raštininkė po pseu
donimu “Carmen Silva” susir
gus aklosios žarnos uždegimu. 
Po operacijai ji besijaučianti 
geriau. Turinti 67 metus am
žiaus.
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PAŠALPOS ŪKIO REIKA
LAMS VILNIAUS GUB.

Vilniaus gubernijos ūkio 
reikalų komitetas gavo 1909— 
tiems metams iš vyriausiojo u- 
kio reikalų komiteto 18 tūks
tančių rublių Vilniaus gub.

TAUJĖNAI.
(Ukm. ap.).

Gegužės 26 d. išnetyčių pa
daryta krasos revizija ir atras
ta išeikvota apie 1400 rub. 
Krasos viršininkas Antipara- 
vičius pasalintas nuo vietos, 
turtas jo areštuotas. Ir pavar
go gi žmonės prie buvusio vir
šininko! Ypač vargas būdavo 
su pinigais: retai kas atsiim
davo juos tuojaus po atsiunti
mo; atsitikdavo, kad po kele
tą mėnesių pragulėdavo kra- 
soje.

Pradžioje 1909 m. atsėdėjo 
tris mėnesius kalėjime admi- 
nistratyviškai Kauno guber
natoriaus nubaustas Juozapas 
Valeika Skabeiklų sodžiaus. 
Nubaustas liko užtat, kad 
kurstęs žmones permainyti 
valsčiaus raštininką. Taip bu
vo pranešt# iš valsčiaus žemie
čių viršininkui. Dabar, pra
šant yaleikai, ištyrus šią bylą, 
išsiaiškino, jog ant valsčiaus 
raštinės raporto viršaičio Biti
no parašo butą netikro, o pa
vesto buvusio raštininko pa
dėjėjo Jankausko, kuris turė
jęs kokį ten pyktį ant Valei
kos. Buvusis gi raštininkas 
Arlauskas taip teisinas, kad

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Kun. V. Dvaranauskas, Sei 

nų seminarijos profesorius, ga 
vo leidimą leisti naujam lietu 
vių kalba laikraščiui 
“Artojaus Šaltinis”.

Cincinnati, Hamilton & Day-1 
ton. Tasai susidaužymas bu
vo baisus savo pasekmėmis. 
Abudu garvežiu susimalė ir 
du pasažieriniu vagonu sulužo 
į šipulius. 19 asmenų ant vie
tos užmušta, o keliolika sun
kiau ir lengviau sužeista. Už 
tą nelaimingą atsitikimą kal
tinama prekių traukinio ma
šinistas, kuris buvo suvėlavęs, 
o paskui norėjęs paskubėti ir 
pirm ano traukinio užvažiavęs 
ant to paties kelio priešai.

Tas atsitiko Liepos 4 d. Jei 
ne vienaip, tai kitaip žmonės 
žudoma.

Po to kalbėjo daugiaus 
nesibijok, sūnau 
jijė skaito kelias garsias gentkarb 
publikos, nežinau kaip tai 
senatoriais

buvo milžiniškas ir tuo pelnu 
pasinaudojo tik keli asmenįs. 
Abelnai už inžangos bilietus 
gauta $270.775 pelno. Už in- 
žangą mokėta po $50, $40, 
$30, $25, $20, $15 ir $10.

Pasibaigus imtynėms, nige
ris pergalėtojas gavo $120.- 
000, o sumuštas Jeffries $117.- 
000. Mat pastarasis brangiau 
pardavęs iš tų imtynių kru
tančius paveikslus. Abiejų 
pugilistų manageriams dar li
ko gryno pelno po kelias de
šimt tūkstančių.

Ar tai negerai keliems as
menims tokiomis sumomis pa
sinaudoti? Jie dab.r juokia
si iš visuomenės, kad ji buvus 
tokia lengvatikė ir krovus pi
nigus tokiems niekniekiams.

Jeffries, regis, jau atsisakęs 
toliau mušties, bet nigeris jau 
nusamdytas New Yorke į te
atrus.

Apie emigrantus.

Washington, D. C. Pagal 
valdiškos statistikos, pereitais 
fiskališkais metais, pasibaigu
siais Birželio 30 d., per visus 
uostus į Jungtines Valstybes 
atkeliauta 1.035.545 emigran
tų iš visų svieto kraštų. Tatai 
už pirmbuvusius metus butą 
daugiau 283.759 emigrantais. 
Sugrąžinta atgal 24.200 emi
grantų, kuriuos valdyba išra
dus liguistais ir negeistinais 
šiam kraštui.

kairiškiai padoriai pasilinks
minti. Nebereiks alaus, nei 
degtinės.

Tik vienas daiktas keista.
Suplikacijas kairiškiai tebe- 

gieda su maenais, nesmertel- 
nais, pavietrėmis, naglais ir 
kitais barbarizmais. Taip, ro
dos, lengva butų pakeisti bar
barizmus mųsų pačių brangiais 
lietuvių žodeliais!

SUGRIUVO NAMAI.
Birželio 2 d., 6Į vai. vakarą 

sugriuvo dideli trimis gyv. 
muro namai prie Žydų gatvės 
Vilniuje (No. 5). Namai su
griuvo iš senumo: jie turėjo, 
kaip spėja, į 300-400 metų.Su- 
griovusiuose namuose,be gyve
namųjų bustų ir sankrovėlių, 
buvo dar žydų maldos namai 
ir žydų mokykla-pensijonas, 
kur gyveno apie 20 tį berniu
kų. Tečiau iš jų nenukentėjo 
niekas, nes mokytojas laiku 
išvedė juos gatvėn. Sugriovu
sieji namai užmušė vieną 49 
metų žydę, kuri pardavinėjo 
ties tais namais riestainius. 
Atvykusieji saperai nugriovė 
ir užsilikusias sienas; ieškoma 
po griuvėsiais — gal ir dau
giau yra aukų.

VALKININKAI.
(Trakų ap.).

čebatorių sodžiuje nesenai 
vienam ūkininkui nežinia kas 
buvo padegęs klojimą; pasise 
kė apginti; paskum tvartą, bet 
ir tą apgynė. Vis tai girtuok
lystės vaisiai.

Pas mus labai dažnai pava
gia moterims audeklus, ku
riuos jos baltina. Norint, kad 
drobė išbaltų, reikia ir sėdėti 
prie jos. Vasarą naktimis iš- 
skinami obuoliai iš sodnų.

Vieno ūkininko prigėrė 
mergaitė 10 metų, o kito ber
niukas 5 metų.

Mųsų apylinkėje dabar to
kia sausatė, jog baisu, kad va
sarojus neuždžiutų, o kitose 
vietose ledai rugius išmušė. 
Lubinas gi smėlynuose gražiai 
išrodė: paskutiniais, mat, lai
kais ūkininkai pradėjo jį sėti, 
ir gerai daro.

F. Stakucis.

KURŠĖNAI.
(Šiaulių ap.). 

ūžės 25 d. čionai

AGAILES.
(oiaulių ap.).

Čionai Kuršo baronas 
Hahn’as turi geroką plotą miš
ko, apie 300 dešimtinių. Bet 
bus jau 5 metai, kaip jį par
davė žydams Kušman ir Ko., 
kurie jau baigia jį kirsti, ir 
neilgai trukus, ten beliks vie
nas plikas kelmynas. Darbi
ninkams tasai žydas už kirti
mą ir nuvežimą į stotį moka 
visai pigiai. Žmonės džiaugias 
ir tuo, nes kitur ir tokio už
darbio neberasi.

Dar Agailėse parduodama 
viena dalis miško; butų gerai, 
kad nupirktų lietuvis. Pas 
mus yra gana pasiturinčių.

Tautietis

RYGA.
Gegužės 23 d. buvo čia me

tinis lietuvių švietimo “Žvaig
ždės” draugijos susirinkimas. 
Narių dalyvavo daugiau kaip 
200. Iš veikimo atskaitos pasi
rodė: 1909 m. dr-jos buvo už
laikomos Rygoje 5 pradinės 
mokyklos, kurias lankė 419 
mokinių, berniukų ir mergai
čių. Narių, užsimokėjusių už 
1909 metus, buvo 650. Drau
gijos išdan inplaukė 6.817 rb. 
81 kap., išleista buvo 5.876 r. 
01 kap. 1910 metams paliko 
1.141 r. 80 kap. iš inplaukimų 
pažymėtina: 400 rub. gauta iš 
miesto pašalpos; iš sutaisytos 
tam tyčia Loterijos pelnyta 
daugiau, kaip 1.000 rublių.
Smagu pažymėti, kad“Žvaig- 

ždės” mokyklose mokinių lie
tuvių skaičius vis auga. Taip 
antai: 1906 m. mokėsi jose 125 
vaikai, 1907 m 

.—365, 1909 m.

RINGUVENAI. 
(Šiaulių ap.).

Prieš keletą metų Ringuvė- 
nų dvarą valdė p. Porazinskis, 
bet jam subankrutijus, tas 
dvaras perėjo Komaro ran- 
kosna. Per to dvaro žemę ei
na vieškelis nuo Kuršėnų ir 
kitų miestelių į Šiaulius. Vie
ną vietą to vieškelio pereina 
Ringuvos upė, kur reikia ne
mažo tilto. Pirma jis buvo ne
žinia kieno pastatytas, bet su
griuvus, šalę jo dvarininkas 
pastatė naują. Prie tilto jis 
pastatė sargą, kuris už perva- 

arkliu ima 3 
5 k. Žinoma, 

keliauninkai už pervažiavimą 
tuo tiltu tiek jam sumokėjo 
pinigų, kad už juos geras til
tas galima butų pastatyti. 
Nėr žinios, ar tasai dvarinin
kas turi teisę imti užpervažia-

Imtynės juoduko su baltu.

Reno, Nev. Liepos 4 dieną 
po pietų čionai atsibuvo senai 
amerikonais skelbiamos imty
nės dviejų garsių pugilistų 
(kumštininkų), baltojo James 
Jeffries su nigeriu Jack John
son. Pirmasis yra airis, 35 me
tų, Kalifornijos gyventojas, o 
antrasis paeina iš Texų, 32 
metų, nigerės vergės sūnūs. 
Imtynėse kaip ant tų patyčių 
pralaimėjo baltasis. Suside
rėta susiremti 45 sykius, bet 
jau po 15-tam susirėmimui 
juodukas baltąjį taip sukulė, 
kad tas paskirtu laiku negalė
jo atsistoti ir nigeris Johnson 
apšaukta pergalėtoju ir viso 
svieto šampijonu.

Pasirodžius tokioms negei
stinoms pasekmėms, ameriko
nai šovinistai nosis nuleido, 
bet užtai gi nigeriai visoj A- 
merikoj ėmė Krykštauti ir iš 
baltųjų juokties. Kai kuriuo
se miestuose tat nigeriai su 
baltaisiais žmonėmis pradėjo 
pešties, kauties, peiliais piau- 
styties. Visuose miestuose po
licija turėjus labai daug dar 
bo, malšindama įnirtusius 
sporto mylėtojus. Amerikonai 
nesitikėjo tokių imtynių pa
sekmių. Regis amerikonai ne
galėjo nigerio savon pusėn pa
traukti, jei pastarasis padarė 
jiems tokią gėdą.

Bet iš tų imtynių ir pelnas

matęs, jog pasirašyta viršaičio, 
tai ir jis pasirašęs, nors apie 
agitavimą Valeikos nieko ne
girdėjęs. Viršaitis Bitinas sa
ko, jog sužinojęs, kad be jo 
žinios nusiųstas raportas, pra
nešęs žodžiu apie tai žemiečių 
viršininkui Černikov’ui.

lįs vffjgonininkas, kaip 
dos, s &o menkais vargonėliais

Bet pasirodė visai kas 
Užtraukė, brač, choras! 

Mažos bažnytėlės akmeninės 
sienos skambėte-skambėjo nuo 
skardžių balsų. Atvirai prisi
pažįstu, ir poterių, kiek rei
kiant, nebeatkalbėjau, besigė
rėdamas puikiomis giesmėmis. 
Vėliau sužinojau, kad chorą 
suorganizavęs jaunas vargoni
ninkas, p. Sabaliauskas. Da
lyvauja lietuvaitės sodietės ir 
lietuviai sodiečiai. Girdėjau, 
kad ir svietiškų dainelių ža
dąs Kairių choras padainuoti.

Rabinų konvencija.
Ciiablevoix, Mich, čionai 

nesenai atsibuvo visos Ameri
kos rabinų suvažiavimas arba 
konvencija. Rabinai Ameri
kos krašto nepripažįsta krik
ščionišku, bet sektarišku ir 
doktrinerišku. Pasmerkta bi
blijos išguldymas viešose mo
kyklose ir nutarta kovoti su 
tais laikraščiais, kurie spau
sdina karikatūras, pajuokian
čias žydus. Tam tikslui bus 
renkama pinigai ir laikraščiai 
boikotuojama. Kalbėta dar 
vis apie tą pačią žydų viešpa
tystę Palestinoje.

vimą. Vėl nėr žinios, kodėl 
valdžia nesirūpina tuo tiltu; 
juk ji yra pastačiusi ant kitų 
upių tiltus, kaip antai: per 
Ventą Papilėje, Kuršėnuose ir 
k. Gal reiktų valstiečiams apie 
tai valdžios paprašyti ? Gal ir 
p. Komaras, sutinkant valstie
čiams prisidėti, pastatytų vie
šą tiltą. Jis jau keliose vieto
se ir vieškelį pataisė, kaip ties 
Paražiais. Tautietis.

buvo 
labai smarkus su ledais lietus. 
Dvarininko Gružauskio ir ap
linkinių valstiečių ledai taip 
išdaužė rugius, kad juos prisi
ėjo nušienauti. Tą pačią dieną 
apie Lokymą, Balsių Eidukių 
sodžiaus taippat ledai išdaužė 
rugius, bet mažiau jeibės pa
dirbo, kaip apie Kuršėnus.

Šiemet mųsų apylinkėje tai 
dar pirmas lietus. Nors jis 
kai-kur ir jeibių pridirbo, bet 
vis dėlto naudingi 
jus be jo visai butų nuo saulės 
išdegęs. Tautietis.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPO 
INGRESAS.

Sekmadienį, Birželio 6 die 
ną, J. E. Žemaičių vyskupas 
Gasparas Girtautas atliko iš 
kilmingą ingresą (inėįimą) Že 
maičių vyskupijos Kauno Ka 
tedron. Tą dieną iš tos prie 
žasties Žemaičių katedroje bu 
vo visuotini atlaidai.

motina į dangų, lyg ieškodama ten įkvėpimo, o paskui atsakė:
— Reikalaudami teisybės dėl savęs, negalime atsakyti 

jos ir kitiems. Niekinti pergalėtą priešą, tai sumažinti perga
lės vertę; priešingai, jaigu priešas yra ant tiek stiprus, kad 
gali mus spausti, pajungti — čia susilaikė, — pačių :avęs pa- 
godone yra pripažinti jam narsumą.

pati sau, nei sunui: — Bet 
Teisybė, kad Messalo giminė yra garbinga, 

. Dar laikuose Rymo res- 
senai, bet jau buvo kareiviais ir 

Teisybė, tuomi vardu žinau tiktai vieną konsulį, 
ir tai buvo senatorių giminė, turinti didelę įtekmę. Jaigu vie
nok tavo senovės draugas gyrėsi savo pratėviais, galėjai užgė- 
dinti jį, apsakydamas apie savuosius. Jaigu gyrėsi senovybe 
savo giminės, darbais ar turtu savo pratėvių — ką viskas reiš
kia silpnumą proto ir širdies tuštybę — tu savo palyginimais 
galėjai jį sumušti ant kiekvieno žodžio.

Čia susilaikė, o valandėlę pamislijus kalbėjo toliaus:
— Ilga pratėvių eilė šiandie yra prirodymu garbingu- 

go paėjimo ir giminės, bet Rymionis, didžiuojantisis senumu 
savo giminės prieš Izraeliaus sūnų, tame dalyke visados turi 
nusileisti. Uždėjimas Rymo, tai jų pradžia, seniausios jų gi
minės neturi senesnių šaltinių. Ne vienas didžiuojasi be jokio 
prirodymo, remdamasis tiktai ant padavimų. Messala man
ding priguli prie šių pastarųjų. O męs kokią užimame vietą 
prieš jų svajones ?

Tariant tuos žodžius jos veidas nušvito garbingu išdi
dumu, bet nakties tamsa neleido to patėmyti, o ji kalbėjo to
liaus:

Liepos 4 dienos aukos.

Chicago, III. Garsi ir tru- 
kšminga amerikonų Nepri- 
gulmybės Diena jau praėjo. 
Šiemet ji su nelaimingais at
sitikimais nebuvo tokio gausi, 
kaip kitais metais. Regis, a- 
merikonai įgauna daugiau su
pratimo, mažiau plaišo, ma
žiau šaudo, mažiau tat buna 
ir nelaimingų atsitikimų. Šie
met butą mažiau ir gaisrų, 
mažiau ir nuostolių. Iš stati
stikos matoma, kad šiemet vi
sose Jungtinėse Valstybėse už
mušta 50 asmenų, sužeista 743 
ir gaisrais nuostolių padaryta 
ant $234.420. Tuo tarpu 1909 
m. buvo užmušta 215 asmenų 
ir sužeista 5.093, o 1908 me
tais užmušta 163, sužeista-gi 
5.460. Aiškus pažangumas.

Bryan blaivybės apaštalas.

Lincoln, Nebe. Trissyk 
buvęs kandidatu į Jungtinių

KAIRIAI, 
(kiaulių ap.).

Teko man būti vieną šven 
tadienį Kairių bažnytėlėje. Ti 
kėjaus, jog per mišias paliur

.. .Dabar jos balsas sudrėbėjo...

Čia susilaikė lyg duodama laiką klausytojui apmislyti, 
ką buvo pasakius, paskui kalbėjo toliau:

— Ką reiškia Rymionies pasigyrimas prieš tiek amžių? 
Izraeliaus sūnus, gananti kaimenes ant kalno Refaim, šimtą 
kartų yra senesniais bajorais už garbingiausią Marcius’o ainį.

— O aš, motin, kuomi esu pagal anas knygas?
— Tas, ką ligšiol kalbėjau, yra nei įžanga dėl atsaky

mo, kurio reikalauji. Tose knygose randame tikrus prirody
mus, kad esi tiesioje eilėje ainiu Huro, Jozuo draugo. Argi 
tat tavo giminės paėjimas nėra gana senu? Jaigu-gi tau dar ir 

(Toliaus bus).

Sulietuvino
JONAS MONTVILA.

Amerikos Valstybių preziden
tus, William Jennings Bryan, 
andai viešai apreiškęs, kad jis 
nepriimsiąs jau daugiau jo
kios kandidatūros, bet visą 
savo energiją pašvęsiąs blai
vybės praplatinimui ir pasi
stengsiąs, kad demokratų par
tija apskelbtų kovą prieš svai
ginančius gerymus ir jų par
davinėjimą.

