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Mandžiurijos vice-karalius pa
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geležinkelio Chan Chaw Au
gin, dar prieš padarymą to
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Anglijos sufragistes 
nelaimėjo.

Šiais laikais Anglijos par
lamentas svarstė bilių apie 
moterų lygybę su vyrais poli-

visi pasazierimai 
turėtų bevielinius

Nauji kaizeriui nešina 
gumai.

Gilinu ambasadorius Vokie
tijoj, generolas Yui Cliang 
nesenai apreiškęs, kad rusų- 
japoniškoji sandora Mandžiu- 
ri joj be abejonės suaižysianti 
Ameriką su Cliinais. Nors 
chinai šiandie esą nieko ne
reiškią, bet kuomet busią į- 
vykdinta armijoje reformos, 
tuokart busią galima lengvai 
ginti savo reikalus Tolimuose 
Rytuose. Tuo tarpu-gi nieko 
nenuveiksi prieš Mandžiurijos 
galingus globėjus. Amerika 
nors tuo suraminama, kuomet 
Tolimuose Rytuose prieš ją 
uždaryta durįs.

rusų-japonų traktato, o toji 
kapitalistų sutartis prieš trak
tatą yra niekis, taigi laukiama 
dabar ginčų ir trukšmo naujų 
Mandžiurijos globėjų su Jung
tinėmis Valstybėmis. Ir tik 
su Valstybėmis, kadangi kitos 
viešpatystės Cliinuose turi sa
vo turgavietes, o Valstybės 
turėjo Mandžiurijoj ir galuti 
nai neteko dabar nieko.

Bus akyva kova.
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Karaliaus Edvardo laidotu 
vės Anglijos viešpatystei lėša 
vusios §202.500. Tie apskai 
tymai apskelbta valdiškai.

Ispanijos kariuomenė tirštai 
sutraukiama į Valencijos pro
vinciją, kadangi Katalonijoj 
pramatoma maištai prieš da
bartinę radikališką valdžią.

Toj sutartyj vienok nėra 
pastabos, idant Mandžiurijos 
reikaluose taip Rusija, kaip ir 
Japonija turėtų taikinties su 
Amerikos reikalavimais.

5. Naujas traktatas bruta- 
liškai apreiškia, kad palieka 
ant šalies visas kitas viešpa
tystes kas link Mandžiurijos 
reikalų, o net esama vieno pa
ragrafo, kuriame gana aiškiai 
pasakyta, kad reikalui atsiti
kus Japonija ir Rusija tenai 
savo reikalus ginsiančios spė-

1911 metais Suomijoje bus 
įvesta krasos ženkleliai rusiš
ki, ko ligšiol nelaukta nuo 
Rusijos valdžios. Kaip Japo
nija novija Koreą, taip Rusija 
Suomiją.

Chinų provincijos Hemau 
vice-karalius nesenai areštavęs 
savo armijos 4 oficierus, kurie 
buk platinę revoliucijonišką 
propagandą ir norėję sutverti 
oficierų lygą.

nijos leidimu.
3. Rusija ir Japonija igno

ruoja Chinų viršininkystę ant 
jos locnos provincijos Man
džiurijos, kuri buvo Amerikos 
pramonės geriausiu turgum.

4. 1907 m. sutartis tarp Ru
sijos ir Japonijos turi buk tai 
apdrausti kitas viešpatystes, 
kad Rusija ir Japonija vesian- 
čios ir toliau laisvos prekybos

skelbia savo globą ant Man
džiurijos.

2. Visi dabarties ir ateities 
Amerikos santikiai su Cliinais 
kas link Mandžiurijos turi but 
išpildomi su Rusijos ir Japo-

Tolimuose Rytuose vieš
patauja Rusija ir Japo

nija.
Rusų-japoniškas traktatas, 

padarytas su Anglijos sutik
inę, uždaro Tolimųjų Rytų 
vartus prieš Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Tai vienas svarbesniųjų 
istoriškų atsitikimų šiais lai
kais.

Traktato turinys sutrum
pintai skamba:

1. Rusija ir Japonija ap-

Anglijos parlamente priim
ta įstatymams projektas, idant 

garlaiviai 
telegrafus.
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Tirol iaus mieste 
nuo smarkaus žemės

tikoje. Moterįs buvo apgulu
sios parlamentą dienomis ir 
naktimis ir bilius moterų pri
imtas 299 balsais prieš 190, 
tečiaus paskiau jis pavestas 
peržiūrėti specijališkam komi
tetui, kas reiškia, kad tasai 
bilius išgulės nepajudintas iš
tisus metus.

Premieras Asquith, Lloyd 
George, Austen Chamberlain 
sunaudoję visus savo argu
mentus prieš moteris, by tik 
tą bilių palaidoti, arba jo ver
tę sumažinti.

Tečiau vis gi tasai moterų 
reikalas jau pirmusyk svar
styta ir tar įimtai.

Dabar laukiama sufragisčių 
atkeršijimo. Kiekvienas mini- 
steris ant kiekvieno žingsnio 
policija saugojamas', juo la
biau, kad sufragistės viešai 
skelbiančios savo pagiežą.

Washingtono valdžia pasta 
raišiais laikais patyrė, kad 
Vokietijos kaizeris negana 
kad sėjąs intrigas tarp visų 
viešpatysčių Europoje ir Afri
koje, bet jis su savo meilin
gais žodžiais neaplenkiąs nei 
pačios Amerikos. Vokietijos 
užsienio ministerija nors už
gina, kad kaizeris nesimaišąs 
Vidurinės Amerikos ir Jung 
tinių Valstybių politikoje, 
bet yra neužginamas faktas, 
kad kaizeris taip darąs.

Dalykas ve kame:
Kuomet Nicaragua apėmė 

prezidentystę Madrizas, pasta
rasis valdiškai pranešė visoms 
viešpatystėms, taigi ir Vokie
tijai, kad jis esąs ten prezi
dentu. Kaizeris-gi ant Madri- 
zo pranešimo pasiuntė jam at
sakymą, kuriame tarp kitko 
pasakyta, jog Vokietija nesu
tinka ir nepripažįsta, idant

Altenheim 
drebėji

mo pražuvo vienas asmuo, o į 
20 asmenų sunkiau ir lengviau 
sužeista.

Rusija.
Stolypinas ir jo salininkai.
Rusija pergyvena dabar pa

našų politišką krizį, kaip tai 
tankiai būdavę nekuriuose pa
starųjų metų pavasario mėne
siuose. Nuo to laiko, kuomet 
vienai iš aukštesniųjų luomų 
nepavyko nugriauti ministe- 
rių pirmininką, jis paėmė vir
šų. Nors, rodos ir mažas skir
tumas būti atžagareivių, są- 
jungiečių, tautininkų ir epą- 
liečiu tarpe, tečiaus, jei arčiau 
susipažinsime su tais asme
nimis, kurie vadovauja savo 
politiškąją partiją ir kurie su
teikia savo partijoms iš įvai
rių politiškų pakraipų susta 
tytą “parolį”, tai matome, kad 
netaip svarbu yra pakraipos, 
kaip asmenįs.

Ministerių pirmininkuZPT 
A. Stolypinas, negalf be Val
stybės Durnos gyventi. Jis 
taip sutvarkė V. Durną, kaip 
jam tinka. Dabartiniame lai
ke atžagareivių vadu yra bu- 

■ Tirais' vidaus dalykų miniote1? 
ris Durnovo, užsilikęs dar iš 
grafo Vittes laikų. Jam visai 
neparanki nacijonalistiška Da
ma su tvirta žemiečių įstaiga; 
jam reikalinga biurokratiška 
įstaiga, kurios reikšmė butų — 
“Sobranije”. Pritarėjų tokios 
įstaigos įsteigimui V. Durnoje 
jis turi gana daug, bet deši
nieji Durnos atstovai, sulyg jo 
paties pažiūrų, esą perdaug 
demokratiški. Pastaruoju lai
ku pasirodė, jog Stolypinas 
padarė ant dešiniųjų radikalų 
tokį įspūdį, kad jie beveik vi
si išstojo iš savo partijos eilių 
ir liovėsi kovoti prieš kosmo
politišką (ne tautišką) valdžią. 
Dabar vienam iš jųjų vadų, 
Puriškevičiui, Stolypino rūmo 
durįs kiekviename laike atda
ros, o jo frakcijos draugas 
Markovas II vėl su Durnovu 
geruose santikiuose.

Rusų sąjungos įsteigėjas, 
Dr. Dubrovinas, dabar su vi
sa savo sąjunga visai į kitą pu
sę nukrypo. Stovintieji arčiau 
kairiųjų, rusų nacijonalistai 
(tautininkai), drauge su Bala- 
ševu, tai Stolypino sargybos 
gvardija. Jie visame kame pa
duoda dabar savo balsą. Vie
name Durnos posėdyje Stoly
pinas taip išsitarė: “Jaigu tai 
reiškia nacijonahzmas, tai val
džia mielu noru ima tą dalyką 
ant savęs.” Jis reklemuoja ru
sų nacijonalistų politiką, per
damas kailį lenkams, rusi- 
nams, žydams, suomiams, o 
taipgi ir vokiečiams, kurie at
žagareivių akyse pasirodo ak
muo jųjų kelio. Būdamas pate 
biurokratas, visa tai jis nori 
centralizuoti.

Sfinksas, grafas Vitte, ku
ris 1905 metuose buvo pri- 
skaitomas prie konstitucijona- 
listų-demokratų partijos, da
bar jis jau “virš partijos”. 
Kaipo finansistas, jis yra libe
ralas, bet kaipo žmogus, kuris 
nenori būti išmestas iš savo

draugų tarpo, jis 
vis. Tautininku jis jokiuobu- 
du nėra. Jis, drauge su Svia- 
topolk Mirskiu, buvo sutvėrė
jais Spalių mėnesio manifesto 
ir konstitucijos, vienok spa- 
liečiu draugu jis nėra, nors 
spaliečiai, kaip ir jis pats, la
bai nukrypo į dešinę. Tečiaus 
Kokovcevae, dabartinis pini- 
gyno ministeris, yra labai ar
tus giminaitis dešiniųjų spa- 
liečių ir jei kartais Gučkovas, 
spaliečių vadas, nenorėtų būti 
Stolypino parama, tai jis delei 
tos priežasties — kreipsis pas 
jį, konkurentą Kokovcevą.

Liuduos skaitlinės.
Vyriausioji karo teismų val

dyba apturėjo šiose dienose 
visų 12-kos karo apskričių a- 
Paskaitą apie mirties bausmių 
skaičių, išnagrinėtų karo tei
smuose 1909 metais.

Sulyg apyskaitos, per tą 
laiką buvo nužudyta išviso 
630 žmonių: 605 privatiški ir 
25 kariškį asmenįs. Sulyg 
skaičiaus mirties bausmių nu
tarimų ir išpildymų pirmą vie
tą užima Odesos apskritys, ku 
riame 1909 m. buvo nužudyta 
138 žmonės. Antrą vietą uži
ma Maskvos apskritys, ten nu
žudyta 89 žmonės. Kijevo ap
skrityje nužudyta 81 žmogus, 
Kaukazo — 74 žmonės, Vil
niaus — 43, Varšavos — 40 
žmonių.

Mažiausia buvo nužudyta 
žmonių Peterburgo ir Turke
stano karo apskričiuose, tik 
po 6 žmones kiekviename.

Mergaites parduoda.
Kaukaze Svijažsko apskr. 

tūlas valstietis totorius parda
vė savo 14 metų dukterį ko
kiam tai turkmėnui, gyvos 
prekės prekiautojui.

Iš pradžios jis pareikalavo 
už savo dukterį 100 rub., bet 
paskui sutiko atiduoti ir už 
95 rub. Turkmėnas pranešė 
jam, kad nupirktąją mergaitę 
nusivež ant Kaukazo.

Mergaitė atsisveikindama 
su tėvais apalpo. Už valandos 
atsigavusi maldavo tėvų ne
parduoti jos.

Tetiušsko pav. tas pats tur
kmėnas nupirko 17 metų mer
gaitę ir užmokėjo už ją 150rs.

Keletas metų atgal, tas pats 
“pirklys” Tetiušsko pav. su
pirko 8 mergaites ir nuvežęs 
jas ant Kaukazo, pardavė ten 
paleistuvystės namuose.

vienos Jungtinės Valstybės 
turėtų teises šeimininkauti 
Pietų ir Vidurinėj Amerikoj, 
kadangi Vokietija jokiuo bu- 
du nepripažįsta Monroe dok
trinos, kad Amerika priklau
santi tik amerikonams.

Prezidentui Madrizui tasai 
raštas buvo tikru suraminimu, 
juo labiau, kad Nicaraguos 
revoliucijonierius remianti pa
ti Jungtinių Valstybių valdžia 
ir tuo pačiu keliu norinti pa
naikinti jo ten autoritetą.

Prezidentas Madriz tuo tar
pu su tuo kaizerio laišku pa
sigyręs patinstamiems ir tas 
viskas pasiekė Jung. Valsty
bių konsulio ausis, kuris apie 
tai tuojau pranešęs savo val
džiai. Na, ir iš to dabar užgi- 

nesutikimai tarp Vokieti 
ir Washingtono. O juk 

pirmiau taip daug mylautasi!
Iš to visko pasirodo, kad 

norints Vokietija antikinėje 
su Washington!! gyveno, te
čiau po juo duobes kasė.

Ir išteisybės, niekur tiek 
daug intrigų nesutiksi, kaip 
pas Vokietijos kaizerį, bet tas 
jam nesiseka, nes ką tik kur 
padarys, tuojau viskas iške
liama eikštėn.

Kaina metama:
Amerikoje $2.00 Į Užsieni $3.00 
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LEW. WALLACE,

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

tarė Juda, imdamas abi jos

uies

Aiuuti miesteli'
reit su-Į

Amerikos žinios sesuo

Teisėjas gina vyrą

siasi vežimų eilės. Baigia kai- 
kurie pamatus vežt. Pradėjo 
jau vogt akmenis ir iš svetimų 
laukų. Vežimui moka po 25

PAPILĖ.
(Šiaulių ap.)

Pas mus lietaus nuo Vely
kų nebuvo. Vasarojus išdžiu
vo. Rugiai be grudų pabalo. 
Šiemet matomas badas. Iš 
karščio daugely vietų pradėjo 
žmonės sirgt: apima juos vi
siška negalė ir galvą baisiai 
sopa; vaikai gi dažnai vemia.

S. Z.

Illinois valstyb ės angleka 
syklose vėl visur pradėta dir
bti, kadangi darbdaviai si 
darbininkais susitaikė ir pt 
kontraktu pasirašė.

darbą; ir iš žydų pusės sma
giai varoma konkurencija. Gal 
ji ir neišlaikys tų varžytinių 
ir neišeis su savo. Gaila butų... 
Jaigu mastinė sankrova neiš
silaikys, tai, beabejo, tai skau
džiai ir ant antrosios, smul
kiųjų daiktų, atsilieps. Gali ir 
toji nukentėt.

Pavenčio Špuokas.

Pereitoj savaitėj New Yor
ke buvo didelis siuvėjų strai- 
kas. Straikavo suvirs 100.000 
darbininkų. Kadangi daugu
mas firmų priėmė savo siuvė
jų reikalavimus, tatai straikas 
pertraukta. Nors straikas di
delis, bet sumišimų nebūta.

Nauja religiška sekta.

Washington, D. C. Ne- 
koksai Theodore Valiant su 
kelių kapitalistų pagalba su
tvėręs naują religišką sektą, 
kuri nuo kitų sektų skirsis 
tuo, kad maldnamiuose užuot 
maldų busią muzika, šokiai, 
dainos ir kitokie pasilinksmi
nimai. Prie tos naujos sektos 
gali prigulėti kiekvienas žmo
gus, kuris norįs tikėjimiskai 
linksminties. Nauja sekta jau 
inkorporuota distrikte Colum
bia. Mat, nekuriems jau nu
sibodo apmąstymai apie dan
gų ir pragarą, tat pradėsią 
linksminties.

jis nu
garmėjo dugnan. Buvo nubėg
ta ir j garlaivių prieplauką 
šauktų pagalbos gelbėtojų- 
sargų. Tie tečiau atsakė, kad 
jų priedermė lik prieplaukos 
daboti. A. St. kūnas vos po 
kelių valandų ieškojimo tink
lu išgriebta, ir nuvežta ligon- 
butin. Telegrafuota tėvui, bet 
jo nesant namie (Anglijoj), 
telegrama sugrįžo atgal; pas
kui mušta motynai, ir ji ją ga
vo tik Birželio 2 d. po piet.

Nesulaukdami velionės na
miškių, laidotuvėmis rūpinosi 
kursistai ir kursistės. Nupir
ko puikų karstą, didelį metali
nį vainiką su parašu: “Moky
tojai ir draugai Augustinui 
Stumbriui” ir gražų gėlių bu
kietą su parašu

Ralph Latshaw sulaužęs mu- 
nicipališko teismo nusprendi 
mą, pagal kurio dr. Milo E. 
Hartman turėjęs užmokėti 
$500 pabaudos ir lėšas už už 
kabinėjimą savo žmonos, su

KAIRIAI.
(Šiaulių ap.).

Birželio 3 d. Pocionių so
džiuje pačiam vidudienyj, per
kūnas trenkė į vieno ūkininko 
klojimą. Akymirksnyj visas 
trobesys paskendo ugnyje. O 
kad vėjas buvo nemažas, tai 
ugnis persimetė ir ant kitų 
trobų. Dviejų ūkininkų sude
gė visos trobos, kitų trijų tai 
daržinės, tai kūtės, tai jaujos. 
Viena mergaitė begelbėdama 
turtą apdegė rankas ir kojas, 
ir sudegė trįs kiaulės.

Prieš 17 metų tas sodžius 
dar labiau buvo nudegęs, da
bar tik-ką atsitaisė ir vėl. Ba- 
cioniškiai, ar nebūtų jums ge
riau persikėlus į vienasėdžius? 
Mažiau nelaimių turėtumėt.

nusprendė, kad nepaisant per
siskyrimo ir žmonių teisių, sy 
kį sujungta pora priguli tik 
sau ir vyras turi teisę savo 
žmoną visur užšnekinti ir jai

KURKLIAI.
(Ukm. ap.).

Bliuvonių sodžiuje, M. Re- 
pečkų šeimininkė kepė bly
nus. Duktė paragavus tuojau 
susirgo; katė vieną nutverė iš 
šeimininkės rankų, bet tuojau 
nudvėsė. Ir visa šeimyna ap
sirgo. Duota žinia urėdninkui 
ir pakviesta felčerius (gydyto
jo nėra pas mus). Felčerius 
rado miltuose nuodų; ligo
niams nieko nepagelbėjo. 
Kai-kurie po kelių valandų 
baisiausių kančių mirė. Pas
kum atvažiavo gydytojas iš 
Anykščių. Jis išgelbėjo du 
sunu.

Kas nuodų pripylė miltuos- 
na, dar tikrai nežinoma. Su
imtas M. Rep. brolis — Sta
sys, intariamas, kad labai pik
tuoju gyvenęs su savo broliu.

Pet. Seikis.

KAUNAS.
A. a. Augustinas Stumbras. 

Gegužės 31 d. kada mokslas 
“Saulės” kursuose užsibaigė 
šiems metams, a. a. Stumbras 
su dviem savo draugais nuėjo 
Nemunan pasimaudytų. Vieta 
buvo ten negili, bet a. a. St. 
besimaudydamas papuolė gi- 
lion duobėn. Draugai jį pama
tė, kada jau jis skendo ir bu
vo nualpęs. Puolėsi gelbėti, 
bet kadangi jis buvo nuo 
kranto toli ir vanduo ten šukė 
smarkiai, tai be valties nega
lima buvo ir manyti apie pa
galbą. Vienas bėgo ieškotų 
valties, o antras, nieko nelauk
damas, vis dėlto metėsi į pa
vojingą žygį. Žydžiukai įrėši 
laiveliu, bet prašomi laivelio, 
atsakė vien begėdiškais juo
kais. Gelbėtojas taippat, išsi
mušęs iš jėgų, pradėjo skęsti. 
Tada į tą riksmą atplaukė 
žvejis ir ištraukė jį į valtį, o 
a. a. St. nesuskubo

ROKIŠKIS.
Į Joniškį balasto traukinys 

jau pradėjo vaikščiot. Smėlio 
pylėjams moka po 75 kap. 
dienai. Į patį Joniškį bet iš 
apylinkės žmonės labai veža 
akmenis; kaip į atlaidus, tę-

Parako sandelis Cabot, Pa. 
andai išlėkęs oran. Vienas 
darbininkas užmušta, o į 20 su
žeista. Plyšimo priežastis ne
žinoma.

ANYKŠČIAI.
• (Ukm. ap.).

Už 2-jų viorstų nuo Anykš
čių užmušta miške neturtingas 
žydas. Jis keliavo namo, pali
kęs savo kromelį sodžiuje; be
einant jam per mišką, užklu
po keletas žmogžudžių; sudau
žę galvą, ką radę atėmę, pabė
go. Tų žmogžudžių dabar vie
tinė policija stropiai ieško. Jis 
paliko pačią ir mažus vaike
lius. V. G.

“Viltis”.

majoras suteiluj§-aU8ki8 ja. 
vė gedulingą vežimą ir visa 
tai, kas reikalinga iškilmin
gam palaidojimui.