Dideli mišką gaisrai.

Duluth, Minn. Ežero Su
perior pietiniame krašte degą 
miškai; ugnis daranti kuodi- 
džiausius nuostolius ir gre
sianti aplinkiniams mieste
liams ir kaimams. Daugumas 
gyventojų su savo šeimynomis 
valtimis nešinasi į saugesnes 
vietas, kadangi sausžemiu jau 
negalima praeiti be pavojaus. 
Keli kaimai jau išdegę, o ki
tus laukiąs ir gi tas pat liki
mas.

ūkininkams vienasėdžiams 
šelpti. Gubernijos komitetas 
šiaip tuos pinigus išskirstęs: 
agronomui laikyti —600 rub., 
statymui trobesių, nebijančių 

i — 1.500 rub., ūkio pa- 
ūkininkams — 10.200 

namų statymo draugijai 
pašalpos — 300 rub. Pakvie
tęs agronomus, gub. komitetas 
pataisė pas 44 ūkininkus vie- 
nasėdžius pavyzdinius nkius— 
aprūpinusi juos trąšomis ir 
naujaisiais ūkio įrankiais. Tų 
pavyzdinių ūkių inkurta: Vil
niaus apskr. — 14, Trakų — 
13, Dysnos — 11 ir Švenčio-

CEIKINE.
(Vilu. g.).

Ceikiniečiai, sužinoję, buk 
p. Golovnia pavedęs savo Cei- 
kinės dvarelį valstiečių ban
kui, kad tasai jį išdalytų vals
tiečiams, padavė Švenčionių 
žemės tvarkymo komisijai pra
šymą, kad ta visa žemė butų 
jiems parduota, o ne kokiems 
pašaliečiams. Mųsų gerbia
miesiems atstovams reiktų tą 
jų prašymą V. Durnoje parem
ti. Žiūrėsime, kas išeis. Gerai 
butų, kad žmonelių noras išsi- 

jgildytų. Ą. Bertulis.

TAUJĖNAI.
(Ukm. ap.).

Tik dveji metai, kaip už
baigta statyti valsčiaus moky
kla, o šiemet jau reikalauja
ma 305 rublių jos remontui. 
Grybas suėdė visas grindis ir 
sieną. Tinkas taippat nubįrė- 
jo. O vis padriadčikų maga- 
garyčios tai daro! Užbaigus 
tinkuoti, pirštu durent tinkas 
bįrėjo, o dėlto už darbą žydas 
paėmė, kiek suderėta.

Bobų ponaitis.

— Perstatykime sau, kad Rymionis iššaukia mus į ko
vą; priimu tai ir atsakau be pasigyrimo, bet su vilčia.

Dabar jos balsas sudrebėjo, pilna liūdnumo mintis at
mainė jos privadžiojimų būdą.

— Tavo tėvas, Juda, nuėjo prie savo tėvų, pamenu tą, 
lyg tai šiandie butų buvę, dieną, kurioje jisai ir aš su mųsų 
draugais, nuėjome į šventinyčią, kad perstatyti tave Viešpa
čiui. Aukojome karvelius, o aš padaviau tavo vardą kunigui, 
kuris prie manęs užrašė. Taip tai tavo vardas: “Juda, sūnūs 
Itamaro, iš giminės Hurų” yra užrašytas. t amžįu pašy^in^ 
tojlžraeTialFgĮiminių k™Jl^egaliu pasakyti, buvo 
įvestas tas būdas, kad jau buvo užvestas dar prieš išė
jimą iš Egipto. Nuo Hillelo girdėjau, kad pats Abraomas 
pradėjo vesti tą surašą savo sunaus vardais, kada Viešpats 
paskyrė jį Izraelitų tėvu. Mųsų tauta, ant nelaimės, neklausė 
prisakymų, nepildė nekuriu įstatymų, bet užrašą vardų laikė 
šventa prideryste. Tiktai kartą pabaigoje antrojo skyriaus 
metraščiai buvo pertraukti; vienok kad tauta po ilgo ištrėmi
mo sugrįžo į savo tėvynę, Zarobabelis skaitė švenčiausia pri
deryste link Viešpaties pagrąžinimą knygų ir nuo to laiko jau 
per du tūkstančiu metų galime be pertraukos sekti platinimą- 
si ir eiliavimą Žydų giminės.Taippat iš Washingtono 

pranešama, kad šiais metais 
viešpatystė neturėjus jokio de
ficito. 1909 m. viešpatystė tu
rėjus $126.375.438 deficito 
(nepritekliaus), o šiemet nei 
jokio. Šiemet daugiausia pi
nigų sutaupta iš krasų užlai
kymo.

Dabar taigi kiekvienas te
gali pagirti tokį šeimininka
vimą. Žmonių noras pildoma.

Krutančių paveikslą perstaty
mai draudžiama.

Washington, D. C. Delei 
rasų kovos, kokia užgimus su
mušus andai mieste Reno bal
tąjį garsiose imtynėse, neku- 
riuose miestuose policija už- 
draudžius teatrėliuose rodyti 
tų imtynių krutančius paveik
slus. Policija sako, kad iš to 
gali užgimti riaušės. Tuo tar
pu tie paveikslai uždrausta ro
dyti miestuose: Washingtone, 
Cincinnati, Baltimore ir At 
lanta, Ga. Regis, ir kituose 
miestuose panašiai bus pasiel
gta. Kompanija taigi turės iš 
to didelius nuostolius, nes tie 
paveikslai jai atsiejo daugiau 
poros šimtų tūkstančių dole
rių. Daugiausiai tiems pa
veikslams priešingi įvairių se
ktų pastoriai, kuriems toksai 
žmonių brutališkumas nepa
tinka.

Trukių susidaužymas.

Middletown, O. Linijos 
Big Four pasažierinis trauki
nis, greitai bėgdamas, užpuo
lė ant prekių traukinio linijos



Iš Lietuviškų Dirvų.
East St. Louis, Ill.

Šitas miestelis guli pietva
karinėj dalyj Illinois valsty
bės, ant krašto upės Mississip
pi. Gyventojai: anglai, airiai, 
vokiečiai, nigeriai, lenkai ir 
lietuviai. Lietuvių yra nema
žas būrelis, nes jų bus į 2.000.

Čia ir darbų yra visokių: 
gyvulių skerdyklos, plieno ir 
geležies liejyklos,rolling-mills 
ir daugybė mažesnių dirbtu
vių. Visur dirbama taippat 
neprasčiausiai, iš kitur pribu
vusiam nėra sunku darbas 
gauti. Uždarbiai visokie. Lie- 
uviai daugiausiai dirba gyvu

lių skerdyklose.
Amatnijkų randasi tiktai 

vienas — namų statymo kon- 
traktorius, Jonas Mitrinąs. Iš 
verteivių: vienas barzdaskutis, 
vienas valgomų daiktų parda
vinėtojas, vienas spaustuvi
ninkas, ir net 28 lietuviai 
smuklininkai. Pastariemsiems 
neblogiausiai sekasi.

Draugijų yra: Sv. Juozapo 
pašalpinė dr., Šv. Jurgio, Šv. 
Kazimiero L. K., moterų Šv. 
Marijos dr., SLA 88 kuopa ir 
LSS 87 kuopa. Prasčiausiai 
gyvuoja LSS, bet dabar jau 
pradeda atkiusti, tik nežinia, 
kaip ant il^o.

Visos viršminėtos draugijos 
(Ar ir LSS kuopa? Red.) ren
gia apvaikščiojimą Liepos 10 
d. paminėjimui 500 metų su
kaktuvių mūšio ties Žalgiriais, 
tik nežinia, ar tas viskas į- 
vyks. Mųsų lietuviai tuose 
dalykuose per baugus. Kruta, 
bet kaip apatinis girnų ak 
muo. Nors lietuviškų draugi
jų vadovai dirba su pasišven
timu, bet be jokios naudos.

“Kataliko” 22 num. tilpo 
nekokio Parodoj Dalyvavusio 
korespondencija, kurioj butą 
plačiai aprašyta rusinu vysku
po kun. Ortynskio čionai atsi
lankymas Gegužio 15 d. Ko
respondentai neužmiršo savo 
korespondencijoj užkliudyt ir 
čionykščios SLA 88 kuopos: 
jis sako, tą dieną, kuomet čia 
buvo iškilmingas vyskupo Or
tynskio priėmimas, SLA kuo
pa parengus prakalbas, kurių 
klausyti susirinko vos apie 50 
asmenų ir tame skaitliuje 3 
merginos. Parodoj Dalyvavęs 
tyčia ar netyčia apsiriko. Tą 
dieną, kada buvo paroda ir 
vyskupo priėmimas, prakalbas 
parengė ne SLA. kuopa, bet 
LSS 87 kuopa. Mųsų kuopa 
tuomi jaučiasi įžeista ir labai 
norėtų, kad p. Dalyvavęs Pa
rodoje paaiškintų, ko jis nori 
nuo vietinės SLA kuopos? 
Męs juk niekam ant kelio ne
stovime, nei asmenims nei 
draugijoms darbuose, nekliu
dome. Negera taip “Kataliko” 
skaitytojus klaidinti.

Lietuvos Sūnūs.
Red. p r. Kiek teko pa

tirti, tas buvo klaidingai, ka
dangi tą dieną prakalbas tu
rėjo tikrai LSS kuopa.

Rochester, N. Y.
Oras labai karštas. Trūksta 

visur lietaus, kurio iš pat pa
vasario perdaug butą.

Darbai slenka labai gerai, 
visur dirbama pilnas laikas ir 
kaikur darbininkų reikalauja
ma. Iš kitur pribuvę darbi
ninkai gali darbą gauti, kokį 
tik sau nori. Kas nori iš mai
nų, arba iš kur kitur keliauti 
į viršines dirbtuves, tai gali 
keliauti dabar, nelaukiant žie
mos, nes žiemą gauti darbas 
yra sunku.

Vietiniai lietuviai užsilaiko 
puikiai, daugumas skaito laik
raščius ir nekurie imasi už ap- 
švietos su visomis pajėgomis.

Parapijos reikalai kuoge-

riausioje tvarkoje pasidėko- 
jant kun. Kasakaičiui.

Birželio 26 d. po pietų bu
vo pašventinimas kertinio ak
mens po statomąja lietuviška 
Šv. Jurgio bažnyčia. Buvo 
graži lietuvių paroda, kokios 
ligšiol čionai nematyta. Gie 
dri diena tą iškilmę dar la
biau darė kiltesne. Visos lie
tuviškos ir lenkiškos draugi
jos dalyvavo in corpore. Drau
gijos ties Šv. Mikolo bažnyčia 
sutiko Jo Mal. vyskupą Hic
key ir nulydėjo paskui ties 
statomąją lietuvišką bažnyčią, 
ant Hudson avė. Po pašventi
mui akmens vyskupas pasakė 
labai pritinkantį pamokslą, 
paskui sakė pamokslą pats 
klebonas kun. Kasakaitis, ku
ris savo žodžiais visus sugrau
dino. Daugumas ėmė ašaroti, 
kuomet klebonas priminė tė
vynę Lietuvą ir su ana persi
skyrimą.

Septyniomis myliomis nuo 
Rochester randasi miesčiukas 
“Despatch”, arba East Ro
chester. Čionai gyvena lietu
vių į porą desėtkų, nekurie 
priguli prie Rochesterio drau
gysčių. Liepos 4 dieną 5 lietu
viai išplaukė pasivažinėti luo
teliu ant upės. Tą dieną buvo 
šventa, tatai gal jie buvo šiek 
-tiek ir įkaušę. Bejuokuoda
mi iškrito visi iš luotelio ir jų 
vienas nuskendo. Jo vardas 
Jonas Česnakauskas, 28 metų, 
paeinąs iš Kauno gubernijos, 
Troškūnų parapijos, nevedęs. 
Amerikoj išbuvęs pusantrų 
metų, bet neprigulėjęs nei prie 
kokios draugijos. Jo kūno pa
laidojimui prisiėjo kolektuoti. 
Palaidotas ant Rochesterio 
Holy Sepulchre kapinyno.

Iš Rochester pabėgęs ne- 
koksai Jurgis Grablikas. Mo
terų draugija jo paieško už iš 
nešimą kokių tai pinigų už ti- 
kietus.

Flioras.

Chicago, Ill.
Liepos 3 d. lietuviškoj Ap- 

veizdos Dievo bažnyčioj atsi
buvo prim i ei ja arba pirmosios 
Mišios naujai įšventinto kun. 
K. Zaikausko. Kun. Zaikaus
kas paeinąs iš Vilniaus guber
nijos, pirmiau mokinesįs Vil
niaus dvasiškoj seminarijoj. Į 
kunigus jį įšventė Jo Mal.Chi- 
cagos arcivyskupas Quigley.

X.

Wilkes-Barre, Pa.
D. L. K. Vytauto Politiškas 

Kliubas Liepos 3 dieną laikė 
savo pusmetinį susirinkimą. 
Išrinkta nekure nauji virši
ninkai ir pereito pusmečio 
knygų peržiūrėtojai. Kliubas 
pažadėjęs paskirti iš išdo nors 
5 dol. rengiamam tautos na
mui Vilniuje. Be to Kliubas 
savo lėšomis sutaisė D. L. K. 
Vytauto paveikslą, kuris pui
kiai atrodo ir dailiai papuošia 
salę. K. K.

Birželio 26 dieną vietinis 
klebonas kun. Vizgirda per
skaitęs tikintiems Evangeliją 
apreiškė, jog tą dieną turįs at
sibūti parapijos susirinkimas. 
Girdi, aš pats esu parapijonas, 
bet negaliu būti susirinkime, 
toli eiti, perkaršta, o juo la
biau, kad trumpas susirinki
mas, 10 — 15 minučių, apsiei
site ir be manęs.
Taigi to užsakyto susirinkimo 

pasekmės yra jau žinomos. Jos 
atkartota “Draugo” 26 nume- 
ryj. Neteko man būti tame 
susirinkime, tat negaliu pasa
kyti, kas ten tokio atsitiko ir 
ar daug ten parapijonų buvo.

Liepos 3 d. buvau bažny
čioje. Tikėjausi išgirsti iš

kun. V. lupų, kas pereitame 
susirinkime nutarta, bet nieko 
nepaaiškino, tik ant Liepos 10 
dienos užsakė pusmetinį susi
rinkimą. Reiks eiti ir pasi
klausyti. K.

Skaitytojų Balsai.
Newark, N- J.

Birželio 26 dieną išeinu iš 
bažnyčios laukan, brač, dalija 
vaikai spausdintus “plakatus”. 
Apsidairiau aplinkui ir net 
nustebau, kad visi tuos lape
lius iš vaikų ima ir net akis 
ištempę skaito ir neatskaito. 
Kas čia do kibelis! Imu ir aš 
lapelį ir skaitau. Nagi, bro
liuk, Šv. Jurgio dr-stės balius 
skelbiamas. Skaičiau, skaičiau 
ir vos supratau apie ką einasi.

Štai to lapelio turinys, žo
dis į žodį:

Parengta Perstorone 
Dr. Sv. Jurgio

Puikus pasilinksminimas 
Arba Balius

Atsibus antro
2 dieno Liepos (July) 1910 m.

Ant sava salies, po numetu 
180-182 New York Avenue 

Newark, N. J.
Uszprašom viesus Lietuvies 

ir Lietuvaites pributy ant to 
puikes pasilinksminimas. Bus 
puike muzikie grais lietuviški 
muzikantėj viesokes Šokies. 
Prasidės nu septintos 7 dzie- 
gorios vakare ir trauksis ike 
dvielikte 12 naktes teipgi ti- 
kemies.

Kad viesie Lietuvie ir Lie
tuvaites ne patingietumiet At- 
silonkity ant musu parenkto 
Balios, teipgie ir mus iš sava 
puries tinkimies. Uz ganedin- 
ty viesus lietuvies ir lietuvai
tes.

Inzienga in šalie vieru 25c. 
Moterems ir merginoms 15c. 
Su pasiediemu drapanų vai- 

kamies Sutevais dikai betuvu 
bus ne ilaidzeme.

Su guodone Komitetas.'
Toksai mųsų gražiosios kal

bos žeidimas, tai tikrai visų 
lietuvių paniekinimas. O kas 
kaltas, jei ne šv. Jurgio dr. 
komitetas?

Newarke juk randasi “Ži
burėlio” knygynas su skatyk- 
la. Su mielu noru tokius “ko 
raitetus” pamokytų, kaip rei
kia parašyti, kad tik jie ton 
skaityklon atsilankytų ir to 
sau reikalautų. Regis, tokie 
“komitetai” savo tuos darbus 
atHeka kur smuklėse, tatai ne- 
įstabu, kad su tokiais savo 
raštais lietuvius žemina.

Jonas “Grinomis”.

Laiškas draugui p. 
Buruiiinui.

Guodotinas Petrai B.:—
Skaitydamas “Kataliko” 

No. 23 š. m. radau, kad Chi
cago, Ill., Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčioje, per išti
są Marijos mėnesį kas vakaras 
kalbėjote rožančių ir giedojot 
litaniją, vargonuojant vargo
nininkui Lemontui. Po tam 
būdavo palaiminimas. Iš vie
nos pusės mane ima džiaug
smas, kad Tamsta čionai A- 
merikoje tvirtai laikaisi dievo
tumo, o ypatingai prie Mari
jos garbinimo, kur jau mųsų 
kiti draugai čion atvažiavę at
siskiria nuo tikėjimo, o iš an
tros pusės nuliūdimas spau
džia ir spaudžia man širdį, 
kad mųsų So. Bostono para
pijoje nebuvo kas vakaras 
dievmaldysčių prie Marijos ir 
nepinėme del Jos vainikų iš 
rožių ir lelijų, tai yra iš pa
sveikinimų, bet tiktai nedė
lios vakarais litanija buvo at- 
giedama, o paskui palaimini
mas.

Nauienos pas mus keistos. 
Parapijoj betvarkė ir neap- 
švietimas. Mišparai vis po pu
sėj septynių; pakol pareini po 

mišparų, o da kaip kada suei
ga (mitingas) buna, tai įtrau
ki į vidurnaktį. Mišparai pa
togiausia ant trijų vai., nes 
dabar darbininkams žmonėms 
labai ne laiku esti. Jungtuvės 
pas mus visuomet prieš sumą 
buna, kur žmonės pametę 
maldas, liežuvius ant dantų 
padėję, akis išplėtę, lig ant 
kokio teatro, juokus daro. 
Dar pas mus atsiranda ir to
kių lietuvių, kurie bažnyčioj 
turi gromuliavimus, lyg Lietu
voj gyvuliai. Yra ir tokių, ku
rie save vadina apsišvietusiais, 
o bažnyčioj kelia trukšmą be
bėgdami, idant neišgirsi pa
mokslo, ir tuomi padaro per
trauką kunigui ir žmonėms.