Birželio 3 d. kūnas a. a. St. 
palaidota, dalyvaujant moky
tojams, draugams ir šiaip jau 
pažįstamiems, su puikia iškil
me, kapuosua kun. Alšauskis 
pasakė gražią prakalbą.

A. a. Augusto moksla
draugis M. A—tis.

Lakstytuvų lenktynės iš Chica
go į New York.

Chicago, III. Liepos pir
momis dienomis čionai ap
skelbta taisyklės ir užrašai, 
kokiais turės naudoties avia
toriai, dalyvaujanti oro lenk
tynėse iš Chicago į New York. 
Tasai kontestas prasidėsiąs 
Spalių 8 dieną (o gal ank
sčiau). Kelionė apribota lig 7 
dienų. Kelionėje aviatoriams 
leista tiek sykių sustoti, kiek 
jiems patinka. Visi vienok 
dalyvaujantieji tame konteste 
privalą leisties kelionėn vie
ną ir tą pačią dieną. Jei visi 
vienu žygiu iš vietos pasikel- 
šią, tai tasai gausiąs dovaną, 
kuris pirmiausiai pribusiąs į 
New Yorką. Dovana $25.000. 
Visi kontestantai privalą vie
ną savaitę Ch’cagoj prasila
vinti.

Turėsime tat naujas Ame
rikoj sensacijas.

Užderėjimai prastai išrodą.
Washington, D. C. Žem

dirbystės departamentas an
dai visam kraštui apskelbė, 
kad šiemet visose Valstybėse 
užderėjimai labai prastai iš
rodą. Delei stokos lietaus per- 
greit nunokę javai, o vaisiai 
su daržovėmis visai pranykę. 
Vasariniai kviečiai visai nenu
sisekę. Apskaitoma, kad šie
met užderėjimai busią pras
tesni 30 nuošimčiais už pernai 
metus.

(Tąsa).
to nepakanka, tai ieškokie toliaus, imkie Ihora (Maižio teisią 
knygą) ir ieškokie skaitlinių knygų (ketvirta Maižio knyga), 
o septyniasdešimt antroje gentkartėje po Adomo, atrasi savo 
giminės pratevį.

Ant valandos kambaryje užstojo tyla.
— Dėkų tau, motin 

ranki — dėkų iš visos širdies. Gerai, kad nešaukei rektoriaus 
— nebūtų mane labiau užganėdinęs, kaip tu, bet pasakykie 
man, ar tik laikas padaro giminę garbinga ?

— Užmiršti, mano sunau, kad mus tauta yra garsi ne 
vientik senovybe: didžiausia garbe mums yra tas, kad mųsą 
tauta yra tauta išrinkta!

— Tu, motin, vis kalbi apie visą tautą, aš-gi misliju 
apie giminę — apie mųsų giminę ir klausiu, ką mųsų tėvai 
nuveikė nuo Abraomo laikų ? Ką dirbo ? Kokiais dideliais 
darbais iškilo aukščiaus savo brolių ?

Motina nežinojo, ką atsakyti. Bijojosi netinkančiu at
sakymu sugadyti sunaus ateitį.

— Man, sunau, — tarė — įstabu, kad turi reikalą su 
tikru, neišsvajotu priešu. Jaigu juomi yra Messala, tat papa- 
sakokie man viską, ką jus kalbėjote, nieko neslėpkie.

Jaunikaitis atkartojo savo kalbą su Messalu, aiškiai 
perstatė paniekinimą, su kokiu Rymionis kalbėjo apie Žydus. 
Motina klausė nepertraukdama jo kalbos, apmąstydama tą, 
ką sakė. Jos sūnūs nuėjo ant prekybos rinkos, vedamas drau
giškumo jausmo ir tikėjosi rasti savo jaunystėj žaislių draugą 
tokiu, kokiu jisai buvo atsiskiriant. Apsiriko, nes vietoje 
vaiko, atrado vyrą, neprimenantį pereitų žaislių, bet svajojan
tį apie garbę, pergales ir turtus ateityj. Juda negalėjo to sau 
išaiškinti, bet tas užgavo jo garbę ir pažadino jausmą tautiš
kos didybės. Patėmijo tai motina, o kad nežinojo, kas iš to 
*gali išeiti,pradėjo nerimauti apie sunaus ateitį; mintis, kad 
joTvaikas galėtų permainyti ^avo nuomonę, papulti po įtek
me kitos tautos, užmiršti tėvų tikybą, pripildė ją baime. Ma
tė pavojų ir pasirįžo prašalinti jį. Jos žodžiai įgavo poetišką 
dvasią.

— Nebuvo gal ant žemės tautos — kalbėjo ji — kuri 
jausmuose savo garbingumo nesijaustų mažiausia nors lygia 
kitoms tautoms; pirmeiviškos-gi tautos statė save aukščiausio
mis. Kad rymionis žiuri ant Izraelito iš to atžvilgio, jisaTtifc- 
tai pamėgdžioja tamsybei Egiptiečio, Assyriečio, Makedonie
čio; jaigu niekina Dievą, gaus tą pat, ką anie užmokestį.

Jos balsas bekalbant vis ėjo tvirtyn.
— Nėra teisės, kuri užtikrintų vienvaldystę ir virši

ninkystę vienai tautai ant visų kitų tautų, taigi visos svajonės 
ir ginčai šiame atžvilgyje yra tuščiais. Tauta kįla, eina pa
skirtu sau keliu, o kad atliko savo pasiuntinystę, miršta pats, 
arba su prisidėjimu svetimos galybės. Tauta, kuri sunaikino 
savo pirmtakunę, užima jos vietą ir savo vardą rašo ant anos 
paminklų; — tokia yra istorijos tiesa. Kad turėčiau drąsą 
nupaišinti Dievą ir žmoniją paprastu paveikslu, pabrėžčiau 
liniją ir ratą. Linija reikštų Dievą, nes tik Viešpats eina tie
siai pirmyn; ratas butų ženklu žmogaus, nes jisai žengia, ju
da, bet vis ant vietos. Nemisliju, kad tautų likimas ir pasky
rimas butų lygus, ištikro nėra dviejų vienodų. Skirtumas vie
nok nėra, kaip daugelis mano, rato didume, kuris perstato 
tautas, nei plote žemės, kurią užėmė, bet pakraipoje pirmei- 
vystės, artinančios ją prie Dievo, nes tik toji tauta yra didi, 
kuri arti Jo stovi.

Kad savo davadžiojimuose čia susilaikyčiau, butų tat 
stovėti ant vietos. Eikime tat toliaus, tuomi labiaus, kad yra 
aiškus ir svarbus ženklai, per kuriuos lengva matyti, ar rate, 
kuris ženklina tantą, yra kokia pirmžengystė. Pradėkime nuo 
palyginimo Rymionių su Žydais.

Lengviausia pažinti santikį tautos su Dievu, kada 
prisižiūrėsime kasdieniniam jos gyvenimui. Apleisdami laiką, 
kada Izraelius buvo užmiršęs Dievą, Rymas niekad Jo nepa
žinojo, o dėlto čia negali būti net nei palyginimo.

Tavo draugas, arba geriaus tas, kuris buvo tavo drau
gu, tvirtino, jei gerai supratau, kad neturėjome nei poetų, nei 
artistų, nei karvedžių, žodžiu, nusprendė, kad mums trūksta 
didžių žmonių. Kad suprastum vertę tokio užmetimo, reikia 
žinoti, kas yra tikrai didžiu žmogumi. Juomi, mano vaikeli, 
yra tas, kurio gyvenimas parodo, jog buvo, nors aiškiai ir ne
išrinktu Dievo, tai nors kurio darbai yra pašventyti Dievo 
valia. Babilionietį Viešpats paskyrė, kad butų bausme mųsą 
tėvams užtai, kad neklausė Jo, Viešpats daleido paimti juos į 
nelaisvę. Persui vėl įsakė, kad išrinktą tautą sugrąžintų į jos 
tėvų žemę. Dar didesniu Viešpats padarė Makedonietį, nes 
jam buvo leista atmonyti už sunaikinimą Judėjos ir šventiny- 
čios. Viešpats paskyrė tuos žmones dėl atlikimo aukščiausią 
mierių, o nors jie buvo stabmeldžiais, tas neteršia jų garbės. 
To paaiškinimo neužmirškie ir toliaus man kalbant.

Abelnai manoma, kad karas yra garbingiausiu žmo
gaus užsiėmimu, o vaisiai ir garbė įgyta ant karo lauko, yra 
prakilniausiais. Nors pasaulis taip mano, vienok nepasiduok 
tiems monams. Patol bus prisakymas garbinti Dievą, pakol 
atsitiks kas tokia, ko savo protu negalėsime apimti. Kuomi-gi 
yra stabmeldžio malda, jaigu ne meldžiančiu dejavimu prieš 
spėką ir pergalę, vientik kuriuos laiko už dievystę. Kuomi yra 
Jovis, jaigu neperstatytoju galybės dėl Rymo kareivio? Gre- 
kams priguli garbė, kad pirmutiniai pripažino protą galin
gesniu už spėką; Atėnuose kalbėtojus ir filozofus laiko aukš- 

(Toliaus bus).

Kanadoj tuo tarpu, sakoma, 
busią kuopuikiausi užderėji
mai.

Neužderėjimai atguls, žino
ma, ant darbininkų, nes val
gomi produktai bus brange
sni.

Valstybės sekretorius P. C. 
Knox dovanojęs savo sunuiuž 
apsivedimą su vieno panakti
nio dukterimi iš Providence, 
R. J. ir jauną porą priėmęs 
po savo pastoge. Jaunas Knox 
po apsivedimui agentavęs, 
kuomet negalėjęs tėvo per
maldauti už tokį savo žingsnį 
— apsivesti su bėdina mer
gaite.

Šiais metais nuo 
mėn. Papilėie-M®^ 
gijos w'** ĄartotoW drau' 

krova atidarė masti- 
prekių skyrių. Tos pačios 

draugijos ’smulkiųjų daiktų 
sankrova gyvuoja jau kelinti 
metai ir gerai pasiseka; žmo
nės palaiko savąją įstaigą. 
Pardavinėtojai su pirkėjais 
moka apsieiti, mandagus; taip
pat savo darbą gerai supranta. 
Mastiniai sankrovai kol kas 
tai nekaip tesiseka: prekių tu
ri nedaug, pardavinėtojai — 
žmonės dar neinpratę į savo

svietų, oče
(mok. liet.) ir Želudze 

■Jo-' vičių.

Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

VILNIAUS SEMINARIJA.
Pirmą dieną Sekminių (Bir. 

6 d.) Šv. Jurgio baž. Jo Eks. 
Mogyliavo pavyskupis Ciep- 
liak’as įšventė į subdijakonus: 
Julijoną Kozaką (liet.), tik ką 
baigusį Petr. Kun. Ak. su Šv. 
T. Magistro laipsniu ir bai
gusius Vilu. kun. sem.: Bob- 
rovskį, Janovičių, Kuderevskį, 
Mikalojų Mickevičių (liet.), 
Oldziejevskį, Pov. Sienkevi- 
čių, Stasiūną (liet.), Ščerbickį; 
iš III kurso: Zenkevičių, Pav- 
lovičių, Piekarskį, Čibirą 
(liet.); kitiems gi III kurso ir 
II kursui suteikė IV maž. 
šventimus.

Trečią dieną Sekm. (8 Bir.) 
Katedroje įšventė į dijakonus: 
J. Kozaką Š. T. M. ir viršiau 
pažymėtus baigusius sem.; 
prie tų Sinusą (liet.), Filmą- 
novičių į subd. ir pern. baig. 
Romeckį ir Rodzką; iš III 
kurso: Pavlovičių, Malinovs- 
kį ir Giedrį (liet.). Į subdija
konus gi III kurso: Bieliavskį 
(liet.), Drumstą, Kuksevičių, 
Kuštą, Hrynevickį. Jakovanį 
(liet.), Lipinskį, Laurinovičių

gyventi. Jį prižiurinėjo tikra miestų majorams, 
užlaikymą davė jau

pavietas, kuomet jis negalėta paleistuvysčių 
perkalbėti kitaip gyventi.

Milijonieriaus kaprisas.

Pittsburg, Pa. Milijonie
rius Al. K. Peacock vieną sy- 

amas pusryčius pa
taikė ant nesviežių kiaušinių, 
kokie nupirkta ij ledaunių. 
Tas jį taip užrustino, kad nu
sprendė pats auginti vištas ir 
nuolatos sau turėti šviežius 
kiaušinius. Todėl netoli Pitt 
sburgo nusipirko sau farmą 
už $60.000 ir tenai liepė pa
taisyti vištinyčias, apšviestas 
elektra ir supirkti geriausios 
rųšies vištas. Dabar milijo
nierius turės šviežius kiauši
nius, o vargšui darbininkui ir 
seni kiaušiniai turi but geri.

Nauji krasos ženkleliai.

Washington, D. C. Krasos 
departamentas išleidžiąs nau
jus krasos ženklelius delei 
progos įsteigimo krasose tau
pomųjų bankų. Ant ženklelių 
turėsią but parašai: “U. S. 
Postal Savings Official Mail 
2 Cents.” Ženkleliai busią pa
našus į dabar jau esančius du 
centinius ženklelius, tiktai pil
kos spalvos. Tie ženkleliai 
busią geri tik taupomųjų ban
kų reikaluose.
Gubernatorius valo valstybę.

Helena, Mont. Valstybės 
Montana gubernatorius Norris 
ir prokuratorius Galen išleidę 
paliepimą visiems šerifams, 
policijų viršininkams ir visų

paimti už rankos, o net ir pa
bučiuoti, nežiūrint to, kad su 
ja bus ir persiskyręs. Drau
džiama tik savo žmeną mušti.

Plieno vagonai.

New York. Ant geležinke 
lio linijos Lake Shore trumpu 
laiku turėsią pasirodyti nauji kį 
miegamieji plieniniai Pullma- 
no vagonai. Vienas toksai va
gonas sveriąs 140.000 svarų. 
Tuose vagonuose be to busią 
elektros apšvietimas, maudy
klės, valgyklos, bibliotekos ir 
kitokie naujausieji pataisymai.
Žiauriai nubaustas už žmonos 

mušimą.

New Y7ork. Dešimčiai me
tų valstybės kalėjiman Sing 
Sing pasmerktas saliunininko 
pagelbininkas, William Men- 
then, už savo žmonos apdau- 
žymą. Menthen būdamas gir
tas netik sunkiai apmušęs sa
vo žmoną, bet dar kaklan iš 
revolverio pašovęs. Už tai jį 
pavieto teisėjas taip aštriai ir 
nubaudęs. Apskelbus nu
sprendimą, sakoma, verkęs it 
kūdikis.

Nepaprasto žmogaus mirtis.

Somerville, N. J. Nesenai 
čionai pasimirė nekoksai Silos 
Hofman, 67 metų senelis, ku
ris per 30 metų neprašnekėjo 
nei vieno žodžio, nors kalbą

1 turėjo, ir tiek pat metų išgu
lėjo lovoj, nors buvo visai 
sveikas ir tik prieš mirsiant 
susirgo. Pirm 30 metų iš jo 
atimta farma už skolas ir nuo 
to laiko jis nusprendęs taip

tokių prenumeratorių, kuriems 
buvo laikraštis skiriamas. Kad 
tikrieji lietuviai (lietuviškai 
kalbą) ir kiti aukomis nebūtų 
paturėję, “Litwa” butų žlugu 
si jau 1909 metais.

Daugumas tikrųjų lietuvių, 
kurie “Litwą” išrašinėjo tik 
indomaudami ir agitacijai, 
1910 metais paliovė tą patri- 
jotišką darbą varę, regis, ma
nydami, kad “Litwą” paturės 
sulenkėję lietuviai. Ištikro su
lenkėję lietuviai paskubėjo su 
pagalba, bet ne taip skaitlin
gai, kad laikraštį butų galėję 
paturėti. Reiks dar kelius 
metus o, gal ir daugiaus, “Lit- 
wą” šelpti prenumerata ir au
komis, kol tarpe sulenkėjusių 
lietuvių susidarys taip stipri 
partija, kuri įstengs “Litwą” 
apmokėti.

Tuo tarpu gi tikrieji lietu
viai patrijotai turi ateiti į ma- 
terijališką ir morališką pagal
bą, jei “Litwą” pripažįsta iš- 
pildančia savo uždavinį.

Prisipažįstame, “Litwos” 
leidime yra klaidų, nesusipra 
timų ir t. t. Visuomenė bet gi 
turi teisę tas klaidas parodyti. 
Redadcija noriai priims teisin
gus persergėjimus; nes turi 
norą tinkamai tarnauti tautai. 
Bet visuomenė turi “Litwą” ir 
paturėti morališkai ir materi- 
jališkai, nes laikraštis, neturįs 
jokių kapitalų, eis netik šlu
buodamas, bet ir visiškai gali 
sustoti.

M. Dovoina-Silvestravičius, 
“Litwos” redaktorius. Vil
nius, Antakalnio gatvė No. 6

, idant tuo- 
visur panaikintų šulernes, 

i namus, papik
tinančias šokių sales ir viso
kias atletų imtynes. Tasai pa
liepimas turi but išpildytas 
umu laiku ir prigulinčiai.

JONIŠKIS.
(Šiaulių ap.).

Gegužės 30 d. Kornaičių so
džiuje sudegė trijų ūkininkų 
visi trobesiai su gyvuliais. Už
sidegė dieną nuo pypkės. Se
nis uk. B. atsigulė su neužge
sinta pypke kešeniuje pusdie
nių ir atsigulė ant amžių, nes 
nuo pypkės užsidegė jo dra
bužiai, paskum šiaudai ir pa
kilo tas baisus gaisras.

Tą pačią dieną, 
i^^jį^uu^ge Jackevičiaus 
malūnas. Jį kažin kas padegė. 
Tuoj po malūnui supleškėjo 
ir Satkup" %dsargio pirtis. 
Maty^TkČTcc^iškyje yra blo
gų žmonių, reikia saugoties.

Memoria.

“LITWOS” PADĖJIMAS.
Kaip žinoma, Lietuvoje yra 

daug žmonių, Kurie nors pri- 
siskaito prie lietuvių, bet arba 
silpnai temoka lietuviškai, ar
ba visiškai tos kalbos nemoka, 
kaldėdamies lenkiškai. Tie 
žmonės, po lenkų intekme bū
dami, ne tik kalba, bet ir dva
sia pradeda būti lenkais. Tam 
tautiškam tų lietuvių pavojui 
pašalinti dar 1908 metais bu
vo įsteigtas laikraštis “Litwa”. 
Tą laikraštį iš karto paturėjo 
kunigai, kaipo patrijotiškiau- 
si lietuviai, ir intekminga in
teligentija. Paskui svietiškoji 
inteligentija, susidedanti iš 
daktarų, advokatų, aptiekorių 
ir t. t., gyvenančių ne tik Lie
tuvoje, bet Rusijoje, Ameri
koje, Anglijoje ir kitur. Aiš
kus dalykas, kad tie lietuviai 
iBe-lleAJš reikalo, kaip iš in-

I tvi i: ' gaišių' 
domumo ir uei agitacijos su
lenkėjusių tarpe išrašinėjo tą 
laikraštį. Kiti net po kelius 
egzempliorius, kiti ėmė atski
rais numeriais praplatinimui. 
Daugumas šelpė “Litwą” au
komis. Vienok per stiprią 
kontragitaciją iš lenkų pusės 
atitraukti sulenkėjusius lietu
vius nuo “Litwos” pakraipos, 
teatsirado nedidelis skaičius
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Kuomi-gi 
.vinių prieš 
Kuomi yra 
ivio ? Gre- 
rotų galiu- 
laiko auka-

Užlaiko puikų alų, elių ir porteri; pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu
vęs keleivis visados gauna nakvynę.ir 
visą patarnavimą.
781 Clifford - kertė Henry 8t.

me. Ma- 
poetišku

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. Halsted St., Chicago, Ill. 

Telephone Canal 37

a $

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

J. ART1SZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Chicago.

Iš Lietuviškų Dirvų

ižio teisių
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Nashua, NU.
Šitas miestelis nedidelis, ale 

puikioj vietoj stovi; aplinkui 
upės ir ežerai. Lietuviai čio
nai ėmė gyventi pirm 18 metų 
ir dabar jų skaitoma į 1.500 
dusių. Lietuviai turi savo dvi 
pašalpini draugiji, vienų SLA 
kuopų ir NeprigulmingųKliu- 
bų. Visos tos draugijos gra
žiai gyvuoja.

Vietiniai lietuviai čionai 
kimba ir prie verteivystės, nes 
jų 4 turi saliunus, 2 drapanų 
krautuves, 4 valgomų daiktų 
krautuves ir t. p.

Yra ir lietuviška parapija 
Šv. Kazimiero vardu, bet pa
rapijos reikalai eina labai 
prastai iš priežasties nekuriu 
parapijonų nesutikimo su savo 
klebonu L. Tyllo. Mat, neku- 
rie torielkalaižiai įskundžia 
sau nepatinkamus asmenis 
klebonui, taiso visokias intri
gas, o klebonas tokiems liežuv 
ninkame nusitiki ir iš to gema 
neapykanta, nesutikimai. Jei 
vietiniai lietuviai norėtų savo 
parapijoje turėti pavyzdingų 
tvarkų ir sutikimus, pridera iš 
parapijos išskirti visus liežuv- 
ninkus, arba turėtų klebonas 
parapijų apleisti, kitaip-gi čio
nai nesitikima sulaukti nieko 
gero.