Tai visa po visam, kad tu
rim gerą pamokslininką kun. 
T. Žilinską, choro vedėją Kar
bauską ir gerą zakristijoną 
Švagždį, kuris čia pastojęs 
įtaisė kamžą ir kuri t parapi- 
jonams labai patinka, nes pir
miau čia sukinėdavosi apie 
kunigus zakristijonai juodi, 
kaip piktos dvasios.

Siunčiu mano meilingą pa
sveikinimą Tamstai, M. Ža- 
guniui, J. Hmeliauskui ir ki
tiems mano pažįstamiems. 
Meldžiu atsiust dėl manęs 
laišką ir aprašyt, ar visų tau
tų katalikai užlaiko Mišparus- 
laike trijų mėnesių, man tas 
žingeidu žinot.

Man tamstos antrašas než i 
nau kur nudingo.

Pasilieku sveikas, Jųsų 
draugas, Jokūbas Variautis.

Kur valdininkai 
nevagia?

Kur valdininkai nevagia?
Kad ne Chicagoj, tas vi

siems gerai žinoma, kada to 
prirodymu^ dabar renka pro
kuratorius Wayman.

Bet netol^Clneago randasi 
mažas miestelis, kurio admi
nistracija yra puikiausias pa
saulyj pavyzdis, kur vieši ka
pitalai netenka privatiškiems 
kišeniams.

Taja “šventąją” vieta yra 
miestelis Hoopeston, Ill.

Ir santikiai tenai teisingai 
originališki.

Miesto majoras metams al
gos gauna 50 centų, aštuo 
niems aldermanams mokama 
po 25 centus kiekvienam.

Miesto valdyba, o tame 
skaičiuje ir kasierius, renka
ma tiktai dviem metam, o pas
kiau negali užimti tos pačios 
valdyboje vietos.

Tuo tarpu miestelis puikiai 
tarpsta, 6.000 gyventojų gy
vena it rojuje. Kuomet miesto 
valdybai metams algos išmo
kama 83.00, išlaidos admini
stracijai išneša $582.50. Ir ne
stebėtina taigi, kad pinigėlių 
pakanka visokiems miestelio 
reikalams.

Keturios viešos mokyklos 
apkainotos ant $200.000, de
šimts bažnyčių $156.000, vie
ša skaitykla $12.000, miesto 
namai — $10 000.

Hoopeston National bankas 
turįs $200.000 kapitalo, an
trasis bankas First National 
$175.000.

Dirbtuvės vystosi, darbinin
kai gerai uždirba, miestas au
ga, įgauna pajėgas ir vis di
desnį gerbūvį.

Delko ?
Nes visiems gyventojams 

rupi jo gerbūvis.
Jau tik |kurus miestelį pir

moji miesto valdyba su majo
ru McTerren norėjo tarnauti 
veltui.

Vėlesnės valdybos taippat 
algų imti nenorėjo.

Bet ką padarysi, kad kon
stitucija draudžia veltui dirb
ti, tatai paskirta “algos”, kaip 
tai 50c. ir 25c.

Užtaigi miesto išde gryno 
pinigo Gegužio 1 d š. m. buvo 
$38.840.79.

Panašiu surėdymu negali 
pasigirti nei turtingi Chicago 
arba New York, kur miesto 
“tėvai” patraukiami teisman, 
kur policija šaudo nekaltus 
žmones, kur ramus pilietis bi
josi vėlai vakare išeiti ant ga
tvės.

Sunku su tiesa gyventi. La
bai gal sunku, jei betvarkė 
viešpatauja.

, Vokietijos pasiuntinys Ja
ponijoj, kuris apkeliavęs Ko- 
reą ir Mandžuriją, Berlynan 
a dai pranešęs apie nepapras
tą ten japonų pirmyneigą pra
monėje ir prekyboje. Iš ka- 
syKlos Fusham kasdiena iši
mama 7.000 tonų anglies. Vi
sur tiesiami geležinkeliai. Mat 
Rusija tenai nemokėjo šeimi
ninkauti.

Redakcijos Atsa
kymai.

Jonui “G r i n o ri u i”, 
N e w a r k, N. J. —Meldžia
ma Tamstos daugiau žinučių 
iš lietuvių gyvenimo.

S. L. P. D. v a 1 d y b ai.- 
Tamstos turite savo organą,ta
tai mums nepridera kišties į 
svetimus reikalus. Nesunau
dosime.

“Lietuvių Spaudos 
Draugijos Amerikoj” 

Reikaluose.
Įstojimo “Lietuvių Spaudos 

Diaugijon” $25.00 ir mene 
sinės mokesties už Gegužį ir 
Birželį $10.00 užmokėjo “Lie
tuvos” leidėjas p. A. 01- 
szewskis.

J. M. Tananeviče, 
L. S. Dr. Kasierius.

P. S. Meldžiama ir kitų 
gerbiamųjų redakcijų L.S.Dr. 
išdan įmokėti įstojimą ir mė
nesines mokestis.

J. M. T.

$ioo Typewriteris 
už 17c ant dienos!

Perskaitykit antgalvį išnaujo, tada da- 
siprotCsite, ką tas reiškia.

Oliver Typewriteris—geriausia mato
mo druko mašina §100—geriausias šių 
dienų typewriteris—b u s jųsų už 17c 
ant dienos!

Typewriteris, kuris yra svarbiu daly
ku pramonystes istorijoje—b u s j ų s už 
17c a n t d i o n o s.

Typewriteris, kuris parengtas su to
kiomis prietaisomis, kaip tai: Lygus Ėji
mas, Lygumas Linijų, DvigubasJSustoji- 
mas, Didis Spartumas,Automatiškas Ta- 
bulatorius, ir visos kitos naujausio iš

radimo prietaisos. 
Viskas

17c ant die
nos bus jusu!

Męs tik dabar tą 
pagarsiname, norė

dami atjausti žmonių nuomones. Tik vi
sai mažas įmokOjimas ir paskui 17c ant 
dienos. Tai yra plianas riešuto lukšte.

Iš pasekmes—tokios daugybes atsišau
kimų, męs patįs nusistebėjome.

Reikalavimai ateina nuo visokių luo
mų ir užsiemimij žmonių

Daugiausia apsisteliavimą gauname 
nuo gerai pasiturinčių žmonių, kuriuos 
patraukė toji nauja propozicija. Dabar 
Oliver Typewriteris dėlto ir yra populia- 
riškiausias.

Taigi dabar ir yra gadyne visotino var
tojimo typewriteriu.

Ketvirtdalis milijyno žmonių daro 
pinigus su

OLIVER
Typewriter

Geriausia matomo druko mašina
Oliver Typewriteris daro pinigus i š - 

tarus tiktai žodį “eik!” Taip 
lengvai drukuoja, kad pradėjęs bemat 
išmoksti. Uždirbi besimokindamas. Te
gul mašina užsimoka už save 17c o rėž
tas lieka jums.

Kur nebebusi, ten yra darbo ir uždar
bio su Oliver mašina. Pramones svietas 
stveriasi už Oliver mašinų. Sunku net 
išpildyti visus apsisteliavimus. Jos už
dirba daugiau, kaip kitos kokios darbi
ninkų kliasos.

“OliverTypewriteris kožname name”
Tai yra šios dienos šauksmas. Dabar 

šios mašinos yra reikalingos kiekvienam 
namui. Prastumas valdymo ir drūtumas 
mašinukių daro jas parankiomis kasdie
niniam drukaovojimui. Daugiausia jos 
užima jaunuomenę. •

Dabartinio mųsų pardavimo plianas 
pristatys Oliver mašiną į kožną Ameri
kos namą.

Ar-gi jus uždarysite savo namo arba 
offiso duris nuo jo?

Rašykite tuojaus klausdami informa
cijų ir naujo Oliver katalogo. Adresas: 
The Oliver Typewriter Co. 
47-55 Dearborn St. Chicago,Ill

Dr. G. M. Glaser
Sziuomi apreiszkiu pagodotai viauo- 

meniai, jog esu seniausiai gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

3149 So. Morgan. St.
Kertė 82-ros gat.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
liams mane rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavymo dieną ir naktį. E- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų, ir užsendlntose ligose. Darau vi
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

DR. F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Pboue Monroe 801

nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Ave.

Tel. 4828 Inring Park 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedeliomis nuo 
8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT
1882 S. Hnlsted St., Chicago, 111.

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozapa Ridiką.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8253 IHinois Ct. kertė 33

GERIAUSIAS U0TEL1S
ANT BRIDGEPORTO.

Jaigu esi nulindęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

O tai męs tamsta palinksminsime, nes 
męs turime geriausią degtinę, o cigarai 
yra importuoti net isz paezios Havanos, 
męs turime didelę Halę kaip dol mi
tingų ar Veseilių Su pagarba,

RUIGIS ir LIEKIS.
3301 8o. Morgan St. Chicago.

Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZ1O

Oi vyreli alus, o 
stiklai milii- 
niszki, geriau
sias vynas dek- 
tinO rugine o ci
garai tai net isz 
paezios turkijos 
kaip rukai tai 
net durnai kve

pia.
2334 SO. LEAVITT ST.

kerte 23rd Pl. Phone Canal 1924

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gerymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gOrymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę dol Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 
gerymų, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge
resnius gOrymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi
mo siuneziu visokius gOrymus į visas 
dalis Ameriko

JUOZAPAS BAREVICZE
1701 -1703 So. Canal St. kam. 17 St.

CHICAGO, ILL.

j, i mm
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstrlctus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakaneziai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvį o ne pas sve
timtautį.

917-33rd St.
TeL Yards 5428.

Seniausia Lietuviszka Karczema CHlGflGOJE
L. AZUKO

3301 Auburn Ave., kerte 33cios gatves
Dėlto asz ir turiu seniausią ruginių ir miežinių 

gerymų, kaip szalto aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų.

Kur begi Raulai? 
Nugi pas PET
RA 8ZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivedytl, nes 
jis turi bavarska

alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net i8z Havanos. Tai ilgiau negaliu su 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu sku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro
dąs visokiuose reikaluose ir provose. 
Teippat eina už vertėja į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na
mų ir rakandų.

PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 2451.

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS. RICKIO

Užlaiko puikų alų, elių ir porterį; pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu
vęs keleivis visados gauna nakvynę įir 
visą patarnavimą.
781 Clifford - kertė Henry St.

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geriausią 
degtinę, o 
cigarai vai
kine, .tai 
net isz pat 
Kauno.

J. ARTISZAUSKAS,
8253 S. Halsted St. Chicago,

KUR VAŽIUOJI POVILAI

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę ir 
kvepenezius Havanos Cigarus.

WM. MUKUS,
722 W. 120th St. West Pullman, III.

Tel. West Pullman 104

Jonus Brazauskis 
-UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA
Szaltas A lus, Cardin Arielk
Kvepianti Havanos Cigarai

3200 So. Halsted St. Chicago Ill.
Kampas 32-ro Str.

Telephone Yards 2T750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T- RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto tuviu dide
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,

T. RADAVICZE
936 - 88rd. Chicago, Iii.

Phone 1044

Lietuviškas Saliunas
NORTH CHICAGOJ.

Užlaikau ge
riausius gery- 
mus, szaltą a- 
lų geriausią a- 
rielką ir pui
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 
gentu West Si
des Brewery 
Ka pas mane 

atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausis Likcr Sklodas.

, Užlaikau geriausius gerymus, szalta 
alų, geriausia arielka vardu “RUG
BY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 
puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristatom orderius į namus ant viso
kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokam kelio kasztus.

9099 Commercia.1 Ay, kampas 91 pi,
; Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausių Havanos ir Domestic Cigarų
WHITE ROSE CLUB

SABOTSKIS ir LETUKAS 
4614 So. Wood St. Chicag**. Ill.



KATALIKAS

“Kataliko” 
Skaitytojams!

Primenama gerbiamiems 
“Kataliko” skaitytojams, ku
rie nėra pilnai už praėjusį pus 
mėtį užmokėję prenumeratos, 
idant tuojaus su “Kataliko” 
administracija atsilygintų, nes 
neužsimokėjusiems laikraštį 
nuo Rugpiučio 1 d. sulaikysi
me.

Taippat primenama ir vi
siems kitiems užsimokėjusiems 
gerbiamiems skaitytojams, ku
rių prenumerata užsibaigė su 
Birželio mėnesiu, atnaujinti 
prenumeratą ir ant toliau, i- 
dant paskui neužtraukti su 
“Kataliko” siuntinėjimu, idant 
kiekvienas mųsų prietelis bu
tų “Kataliku” aprūpinamas.

Atkreipiame gerb. skai
tytojų atidžią į tai, kad “Ka
talikas” kaskartas vis dau
giau ir labiau yra tobulina
mas, “Kataliko” redakcija 
ir administracija savo duo
tą žodį išlaiko.

Anais laikais buvo žadėta 
“Katalikas” pagerinti ir nū
nai kiekvienas pripažįs, kad 
jis pagerintas daugiau, nei 
kaip kitas Amerikoje ir Eu 
ropoję savaitraštis. Kiekvie
ną savaitę “Katalike” galima 
atrasti naujausias iš viso pa
saulio žinias, gražius pasiskai
tymus, naujausius visuomenės 
klausimus, užimančias apysa
kas. O kas svarbiausiai — tai 
naujausių svieto atsitikimų 
paveikslus, kurie gyvai paro
do, kas pasaulyj veikiasi, kas 
kur randasi.

Štai pagaliau “Kataliko” 
27 numeryjatspaudinta pa
veikslai lietuvių istoriškos 
parodos, atsibuvusios mie
ste Chicago Liepos 4 dieną. 
Ar-gi tai nemalonu kiek
vienam mųsų pažiūrėti į 
tuos gyvus ir aiškius pa
veikslus, pamatyti lietuvių 
pažangumą ir jų prisirišimą 
prie savo senosios Tėvynes 
Lietuvos.

Pav. kad ir šitame numeryj 
atspausdinama gražus paveik
slas kovos lietuvių su kryžiuo
čiais ties Žalgiriais Liepos 17 
d. 1410 metais.

Ir nei vienas lietuviškas 
laikraštis tai nesugiebia pada
ryti, nesugiebia taip savo skil
čių paveikslais papuošti.

Delko taip yra? Todėl, kad 
kiti laikraščiai mažai paiso sa
vo skaitytojus, jie pakakinti 
tuo, kad užmokama prenume 
rata, ad gaunama tik pelnas.

“Katalikui”-gi tuo tarpu 
ne pelnas rupi, bet jo skai
tytojų apšvietimas ir užga- 
nėdinimas, nes jei lietuvis 
užmoka prenumeratą, tat 
jam reikia turėti didelis ir 
geras laikraštis, bet ne ko
kia kelių lapų puodkelė, į 
ką nėra kas nei pasižiūrėti, 
nei ko pasiskaityti, nei ap
sišviesti.

Mųsų taigi užduotim “Ka
talikas” nuolatos gerinti ir su
teikti savo skaitytojams svei
ką maistą, mokslą ir pamoki
nimus.

Vienok tas viskas negalima 
butų mums išpildyti, jei geri 
lietuviai “Kataliko” savo pre
numeratomis neremtų. Dėkui 
Dievui turime jau tūkstančius 
pilnai užsimokėjusių prenu
meratorių, bet norime dar jų 
kelių tūkstančių: norime tu
rėti pulkus savo prietelių vi
sur, o tuokart ir mums pa
tiems laikraščio pagerinimai 
lengviau atsieitų.

Kam rupi apšvietimas, 
tas tegul “Kataliką” skaito 
ir tarp saviškių platina. 
“Kataliko” kaina-metams 
$2, o pusmečiui $1. Prenu
meratoriams duodama do
vanos.

Rašydami laiškus ir siųzda- 
mi pinigus, padėkite tokį ant
rašą:

Jonas M. Tananeviče,
3244 So. Morgan, St., 

Chicago, Ill.

SavaitinisKalendorius

Liepos 1910 m.
14 k. Bonaventūro
15 p. Henriko Išsis, švar.
16 s. Škapliernos
17 N. Alexo išpaž.
18 p. Šimono iš Lipnisos
19 u. Vincento iš Paulios
20 s. Česlavo išpaž.
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Šito Liepos mėnesio 15 die
ną sukanka lygiai 500 metų 
nuo to laiko, kuomet Didis 
Lietuvos Kunigaikštis Vytau
tas su savo kariuomene sumu
šė pagaliau ties Žalgiriais kry
žiuočius, tuomet kraugeriau- 
jančius kaip pačioj Lietuvoj, 
taip ir Lenkijoj. Jei ne DLK. 
Vytauto kariškas genijus ir 
narsumas, ligšiol vargiai butų 
likę keli lietuviai ir lenkai. 
Kryžiuočiai juos visus butų 
išganabinę, žemes jų apvaldę 
ir šiandie Lietuvoje, užuot lie
tuvių, svietas butų matęs vo
kiečius. Bet dėkui DLK. Vy
tauto narsumui ir sujungtos 
kariuomenės iš lietuvių, rusų, 
lenkų ir totorių galybei, tie 
užpuolikai ir žudytojai buvo 
apeiti ir Lietuva pasiliko lai
sva. Už tuos lietuvio karžygio 
nuopelnus taigi lenkai dabar 
ir atsidėkoja, savindamies sau 
kryžiuočių galybės sunaikini
mą, persekiodami dar ir dabar 
mųsų brolius Lietuvoje. Pla
tesnį tos kovos ties Žalgiriais 
istorišką aprašymą ras miela
sis Skaitytojas šiame “Katali
ko” numeryj po tos kovos pa
veikslu.

** *
500 metų sukaktuvės, tai 

svarbus lietuviams atminimas. 
Užtai gi šiemet visuose Ame
rikos miestuose lietuviai įvai
riais budais tas sukaktuves 
pamini. Vienur rengiama ap- 
vaikščiojimai, parodos, kitur 
prakalbos. Šito Liepos mėne
sio 17 dieną ir Chicagos lie
tuviai nutarę paminėti tas su
kaktuves. Draugystės 17 d. 
Liepos po pietų susirinks į 
parką Mark White Square 
(ant Bridgeporto) ir tenaiti- 
nėj svetainėj išklausys žyme
snių lietuvių ir svetimtaučių 
prakalbų. Ir Didžioje Lietu
voje mųsų broliai šį-tą rengia 
tos garsios kovos sukaktuvių 
atminimui. Jau iš to tik aišku, 
kad lietuviai savo karžygius- 
bočius moka gerbti ir už tai 
jiems tenka tautos padėka.

Liepos 4 dieną, kaip visiems 
žinoma, Chicagoj buvo tarp- 
tautiškoji paroda, kurioje iš
kilmingai dalyvavo ir čika- 
giškiai lietuviai. Ton parodon 
buvo kviesta ir lenkai, bet jie 
kokiuo tai budu nesusitaikė 
ir parodoje jų nei vienas neat
stovavo lenkų tautos. Ant ry
tojaus angliški dienraščiai 
plačiai rašė apie parodą ir la
biausiai pagyrė lietuvius ir če
kus. Kaip sykis tą pačią die
ną lenkų dienraštis “Dziennik 
Chicagoski”, rašydamas apie 
parodą, lietuvių tautos netik 
nepaminėjo, bet dar patėmijo 
štai ką: “Toliaus sekė kuopos 
tautų, gyvenančių Chicagoj, 
buvo čia visi, nepritruko ir 
lenkų kuopos su savo allego- 
riškų vežimu ir kareiviškomis 
draugijomis.”