Pas mus dirbtuvės yra dvi 
rūbinės, kur dirba beveik visi 
lietuviai.

P. Tam. Bakanauskas ati
darė naujų saliunų ant kertės 
High ir Clay gatvių ir gero
kai verčiasi. Jisai yra kadan
gi senas šio miestelio gyvento
jas, tatai už tai jam viskas tas 
ir sekasi. Kas atsilankys Na
shua mieste, tegul nepamiršta 
užeiti pas T. Bakanauską.

bo, ant kurių, kaip jau sakiau, 
dirba tik geltonodžiai. Neku- 
rie ūkininkai turi po 4.000 
akrų žemės ir daugiau.

J. S. Povas.

Westley, Cal.
Šitas kaimelis nedidelis, gy

ventojų randasi į 50, kurie 
gyveno vientik iš aplinkinių 
ūkininkų, kurie beveik kas
diena čionai apsčiai lankosi. 
Smuklių yra tik viena.

Per kaimelį bėga didelė upė 
vardu San Juaquin River, li
pė apaugus medžiais, kur ran
dasi daug visokių paukščių, 
nekurie rytmečiais gražiai pa-

Klimatas šioj apylinkėj yra 
sveikas; dienomis nedaug šil
ta, o naktįs vėsios ir tai tuojau 
nusileidžius saulei.

Mažažemių ūkininkų čionai 
mažai randasi, daugiausiai vis 
praturtėję, kurie savo ranko
mis darbo jau nedirba, bet pi
nigų visados pakaktinai tuii. 
Jiems laukus apdirba samdo
mi darbininkai, o jie patįs tik 
važinėjasi po miestelius ir lė
bauja. J. S. Povas.

Modesto, Cal.
Šis miestelis turi 2.100 gy

ventojų ir jie užsilaiko vientik 
iš aplinkinių ūkininkų. Ka
dangi miestelyj nėra jokių 
darbų, tat ir darbininkų retai 
kur sutiksi ir tokį, kuris ieš 
kodamas darbo ir į kitur eida
mas užkliūva.

Ant ūkių mųsų žmogus dar
bo negaus, kadangi ūkininkai 
užlaiko chinus ir japonus, ku
rie pigesni už mūsiškius bal
tuosius. Už taigi ūkininkai 
greitai ir praturtėja, turint to
kias pigias darbui rankas.

Bet ūkių žemė nėr perge- 
riausia. Apart javų auginama 
ir gyvuliai.

Miestelyj išdas, teismas ir 
kalėjimas. Teisėjams vasaros 
metu nėra darbo, nes ūkinin
kai netur laiko tųsyties po 
teismus: Smuklių yra pakak
tinai.

Visame tame paviete jokių 
darbų nerasi, apart ūkių dar-

Iš Londono.
Prieš 18 metų Kazys Minei- 

ga iš Airogalos, Pigainių kai
mo, vedė žydaitę M. Fridlian- 
džiutę. Lig pereitų metų abu
du gyveno santaikoje ir susi
laukė 6 vaikų, bet pernai Mi- 
nelgienė žydų perkalbėta pa
bėgo su vaikais nuo vyro Lon
donan, tečiaus pakelyje susir
go ir mirė Karaliaučiuje, o 
žydai pagrobę vaikus laikė 
juos pas save, iki Minelga su 
Londono klebonu, kun. Matu
laičiu, neužvedė bylos, reika
laudamas vaikų sugrąžinimo. 
Dabar apie tą bylą štai ką ra
šo mųsų korespondentas:

Kuj. K. Matulaitis, geruoju 
neišgavęs K. Minelgos vaikų 
iš žydų nagų ir bijodamas, 
kad žydai neišgabentų vaikų 
užrubežin, patraukė juos teis
man ir kartu pakvietė Londo
nan Minelgą. Plabeas corpus 
žydams buvo įduota 20 d. Ge
gužės. Kaip tik Minelga pasi
rengė Londonan, Airiogalos 
žydai pranešė apie tai londo- 
niškiams žydams. Žydai norė
jo ir Minelgą į savo pinkles 
paimti: papirko visus agentus, 
kad Minelgą pristatytų ant 
Oxford str. į žydų rankas, bet 
jiems tatai nepasisekė.

Tam tyčia įprašytas airis 
taippat dabojo visus atplau
kiančius laivus ir, per nevalę 
Minelgą iš žydų nagų atėmęs, 
atvedė pas kun. Matulaitį. 
Žydai butų jį palaikę pas save 
lig bylai pasibaigiant,. o he_tė-. 
vo vaikai vargu butų buvę at
imti.

Byla buvo 27 Gegužės 
augščiausiame teisme. Žydai, 
matydami, kad su teisybe ne
peš, griebėsi begėdiško melo: 
jie prirodinėjo, buk nabašnin- 
kė Minelgienė visai nepriėmus 
krikšto; visą laiką buvus žy
de, lankius ne bažnyčią, bet 
žydų sinagogą ir su Minelga 
gyvenus be šliubo, vaikus au
ginus žydų tikėjime.

Toliaus jie sakė, buk tėvas 
Minelgienę su vaikais nuo sa
vęs išvaręs ir visiškai juos ap
leidęs, ir pagaliau, buk Minel
ga, pribuvęs į Prusus, pasida
lino su Minelgiene vaikais ir 
ant rašto pavelijęs 3 vaikus: 
Kazimierą, Zuzaną ir Vladis
lovą auginti žydų tikėjime, o 
motinai mirus pavelijęs žyd- 
kapinėse palaidoti.

Bet tai buvo perdaug aiš
kus ir perdaug begėdiški me
lai. Šliubo, vaikų krikšto 
metrikai, tėvo pripažinimai, 
kaip ant delno išrodė žydų 
liudijimų melagingumą. Raš
tas, kuriuo Minelga buk pave
dęs vaikus žydams, tainpat 
pasirodė pačių žydų padirbtas. 
Rašydami apie šią bylą žydai, 
net savo laikraščiuose gėdisi 
apie tą raštą užsiminti.

Teismas nematė jokio vai
kų apleidimo iš tėvo pusės, 
nes jis, išnuomojęs savo ūkę, 
davė motinai ir vaikams ke
lionei pinigus, toliaus pats 
pribuvo Karaliaučiun ir pa
galios net Londonan atyyko 
gelbėti savo vaikų. Taigi be 
mažiausio abejojimo teismas 
nuteisė pavesti visus vaikus 
tėvui. Iš-pat pradžių vyriau•' 
siąją mergaitę buvo jau bepa- 
liekąs žydams kaipo pilname
tę ir tikėjimo dalykuose tu
rinčią pilną liuosybę, bet mus 
apgynėjui patėmijus, kad da 
ji neturi 16 metų, teismas pri
sakė ir ją atiduoti tėvui. Bu
vo įsakyta vaikus sugrąžinti

Žydai nenorėjo nusileisti, 
užapeliavo. Apeliacijos teis
mas atsiliko prieš vyriausiąjį 
visos Anglijos teisėją.

Žydai tik juokų pridarė sa
vo priekabėmis, pralošė netik 
bylą, bet dar ir lėšas.

Čia-pat teismo rūmuose bu 
vo nuo žydų atimti vaikai.

_ Atsisveikinant su vaikais, 
žydai, kad padaryti didesnį į- 
spūdį, surengė komediją, kuri 
galima sakyti, neblogai nusi
sekė.

Prieš laiką jie vaikams įkal
bėjo, buk kunigas atėmęs juos 
kankys. Vaikai pradėjo gaikš- 
čiodami verkti. Kada kunigas 
prisiartino prie vaikų, žydai 
pradėjo maldauti: “Susimilda
mas, kunigėli, nekankykite 
vaikučių, nes mums pranešta, 
kad Jus nedėlioję per pamok
slą sakėte, kad kaip atimsite 
vaikus, tai užkankysite”. Vai
kučiai da labiaus pradėjo 
verkti. Kada kunigas pasakė: 
“kaip visoje jųsų kalboje tik 
melas ir begėdiškas prasima
nymas, taip ir šiame dalyke” 
— męs džiaugiamės vaikus 
atėmę, už ką gi juos varginti? 
tada vaikai apsiramino.

Potam tuoj teismo atstovas 
su kunigu paėmę vaikus nuve
žė juos klebonijon ir atidavė 
į tėvo rankas. Čia pakilo 

verksmas, bet ne iš baimės, 
tik iš džiaugsmo, laimės ir 
meilės.

Bet neilgai džiaugėsi tėvas 
ir visi apie šią bylą žinojusie
ji. Tėvas su vaikučiais rengė
si iškeliauti Lietuvon 4 d. 
Birželio.

Birželio 3 d. išėjo vyresnėj] 
mergaitė su kunigo tarnaite 
miestan apsipirkti šio to ke
lionei. Bet kaip tik jos pasi
rodė turgavietėje, žydai, paži-

norėdami paveržti.
Tarnaitė įsikirto į mergaitę, 

stengėsi ginties, bet veltui. 
Vieni žydai svėrė jų už gerk
lės, kiti burnų užėmė, kad iš
rėkti negalėtų. Kada tarnaitė 
atsipeikėjo, mergaitės jau nei 
pėdsako nebuvo.

Policija dar ieško kaltinin
kų ir mergaitės, bet ligšiol vos 
vienų kaltininkų suėmė. Kal
tas tame anglų surėdymas, 
kalti taippat ir žydų pinigai.

Nuliūdimas ir skausmas šir
dies visus apėmė.

Negana to, žydai po savo 
laikraščius grasina atimti vi
sus tris vaikus. Didžiausia, 
girdi, butų mum j gėda akyse 
viso pasaulio, jaigu visų trijų 
vaikų neatimtumėm.

14 d. Birž. prasidėjo nauja 
byla, bet kada ir kaip pasi
baigs — tai viens Dievas tik 
žino, nes žydų pinigai galin
gesni už Anglų konstitucijų ir 
teismus. Jurgutis.

Vienybė”.

Port Arturas.
Garsioji vieta iš paskutinio 

rusų su japonais karo, šimtų 
gyvasčių kapas, kruviniausių 
susirėmimų vieta, centraliūis 
punktas, aplink kurį sukinė
josi abiejų armijų pajėgos, 
Port Arturas, japonų svar
biausias laimėjimas paskuti
niame kare, pavestas viso svie
to prekybos naudai.

Sitai nesenai “tekančiosios 
saulės” valdžia įsakius Port 
Arturo tvirtovę pakeisti atvi
ruoju uostu.

Akiveizdoj to, Port Artu
ras, kaipo vienatinis Mandžiu- 
rijoj uostas, paliks pramonės 
ir prekybos centru Tolimuose 
Rytuose.

Puikus tai uostas, kokio te
nai aplinkui nėra, tai tikras 
baseinas, atidalintas nuo juros 
beveik kietžemiu, ir tasai ba-

seinas neikuomet neužsaian- 
tis. Tatai ne veltui Rusija tų 
uostų vadindavo “akim” savo 
kaktoj.

Japonų rankose Port Artu
ras perkeista. Kas tiesa, ne
taurios fortifikacijos liko dar 
daugiau praplatintos, tečiau, 
nepaisant to, jam likimo lei
sta likties visasvietinės preky
bos uostu.

O kadangi Mandžiurija — 
kraštas turtingas žemdirby
ste, anglimis ir geležimi, tatai 
tas užvis ir svarbiausia to uo
sto besivystymui.

*

Tečiau grįškime pačian mie
stan.

Šiandie miestas Port Artu
ras turįs 5.000 gyventojų. 
Tuo tarpu taigi judėjimas dar 
nedidelis, išėmus garnizonų ir 
viešbučius, prisikimšusius tu
ristų, lankančių tuos karo 
laukus.

Visokios karo atmintįs, for
tų vaizdai ir tt. sunešta vienan 
bustan, pakeistan muzejumi. 
O ir svarbu kas ten pamatyti, 
kadangi Port Artūre ir jo a- 
pylinkėse kovos buvo krūvi- 
niausios, pati-gi tvirtovė mil
žiniška ir galinga.

Ant kalvos Quail viršūnės, 
turinčios į 1.000 pėdų aukščio 
ir dominuojančios ant miesto, 
japonai pastatydino puikų 
mauzoleum žuvusių kareivių 
atminčiai. Visas mauzoleum 
iš granito ir atsiėjęs 200.000 

Tėvynės apgynėjų 
nesigailima pinigųatminčiai 

ir truso.
Japonai labai nuolankus 

žmonės. Jie lankančius sve
čius, turistus visur išsivedžio- 
ja, išėmus tik kelias vietas, 
kur randasi jų slaptingi stra-

Pats miestelis labai stebėti-; 
nai persistatąs. Namai visųi- 
slatom alr "lau^pi it'jų'uz bai • 

gimo. Greitai prasidėsiąs ne
paprastas judėjimas, nes iš vi
sur imsią keliauti pramoni
ninkai ir pirkliai ir tenai įkur- 
šią įvairias reikalingas įstai
gas.

Rusija ir ligšiol tą kampelį 
butų laikius didžiausiame 
skurde.

Roosevelto patarimai 
karaliui Jurgiui.

Kuomet pulkininkas Roo
sevelt viešėjo Londone, turė
jęs du pasikalbėjimu su nau
ju Anglijos karalium Jurgiu 
V. Apie tuos susiėjimus ir 
kalbas dabar besisukinėjanti 
įdomus garsai politikų ir di
plomatų rateliuose.

Taigi regis antrame su ka
raliumi susiėjime, kuris nebu
vęs tiek formališkas, kaip pir
mutinis, pulkininkas Roose
velt turėjęs išsireikšti į kara
lių Jurgį apie anglo-vokiškus 
ir anglo-amerikcniškus santi- 
kius.

Apkalbant klausimų trak
tato Anglijos su Amerika, 
pulkininkas turėjęs pasakyti 
karaliui, kad kaip ilgai airiai 
-amerikonai pasiliks Anglijos 
priešininkais, taip ilgai nega
lima tikėties Jungtinių Val
stybių sandoros su Anglija. 
Toliau pulkininkas Roosevelt 
patėmijęs, kad pavojus anglo- 
amerikoniškiems santikiamsiš 
tos priežasties butų labai di
delis, jei užgimtų krizis, ku
riame vidutinio amerikono są- 
jausmas linktų prie Anglijos.

Karalius Jurgis su širdies 
skausmu turęjęs pripažinti p. 
Roosevelto išvedžiojimams tei
sybę. Paskiau buvo kalbama 
apie Airijos autonomijų. Pulk. 
Roosevelt kalbėjęs už autono
mijų, kadangi savyvalda tega
linti netik Didžiosios Britani
jos ryšius cielybėje užlaikyti, 
bet ir amerikonų opinijų pa
lenkti link jos.

Dabar taigi Anglijos diplo
matai ir galvoja, kaip čia pa
darius su p. Roosevelt© pata
rimais.

Prano Juozo abdikacija.
Pereitoj savaitėj visi Buda

pešto laikraščiai išleido nepa
prastus leidimus, kuriuose bu
vo pranešta apie Austro-Ven
grijos ciesoriaus-karaliaus 
rengiamų abdikacijų, tai yra 
pasitraukimų nuo sosto.

Apie tai gandas jau buvo 
seniau visur paplytęs, tečiau 
neikados nebūta tiek daug ta
me dalyke sensacijos, kiek da
bar. Laikraščiuose pasakyta, 
kad toji apie abdikacijų žinia 
paeinanti iš tikro šaltinio.

Tatai rašyta, kad ciesorius 
Pranas Juozas Rugpiučio 18 
dienų, sukakus jam 80 metų, 
žadųs luo sosto pasitraukti ir 
pastarųjį pavesti sosto inpėdi- 
niui, brolėnui Pranui Ferdi
nandui, šiandie turinčiam 47 
metus.

Girdėsime paskiau, ar 
pranešimai teisingi, ar ne.

Piratų lizdas sunaikinta.
Pereitoj savaitėj Portugali

jos kariškas laivas subombar
davęs ant salos Colovan pira
tų (juros užpuolikų) lizdų. 
Sugriauta namai ir daugybė 
chinų gyventojų užmušta.

Piratai (cliinai) susitarę ten 
užpuolė ant Ispanijos kariš
kojo forto ir jį šturmu paėmė. 
Taigi iš uosto Macao ispanams 
pagalbon nusiskubino Portu
galijos karo laivas.

Bombarduojant piratų na
mus daug chinų užmušta. Iš 
Ispanijos pusės taippat daug 
sužeista.

Chinų valdžia už tas salas 
daug nesutikimų turėjo su Is
panija ir Portugalija, bet re
gis dabar tie nesutikimai tu- 
yęs pasibaigti po tokiam atsi
tikimui.

Dabar užsidėjo paskutines kliasos ga
liūnas visų žinomas. Užlaiko rukstan- 
czius cigarus sziltą alų ir surūgusią deg
tine, O baras vaikine net isz medžio pa
dirbtas.

(31)

Jos. Debeikis
840-33rd St.

Chicago, Ill.

Kas prisius 10c pač- 
to markemi

gaus didžiausia lietuviškoje kalboje ka- 
talioga Drapanų, Muzikaliszkų Instru
mentų, Bižuterijos, Laikrodėlių, ir dau
gybes kitokių labai naudingų ir kiekvie
nam reikalingų daiktų. Adresuokite szi- 
teip:

3248 So. Halsted St, Chicago, Ill.

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

kys szokti kiekvieną jauną ar seną. Isz- 
mokina valcą 6 rųszių ir taip kad gali 
drąsiai eiti szokti publikoje. Taip-gi isz- 
mokys ir kitus szoiius 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 kasdien, 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-czių lubų.Atdaras nao 5 iki 
8 vai. vakare.

Prof Julians szokiu mokykla užsidaro 
June 25, ji vCl bus atdara September 2.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepentl Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

K PALIUKAMS
LIETUVYS KARPENDERIS.

Praneszu visiems lietuviams kad asz 
taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pieruoju, maliavoju ir visą darbą atlie
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pas mane po antr.
3229 Auburn Ave., Kertė 33 Pi.

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausia del savo draugų.

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

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

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

meniai, jog Csu seniausias gydytojas ant 
Bridgeport©, praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą Ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

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

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

Seniausia LietuviszKa Karczema 
CflICflGOJE

L. AZUKO
3301 Auburn Ave., kerte 33čios gatvės

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gerymų, kaip szalto alnczio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų.

vi-

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue

Phoue Monroe 801

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

Tel. 4828 Irrrlng Park
priesz 9 vakare ir nno 12 iki 2 po piet.

iš

Kur begi Kaulai? 
Nugi pas PET
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivedyti, nes 
jis turi bavaraka 

alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalia 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 nž už- 
musztus f abrikose 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

RICKIOJOS.

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozapa Ridiką.

Szaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

rai.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8253 Illinois Ct. kertė 33

GERIAUSIAS HOTELIS
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 del mi
tingų ar Veseilių Su pagarba,

RUIGISlr LIEKIS.
3301 So. Morgan St. Chicago.

Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZ1O

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

pia.
2884 SO. LEAVITT ST.

kerte 23rd Pl. Phone Canal 1924

Paduodu del žinios vi
siems lietuviams!

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gOrymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gCrymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę del Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 
gOrymų, 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 i 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 visna reikalus No- 
tarluszo pigiai ir atsakaneziai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvį o ne pas sve
timtautį.

917-33rd St.
TeL Yards 5428.

KUR VAŽIUOJI POVIIAI

Užlaiko szaltą alų, genausę degtinę ir 
kvepenezius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104

Jonas Brazauskis
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltas A lūs, Cardiu Arielk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

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

Telephone Yards 21750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atejęs 

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

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

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ.

Užlaikau'lge- 
rlausius gCry- 
mus, szaltą a- 
lų geriausią a- 
rielką ir pui
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 

V, gentu West Si
des Brewery 
Ka pas mane 

atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausis Liker Sklodas.

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

3033 Commercial Av. kampas 31 jil
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausių Havanos ir Domestic Cigarų

WHITE ROSE CLUB
SABOTSKIS ir LĖTU KAS

4614 So. Wood St. Chicag“, Ill.
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Pažanga

nori bin 
turi ište

1190 metais, arba gale XII 
metašimčio. Jų uždaviniu bu
vo — podraug su krikščioni
mis kariauti už šventą žemę.

Gimtiniuose namuose prieš 
pažangą negalima užtrenkti

Kataliko” 
Skaitytojams!

bus?
Seniau nemokėta melsties 

prie vieno Dievo ir garbinta 
stabai oga-gi, kad 
pažanga atnešė mums Kristaus 
Evangeliją ir krikščionybę, 
suteikė mums grynas mokslo 
tiesas.

paeina ir kokia jų pradžia. 
Neišsigalėdami kiekvienam 
skyrium tuos dalykus aiškinti, 
čionai nors trumpai patėmysi- 
me apie tų didžiausių Lietu
vos priešų atsiradimą ir jų re-

Liepos 1910ni.
k. Praksedos panos
p. Marijos Magdalenos
s. Apolinaro vysk.
N. Kristinos panos
p. Jokūbo apašt.
u. Onos Motinos P. M.
s. Pantaleono.

— Nenorime pažangos! — 
atsiliepia ant to iš vidaus. — 
Mylime viską, kas mums pa
likta tėvų, prie ko esame pri
pratę, kas mums patinka ir 
gera, norime, idant mųsų gim
tiniuose namuose viskas taip 
paliktų, kaip buvo.