*
* *

Kadangi lenkai visai toje 
istoriškoje parodoje nedaly
vavo, tai aišku, kad “Dzien
nik Ch.” užsimerkęs lietuvius 
lenkais paskaitė ir pasisavino 
svetimą garbę. Ar-gi tai pri
dera lenkams panašiai elgties? 
Jie su savo šovinizmu neran
da jau sau ribų. O juk to

kiam rimtam dienraščiui ne
vertėtų tokiais melais naudo- 
ties, juo labiau, kad tasai dien
raštis lenkų kunigų išleidžia
mas. Negražu lenkams taip 
elgties. Reikia jiems nors sy
kis pagaliau suprasti, kad lie
tuviai yra savistovi tauta, ne
turinti nieko bendro su len
kais.

“Tėvynėje” (No. 27) p. J. 
Gabrys, nesenai atvykęs iš 
Paryžiaus ir apsistojęs m. Chi
cago, atsiliepia į Amerikos 
lietuvišką visuomenę reikale 
sutvėrimo akcijinės bendro
vės, kuri užsiimtų dvarų su- 
pirkimr Lietuvoje. Mums ro
dos, jau seniau tas dalykas 
Amerikoje buvo svarstytas 
lietuvių laikraštininkų suva
žiavime, m. Brooklyne. Tam 
tikslui išrinkta komisija. 
Mums taigi nežinoma, ar p. J. 
Gabrys gavo tos komisijos į- 
galiojimą tokius atsiliepimus 
rašinėti, ar savarankiškai dir
ba. Jei taip, tai butų perdrą- 
sus žingsnis iš p. J. Gabrio 
pusės.

* * *
“Draugas” 26 num. š. m., 

rašydamas savo buvusio re
daktoriaus reikale, išpasalų 
kandžioja ir “Kataliką” ir jo 
darbininkus ir nuolatos karto
ja tą pačią nuobodžio giesmę, 
kad “Katalikas” nėra katali
kišku laikraščiu. “Draugo” 
vedėjai atgaivina senesnių lai
kų visokius nonsensus, kas da
barčiai yra tik vienu papikti 
nimu. Su “Draugu” mes tuo 
tarpu nepolemizuosime, kas 
link katalikystės, bet sekan
čiame numeryj paduosime pa
ties buvusio redaktoriaus A. 
Zaboro paaiškinimus kas link 
“Draugo” arcikatalikystės. Ir 
tegul “Draugas” už tai “Ka
taliko nekaltina, nes ko jis 
pats ieško, tat ir gauna.

Svieto valdovų sostai.
“Karalius užžengė ant so

sto”, kalbama apie paveldėto- 
jį valdovą, karalių ar tai ku
nigaikštį, kuris, mirus savo 
pirmtakunui, paima į rankas 
visokią valdžią viešpatystėje.

Iš to taisykliško išsireiški
mo matoma, kaip tai valdovų 
viešpatavime lošia svarbią ro
lę patsai sostas.

Butų gerai iš arčiau prisi
žiūrėti tiems nepaprastiems 
valdovų sostams.

Jie įvairus ir jų esama daug.

Didžiosios Britanijos valdo
vas turi sostų pusę tuzino. 3 
jų randasi Londono rūmuose, 
vienas Lordų Bute, vienas 
Westminsterio opate, o dar 
vienas Windsor pilyj.

Seniausias tų sostų yra 
Westminsterio opate.

Tai yra vadinama vainika
vimo kresė. Visa iš ąžuolo. 
Joje sėdėjo 7 Edvardai ir 5 
Jurgiai. Joje busią vainikuo
jami visi karaliai, kaip ilgai 
Britanija busianti monarchija.

Lordų Bute sostas stovi po 
paaksuotu baldakimu, dviem 
pėdom aukščiau aslos iškel
tas. Visas drožtas; papuoštas 
auksu ir brangiais akmenimis; 
šalimais stovi du mažesniu so
stu, dėl karalienės ir sosto 
inpėdinio.

Brangiausias sostas Wind
sor pilyj. Visas padirbdintas 
iš brangiausios rųšies medžių, 
išklotas brangiais akmenimis, 
ypatingai šmaragdais. Jį ka
ralienei padovanojęs Indijų 
valdovas, Maharadža iš Tra- 
vancore.

Puikiuoju sostu gali pasidi
džiuoti Vokietijos kaizeris. 
Vienoj gražiausių sviete salių 
stovi puikus sostas, visas iš 

sidabro, papuoštas erelių ir 
vainikų ornamentais. Ant so
sto kabo dailus sidabro sky
das, kurį Berlyno gyventojai 
dovanoję Friderikui Wilhel- 
mui IV, o čiapat prieš sostą 
brilijantais išsakstytas blizga 
kristalinis žibintuvas, po ku
riuo Wormacijos seime stovėjo 
garsus reformatorius Liuteris.

Sunku butų aprašyti visus 
Rusijos caro sostus.

Seniausias sostas randasi 
Kremle. Jis dovanotas Persi
jos šacho carui Aleksandrui 
1660 metais. Visas medinis, 
apklotas aukso skardais ir ta
sai auksas dar papuoštas bran
giais akmenimis.

Brangiausias sostas bet ran
dasi Žieminiuose rūmuose, Pe
terburge.

Francija taippat turi savo 
sostus, nors šiandie yra res
publika.

Puikiausias anų — tai Na
poleono Bonaparte sostas, ku
ris stovi Fontaineblau rūmuo
se. Visas aukso, išklotas baltu 
aksomu, ataustu auksu.

Originališką sostą turi Da
nijos karalius Kopenhage, Ro- 
senborgo pilyj. Visas suside
dąs iš dramblių ilčių, papuo
štas smulkiais drožimais. Ant 
viršaus sosto kabo ametisto 
kamuolys.

Niderlandų karalienės so
stai taippat puikus. Jų yra 
net 3, rūmuose: Loo, Haage 
ir Amsterdame. Brangiausias 
sostas randasi Haage, būtent 
dailus minkštasuolis, išklotas 
purpuru, papuoštu auksu.

Kas link brangumo ir pui
kaus papuošimo Ispanijos so
stas galima palyginti su Vo
kietijos sostu. Kadangi kaip 
salės papuošimas, taip ir pats 
sostas žėri auksu ir brangiais 
akmenėliais.

Austrijos imperatorius turi 
kelis sostus, bet gražiausias jų 
randasi Vengruose, Budos pi
lyj. A

Italijos karalių sostai taip
pat dideliai puikus, tiktai nū
nai jie labai retai naudojami, 
kadangi dabartinis karalius 
esąs didis priešininkas sostų 
ir įvairių su anais surištų se
nų apeigų.

Popežių sostas Vatikane y- 
ra tiesiok neapkainuojamas. 
Stovi jis Sala Regia, kur esti 
priėmimai. Purpuras, auksas 
ir sidabras sujungta į dailias 
draperijas, kurios užkloja vi
są kresę, padabintą ereliais ir 
angelais.

Turkijos sultano sostas ran
dasi rūmuose Dalma-Baitche. 
Jis paeinąs iš 17 metašimčio, 
kuomet Turkijoj viešpatavo 
sultanas Abdas Didysis. Visas 
balto marmuro, apklotas auk
so ir sidabro mezginiais, o po 
kojų pagalvėlis, papuoštas 
žemčiūgais.

Ir tt., ir tt.

Tatai neturime ko daug ste- 
bėties, kad tų gražybių užlai
kymas suėdąs labai daug žmo
nių pinigų.

Bet kas pasakys, kam tie 
sostai reikalingi ? Ar ne lai
kas jiems išnykti ?

Pas mus ir kitur.
Miestas Chicago serga išdi

dumu.
Saujalė turčių, palaidų teo

retikų, tobulų svajotojų ir 
skaitlingos minios politikierių, 
ieškančių sau tik pelno, išvys
to prieš Chicagos lojališkus 
gyventojus nuduotus projek
tus, brangius sumanymus, ku
rių tikslu turi būt miesto pa
gražinimas ir jo švarumas, po
draug su sveikata ir visų pi
liečių gerove.

Ir pasižiūrėkime arčiau į 
tuos išmistus.

Nereikalingi bulvarai, gra

Vaizdas perstato vagoną, kuris varomas vienu bėgiu. New Yorke tokiais vagonais jau bandoma ve
žioti keliauninkai. Pranašaujama vienbėgiams gelžkeliams puiki ateitis. Sakoma, kad praslinkus ko
kiems penkiems metams visose Jungtinėse Valstybėse busią intaisyti tie keliai.

žios alėjos,puikus viešieji bus 
tai, o dar puikesni laivams do
kai ir tt. vis tai norima įvik- 
dinti už viešuosius pinigus.

Tai viena medaliaus pusė.
Išmistas toks gražus, kaip 

kad svajonės...
*

Bet žiūrėkime į teisybę.
Ieškokime jos.
Ir štai ką matome...

*
Dėkui viešųjų mokyklų vai

kų perviršui,dėkui stokai bus
tų ir atsakančių salių, 18.000 
vaikelių mieste Chicago neturi 
kur mokinties, neturi kur la- 
vinties.

Nėra vietos...
Turtingame Chicago, kur 

milijonai išvogta, kur norima 
statyti puikus nebreikalingi 
bustai, miestas šventadieniškai 
papuošti, vaikai neturi kur 
sau pradinio mokslo pasemti, 
stoka mokyklų bustų.

Ar taip gali but ?
*

Ten miesto kloniuose ir ly
gumuose norima pataisyti pui
kus bulvarai, bet kaip viskas 
išrodo ant paties Bridgeport©, 
aplinkui lietuvių šv. Jurgio K. 
bažnyčią?

Baisenybės!
Nešvarumas, smarvė, ant 

gatvių dulkės,pastipusios žiur
kės ...

O miestas pasidžiuojantis su 
savo trimis milijonais gyven
tojų.

Gėda!
*

Turėsime puikus dokus, dar 
puikesnį uostą, lėšuojančius 
milijonus dolerių visai nerei
kalingai.

O kokia mieste kanalizacija, 
kokie vandentraukiai?

Žinoma visiems.
Palei upę Calumet pusė mi

lijono gyventojų nuodijasi ge
riamu vandenėliu, nuo kurio 
kas metai žųva tūkstančiai ne
kaltų žmonių. O toji nešvari 
upė dar įteka ežeran.

*

Ir taip ant kiekvieno žings
nio.

Pas mus kas kita, o ten kas 
kita.

Kitokiuo saiku saikubjama 
turčiams, kitokiuo vargdie
niams.

Tokia jau netik pas mus, 
bet ir visoj Amerikoj tvarka.

Ai’ tas gera?
Ne ir ne!
Pirmiau bulvarų, dokų ir 

gražybių reikia piliečiams 
duoti tas, kas jiems išteisybės 
priguli.

Keikia priemiesčiai apšvies
ti, gatvės išgręsti, reikia pas
tatydinti vaikams mokyklas, 
reikia apsaugoti piliečių svei
kata, podraug juos ginti nuo 
užpuolikų ir plėšikų, o tik pa
skui bus laiko pagalvoti apie 
kitokius niekniekius.

Žemdirbystė ir 
karas.

Jei imsime atidžion klausi
mą, kas svarbiau, ar krašto 
žemdirbystės ištobulinimas, ar 
kariškieji besiginklavimai, at
sakymą apturėsime kibą jau 
ne dvejopą.

Kiekvienas blaivus pilietis 
atsakys, kad žemdirbystė, ku
ri kraštą aprūpina valgiais, 
kurios išsiplėtojimas. suteikia 
kraštui galybę, yra pirmei- 
lium klausimu ir daiktu.

Abelnai tas lytisi kiekvieno 
krašto, kiekvienos draugijos, 
juo labiau Jungtinių Ameri
kos Valstybių.

Dėlko sakome “juo labiau”?
Visupirmu Jungtinės Val

stybės nereikalauja bijoties 
neprietelių ant savo tėvynės 
užpuolimo ir iš tos priežasties 
amerikonams nereikėtų taip 
daug ginkluoties, kaip tai vei
kiama Europos viešpatysčių, 
kaip tai seniau amerikonų 
perdaug nesiginkluota.

Antraip vertus, Jungtinėse 
Valstybėse žemdirbystė dar 
stovi ant visai žemo laipsnio, 
ji reikalauja sau dideliausios 
globos ir darbštumo, kadangi 
spartus gyventojų skaitliaus 
augimas gresia visam kraštui 
badum.

Taigi Jungtinėms Valsty
bėms pirmiausiaja užduotimi 
reikia kuogreičiausia visame 
krašte tobulinti žemdirbystė, 
nesigailint tam reikalui nei 
pastangų, nei darbštumo, nei 
pagaliau pinigų.

Tuo pačiu žygiu valdžiai 
priderėtų susilaikyti su nepa
prastais apsiginklavimais, ka
dangi tas apsunkina labai vi
so krašto gyventojus.

Bet šiandie valdžią valdo 
vienatos, kapitalistai, kuriems 
jau nekuriuose kraštuose 
trūksta turgaviečių, tatai jie 
reikalauja sau pagalbon di
desnio kariško laivyno. Kapi
talistai pas valdžią turi įtek
mę ir valdžia nuolatos jų 
klauso.

Liaudis taigi šaukia: “To
bulinkite žemdirbystę”!

Milijonieriai, pramonės di
dikai atsako: “Statykite lai
vyną”!

Ir laivynas taisoma...
1910 metams kongrese žem

dirbystės reikalams paskirta 
13 milijonų dolerių, o naujam 
karo laivynui 134 milijonai 
dolerių.

Skaitlinės aiškios, nereikia 
nei paaiškinimų.

Karo laivynas dešimtį sykių 
daugiau pinigų prarįją, nei 
kad išleidžiama žemdirbystės 
pagerinimui.

Kaip ilgai taip bus Wa
shingtone šeimininkaujama?

Iš didelio debesio mažas 
lietus.

Bažnyčios priešai su džiau
gsmu prisikabino prie pasta
rosios popežiaus enciklikos 
apie Karolių Boromeo, idant 

*uaimiiii|įįi

sukelti rėksmus prieš Bažny
čios galvą, kuris buk savo ra
štu pajuokęs reformatorius, 
ypač Martiną Liuterį ir jo pa- 
gelbininkus.

Visus trukšmus sukėlė Vo
kietijos protestantai, kurie 
tiek daug įnirto ant popežiaus, 
kad net pareikalavo iš Vati
kano atšaukti savo pasiuntinį. 
Tuo tarpu kiti protestantą 
kraštai, kaip tai: Anglija, Šve- 
ei ja, Norvegija, Danija ir kiti 
visai nutylėjo, kadangi enci
klikoj pamatė aprašymus apie 
vidurinius Bažnyčios reikalus, 
bet daugiau nieko tokio įdo
maus.

Prūsų atstovų bute protes
tantai paklausė savo valdžios, 
ką ji mananti daryti, jei pro
testantizmas taip skaudžiai 
popežiumi užgautas. Ir pas
kui plačiai tas reikalas svar
styta, tečiau svarstymai buvę 
ramus, juo labiau tuokart, 
kuomet atstovų centras aprei
škė, kad jis nemanąs kisties į 
vidurinius Bažnyčios reikalus. 
Tokiuo tai budu svarstymai 
visai ramiai pasibaigę ir šian
die Vokietijoje tik kur-nekur 
protestantai sušaukia susW' 
kimus ir tariasi sukelti denm-

• ■ ari'įš.' - <

stracijas prieš popežių ir jo 
išleistą encikliką.

Iš didelio debesio pasirodė 
mažas lietus, o tai vis todėl, 
kad viskas veikiama be jokio 
apsvarstymo.

Nicaragua respublikoj re
voliucija dar nepasibaigus, bet 
pastaraisiais laikais revoliuci- 
jonieriai netikėtai daug laimė
ję. Tatai dabar revoliucijonie- 
rių vadas, generolas Estrada, 
projektuojąs atidalyti sau res
publikos dalį ir pavadinti 
Nauja Nicaragua. Norima bet 
pirmiau gauti Jungtinių Vals
tybių užuojauta ir paskolinti 
pinigų.

*

Lvave nesenai vėl rusinai 
studentai su lenkais studentais 
turėję kruvinus susirėmimus, i 
Daugumas studentų sužeista. I 
Vis tai nesusipratimai univer- i 
siteto reikaluose. Kovoje da
lyvavę į 100 studentų su re
volveriais. Lvavo universite
tas priklauso rusiname, bet 
lenkai, kaip tai visur jie elgia
si, norėtų ten šeimininkauti.

Svarbu Chicagos 
Lietuviams.

Kas norėtų gauti didžios 
istoriškos lietuvių parodos 
Liepos 4 d. m. Chicago pa
veikslus (fotografijas), gali 
atsišaukti “Kataliko” ofi- Į 
san. Paveikslai tokie di
džio, kaip tai buvo “Ka
talike” ir parduodama vie- I 
nas paveikslas už 1 dolerį. 
Iš kitur atsišaukusiems lie
tuviams 1 dol. 10 c.

Laiškus adresuokite: I
J. M. Tananeviče, į

3244 So. Morgan St. j 
Chicago, Ill. į



J

ve- 
ko-

]y- 
ra- 
ius, 
pa-

Vo- 
irie 
aus, 
ati
doj, 
intų 
Sve- 
kiti 
nei- 
apie 
dus, 
įdo- 

otes- 
žios, 
pro- 
tižiai 
pas- 

3var- 
buvę 
kart, 
prei- 
ies į 
;alu8. 
:ymai 
sian- 
lekur 
sipvu- 
■mon- 
ir jo 

sirodė 
todėl, 
jokio 

)j re
us, bet 
oliuci- 
laimė- 
ijonie- 
strada, 
au res- 
vadinti 
ma bet 
4 Vals- 
skolinti

rusinai 
identais 
imimus. 
iužeista. 
univer- 
oje da- 
su re

iversite- 
ns, bet 
ie elgia- 
kauti.

)«

didžios 
parodos 

ago pa- 
s), gali 
o” ofi- 
)kie di" 
o “Ka
ma vie- 
1 dolerį, 
gms lie'

KATALIKAS

o
(UX

X

X

3

X

o

3

®>

ra

Čttl

ra

3

X

14

X

®

3

3

X

®>

oo£
X

3

to 
ra

® 
x 

44

X 
>tsj ®

03 ®

4> 
f 
❖ 
❖
T 
f 
❖

❖
❖

❖ 
f 
❖
f*
* f f
❖ 
f
*4*4*.j^*h**H^^**H**J*£*H,£^H**$*,5"H,*J*4*

®

® j>® X
00 *R1

3

02 
O

®

4^

m 
a

7. 
a

O

>S 
t?

ra 
o 
to 
c 
'& 
ra 
ra

3 
X

s!

o
3 
<2J

3 
X

X

O

i®
8
X

>®

3 
®

3

00
I®

X

>00

® 
>N 
®

®

>02 • ^4 
X 
bD 
X 
t.
Pm

oo
X »—< 

44
3 
® 

>N

02 
!®

00

3 
®

S 
X
oo h 
®

X 
o

3

oo
X
3
X

02
oo 

■® 
s 
® 
a
o 
3

X
44
00 
X

>00

d

•R ®> .®
rtf OI

X oo ■4-> 1® 
S*-S 

h 
bD-0

a a
X 

>N

34 ’®

3

x
9 A 

x

®

3 
X

O 
oo 
®

O
X
O
3
3

O

X 
P4 

>02 
®

02
np

O

®

X

oo

00

® O X* ra i®

‘® i®
-R

>02 į
X PU

3 
® X

X 
02
3

3

02 -R 
X 

p. .2 
>® 

‘ 3O
>oo ai

O
00
X

bC X

O 4-> 
®

5

X 
s

>® .R

O
ai

.uu .R
P-.R X
ra P
r bD-3

>® 
O

>N

□o 
X

X
®

O

3 
X

00 
O

O

©» 
a 
® 
® R 
bD
®»

X ® 44 
k ■* *R-

bD >N
3
O

3 
X

3o
5

>N P

©• 4-> 02

X 
a

®

O 
R 
O

S 
X 
i®

O

oo 
X

02
a

■® 
S 
® 
a 
o

44
02
3
X
a-

3
oo
O

X 
44
X

a 
X 
oo

02 
X
3

X

3
>N

S
X
02

• rM 
>00

3 
x -2 
PU *

oi 2
44 .ra3 ®

3

X

®

i®

I® 
> 
02 -M
X

X • rH 
a 

>S

3 

ai

>02
®
S
s

>N

X
44

3

■R H

02
a
o
s02

«e —
PU >N

X

no 
O

>oo
02 
O

X 
s 
®
>
o 
bD 
|®

00 
X 

>oo 
®

02 
®>

O

3 
oo

02 
X

®

X g 
P- bD 
r. Oi

oo ,r-
$
PU X
o

ai

>O 
O

03

oj

00 
3 

•i—, 
i®

oJ»

® 
>00

A4 3
O to

3 cj 
bD,d 
m 
X

3 
®

®

02 
3 
S

oj

3 
® 
3

o 
3
3

02 
®

>02 
S 
a

X

®

X

02 
O 
+-> 
00

X

>oox
S
3
X 
R^

>o 
rM 
® 

bb.p
O .R
3 X

X

OO

"3 
P 
X

44

02 
X 
B 
®

®

>00 
bD 
3 
X
X 
a

3

X

a

X
X

44
3 
X

ai

44 
3 
®

CD
oi

a
X

I®
44 
® 
oo

o

3 *aj

® 
r—<

®

02
X
00 

■®

p* o> 
• r m 
>O o
O .R 
r-< CD .2 3 

>N >®

oo 
3

3 a> 
X

3 'U 3 
g O 'R
44 P 
■® >s .9

X

ai 
O 
h
X 
09 
X

32

O

®» v 
3 
X

>00

02
O

• r—<
S

• r-< 
>S]

oo 
O

ai
X 
B

>
oo
3

CD

>30

3 
X

a 
X

X ai
3 °3S 44
r> a

a

02 r4 
X

a 
X

■®

X

00 
a
S

O

S 
X

3 
®
>

■R 00 
p .2 
® >® 

® ® -R 
bD-* 
« g 

■o .2,
® 22 r3
r-»

X 44 
Pm ®

o a

« 44

■® 3*
^®

S 
®

f-< >o
<D ®

jį ®

J ’x

3
00

S 
02

O 
>
X 

>N
X

3 
X

oi
S |
® S
3 td

S
X
X»
X 
bD S

O

oiX

00

> 3 
X X 
bD

i® 
a

O
®

>N
®

.2 >
ra >®

3

3

®

'®
02 
X 4-> 
3 
X

02.®

O 

a

>

I® 
>N 
5
oo

X r“* 
a 
X

X

X 
bD 
X

03

3

X

®
oo 
X

44 X
A >s22

O X' — 
■s^a a

X» ®

3 
X
X 
►

O • rM 
>® 
3 
a

o

X

00 g 
O 
CD

>

00 
■® 
B 
®
a 
o 
3

oi

o

02
3
X

'® X

■®
’cj ® ao

a ®
bD m 
O O

® 
bD 3* 

>® .3 >®
O 
3• RR >N
h 

44

3

ai i® 
oo 
©•

X

O
44

S 
X
O
’o

>S)
5
X

O

X 
> 
s 
®

X 
a 
ai

c3 r-< 
bo

® ai 
p, J® 

02 
02 d
O
3 
®

02
O

® 
X 

44 
a

a .S

03

oo

B 
_X 
>s

®

®

X

O

3 
oo

3

O

oo
O

3

of» 
bD 
O

> ai 
o

* 9 e- 2
®

oo 
X 

4-> 
®

c?

X

x» oo
>

®
04

CD 
oj

o3

. ® ai -r-lX
S 3 

44
®> PU

a .s 
a a

p .2 ®
® pp 
B X M
®

O 
3

A .2 R

® R

3

>N

X
44

02
Š'g

® a

iai - 
P . 
a 

>®

® PU

00

> i®

m

44
O O

oo 
i® 
3 
® 
a 
o
3

44 
oo 
X

ai
3
a

i®

X
oo
a .2Pi >m

S ®
® O

®

a 
x

• R^ 
00 

. '® 
X* <75 

>oo ® 
®

r a ® ® 3-1 ra
R X

® da f* 
ra .3“ rp

O X 
.2 a 
>N X

oo
5
S

X 
> 
o

X 
>

03

S 
3

3 ai 
bD ®

2 ’S
■♦J • R^

cj
21 bD

X

O

2 
x

o -2

•® 
S • r—< 
> 
X

O

3 
ai
ai
3 
X

®
O

3 
X

■®

CD

ai

3
oo

ra >®R-< »r-«
bD ® -
X

X ai 
£ 3

’P-rS 

'® A

O 
3 
S
ro 
O

cj

® X 
a a 
03

02 '®

X

X rH 
ŪD

oj
X 
ra 
X

3

o •r—I 
'® P o

oo 
O

oo 
X 
u
P-
X

3® 
a -r 
n, a

44 PU >
ra - °

3 o
® 3

3 J >> 3 
a £ H a

®

d p S a pu w
x , „

oo

>

02 
®

>02 
3

X®
02

'a
>N 
®

r—< 
® 
bD
O

X 

®

X

X
44 00 

3

X .2

'®
X
X 
a 
®

x
>® 
B

oo 
X 

>oo 
3 
a

X 
bD

®

3 
44

44 
>®

.r- ®
>> X 3

00 
3
a

>S2

® 
bD

s

X

X

X
oo
bD
X
>

X

o
3• R- 

>S1

® 
X -R 
bD & 

3 .R 
® 02
"g * 2 a

X

X

I®
B 

■®
S 

r—i
X

>S1 
®

O

r-<
3

>a 3~’> 
44 3 
>ai
• r4 
X 
o

;® 
a • 
a 
ai 
3 
X

• rM 
>® 
>®
bD.® 
“ -ra> 

a • R^ 
a 

>02

3 
X
O 

44 
02
> 

>00

®

oo 
X 
a 
3 
02 
f-i 
X 
3

x

X 
► 
3 
® 
3

X

a cu
o „
3

TJ• R

d 

d

d 
Vi

p 
a

O

O 
44
ai
O
®
P —
bD >N
X

oo
O 
3

a 
X

Vi
d

o

>N 
3 O 

3
3

Vi 
p 
a
d 
a

C
2
OT

rt 
bfi

PU 
3

® 
O 

>® ® 
3 
’®

X X*

3

3 
d • v-4 

>o 
>w 
44
P

Vi
d

o 
P

o 
m 
04
•N 
3
(D 
'o

®

o
3
X

O 
bb 
3 
®

oo 
5 
oo

O X

oS
bD

® Oo3

3 
3

® X
P-< >®

® 
3 3 

XbD 
S 
X

X
44 
>O
X

>N
5 
® 
S

O 
•n .® 
’x

a 
X

a ® b x -R w

X
X 
>

02 
O 
3 
O
O

OS O

d

®
ft|

o O

o ®
44 a
-n ®

i® 
s 
02 
®

00
oo
X

X

oo

>® 
S 
X 
02 i®

3 -i— 

tu 
a
i® 
r—’

CD
O

i® 
P<

<n
a

cj

00S
X

O O

□ X 3

3 
X 
02

cr
X

I®

3 O 
3

U) 
ra

®

m 
oT a 

a 
aj
O• r-4 >® o> 
s

O

o•r-» i®
3 S

a

A-r'" X PU X -R 
-44 '2 

ra r r 
bD X o

X '® 3
► 
p 
a 
® 
a

3
44

oo
x -a 
a a

®

X

S ^’S-32 R*

®-2,
s ®

X .R
44 >o 

O
i® a

oo
O

<X>
X

a
a Ste

bDnd

3 
u 
<12 

>tS2 
®
O 
B 
®

3

®

bJQ
X

X
3
3
X

P 3 
Š.Š 
-R R 
3

oo 3

3

S 
®

° 8 
•*’s 
'2 p< p,.
oo
ai

‘a

O

00 
3

❖ 
f 
❖ 
* 
f 
❖ 
❖ 
f 
❖
❖ 
f

❖ 
❖ 
❖ 
f

❖ 
♦ 
❖ 
❖ 
❖

❖

3

X

o 
o 
3 

• r-* 
X 
N 

CQ

0D 
a 
®
02

X 3 
ra ®

X 
bo-s

£ -
® X 
pu s

o3

®
3 
X X

°3 z>
B ®

ai
i® 
a 
®

O •r-1 
■®

® 
3 O 

33

44
3 ai >—!

X

X 
o ®

3
3 ■4J 
®

>02 
02

00
O

3 
X 
£4 
02>N

5
oo 
5 
X

3 
M 
0J X 

3 
O
3 
®

cj
03 oi

X 
>N
X 
a 
® 
s
3 
X

bD £• 
> R S 
P ® ‘g

■®
a
3
ao
X -
PU 44

I®

co

2 A4

m 
3 X

I .2

S 
X

X
o 
a 

>N

i®

3 
ai
X

O 
3

p

3 
O

3 a >®
24 3 ®>
3 
02 

>N

>®o
PU
* *

- 03 
x a

O
X 
oo

OO

oo

3 
X 

■® 
r—< 
® 

-o

o

3 X

ra S 
r, ® 
“ >S!

.2* bD
>3
2 .2 
02 ® 
PU 3 
X ’44

O 
> 
3

oo 
'® 
a 
® 
a 
o 
3

x

OI

•® 
r—1 
O 
3

>oo

3
O

®
X

X
X

X

X

® 
02
O

®
>02

O •r—i 
i®

o 
o 

ai ~R 
O R,

2 o 
s ®

B 
X
ai
B 
X

o

o 
o
s
X 
N

X

m

o

oo 
O 
> 
3
®

-2. J

x ?2 
ra
x a 
-R ® >® .R
® >

X

X 
'i®

R» i® 3

3

bD

X

® 
3

CD 
c3

• °3 
'o
• r-< 
>S!

a

O

PU O

<12
3
oo

X 
>N
X

X 44 i® ‘g 
bDi—
X 4444

3 ’g 3
X- R 

—> >o X

p .5 _® 'o S

X '®
p

44
3

O 2- 
a .2

02 
3 
02

oo

I®

CD
CS

®

® 
t- 
3

02 
O

r B ^.r.b o u
44 ai 44 >n >® >n PU S

3 *5
.®

>00

3 
X

3
X

00

Q CD

a

3 
X

>o
o

2 x
r 44 3

X a r-U 
>N <p *

3 
X
oo i® 
a 
® 
a 
o 
3

00

X
>oo

®

X 3>
® F>
r-» ®
‘ X 3

P
X

ooi®
>
X
P4

®

44 
lai

A

x 
PU

aS 
» r—» 
>2C

X

00 
X 
a 
X

3
X

I®
p

>02
3 02
a 02

® 3
p. a

• R^-U I®

X o

3

00 
®»

®>

X 
m

X 
02

I®

o
3
3

®" R 
° 2 ns ®

a•
X
N

CZ2

CQ

®

X
4-> 
X

>32

O 
S 
3 
X

3 
bD 
r* 
X

O 
3 
X

o

oo
(H 
X 
bD

B 
O 
a 

>n

i® 
a

3

00 ■

-< CD CQ 
oj d q) 
o* ’p,

3

oo
X

■R 02
R 01
P^
X

RP- £

00

32

3

O 
l> 
3 

>N 
X

• r— 
>N

a 02 
X 
3 
®

® 3 i® O 
>02 i—<
P R

X 
>o 
o 
5 • r-^ 

>N

X
S 
®

O

02 
X

oo 
3 
r-< 
CD 
O 
3

® I® 
bD
X

S 44 >®

O rp
- X

>

X
44

S
• r-< 
>tS)

o 
3

X

X

3

x
44

bo'£ 
©» ’v 
,§ -

ai
cj
Pm ,rH

cj
03

3 3
°3
bDrP
1 M

® ?? >N

ai

X1 
Si 
X

X

bD 
>S)
3

Pm 
• r-< 
X 3

X

3

X

®

X 4-1 
bD 
3 
®

>oo 
3

X •

>®
02
X 
3
O

X

01
X

«

O
X 
bD
O 
a 
®

a 

®

O 4-> 
JI 
3 
S

X

®

3 
X 

>5 
00

X •

<D
3

CD 
®» s 
bD1^ 
P -*

ran’®
X

X 
a 
®

oo
• r— 
B• H 

44

X 
ra. _
P-< a
o• R^

>N

o >S!

.R B4
O X ®
> ra -r
X ® 44

oX

p-’g

S 
X
a) 
O
3

® f—*
CD

ai 
a 
o
a

X

’a) 
3

O 
>x 
X

X

®
X 
ai

X

03 -

S

2
® 
3

X

.®

>si 
a 
X

3 
X
X
3

o 
•i—: 
■®

X- ® 
>

® 
O
R

CU-R

34 x

x a a d a 3

o

'®

X 
>N • rH

CD

X
_o 
"®
« 
3

®

©» 
3 
O

®
X 44 
bD >QQ 
X ®

>00

ai 
O 
S 
®

i®
bD
B
®

X 
a 
®

X*

bD 3

® 
rH 

a 
x

3 
X 
3 
i—< 
D

X a 
r-< 

>tS3

2 a

X 
bD a?

o P a
** >N Pu 

a ® 2 
a ‘ra 

<® PU

® 
>

® 3

X 
oo

00

X
44 
>oo

3
X 
bD

®

O

4

X 4-> 
bD 
02

Pu

®
>oo

a 
X

00 
®

>®

o

® 
X
® 

a

w

X 
•FR 
'® 

® k“
3 -R

® 
3

a

>

>00 Q-i J'

3
X

X

X 
a

3
CD

■®

X

JO 
X

a 
t- 
X

>a• H
X _
būna

3

X 
Si 
X

I®

®

a

02 
X
3 
X

oo 34

44 "ai 
a «s 
®

02 
X

3 O —< • 4-) 00
R- (D 
Cj •

m 
i® 
a 
® 
a 
o 
3

X

O

3

®

3 
X
o

X 
bJO

® 
>N 
3 
S

3•
44
O

02 
i® 

a 
o

02
O

X

X

3 
02
3 
X

3 
X

bD 
®

a

Cj

X
■®

3

00 4-> 
X

OI
3

S 
i®

A

a>
®> 

x >
rr>

bD nž 
3 
X

X

• i—. 02
.9
>N rd

X 
•r—i
O
3

X X
■p ->5
R ® 3
p M -.3

O 
i®

o
02
00
3

o 
o 
3
X 
N 

(Z)

B 
• -— 
>N 
® 
3

ra x o
2 -2 «

bD a P-< 
ai 
X x a

t.

a> 
X

X

.® 
a 

■® 
>N 
3

PU

®

a 
® 

>N

a 
X 
s 

>S1 
o

s 
® 

>N

ai .© 
B

a 
o 
3

O 
bD
®

h W
A

3 
3
X

O

X

3 
®
3

i®
X
oo 
X

x
44

X

O

bD

X

!Fk i

3 • r—< 
>N 
® 
a
o 

44 
®
a

aX 
H5 
O

X

o 
3

a 
oo

02
I® 

a

.D 
X* ‘>® _ 
,A P •£

X 
44

o .2 ®
3 R-. ®
M X R-1

34

®

X O
3 

O ® a 
Z

i® 
a 
® 
a 
o

a 
ra 
X '

3

5 O 
Ph ®

>32

x 
3

3

X

oo 
®
S

o

X 
44 

>00

02 
O 
3

H 

Iii f i i i i

t i
t

X
JO
3
X

>5
• rH ®

bD 
O

44
X 

• r-< 
>N

® 
bD

00
3

>02 I®

3

X

o

X 
00

X
3 
oo

X
>®
O
3• 
‘S. ' X

R ®
X 'H-1

I®X

O

X
p4
02

®

o

<n 
X

ai
3

X

■.®* pų

02 •
x 5

ai
O 
k

X

®

02 • 
3

3 
X

X

XI—>
X
b£l o

į X 
bD.2 
®
O Pu
I® 
bD

3

ai 
3 
oo r-» 
X

o
£ s
S ‘S 
PU A<

oo
O
3

00
X
w
3 3 

X

O 
3

00 
• rH 
>CD 
3 
a

i®

X

3 
X 
02
02 
®>
5 a

00 
cž 

>SJ

®

ai 
>N -• 
p X

32

PU

44
ą

X
-R

X rR

3

>S) 
3

02 
X

X

3 
X

34 
3 
X

• H

X 
>5 
o 
B • r—« 

>N

x 
"d

02
00
3
P^

• r-<
®
3

• r-<

(V

o 
PU
ai
O

>®
a

3
02 
®
S

o

3 
>N 
X

«D 
i®

>S)
5

'a2 >o
X o
P. 3

• rMp> >S3

>32

a
®

cž ei r—a »r* 
o 
4^ O
CD r-j M



KATALIKAS

Br. VargšasF. Bernatowicz

Lietuvis kriaucziusJONO SIRDIS
Drama 5-se veikmėse

noru

tarė kildamas iš vietos
ir s

trade MAF?^

$ AA A.A A A AA

Lietu viszkas Buffetas

žodžio■imu

NELAIMINGAS KALBĖTOJAS

i m o. Jei nepatiks, neino- 
ž jį kitur mokėtum $35.

Pamislyk Gerai 
visi gorimai turinti mųsų Trade 

mųsų

ktu. Arz rvarsntuojii kad manotavoras pirmos kllasog o prekes pi- 
Orderius iszsiuncziu prmtaiin viena Amerikos,

Godotini draugai!
Kauno rOdybos ir visi pažĮstami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S Halsted Str.