Pirmiausiais metašimčiais 
Ordeno regula buvus labai 
aštri. Jie visi gyvenę krūvoje, 
miegoję ant kiečiausių guolių, 
valgydavę mažai ir prasčiau
sius valgius. Karžygiai kas
diena turėję klausyti Mišių 
vienuolynuose ir kalbėti pa
skirtas maldas. Turėję nors 
septynius sykius į metus eiti 
išpažinties ir priimti Komuni
ją. Negalėję niekur iš namų 
išeiti be perdėtinio leidimo. 
Kiekvienas turėjęs arklį ir 
ginklus. Į kryžiuočius priim
dinėta vokiečius jaunikaičius 
(bajoraičius), baigusius 14 me
tų. Tokie naujokai buvo ban
domi, o paskui karžygiškai 
aprėdyti vedami į bažnyčią ir 
ten per Mišias Ordeno skait- 
liun priimami. Didysis mis- 
tras (mokytojas) užgaudavo 
naujai priimamą, sakydamas: 
“Geresnis karžygis nei tąrnas, 
vardan mųsų Švenčiausios Pa
nos. Buk savo Ordenui pak
lusnus! Praleisk tą užgavimą,

Kuomet kryžiuočių Ordenui 
podraug su kitais krikščioni
mis nepasisekė atimti iš sara
cėnų Palestinos, jie apsigyve
no gražioj šalyj Burza, rytinėj 
Užugirio (Siedmiogrod) dalyj, 
kurią jiems dovanojo Vengri
jos karalius Andrius II 1217 
metais. Jie į ten sukvietė iš 
kitur daugybę gyventojų, pa
sistatydino pilis ir miestus ir 
ėmė paskiau jau savarankis-

Mergaitė: “Tat 
daktaras mane vesti

Daktaras: “Mes daktarais 
esame todėl, idant vaistus iš- 
rašinėtnmėm, bet jų nepriim- 
dinėtumėm.”

Kada krikščionįs paėmė į 
savo rankas Jeruzalę, to šv. 
Jono ligonbučio perdėtiniu 
buvo augšto dievotumo vyras 
vardu Gerardas. Jam pasimi
rus perdėtiniu aprinkta du 
Puy, kuris sujungė krūvon 
vienuolių ir svietiškųjų brolių 
(karžygių) gyvenimo pride- 
rystes. Paskiau ten atsirado 
dar kitas dfevynių karžygių 
Ordenas ir pagaliau 1129 m. 
nauja institucija (ligonbutis) 
vardu “Teutonų P. Marijos 
Ordenas”, iš kurio taigi Orde
no ir paėjo tie kryžiuočiai, su 
kuriais lietuviai turėjo grum- 
ties. Aišku tat dabar, kad 
pirmieji kryžiuočiai atsiradę 
Jeruzalėj 1129 m., bet iš kitų 
šaltinių vėl žinoma, kad tik

Šiandie tos Bendrijos pir
mininkas, p. Olševskis, atran
da tokį suvažiavimo nutarimą 
nepraktišku. Jis apskaito su 
smulkmenomis, kad lietuviš
kas'dienraštis, pusės “Lietu
vos” didumo, atsieisiąs kasdie 
$160. Kadangi lietuviškas

mažai gaus' pelno 
turėti už apgarsinimus, tatai 
toksai dienraštis privaląs me
tams lėšuoti $5, viena jo ko
pija 2 centai ir turėti nema 
žiau 10.000 skaitytojų. Taip 
Bendrijos pirmininkas štai ką 
tame dalyke galutinai patėmi-

bet daugiau nei vieno!” Orde
no perdėtiniu buvo renkama 
“Didysis Mistras”, o kuomet 
Ordenas ėmė labiau platinties, 
tuokart atsirado jame daugy
bė kitų visokių viršaičių, pa
našiai reguliariškai armijai. 
Trumpu laiku to Ordeno ša
kos atsirado ir Sicilijoje.

Nekurie mųsų gerb. Skai
tytojų klausia per laiškus, kas 
yra tie kryžiuočiai, kuriuos D. 
L. K. Vytautas ties Žalgiriais 
sumušė ir išblaškė, iš kur jie

Kiti žmonės išbandė ir per
sitikrino, kad pasekmingiau 
ir geriau vaikai auklėjami be 
mušimo ir keiksmo ir tas va-

Taigi kas yra pažanga arba 
pažangumas?

Tai pasinaudojimas mokslu 
ir kitų žmonių patyrimais.

Kiti išmoko statyti pato
gius namus, važinėti gelžke- 
liais, skaityti knygas, taigi 
mes tuo pasinaudojame ir mo
kinamos veikti taip, kaip ir

Mųsų nuomone toksai p. 
Olševskio užmanymas yra 
praktiškas ir geras, nes ne 
kiekvienas paskui norėtų už
simokėti už dienrašt|, jei su 
kuponėliu nesiųstų pinigų. 
Bet mes nesutinkame su tuo 
užmanymu, kad už tuos at
siųstus $3 butų grąžinama 
vientik knygomis, jei nesusi
rinks atsakantis skaitlius skai
tytojų. Mums rodos taip butų 
geriausiai: visiems turbut grą
žinama pagal mokėjusių noro, 
ty. ar pinigais, ar knygomis.

tautas vardan kryžiaus novyti, 
kol nesusidūrė su lietuviais ir 
lenkais ir nepražudė galutinai 
savo galybės ties Žalgiriais. 
Apie kryžiuočių augimą, ka
rus su lietuviais ir kitomis 
tautomis, galima atrasti Lie
tuvos istorijoj.

nius sau grudus, turi geresnius 
užderėjimus, be.t antras sako: 
— Taip arsiu ir akėsiu, kaip 
darė mano pratėviai ir tuos 
grudus sėsiu, kokie nuo seno
vės sėjami.

Ir esama žmonių, kurie už
daro langus ir duris, idant 
naujas svečias — pažanga — 
neįeitų vidun, ir esama žmo
nių, kurie nuolatos skundžiasi 
baisiai ir liūdnai, kad dabar 
viskas ne taip, kaip pirmiau
JUVO.

Reikėtų taigi kiek nors apie 
tai pagalvoti, ar pažanga yra 
vodingas daiktas ir ar tas vis
kas, kas buvo, yra nūnai gera 
ir naudinga.

“Kas tada pritaria lietuviš
kam dienraščiui, tai yra kas 
nori, kad lietuviškas dienraš
tis butų leidžiamas ir norėtų 
jį skaityti, turi su kuponu pri
siųsti $3.00 pinigų. Už pri
siųstus pinigus jis gaus nuo 
redakcijos kvitą. Jaigu laike 
metų redakcija surinks 10.000 
skaitytojų tada pradės leidi
nėti minėtą dienraštį ir užsi
mokėjusieji po $3.00 gaus mi
nėtą dienraštį per 8 mėnesius. 
Jaigu per laiką vienų metų 
nesusirinks 10.000 skaitytojų, 
tai po metų užsimokėjusieji 
sugrąžins redakcijai kvitas, o 
redakcija prisius jiems už įmo
kėtus pinigus $3.00 vertės to
kių knygų, kokias jie sau iš 
redakcijos kataliogo pasiskirs, 
ir taip bandymas bus užbaig-

“Lietuvių Spaudos Bendri
jos Amerikoje” pirmininkas, 
p. A. Olševskis, “Liętuvoje” 
(No. 27) rašo apie lietuviško 
dienraščio įsteigimą, kas buvo 
kalbėta šiemet laikraštininkų 
suvažiavime ir kas paskui at
kartota suvažiavimo protoko
le. Protokole pasakyta, kad 
per metus laiko kiekviename 
laikraštyj bus talpinami tam 
tikri kuponėlai, ant kurių tur
but paženklinta vieta parašui 
ir antrašui. Pritarantieji dien
raščiui galį ant to kuponėlio 
padėti savo vardą, pavardę ir 
antrašą ir pasiųsti tai redakci
jai, iš kurio laikraščio iškirpo. 
Sekantis gi laikraštininkų su
važiavimas sutrauks tuos vi
sus kuponėlius krūvon ir su
skaičius patirs, ai 
dienraštis išleidinėti 
pakaktinai užsisakytojų (pre
numeratorių) Taigi taip nu
tarta ir taip norėta padaryti

.

Kryžiuočių arba teutonų 
Ordeno (zokono) atsiradimas 
paeina iš taip vadinamų kry
žinių karų laikų, iš XI meta
šimčio, kuomet Vakarų Euro
pos susijungę krikščionįs 
traukdavo į Rytų kraštus ir 
grumdavosi su saracėnais (ne
krikščioniškomis tautomis) už 
Palestiną, norėdami išveržti iš 
nekrikščionių rankų. Prieš 
pradėsiant kryžinius karus iš 
Amalfijos italai pasistatydino 
Jeruzalėj P. Marijos vardu 
vienuolyną, kuriame apgyven
dinta vienuoliai Benediktinai. 
Šitie šalep vienuolyno įkūrė 
ligonbutį bėdiniems maldinin
kams ir kitiems sergantiems. 
Kadangi krikščionis maldi
ninkus, keliaujančius į tas 
šventas vietas, tankiai užpul
dinėdavo arabai, tatai to vie
nuolyno svietiškieji broliai 
maldininkų apginimui išsirin
ko sau vadą ir priėmė šv. Au
gustino regulas vieton šv. Be
nedikto. Tokia tai buvo pra
džia garsaus Ordeno “Šv. Jo
no JeruzalėČio Ligonbučio 
Broliai”, žinomo paskui vardu 
“Salos Rhodes Kavalerai” ir 
pagaliau “Maltos Kavalerai”.

dinasi pažanga auklejTme.
Vienok su pažanga reikia 

apsieiti labai atsargiai.
Yra šventos ir brangios at- 

mintįs, kurių negalima atme
sti ir palaidoti užmiršime.

Yra šventi ir brangus Sli
džiai papročiai, kurių pažan
ga negali pavadinti atžagarei- 
vyste, bet kiekvienas juos pri
valo gerbti ir mylėti.

Jei pažanga įveda į trobas 
kaminus, atveria langus, pra
šalina iš trobos kerčių mėšlus, 
liepia turėti atskirias loveles, 
tai nereiškia to, kad pažanga 
lieptų nusimesti nuo pečių 
tautiškus drabužius, pamiršti 
gražias, tautiškas dainas ir pa
juokti senų laikų tautos le
gendas.

I namelio duris barškina v
svečias ir prašosi:

— įsileiskite mane!.. u
Ir senų, pražilusių žmonių 

širdįs švapėjimu atsiliepia:
— Nepamirškite to visko, 

kas buvo.
Reikia mokėti taikinti senas 

geras su naujuoju geru ir se
nas piktas mokėti išguiti taip, 

1 idant naujas piktas neįlystų į 
namus.