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną. 
Pristato Draugystėms parodus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimBsl kiek

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvletkas.
1718 W. 47-th St. CHICAGO, ILL

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV.
— Iszdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.

Ką galėjo ugnimi, ką geležim 
Kovojo ir degino drauge. 
Dar kalavijai krauju aptaškyti, 
Dar arkliai nepaganyti, 
Ir tolyn, kur liepia, eis, 
Kol prieis paskutines ribas. ' 

Twardowski

The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas ir pardavė
jas Chicago ir aplellnkoj. Parduoda lie- 
tuviszkus cigarus Vvtautn ir Gedimino, 
298 E. 14th St. Chicago Heights, IH.

Agnė. Matuše, nekalbėk tu su juo. 
Nebaugina manęs žodžiai to niekšo.

Jonas. Tas niekšas tur pilną tiesą 
išmesti jus ant gatvės! Tas niekšas nepa
sigailės jųsų!

Agnė. Ir išmesk, ir džiaugkis!
Jonas. Tu pamilėjai gražųjį Vin

cą, — taigi pažiūrėk, ką aš iš jo dabar 
padariau! Tavo vyras girtuoklis, tinginys, 
paskendęs skolose ir tą padariau aš! Kas 
paskandino jį skolose? Aš! Kas jį išmoki
no girtuokliauti diena iš dienos? Aš! Kas 
jus visus padarė elgetomis? Visas! Tai 
taip aš atkeršijau už sulaužymą duoto

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereuaiu armonikų, ekripku, klornetu, triubu, koncertinų ir dau
gybą visokiu muzikaliszKu instrumentu. Puikiausiu dzlegoreliu, 
lenciugieliu, visokiu grožiu žiedu, geru brltvu, drukavojimui M- 
ezinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiulltaru, istoriozku ir 
maldaknygių, visokiu grožiu popieru dėl roszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už §1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ap
turėsi No,3 katalogą su -150 paveikslu ir 1,000 visokiu naudingu dai-

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

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

JONAS MAŽEIKO
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko- 
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai męs paskoliuam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Cąnalport Av., Tel. Canal 083

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lietuviszką. rnsiezką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
pOtnyczlom ir subatomis del vyrų.Taip
gi užlaikau puikų salinus su visokiaii 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane štai- 
lankys bus sz’rdingai priimtas.

8318 SO MORGAN SI

■s ras
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai visokias li
gas chroniszkas vyriszkas ir moterį- 
szkas kurios yra uszsisenoje. Jaiga 
kiti jums nepagelbejo, atsilankyki! 
pas mane.
Egzaminayoja pirmo karto dykai 
1727 18ta gat. tarpe Paulina Ir Wood 
Ofiso valandos: K) iki 12 ryte. nno3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakaro. Nedalio
mis: 10 iki 2 P.M.

Tol. Canal 32G3.

Mark yra geriausi. Bandykit 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mųsų geriausios arielkos.

IZIDOR KOHN & CO.
išdirbeja

3829 State St. Chicago, Ill
Phono Oouglas3390

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

TOTONOL
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: del Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konstipacljos, Biliausness ir t.t.

TOTONOL DRUG CO.
22 nd ir Sacramento Ave. Chicago, Ill.

Kas neturi nakvinOs. Pakeleivingi te
gu atsilanko prie mųsų, o męsJnnu 
duosime atsakauczią vietą pailsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Norints išvažiuodamas Lenkijon Jagaiia rodijo 
Habdankui pasilikti Vilniuje ir Amilonui įsakė visame 
jį užganėdinti, vienok senis nenorėjo tuomi pasinaudoti. 
Nusigandęs pirmutinių pilyje sumišimų, nelaukdamas 
nieko nakčia nusidavė su dukterim į Panėrį. Nudžiugo 
Davaina iš jo sugrįžimo tuomi labiau, kad Alena neda- 
tyrė nieko blogo laike sumišimo. Bijojosi, kad n’esant 
Jagailo, suerzinti žmonės nesuardytų jo darbo; bet vel
tui buvo bijotis; priduota Amilono sargyba gynė nuo 
užpuolimo ir statymas ėjo taip sparčiai, lyg bažnyčia 
butų statoma krikščioniškoje šalyj.

Jau kryžius ant bokšto blizgėjo ištolo, o varpas, 
skleizdamas savo balsą tris kartus dienoje, gąsdino Panė- 

(Toliaus bus).

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišenlule.

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinam raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 doL T| 
kuygą gali gauti dovanai utsiraszyda- 
mas “Kataliką” ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Maw

Tuomtarpu Jagaiia, apsiaubtas karžygių, žengė 
kelionėn. Vežimai traukė viens paskui kitą; žmonės, 
stovėdami pašaliais, su murmėjimu žiurėjo į išvažiuo
jančius. Pajauta tyčia pasiliko pilyje, kad turėti progą 
atsisveikinti su Traidėnu. Išėjo į prieangį ir žiurėjo į 
sėdinčius į vežimus; bet nematė, ko ieškojo. Kada ant 
kiemo užstojo jau tyla, nubudus, negalėdama ilgiaus 
džiaugtis dienos šviesa, nuėjo į šventinyčios gyvenimus 
ieškoti tėvo, kad pasiskųsti jam. Kokiame baisiame jį 
rado padėjime! su kokiu širdies skausmu sužinojo apie 
Traidėno prigavimą! Nežinojo kur pasislėpti nuo at
minties žmogaus, kuris prieš valandą dar buvo jai taip 
brangus; kur surastų seną nežinojimą ir ramybę ? Ne
mažiau kentėjo ir jos tėvas. Priglaudimas krikščionio, 
kuris pakasė duobę dievams, pažadėjimas jam nekaltos 
Pajautos, baisiai krimto senį. Nežinojo nelaimingas se
nis išsyk nei ką pradėti. Pajauta, matydama tėvą tokia
me padėjime, nors ir būdama be suraminimo, stengėsi jį 
suraminti, tvirtindama, kad nedėkingojo prigavystė per
keitė jos meilę į neapykantą ir, kad nuošiol jos širdis 
priguli vientik dievams ir tėvui. Bet tai buvo žodžiai, 
kuriems pati netikėjo. Biaurėjosi žmogumi, pati sau už
draudė ištarti jo vardą ir podraug gailėjosi jo. Keikė 
valandą, kurioje išplėšė jį iš giltinės nasrų ir jautė, kad 
jisai dėl jos yra viskuom, kad jokios kaltės, jokie pri
gavimai nepanaikįs tiesų, kurias gavo ant jos.

Ant laimės Lizdeika matė tiktai paviršutinius 
dukters jausmus ir tuomi save ramino, kad neapskelbė 
paskyrimo jos rankos. Daug dar tikėjosi jisai prisiriši
mui žmonių prie dievų ir ant savo valdžios. Žinojo, kad 
karas už tikybą retai kada buna pralošta; ne slapti jam 
buvo žmonių prietarai, garbinama sodiečiiį Keistučio 
atmintis ir neprieinamos Lietuvos viduj slaptynės, kur 
jisai kiekviename laike galėjo pasislėpti. Bet padalyti 
žmones, sukelti žmones prieš valdovus ir vienus ant ki
tų, buvo dideliu smugiu seniui. Tuojaus pasiryžo jisai 
išsiųsti paskui Jagailą į Lenkiją vietoje Traidėno ištiki
mą kunigą, kuris gintų tikybos reikalus. Apsiėmė at
likti tą pavojingą užduotį vienas jo draugų iš Kernavos. 
Toliaus norėjo persitikrinti, ant kiek buvo užkrėsta

(Tąsa).
nenoriu klausyti. Aš jokio tarpininkavi
mo nereikalauju! Ponas vaitas ir ponas 
raštininkas malonėkit pradėti savo darbą.

Raštininkas. Su geru 
tą bylą galima užbaigti geruoju.

Jonas. Sakiau kartą, kad 
patarimų klausyti nenoriu!

Vaitas. Męs tuoj galime pradėti 
aprašymą. Pradėsime nuo arklių ir svir
no. Taip?

Jonas. Taip.
V aitas. Pradėsim. Ponas Spirge- 

viče busite liudininku prie aprašymo.
Spirgeviče. Labai gerai. Aš 

taip ir spėjau, kad man teks būti liudi
ninku.
(Vaitas, raštininkas ir Spirgeviče išeina).

§esn»R knln kitnr. —......   „---------------------------- ■
Zundos ir Ai.irl įjos knwztuR. Kviecziu visus at laukit bu visokiais

pirkiniais Ir orderiais pas K. WILKEWICII. Dep.K. 113 GRAND ST. Brooklynk y.

Agnė. Aš nesigailiu išėjusi už 
Vinco. Nežiūrint į jo silpnas puses, jis 
daug vertesnis už tave; man vis linksma 
bus dalinties su juo vargais... Aš jį my
liu! Tu manei, kad aš pulsiu prieš tave 
ant kelių, raudosiu pasigailėjimo ? Išeisi
me iš šitų namų, mirsime badu, bet ne
maldausime tavęs, niekše, neikados!

Vincas. (Pašokęs). Teisybė, mie
la Agnute, nepulsime prieš jį ant kelių. 
(Vincas puolasi ant Jono.) Savo rankom 
aš jį nusmaugsiu!

Jonas. (Stumia Vincą). Traukkis 
šalin! Arba aš parmušiu tave, kaip šunį!

Agnė. Vincai, neužkabinėk jo. Są 
žinės griaužimas sudžiovįs jį.

Vincas. Ne, Agnute, reik mo
kinti tokius piktus žalčius! Jis suardė mų
sų gyvenimą, jis su baisiausiais nuodais 
šildėsi prie mųsų krutinės per tiek metų! 
Atkeršįsiu ir aš jam!

Petronė. Nekalbėk taip, Vincu- 
ti... nebūk tokiu blogu, kaip jis.

Jonas. Tu nedalaikysi savo žo
džio, nes tu girtuoklis!

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj 
Istoriškas Romanas

Išguldė Jonas Montvila.

GKEORGrE hazard 
PLUMBERIS

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

3252 Emerald Avenue - - Chicago, III.
Telephone Yards 4527.

įkvėpti ir kitiems tą dvasią. Sušaukė tat visus kunigus^/ 
papasakojo baisų atidengimą, tyrinėjo, grąsino, prašo, 
bet nieko tikro nesurado. Jaunuomenė, nors buvo prie- • 
lanki Traidėnui, bet bijodama bausmės, mokėjo sulai
kyti savo jausmus. Nekurie bet mažiau atsargus, išsida- ' 
vė, kad prielankumas krykščionybei rado sau buveinę 
net ir pačioje šventinyčioje.

Senio dasiprotėjimas nebuvo tuščias. Kada sos- 
tapilės gyventojai ir artimesni kaimynai priderančiai 1 
pildė tikybos prisakymus, tolimesnių vietų gyventojai 
mažai rūpinosi apie dievus. Išsiųsti prieš metus vaidy- 
los, daugiausia Traidėno šalininkai, mokėjo daugelyj 
vietų įčiepyti žmonėms krikščionišką mokslą. Skver
biantis! šviesa iš Lenkijos, Prūsijos ir Rusijos apipa- 
žindino žmones su bažnytinėmis apeigomis, ir atšaldė 
nuo senosios tikybos, tuomi greičiau, kad atsitolinęs nuo 
jų Krivių krivaitis buvo žinomas jiems vostik iš vardo. 
Apart to buvo tai žmonės, nežinanti gerai jokios tiky
bos ir lengvai jungėsi su krikščionimis. Apsivedimai 
tankiausia buvo priežastimi, priėmimo naujos tikybos. 
Vaidyloms buvo labai lengva perversti juos į krikščio
nis. Pagalios paskalas, kad Jagaiia liko aprinktu krikš
čionių karaliumi ir išvažiavo Lenkijon, dar labiau pa
lengvino tą darbą.

Kaip tik toji baisi žinia pasiekė Lizdeiką, jisai 
tuojaus pasiryžo apvažiuoti nekurias šalis, sudrutinti 
žmones tikėjime ir nubausti veidmainius mokintojus; 
tuojaus pirma pasiuntęs kelis kunigus, ir pats išsirengė 
su dukterim į kelionę. Draugavo jiemsTėvunienė, kuri, 
matydama tokiame blogame padėjime mylimą viešpatį, 
o labiausia gailėdamosi Pajautos, nieko nepaisydama 
išsirengė su jais.

Vincas, Agnė, Petronė ir Jonas.
(Vincas sėdi užsimąstęs).

Vincas. (Sau). Tuojaus išvarys.
Petronė. Kas galėjo manyti, kad 

tu Jonai, tai...
Jonas. Kad aš, apspjaudytas ir 

sumuštas jumis Jonas, paimčiau jus į sa
vo rankas, ar ne taip ?! Taip, diena mano 
atkeršijimo atėjo! Praėjo jau trįs metai 
nuo to laiko, kada jus, pasityčiojot, išjuo- 
kėt mane čia, šitam kambaryje... Var
gau aš tą laiką. Pameni tu, Agnute, ge
riau už visus tą dieną, kada aš pargrįžau. 
Sakiau jau ne kartą, kad aš skurdau lyg 
šuva svetur, o ką radau pargrįžęs? (Rodo 
žiedą). Tu sulaužei duotą žodį, tu išsiža
dėjai savo žiedo...

Vincas. (Pašokęs). Nemeluok 
žalty! (Sėdasi atgal).

Jonas. Nešokinėk, laimingasis jau
nikaiti! Jus mušote mane ir juokėtės... 
Jus manote, kad aš tą užmiršiu, atleisiu 
viską... Paklydote taip manydami. Čia, 
giliai krutinėję, pasislėpė kerštas, ir ne
apykanta prie jųsų, auga ne dienomis, bet 
valandomis. Tris metus aš ramiai kentė
jau nužeminimą... tris metus stengiaus 
'nuduoti jums draugu... tris metus vynio
jau jus į savo tinklą ir ant galo nuvyko 
man užtempti jums virvę ant kaklo! Ir aš 
džiaugiuosi! Ar aš ne sakiau jums, kad 
ateis diena, kada jus kruvinomis ašaro
mis, apkabinę mano kojas maldausit at
leidimo... Aš išpildysiu duotą žodį ir 
jųsų ašaros nesujudins manęs!

Petronė. Jonai, bijokis Dievo 
taip kalbėti... Už ką tu taip keršiji...

Jonas. Už sulaužymą Agne duoto 
žodžio.

nukas. — Ar tai tie tavo atsisveikinimo žodžiai ? Trai- 
dėne, išaiškink!

— Jau nesu juomi — gailestingai atsakė jauni
kaitis. — Nesmi vertas tavo užsitikėjimo! Atsiimk jį at
galios, išlupk man iš širdies tas saldžias viltis, tuos mie
lus papratimus, kurie liksis tiktai saldum sapnu! Dasi- 
žinok, esmi krikščionis, kuris pirmutinis pakasė duobę 
tavo dievams. Vardas mano Firlei. Išpildžiau savo pri
žadus; grįžtu į tėvynę ir meldžiu Dievo, kad apšviestų 
tave savo malone.

Jau išėjo. Senis buvo persilpnas atsakyti jam. 
Prislėgtas didumu nelaimės puolė, nei pėdas, ant žemės

Męs siuvame vyrams ir moterims naujausios ma- 
dos siutus. Taipgi pataisome senus.

Tuiiu kelioliką lotų ant pardavimo, įvairiose 
dalyse miesto.

Pas mane galite užsiraszyti “Kataliką”. Viso
kiuose reikaluose Kreipkitės pas

KAZ. KUCZINSKAS, 
Wilkes-Barre, h.

(Tąsa).
— Te ją, mano tėve! — atsakė truputį susimai

šęs kunigaikštis. Pakeltas senio balsas ir rūstumas jo 
veido nepraėjo be patėmijimo susirinkusių. Visų atidžia 
liko tat atkreipta ant Lizdeiko su kunigaikščiu; kiek
vienas norėjo žinoti, kas iš jų kalbos išeis.

— Klausyk Jagaiia!
pausdamas kunigaikščio ranką senelis — vakar pri
ėjai, kad tavo užžengimas ant sosto neturės jokios į- 

tėkmės ant mųsų tikybos apeigų; kad Perkūno tikyba, 
kaip buvo nuo amžių, taip ir pasiliks nepalytėta. At
kartok dabar tą patį prie pasiuntinių ir žmonių.

— Užtiesą — atsakė susimaišęs kunigaikštis — 
prižadėjau tame liuosybę savo žmonėms, kaipo prielan
kus jiems valdovas ir tikiuosi išlaikyti jiems tame, kas 
juos gali aplaiminti.

— Liuosybė tokia ir pasielgimas yra du atskiru 
dalyku — tarė senis. — Jaigu tat neturi siekio užvesti 
Lietuvoj krikščionybę, jei dar esi ištikimu Gedimino ti
kybai, patvirtink tą prisiega prieš šitą rūstingą dievą, 
kuris geriausia žino tavo mintis! — ir išsiėmęs mažiukę 
biaurę dievo Pikulio stovylą, pastatė ant skuomės ir su
šuko: — Prisiegk be atidėjimo!

Ant tos baisios regyklos pakilo murmėjimas. 
Vieni, puldami ant kelių, dengė delnais sau burną; kiti 
verkdami ir dejuodami kogreičiausia šalinosi; pats Ja
gaiia drebėjo iš baimės, stengdamasis ištraukti ranką, 
kurią drūčiai laikė Lizdeika. Išgąstis ir sumišimas kas
kart didinosi. Susirinkimas pradėjo mažintis; bet balsai 
iš lauko: vargas mums! vargas! — garsinanti mieste su
mišimą, perėmė baime kunigaikščius ir didžiūnus. Pa
siuntiniai, bijodamiesi žmonių sumišimo, meldė Lizdei
kos, kad pertrauktų tą mėginimą; bet senis nepirmiaus 
norėjo atšaukti dievą į pekliškas tamsybes, kol Jagaiia 
nesudės prisiegos. Tas kunigaikštis, nepaisant įstatų 
naujos tikybos, kuriais buvo jau persiėmęs, negalėjo 
vienok pergalėti savęs, kad be baimės galėtų dirstelti 
į akmeninę stovylą, kuri stovėjo prieš jį ant skuomės, ir 
suko burną nuo dievystės.

— Tuojaus paleisk savo viešpaties ranką! — ta
rė Skirgaila seniui išsitraukdamas kardą — leisk, arba 
tuojaus žųsi!

— Šalin su grąsinimais! Tiktai dievai turi tiesą 
ant manęs! — drąsiai atsakė kunigas.

Nusigandus Pajauta, parpuolus ant kelių, kartą 
šaukė Skirgailo susimylėjimo, kad atleistų tėvui, tai vėl 
šaukė tėvo, kad leistų Jagailo ranką ir nelįstų į pavojų. 
Pagalios meldė tarnų, kad apmalšintų sumišimą.

— Prašome tavęs, gerbiamasis tėve! — kalbėjo 
pasiuntiniai, užstodami jį prieš Skirgailą — susimylėk 
norints ant savo dukters ir paslėpk tą dievystę. Jei nori 
išmėginti Jagailo tikybą, rasi jį rytoj šventinyčioje.

— Rytoj rasiu jį šventinyčioj! — leisdamas su 
paniekinimu kunigaikščio ranką tarė senis. — Tas at
sakymas atidengia man viską. Dėl atskalūnų rytoj 
šventinyčios durys bus uždarytos! Vaikai Perkūno! — 
keldamas aukštyn dievystę šaukė gailestingai ir ėjo per 
minią dejuojančių žmonių. — Jagaiia mus apleidžia! 
pasiduoda kitai tautai, kuri sumindžios mųsų žalčius, 
sunaikįs dievus ir suvalgįs mųsų duoną! Verkie Vilniau! 
verkie visa Lietuva, kad sulaukei šios dienos!

Taip šaukdamas senis apleido pilį ir ėjo link 
šventinyčios mūrų, o paskui jį traukė verkianti minia. 
Norėjo jisai tokiu budu sukelti miestą ir per prievartą 
sulaikyti Jagailą nuo išvažiavimo; gal butų lengvai at
siekęs savo mierį, kad nebūtų išanksto užbėgęs tam A- 
milonas. Tankiai sustatytos sargybos greitai išskirstė 
minias, taip kad Lizdeika įėjo į šventinyčią tiktai su 
mažu buriu savo šalininkų. Tamsi ir šalta naktis iš
skirstė po namus visus gyventojus ir mieste viskas nuri
mo. Jagaiia, pasipiktinęs senuko pasielgimu, norėjo į- 
mesti jį į kalėjimą; bet pasiuntiniai patarė to nedaryti.

Pajauta, pirmame sumišime paimta po Auksės 
globa, liūdnai perleido naktį jos kambaryje. Daug di
desnį skausmą kentėjo jos tėvas. Apviltas sulaikymu 
Jagailo, ir prisiega jo patvirtinimu užlaikymo tikybos 
Lietuvoj, jau neabejojo apie kunigaikščio mierį užvesti 
krikščionišką tikybą. Kaip baisi staiga atsidengė prieš 
jį teisybė! Išnyko jau visi ryšiai, kokie jį rišo su Jagai
ia. Tikinčiųjų kraujas turėjo nuošiol ginti aukurus, o 
Traidėnas ėjo uždegti karės žibintuvą už tikybą ir die
vus. Liūdnas, bet neatšaukiamas reikalas! Užimtas to
kiomis liūdnomis mintimis perleido naktį. Diena jau pa
skleidė savo pirmutinius spindulius ant žemės, kada bo
tagų pliauškėjimas ir tarnų riksmas prikėlė jį iš taip 
baisių sapnų. Tuotarpu palengva atsidaro durys. Įeina 
ir stoja prieš jį jaunikaitis, apsirėdęs lenkiškais drabu
žiais. Veidas jo išbalęs, plaukai susitaršę, išžiūra sukly- 
dusio, net baimė perėmė senį. Lyg butų pažįstamas; bet 
prie neaiškios šviesos negali pažinti. Pagalios ant balso 
pažįsta Traidėną, kuris susijudinęs kalbėjo:

— Lizdeika! negaliu atsitolinti neišpažinęs tau 
teisybės. Prigaudinėjau tave per visą laiką tavo malo
nių. Pasibaigė baisus mano uždavinys. Meldžiu tavęs, 
liaukis priešinęsis; pamesk savo klaidas, pripažink Kry
žiaus tikybą, tai yra mano rodą ir paskutinis prašymas!

— Ar tave čia matau? — sušuko nusigandęs se-

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiema 

ir szvenczlų, eikite pas A, COHEN.Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime daugybę vilo- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienioekr 
bai žemos. Męs kalbame lietuviszką* 
1334 Jefferson St. * Chicago DI

Im, 29 Akmenų 
Gelskelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo
teriškas (laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųlijl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėlį kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus del perži u 
ko k nei cento.
14k. paauksuotas lenciugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, III.
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Su godone,
M. Z. Kadzievskis, prez.
8. A. Pllackas, Sekr.

730 W. 17tli Str.

PASARGA: “Už korespondencijas ir 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako.

OFISAS:
Kambarys 508y2 Opera House Block

112 Clark gatv. Chicago, Ill.;

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

Atvažiavęs isz Lietuvos felszeris pa- 
ieszko sau panaszios vietos, arba aptie- 
koje arba pas gydytoją

Fr. Kemzuro. (30
Box 593 Melrose Park, 111.

Apsisaugokite Imitacijų!
Tikrasis Lorillard'o turi ant 
viršaus šitokią raudoną 

popierelę O"

AUS
visokias Ii- 
ir movėti- 

:je. Jaigu O 
>ilaukykit

Antakas Martinkus

Administracija Liet. Teat 
Dr-stes po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

941 - 33rd. 8t.
Stan. Stoneviczo, Vice-prez. 

3206 Auburn Ave.
Martinas Z. Kadzievskis Sekr. Prot. 

3244 8o. Morgan St.
A. Kasparavicze, Fin. Sekr, 

8239 Auburn Ave. Chicago, Ill.
J. M. Tananevicze Kasierius 

8244 So. Morgan St. 
REŽISZIERIUS TEATRU 
Martinas Z. Kadzievskis

3244 So. Morgan 3t.

Dr-ste 8zv. Juozapo L. M. Kiekvienas 
sąnarys privalo pribūti ant rengiamo ap
vaikszcziojimo 500 m. kovos ties Žalgi- 
riais, NedOlioj 17 d. Liepos (July) 1910 
m. 1:30 po pietų bzv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje 46 ir Wood gatvių. Nepa
minkite pasiimti dr-stCs ženklą ir bal
tas piraztinaites. Už nepribuvimą baus
me 50c. be jokio iszsikalbejimo.

Stan. Vaites.aitis
4501 S. Paulina St.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti-Havanos Cigarai

17ta ir Union Ave. Chicago.

CHOPIN Klauskit 
Chopen 10c. 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio ta- 
ako.

Telephone lards 709
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Būdžius 
Isted Sir.

rišli a knyga 
Kišeninle.

udlngais patarimai! 
nuo visokių ligą, 

uksinėm raidėm ant 
duoda po 1 doL Ti 
ivanal užsiraszyda- 

metų mokėdami! 
mųsų agentui.
tNAVICZE

Worcester Mw

JHEN,
laiko
UVE DRABUŽIU 
ti ką nors ant tiem® 
pas A, COHEN, fo 
drabužių del ryti 
Turime dangytęri* 
kų. Mus ozienlosh- 
albame lietuvisika1

* ChiojiJ

Administracija Dr-tes Šv. 
Stanislovo V. ir K.

Juoz. Klimas, PirmsOdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot Randis, Pagelbininkas 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Ava.

Kazimieras Stulga, kasierius 
4513 So.iWoad St.

Administracija D. L. K.
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

Attorney-at-Law Prezidentas.
47-48-49 Bennett Building.

Petras Aceviczlus Vlce-Prez.
58 Sheridan St.

Bylvestras Pileckis Sekr. Prot. 
462 E. South St.

Kazim. Kuczinskas, Sekr. Finansų 
180 N. Washington St.

Ant. Sheakevicze, Sekr. Finansų 
501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasierius.

188 So. Meade St.
Petras Mažeika Globojas Kasos

662 Northampton St.
Jm. Brrzdaitiss GlabOjas Kasos.

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Manzalka

31 Tonnary St.

Administracija Dr-stes 
Lietuvos Sūnų No. 1

ANT TOWN OF LAKE.
Stan. Anuczauskis, prez.

4559 S. Hermitage Ave
Juozapas Klimas, vice-prez.

4527 S. Marshfield ave.
Juoz. Žalandauskas,protokolų raszt.

4513 So. Hermitage ave.
Autanas Jankaitis, finan. raszt.

4514 Paulina St.
Antanas B. Žemaitis, kasieriui.

4731 So. Wood St.

Klfabas Lietuvos K. Mlndauglo.
J. V. Zacharevicze, prez.

917 38rd st.
Martinas Kadzievskis sekr.

3244 So. Morgan st.
J. M. Tananevicze, kasierius, 

3244 So. Morgan st.
Kun. M. Krauczunas, kapelonas, 

32nd Pl. and Auburn ave.

Vyriausybe Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

J, K. Chmelauskas, Rasztlninkas, 
3231 Auburn Ave.

Pirmas Didelis Piknikas!
Parengtas per storone Draugystes bzv. 

Benedikto, atsibus NedOlioj 24 dieną 
Liepos 1910 m. Schends Park ant Mil
waukee avė, Kenosha. Wis. Pixnikas 
prasidės pirmą valandą po pietų. Užpra- 
szom lietuvius Isz aplinkiniu miestų at
silankyti, bus visokių zobovų, gerymų, 
szokių ir užkandos, kas atvažiuos nei 
vienas nerugos. Inžanga į daržą dykai, 
ūžpraszo szirdingai, KOMITETAS.

Ura visi ant J 0-to meti
nio pikniko!

Parengto kasztu ir storone Draugystes 
Karaliaus Dovydo NedOlioj, 24 d. Liepos 
(July) 1910 m. Bergmann’s Grove, Ri
verside, Ill. Inžanga 25c. porai. Pavie
nėm lietuvaitei dykai. Nes tai bus pui
kiausias 10 metinis piknikas, grajįs pui
kiausia muzyke prie kurios galOsite la
bai linksmai pasiszokt ir kitoniszkų vi
sokių puikiausių zobovų kokių dar ne
buvo nei ant jokio pikniko, galėsite pui
kiai paslvaikszczioti po puikiausią girią 
palei tekantį czystą vandenį upOs, atsi- 
kvOpuosite czystu Ir tyru oru.

SZITAI DOVANOS. Vaikinas kuris 
atsižymės savo greitumu, gaus dovanų 
Turkiszkų cigarų skrynutę; mergina ku
ri atsižymės savo greitumu gaus puikų 
lietsargį su žuvies kaulo rankena; mo
teris kuri atsižymės savo greitumu gaus 
puikią knygą Muka Jėzaus paaukautą 
per p, J. M. Tananeviczę; maža mergai
te nuo 8 iki 12 metų, kuri atsižymės sa
vo greitumu gaus skanių Czekalado cu- 
kerkų skrynutę; mažas vaikas nuo 8 iki 
12 m., kuris atsižymės savo greitumu 
gaus Czeverykų porą paaukautą p. A. 
Jablonskio czever. krautuves. Užtaigi 
užpraszome visus lietuvius ir lietuvaites 
kuoikaitlingiausiai atsilankyti ant szito 
iszkilmingo pikniko, o svecziai busite 
kuopuikiausiai priimti. Su godone,

(29) KOMITETAS.

Grunvaldo Didelis Apvai- 
kščiojimas su Pra

kalbomis.
Lletuviszkos draugijos parengė didelį 

apvalkszcziojimą su prakalbomis, kuris 
atsibus ežiais metais Liepos 17 d. ant 
Bridgeporto Mark White square Dar
že. prie Halsted st. tarp 29 ir 30 gat. 
Pradžia lygiai 4 vai. po piet. Inžanga 
kiekvienam dykai, l’o prakalbų jau
nuomene gales grįžti į Szvento Jurgio 
parap. mokyklos svetainę, ir paszokti 
lietuviszkus szokius, bet kiekvienas įei
nantis į svetainę privalo turėti Grunval
do ženklą.

Taigi broliai ir seseris, meldžiame at
silankyti ant to musų didžiausio lietu- 
viszko apvaikszcziojimo ir pasiklausyti 
gerų kalbėtojų kurie aiszkls apie sukak
tuves 500 metų, kada lietuviai muszyje 
prie Grunvaldo sumusze kryžiuoczlus.

Su pagarba
KOMITETAS.

Keturi puikus namai parsiduoda la
bai pigiai. Namai randasi ant Centre 
Ave., tarp 33-czios ir 34-tos gatvių, yra 
puikiai įtaisyti ant dviejų familijų su 
cementiniais skiepais. Atsiszaukit pas:

J. M. TANANEVICZE. 
3244 So. Morgan St.

Parsiduoda labai pigei buczernO 
grosernO labai geroj vietoj lietuvių
lenkų apgyventa. Tas vienas iztoras 
yra ant cielo bloko ir eina gerai biznis, 
dėlto parduodu, kad turiu 15 Augusto m. 
iszvažiuoti in Lietuvą. Prastom ateiti ir 
persitikrinti ežios geros vietos po szi- 
tuom adresu. (30

John Jonikaitis,
4330 S. Wood St. Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai “Ice Cream” 
darymo maszinos su visais tam reikalin
gais prietaisais, kaip sodos founton ir ki
ti, stalai krėslai viskas parsiduoda labai 
pigiai. Norintieji pirkti gali atsiszaukt 
“Kataliko” Redakcija. (28
Parsiduoda rakandai (furniture) ant 

4711 So. Lincoln St.
Savininkas Iszvažiuoja į Lietuvą. Gali
ma matytis 6 valanda vakare.

Parsiduoda grosernO ir buczernO geroj 
vietoj apgyventa lietuviais, biznis eina 
gerai ant dienos tavoro parsiduoda už 
$45.oo, subatomis lig $100.oo, norinti 
sirktie kreipkitOs pas savininką po nr.

1705 St. Canal St. Chicago, Ill. (28

Ant pardavimo du mūriniu namu, la
bai pigiai, ant 23 Str. netoli Leavitt — 
$1400.00 kožnaa. Du murintu namu už 
$2700.00 —23 Str. Puikus ant 3 lubų mū
rinis namas ant 23 Place, netoli Leavitt 
Str. S6200.00. Specijaliszkai 3 lubų 
mūrinis namas ant 32 Place randa $42.oo 
kaina $3600-00.

Emil A. Basener, 
28) 2140 W. 22nd Str.

Parsiduoda visi naminei rakandai 
Furniture) labai pigiai Isz priežasties 

reikalas yra staiga apleisti izią szalį rei
kalas iszvažiuoti į seną tBnynę Lietuvą, 
norinti pirkti kreipkitOs ant žemiaus 
paduoto antraszo:

K. Martinaitis, 
628 W. 18 Str. Chicago, Ill.

ANT RANDOS.
Puiki vieta del biznio lietuviui prie 

lietuvisikos bažnyczios kriaueziui arba 
barzdskucziai. Randa pigi. Atsiszaukit 
pas M. Olszunas,

3213 Auburn Ave.

SZTORAS ANT RANDOS.
Sena iszdirbta vieta buezernei ir gro- 

serne). Butų gera vieta ir duonkepiui. 
Lietuvių apgyventa vieta. Atsiszaukit 
po numeriu. (30

1957 Canalport Ave.

V. PALIUKAMS
LIETUVYS KARPENDERIS.

Praneszu visiems lietuviams kad asz 
taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pleruoju, maliavoju ir visą darbą atlie
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pas mane po antr.
8229 Auburn Ave., Kertė 88 PI.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereezius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

166 W. 18th St. Chicago, IU.

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

gerymų, jaigu kurie atsilankys prie mų 
su, tai męs patarnausime konoge- 

riausla del savo draugų.

S. Pocevicze
3302 S. Morgan St., Chicago.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad iszmo- 

kys szokti kiekvieną jauną ar seną. Isz- 
mokina valcą 6 rųazių ir taip kad gali 
drąsiai eiti szokti publikoje. Taip gi Isz- 
mokys ir kitus szokius su 6 vakarais; 
vakare nuo 8 valandų iki 11. Kas moka 
vaikszczioti, tas gali iszmokti ir szokti. 
Kas nori mokytis tegul ateina Į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kai dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

2124 South Halsted st.
Ofisas ant 3-czlq lubų.Atdaras nuo 5 iki 
8 vai. vakare.

Prof Juliam szokiu mokykla užsidaro 
June 25, ji vėl bus atdara September 2.

Concord-su Ara-Notch 
Evanston-su guz. skyle

NAUJI

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 415A

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

3315 S, Morgan St,KALNI ERIAI
DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išžiuros- 

gana žemi dėl vigados ir yra gana vietos kaklari- 
šiui liuesai traukytis.

15c. vienas, du uz 25c.
Cluott, Peabody & Company Arrow Mankiot. 25c

S. fl. ZalBwsKi
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

OFISO FILIJA:
3203 W. North Ave.
kampas KedzleAve. Tel.Humboldt 3021

K- STULGA
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batus czeverykus ir kitokius 
vsriszkus puikius drabužius.

Meldžiu nepamirszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St., Chicago

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gerymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Ave 
CHICAGO, ILL.

STRIPPED 
4AfOKiH6

PLORHLARD COMPANY.
J CROC Y CITY NJ

f
£
£

Lorillard s
STRIPPED SMOKING

TOBACCO
yra GERIAUSIAS

Del Pypkės arba Sigareto

Jo Dumas Labai Skanus
Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga
nėdina kožna rūkytoja. Jis yra pirm- 
eilinis rūkymui Tabakas Amerikofe 
ir galima ji pirkti krautuvėse visur.

SIGARETU POPIEROS DYKAI SU PAKELIU

M
THE AMERICAN TOBACCO CO

Matymas yra tikėjimas

Administracija Dr-tčs Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 
Juozupas Žalandauckas, prez.

4513 Hermitage Ave.
Juozupas klimas, vice-prez.

4527 Marshfield Ave.
St. Vaitekaitis, rast. prot. , 

4504 S. Paulina St.
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin. 

4437 So. Wood St.
Stan. Anuczauskas, kas. 

4559 S. Hermitage Ave.

Lietuvis isz penktos klesos Rusijos 
gimnazijos, mokantis gerai kalbą len- 
kiszką, paieszko darbo aptiekoje, pas 
daktarą ar krautuvėje, adresas:

Anthony Zalba (28)
57 N. Broadway St. Aurora, Ill.

AR KENTI NUO SUTYN1M0?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

guminių juostelių: elastiszkų, 
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proo. iki 40 proc. pi
giau, nei parduoda kiti. Geras 
vienpusinias juostelias padirbame 
nuo 65c., abiejų pusių juostelės 
nno $1.25; iržai ant pilvo nuo 
$2.00 r aukszcziau; elastiszkos paneziakos vartojamos nuo mėszlingio, 
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.

Elastiszkos guminės paneziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti 
pagal miora pas mus kaštuoja pigiau, laiko ilgiau, tinka geriau, nei ko
kis senas sugulėtas tavoras. Dėlto verčiau eikite tiesiok į dirbtuvę ir už
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis- 
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedėlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrodis
Kampas Milwaukee ir Chicago Avės., imkit eleveitorl ant 6 lubu.

Įsas

lietuviai pardavėjai Antanas Martinkus, Antanas Tupikaitis ir 
Jurgis Kairis maloniai savo tautiečiams parodys mųsų tavoro gerumą, 
ir męs norime kad pamatytumėt mųsų tavorą kuris mums davė tokį po- 
puliari§kumą.

Vyrų gatavi siutai $7.50 Iki. $ 28.00
Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

$18.00 - $40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

1922-1932 So. Halsted St tarpe 19tos ir 2Otos gatves

Krautuvė atdara vakarais išskiriant Seredos ir Pėtnyčios vakarus. 
Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai. Antanas Tūtikaitis

j
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LITUI' LOTCI! LITUI! LITU!
NAUJA SUBDIVIZIJA

Extra! te m y kit 
akcijonieriai!

Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo
Dr-stBs No. 1. Balandžio 28 d. direktoriai 
laike savo susirinkimą, ant kurio nutarė 
permainyti vietą susirinkimo į Juozapo 
Ridiko salę ant 33 ir Illinois Court. At
einantis susirinkimas bus laikytas Lie
pos 14 d. Juozapo Ridiko svetainėj. 
Teipgi atsidaro 36 Serija. Meldžiam ant 
ateinanezio susirinkimo kuodaugiausia 
prisiraszyti prie mųsų Paskolinimo Ban- 
kos.

Tėmykit sąnariai!
Sąnariai Dr-tOs szv. Stanislovo, V.

K. Kiekvienas privalo pribūti ant ren
giamo apvaikszcziojimo 500 m. kovos 
ties Žalgiriais, NedOlioj 17 d. Liepos 
(July) 1910 m. 1:30 po pietų szv. Kry
žiaus parapijos svetainOje 46 ir Wood 
gatvių. Nepamlrszkite pasiimti dr-stOs 
ženklą ir baltas pizsztinaites. Už nepri
buvimą bausmO 50c. be jokio iszsikalbo- 
•Imo. Paul. P. Baltutis,

3244 S. Morgan St.

Paieszkau savo žmo
nos Julioaos Petkevi 
ezienes po tėvais Re- 
maičiuke,kuri apleido 
mane apie 20 Vasario 
1910 m. palikdama 
pas mane dvi dukriu- 
kes 3 ir 6 metų. Gir
dėjau, buk ana yra
Chicagoje ir buk persitatanti save per 
merginą. Ji yra vidutinio ūgio apvaliu 
baltų veidų, kalba gerai lietuviszkai ir 
truputį angllszkai. Paeina toz Klovai
nių parapijos. Panevėžio pav., Kauno 
gub. Jeigu kas žinote ar girdėjote, ma
lonėkite praneszti po antraszu.

Feliksas Petkevicze, (28) 
Box 443, North Chicago, Ill.

Paieszkau Motiejaus Nausėdos del at
siėmimo savo skrynes su drapanom ir 
kas ne but viduje skrynOs (bakso) jeigu 
neatsiszauksit tai viskas virszmineta 
bus parduota.

John Vaiszvilas (28) 
. 3409 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Dr-ste Lietuvos Sūnų No. 1 ant Town 
of Lake. Kiekvienas sąnarys privalo 
pribūti ant rengiamo apvaikszcziojimo 
500 m. kovos ties Žalgiriais, NedOlioj 17 
d. Liepos (July) 1910 m. 1:30 po pietų 
szv. Kryžiaus parapijos svetainėje 46 ir 
Wood gatvių. Nepamlrszkite pasiimt 
dr-stes ženklą ir baltas plrsztinaitOs. Už 
nepribuvimą bausmO 50c. be jokio iszsi
kalbojimo.

Juozapas Žalandauckas, 
4513 Hermitage ave.

«b

JohnM.Tananevicz’s
SUBDIVISION-^-OF THE N 8 ACRES OF THE S 28 ACRES OF THE W./zOF S.E.L4OF SECTION I. TOWNSHIP 38N,RANGE I3E.0F THE 3- PRINCIPAL MERIDIAN

Paieszkau savo brolio Juozapo Cze- 
pauskio ir pusbrolio Antano Raszinskio, 
abudu paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Girdiszkio par., Koszių kaimo. 
Girdėjau, kad yra Amerikoje, gal kas 
girdėjote ar jisai pats atsiszaukite ant 
antraszo žemiaus patalpinto. Pirmam 
praneszusiam duosiu atlyginimo $5.00.

Stanislovas Czepauskas, (28 
2251 W. 21 St. Chicago, Ill.

Praneszu visiems savo tautieeziams, 
kad priimu pataisymui, pagerinimui ir 
pertikrinimui sknpkas, klernatas, triu- 
bas visokias, teip koncertinas-armoni- 
kas,gitaras gramafonus ir visokius įstru- 
mentus grajinimui. Esu daugiaus kaip 
10 metų dirbęs prie tų, pertai galiu ge
rai ir pigia kaina pataisyti, o prie to ir 
greitai.

Reikalaujantiems meldžiu atsiszaukti 
Mr. J. Stasiulanis

3159 So. Halsted St.
(28) ant pirmųjų lubų.
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NAUJOJ LIETUVISZKOJ KOLIONIJOJ Tarp Rockwell St. ir California Ave. ant 46tos gatves 
Lotai Parsiduoda po $195.00 ir augščiau

Davažiuoti galima Ashland Ave iki 47tos gatvės, paskui 47ta iki Rockwell St. arba California Ave., arba Archer Ave iki Western 
Ave., o Western Ave. iki 46tos gatvės. Labai puiki vieta ir sveikas oras. Toji aplinkinė neužilgo susilygins ir su kitoms lietuviškoms 
kolonijoms. Pasinaudokit, iš teip geros progos, nes dabar lotai ten parsiduoda labai pigiai tik už $195.00 ir augščiau.

Meldžiam atsišaukti per Telefoną Yards 1030 arba pribūti pas locniniką Subdivizijos.

JONAS M. TANANEVICZE, 3244 S. Morgan St., Chicago, III 11 .0?
Is

H*

K



VIETINES ŽINIOS.
Kobolo

Geras Apetitas
o stoka apetito reiš

SEVEROS

FOTOGRAFIJAS

««ASHLAND
Daktariška rodą dykai

■\Vhite
Siutus siuvam

Orderio.

Chicago, Iii

Telephone Yards 3547

TELEPHONE YARDS 1186

vaikų, neaplenkiu 
sąžiningus patari-

Jaigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui.

už $8.0C 
15.00 
20.0C 
25.00 
30.00'

P. MEDZWIECKI 
J. KOLBUSZ.

WITHOUT 
tlGKMVU

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

665 VV. 18th St.
Netoli Union St.
Chicago, III.

J. F. BALCEB, 
H. NOWAK

visados draugauja su gera sveikata, 
kia, kad kas nors yra netvarkoje.

Dabartiname laike kiekvienas 
apetitą, kurio nustojo laike karščių.

Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap 
tiekorius neturi tai raszyk pas

EOBOLO IOHIC MED1CIRE CD.
203S So. Haisted St.. tan. III

ITONICI
Geriausias vaistas

NUO SKILVIO

VIDURIŲ 
BITTERIS

•♦STOMACH^.

BITTERS

indeda Money Orderį į registruotą 
laišką o męs išsiųsim per expresą.

Kaina $l.oo 6 bonkos$5.oo.
GAUNAMA KRZYWINSKIO APTIEKOJ 

3149 So. Morgan Street

Atsakančiausias

Lietuvis

Fotografistas.

Parsiduoda Aptiekose. Reikalauk visados tikru 
Severos Gyduolių.

parsiduoda visuose saliunuoseKODOlO DltterS klauskite jo.yra plačiai žinomas, kaipo sudrutintojas vidurių, pagelbč- 
tojas gromuliavimui. Turėti visada namie jo bonką, tai 
apsisaugoti nuo daugelio vidurinių kenksmų, taip tankių 
dabartiniame karštameJaike.

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir Isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevlngi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ent visų linijų ir siuneziu pinigus 
Į visas daba svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St-, Shenandoah, Pa.

GERKIT

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds 
geriausią alų o busite sveiki.

Bonkinis departamentas 2502 Wallace St.

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

ZOZON yra nauja gyduole patvirtin
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro 
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner
viškumo, stokos kraujo, negroniulia- 
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu.
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas

Severos gyduoles yra išmėgintos ir ant ju 
galima atsidėti.

Salės atidarymas.

Šitoj subatoj, Liepos 16 die
ną, 5:25 vakare miestelyj Ga
ry, Ind. (netoli Chicago) ant 
Lake Shore gelžkelio stoties 
bus priėmimas svečių, atvyku
sių ant atidarymo naujai pa
statytos mųsų tautiečio Anta
no Baupkaus salės, kertė 14- 
tos ir Washington gatvių (Ga
ry, Ind.). Nuo minėtos gelž-

Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Apredalų 
1853-55 Blue Island Ave., tarpe 18-19 gatJAIGU RUKAI, SKAITYK 

ŠITĄ!

Seni tavorai, taip kaip seni 
draugai — yra geriausi. Abu
du gyveno ilgus metus ir gali 
užsitikėt vienas kitam.

Geriausias ir seniausias ra
šymui tabakas yra Lorillar- 
d’o. In pypkę ar cigaretui ne
rasi geresnio. Yra čystas ir 
malonus, ir kas sykį parūkys, 
rūkys visados.

Lorillard’o tabaką ruko nuo 
senovės mųsų šalies žmonės ir 
linksmi esame, kad pradėjus 
garsinti American Tobacco 
Co. tabaką, daugelis šio laik
raščio skaitytojų mėgino jį ir 
taip jis patiko, kad dabar 
nuolat jį naudoja. Poperukės 
duodama su tabaku veltui. 
Lorillard’o tabaką galite gau
ti pas kiekvieną vertelgą.

Gydo Konetypacia, Indigacia, Dispep
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szirdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt. 
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną.

Kaina $l.oo 6 bonkos $5. o o

Kun. Juoz. Karpinskas 
parapijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą

eras greitai praplyto dėkui 
sausumai ir stokai vandens. 
Sudegė vienas bustas firmos 
Hammond Packing Co. ir 
tvartai Arms Palace Horse 
Car Co. Nuostoliai apskaito
ma ant §150.000.

Lietus atgaivino žemę.

Chicagoj ir apylinkėse (re
gis ir visur kitur) lietaus nebu
vo beveik per du ištisu mėne
siu. Neiškrito nei lašelis, kad 
tuo pačiu žygiu saulės spin
duliai žudė žmones ir kepino 
žemę. Pereitoj pėtoyčioj kar
štis mieste pasiekė net 94 laip
snių, bet ant rytojaus atsalo, 
o nakčia prieš utarninką smar
kiai palijo be griausmų ir vė
tros. Žemelė, medžiai ir aug
ments visur pakėlė savo nu
svirusias galveles, o žmonės ir 
gi labai buvo ištroškę lietaus.

Tramvajaus sužeistas.

Ant kertės So. Haisted St. 
ir 33 čios pereitos subatos va
kare iš tramvajaus lipant lau
kan baisiai buvo sužeistas lie
tuvis Martinas Urbonas, gy
venantis po numeriu 919-33- 
čios. Sužeistasis nugabenta Ii- 
gonbutin.

yra labai geras visokioms pil 
vo ir žarnų ligoms gydyti, nėr 
vams sudrutinti, krauju j pa 
□ildyti. Per vasarą jį visuo 
met turėkite po ranka. Parsi 
duoda vaistų sankrovose. Jos 
Triner, 1333—1339 So. Ash 
and avė., Chicago, Ill.

DR. A. L GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir 
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu 
mus per laiškus.

3312 So. Haisted St.,
Telefonas Yards 3162.

SAUGOKIS KLAIDŲ!
Niekas negali išvengti visų 

klaidų, bet nuo kaikurių kiek
vienas galėtų apsisaugok Da
bartiniu karščių sezonu ypa
tingai reikia daboties, kad ne
padarius klaidų dietoj, kadan
gi klaidos šitame dalyke gali 
suteikt nepageidaujamas pa 
sėkmės. Svarbiausias daiktas 
— daboties, kad perdaug ne- 
privalgyti ir išsigerti, o taipgi 
turėti atkreipus akį į pilvo 
suvirinimą. Geriausias vaistas 
mokiuose atsitikimuose yra 
Trinerio American Elixir iš 
martaus vyno, kurs pasiekia 
iki ligos šaknų. Jis greit su
stiprina virinimo organus ir

svečiams nuvažiuoti miestelio 
majoras suteikia specijaliskus 
tramvajus veltui. Atidarymas 
salės pramatoina labai gražus, 
kadangi iš Chicagos su “Biru
tės” choru atkeliaus mųsų 
garsus artistas Mikas Petrau
skas. Tame atidaryme daly
vaus visa Gary miestelio ad
ministracija ir daugumas sve
čių iš kitur.

P. Antanas Baupkus, nau
jos salės savininkas, yra tvir
tas lietuvis, karstas tėvvnai- 
nis, labai mylįs savo tautą. 
Kad pastatyti didelę salę, rei
kia žmogui turėti netik atsa
kantis kapitalas, bet ir daug 
energijos, truso, o to visko 
pas p. A. Baupkų nepritruko, 
ir šiandie visi lietuviai savo 
tautiečiu gali pasidžiaugti.

Dailės paroda.

Aname “Kataliko” nume- 
ryj pranešėme, jog Liepos 9 
dieną atsidarys mųsų poros 
jaunų dailininkų dailės paro
da “Lithuania” svetainėje, ant 
Bridgeporto. Dabar turime 
paminėti, jog minėta paroda 
jau atsidarė ir trauksis lig Lie
pos pabaigai. Šitą parodą pa
rengia “Aušros” draugija ir 
visas įžangos pelnas bus ap
verstas mokslaeivių naudai. 
Įžanga vyrams 10c., o mote
rims veltui. Parodą galima 
lankyti: subatomis ir nedėlio 
mis nuo 3 lig 6 vai. vakare, 
kitomis-gi dienomis nuo 3 lig 
5 vai. vakare.

Patariama lietuviams tą pa
rodą kuoskaitlingiausiai lan
kyti, kadangi gera proga pa
matyti lietuvių artistų pieštus 
paveikslus ir tuo pačiu žygiu 
prisidėti prie mokslaeivių su- 
šelpimo, kuo “Aušra” užsii
ma. Paroda talpinasi po nu
meriu 3149 So. Haisted St.
Gaisras gyvulių skerdyklose.

Pereitoj nedėlioj išryto siau
tė didelis gaisras gyvulių sker
dyklų distrikte, kadangi vie
nu žygiu net dviejose vietose 
buvo pasirodžius ugnis. Gai-

Žalgirio apvaikščiojimas.
500 metų mūšio ties Žalgi

riu sukaktuvių apvaiksčioji- 
mas ispradžios buvo propo- 
nuojamas Chicagoj tik vienas, 
visų lietuvių pastangomis, bū
tent ant Bridgeporto, kur dau
guma lietuvių gyvena. Ap- 
vaikščiojimas taigi nutarta at
likti Liepos 17 dieną darže 
Mark White Square. Po anam 
taigi nutarimui staiga gauta 
žinia, kad tą pačią dieną, ty. 
Liepos 17, Town of Lake lie
tuviai rengia skyrium tokį pat 
apvaikščiojimą. Kodėl įvyko 
toksai nesusipratimas ir lietu
vių persiskyrimas, mums tuo 
tarpu nieko tokio svarbaus ne
žinoma. Tik reikia patėmyti 
tas, kad toksai lietuvių nesu
sipratimas susilpnina jų pačių 
veikimą. Nors lietuvių kaip 
vienur, taip ir kitur pakakti
nas skaitlius galės susirinkti, 
tečiau vis gi butų buvę sma
giau dirbti išvien.

Tatai, lietuviai, nepamir
škite Liepos 17 dieną po pietų 
kaip vieno, taip ir kito ap- 
vaikščiojimo, apsčiai susirink
dami ir atidžiai pasiklausyda
mi kalbėtojų, kurie aiskįs lie
tuvių istorišką praeitį ir lietu
vių kovą su kryžiuočiais ties 
Žalgiriu.

* Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
| mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti- 
t ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir
f Gvarantuoja visą savo darbą.

I JONAS P. RASHINSKAS
J 3215 S. Morgan St
J Netoli Šv. Jurgio Baž.,
j Tel. Yards 2139
❖

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m.

Juozas G. Dailydis.
Pranešu Chicagos visiems Lietuviams kad AŠ parduodu, 

puikiausius mųsų pačių UNION padirbtus Siutus; kas tik 
randasi po visą Amerikos Valstiją. Taj-gi kviečiu visus lie
tuvius kaj-po jaunus ir senns lankyti manę. O atėjęs tau
tieti busi pilnai visame užganėdintas. Siutai gatavi nuo 
$7.50 iki $30. Siutai ant orderio pradedant nuo $14 
iki $50.

>7 THE GREAT w>ciG
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100 Tukstanczių
Gražiausių Poplerų su gražiausioms 

pavinczIavonCms su kvietkoms irkon 
vertais pardavinesime labai pigiai:

Popleros druknotos su kvietkomls.
1000 poplerų su kopertaia parduosime

2000
3000
4000 
3000

Popleros druknotos be kvletkų
• 000 poplerų su kop.
2000 „
3000 „
4000
5000 ,,
v Pasinaudokite isz tokios progos, nes 
tos popleros yra labai puikiai iszdrn 
kuotos ant geros popleros, žodžiu s.i 
kant geriausios popieros už visas ki; u 
popieras. Pinigus siuskite ant adrr sc

J. M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan St. Chicago. ID

parduosime už 6.00 
„ 1100

„ 15.(X
„ 18.01
„ 20:00
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. CHICAGO, ILLS

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703-1715 SO. ASHLAND ATE., Netoli 18tosgat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras 

___ \ \ . . .. • *.............................. ~ . 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. PerdGtiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta- 
__ ~___  ’’ _ ■- ■ • tam ticia pataisytas su visokiais budais pagerinanciais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt Tas alus yra žinomas po vardu

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW.”
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

Su pagarba
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr.
S. WLEKLINSKI, Vlce-prez. S. BELINSKI, Kasierlus.

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI, 

J. CICHOCKI, FR. GORZYNSKI

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, IH.

White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 
arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikr|s, kad

me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas

W. F. Severą Co. cedWds

W. F. SEVERĄ CO.
CnOAO DA*'O*.tO'*A- 

price ONE dollar!

Suputimas Nusilpimas
burnos, rankų, kojų, nublankimas ir silp
numas, reiškia žarnų ligą. Neapleisk to, 
bet tuojaus vartok

šio gyvenimo tai nervų sugedimas. Per
daug darbo, rūpesčių, užsiėmimų, apsilp- 
nina nervus. Reikalauji gyduolių sudru- 
tinimui, o geriausios yra

SEVEROS GYDUOLES

Nuo Žarnų ir Vidurių Severos Nervoton
Sutaiso visas sugedusias ir apsilpnintas 
vidurių dalis, ir apsaugoja žarnas nuo vi
siško sugedimo. Kaina 50c. ir $1.00.

Pagydo ir sustiprina nervus, atgaivina, ir 
suteikia sveiką stiprinantį miegą.

Kaina $1.00