Nesulaikys niekas vandenio 
Nuo kalnų plaukenčio,
Nesulaikys niekas gyvenimo 
Pirmyn žengiančio...
Į vaišingų namelių duris 

barškina svečias:
— Atidarykite! Privalote 

suteikti man ten vietą, priva
lote mane priglausti ir numy
lėti!

— Kas gi tu toks esi ir ko 
nori ?

— Esu pažanga ir noriu į- 
eiti jųsų nameliu. — Atidary
siu jums langus, įvesiu vidun 
šviesą, išsklaidysiu iš trobelės 
durnus, jųsų mintis paimsiu 
ant savo sparnų ir iškėlęs į 
padanges išnešiu už kaimo ru-

Primenama gerbiamiems 
“Kataliko” skaitytojams, ku- 
ie 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, 
jis pagerintas daugiau 
kaip kitas Amerikoje ir 
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 numeryj atspaudinta pa- 
yeikslai lietuvių istoriškos 
parodos, atsibuvusios mie
ste Chicago Liepos 4 diena. 
A^t^un^m^ 

vienam mųsų pažiūrėti į 
tuos gyvus ir aiškius pa
veikslus, pamatyti lietuvių 
pažangumą ir jų prisirišimą 
prie savo senosios Tėvynes 
Lietuvos.

Tie visi, kurie nenori eiti 
išvien su pažanga, turi užriš
tas akis, yra tamsus, turi au
sis, bet negirdi, sustojo ant 
vietos it apaugusieji kerpėmis 
akmens ir nenori pasijudinti 
iš ten.

Vienas ir kitas apsaugoja 
nuo ugnies savo trobą ir tas 
jam naudinga, bet ansai neno
ri taip elgties:

— Mano pratėviai be “ase- 
kuracijų” gyveno, tat ir mes 
taip gyvensime.

Vienas ir kitas parsigabeno 
savo laukams padirbtos fabri-

MERGAITĖMS VAISTAS.
- Sergančiai mergaitei pa
kviesta daktaras, kuris apžiū
rėjęs ligonę tarė:

“Jei, mergaite, 
sveika, tat būtinai

Jei jau kur, tai gimtinėj 
trobelėj apie pažangos reik
šmę reikalas daug i 
pagalvoti.

Su pažanga reikalas elgties 
sumaningai ir protingai.

Uždaryti prieš pažangą du
ris šeimyniškuose namuose 
draudžiama.

Kas norėtų gyventi be pa
žangos, butų tamsus, kurčias 
ir lušas.

Gyvenimas eina priekyn ir 
su savimi gabena atmainas.

Seniau vilkėta žvėrių kai
liais ir gyventa šėtrose. Artai 
bloga, kad pažanga žmonėms

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

Delkotaip 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- 
teiktusavo 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.

^Kryžiuočių Ordenas dalino
si į du skyrių: karžygių ir ku- 
nig>/r^^i^h»rps^der- 
ti turėjo but vokiečiais, ka
dangi pats Ordeno įkūrėjas 
buvo vokietys. Į karžygius 
priimdinėta tik senoji bajori
ja, kuri, apart nekaltybės, ne
turto ir paklusnybės prižadų, 
privalėjo globėti sergančius ir 
grumties su tikybos priešais. 
Jie’nešiojo juodą tuniką ir 
baltą mantelį su juodu kry
žium ant kairiojo peties. Ku
nigams nereikėjo bajorijos pa
ėjimo. Jie savo brolius karžy
gius aprūpindavo dvasiškais 
reikalais. Kunigų rubai buvo kai aplinkines stabmeldiškas 
tokie pat, kaip karžygių, tik 
ilgi, nes jiems nereikėdavo 
ginklai vartoti. Apart tų 
dviejų Ordeno skyrių buvo 
dar trečias netikrų sąnarių 
skyrius — brolių tarnų arba 
laikų. Jie nešiojo vienuolių 
abitus su nulaužtu kryžium, 
kaipo ženklu, kad jie nėra tik
rais Ordeno sąnariais.
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tą galėjau paslėpti nuo kuni
gų. Ir jaigu nebūtų tilpę ja
me neestetiški kun. Kaupo (to, 
ką per laikraštininkų suvažia
vimą daugiausia kalbėjo apie 
etiką) — laikraštukas butų 
atrodęs “nieko sau”.

Kad bučiau tiktai adresus 
prižiurinėjęs, žinias perrašiuo- 
jęs, korektą taisęs ir tt., kaip 
rašo “Draugas”, nesibijok, 
kunigai nebūtų mokėję 50 dol. 
ir nebūtų davę 4 didelių kam
barių, ir nemokėtų dabartinei 
“Draugo” redaktorkai, neko
kiai moteriškei Augaljęnei, 
75 dol. ir 4 “didelių kamba
rių” su gazu ir anglimi.

Toliaus, nepaėmė manęs 
nuo gatvės, patsai kunigas A. 
Kaupas mane užkvietė, dirbau 
tąsyk anglių kasyklose Illinois 
valst. Sutikau. Bet ilgai ne 
sulaukdamas galutino atsaky
mo, užklausiau, ar jie ims ma
ne, ar ne. Ir jau man Cliica- 
goj būnant gavau antrą už- 
kvietimą ir atvažiavau.

Toliau “Draugas” praneša, 
buk aš besąžiniškai meluoju, 
kad man ir kitiems darbinin
kams nebuvo išmokamos algos 
reguliariškai. Taip, tas gryna 
teisybė. Visuomet, užuot pir
mo gauti algą, reikdavo me
džioti pas p. Lopatto ir su 
vargu gaudavosi 8-9 dieną 
mėnesio ir vėliau. “Drauge” 
paduotos datos pinigų ėmimo 
— teisingos. Bet tuos pinigus 
po kelis dolerius imdavau ne 
sau, tik “Draugo” reikalams, 
tai krasos ženkleliams, tai kra- 
sai už siuntinėjimą laikraščio, 
tai vežikams. Visuomet p. Lo
patto parašydavo čekį ant ma
no vardo, o aš apmokėdavau 
visiems. Nusuko man “Drau
gas 40 d. 91c. ir dar tvirtina, 
kad pilnai niam apjiokmor*^^ 
f*šventa teisybė, 1<ad mane 

paliuosavo ne staiga ir nebe 
priežasčių. Staigus paliuosa- 
vimas butų sukėlęs kalbas, nes 

\ priežastis buvo labai menka.
Tat per “sinhedrijoną” “Drau
go” leidėjų nutarta pamažėli 
mane išėsti, be trukšmo. Bet 
paliuosavimo priežastis nebu
vo “girtuokliavimas”, kaip 
rašo “Draugas”./^laigu kuo

met girtuokliavau, tai tik su 
. kun. Vizgirda, jo namuose ir 

su kitais kunigais, nes skaitė 
mane “savu žmogum”. Rods O
apie porą kartų «<u kun. Viz
girda gerai “intraukėme” ir. 
niekus plepėjome. Bet girtu 
manęs niekas nematė ir darbą 
atlikdavau kaip priguli, nes 
“Draugas” išeidavo laiku ir 
viskas buvo tvarkoį^C-^ 

'"“■Ęrtfsalino gi mane už pažin
tį su “laisvamaniais”. Per at- 
silikusį M. Petrausko koncer
tą Wilkes-Barrėj, nekurie ku
nigo “zaušninkai” matė mane 
sveikinanties su M. Petrausku 
ir dar kaip buvo pranešta 
kun. Vizgirdai: “Draugo” re
daktorius pasibučiavo su M. 
Petrausku.” Toliaus, matė 
kalbant su K. Račkausku, 
“Laisvos Minties” redakto
rium. Tokios “baisios” pažin- 
tįs su “bedieviais” pasirodė 
kunigams pavojingos ir duo
tas man pirmas persergėjimas 
per p. Lopatto. Aš atsakiau, 
kad negali-gi kunigai uždrau
sti man kalbėties su kuom aš 

i noriu ir sveikinties su pažį
stamais. Nutarta tėmyti mane 
ir kun. Vizgirda pristatė prie 
manęs šnipą, kuris pas mane 
pietuodavo. Nežinau, ar jam 
kiek mokėdavo, bet turbūt, 
nes “Dr.” paduoda, kad aš 
jiems lėšavęs į 150 dol. Vis
kas, *kas pas mane dar si na
muose, ką skaitydavau, kas 
ateidavo, ką kalbėdavo, ko
kius laiškus gaudavau, — bu
vo žinoma kun. Vizgirdai 
per savo šnipą, kuris, 
norėdamas prisigerinti kun. 
Vizgirdai, dar nuo savęs daug

“Draugo” vedėjų 
dora.
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Kurie turi tiesą rinkti apgar
sinimus, prenumeratą nuo skai
tytojų, priiminėti orderius ant 
visokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie:

Karolis Kazokas
Yra mųsų agentu Chicagoje 

ir apielinkėje, jis turi tiesą 
rinkti prenumeratą už “Kata
liką”, užrašyti naujus prenu
meratorius, priiminėti apgar
sinimus, drukoriškus darbus 
ir tt. Jam atsilankius galite 
atlikti reikalą kaip pačioje re
dakcijoje.

Tai naujasis J. V. Kaulynskio išradimas. Matome p. Kaulynskio paveikslą ir jo naujai išrasto laksty- 
tuvo (aeroplano) modelį. Lakstytuvas yra sunkesnis už orą. Jo skirtumas nuo kitą lėktuvą tas, kad jisai 
skrajosiąs panašiai paukščiui, suspaustu oru ir turėsiąs daug geresnę lygsvarą. Lakstytuvas turįs, kaip 
matome, iš šoną po tris sparnus ir galuose tam tikrus peilius pjaunančius orą. Mašina galės lėkti 2 rusiš
ku verstu ar daugiau per minutą. Šito lakstytuvo aprašymas ir piešiniai (The Petition Specification and 
Oath) yra U. S. Patente ofise įdėta Sausio 21 d. š. m., o antras pagerintas modelis įdėtas į Patente ofisą 
Liepos 9 d. š. m.

P. J. V. Kaulynskas mums prisiuntė ir platesnį to lėktuvo aprašymą, bet jis mums sunku atskaityti, 
todėl apie tai tik paviršutiniai patėmijame, ko, mąsą nuomone, lietuviams ir pakanka.

Bet p. Kaulynskas dar mąs prašo tai atspaudinti:
“Jei rastąs kas iš lietuvią, katras įdėtą §6.000 kapitalo, už kuriuos taigi butą galima padirbti tikras 

lakstytuvas, toksai galėtą paskui pelnyties puse uždarbio įkurus dirbtuvę. Geriau butą tas išradimas, pa
laikyti lietuvių rankose, nei svetimtaučiams pavesti. Katras norėtą patirti ir tikrai su kapitalu prisidėti, 
suteiksiu platesnius tame dalyke paaiškinimus ir nekurias išradimo paslaptis. Malonėkite atsišaukti antra
šu: J. V. Kaulynskas, R. 605 So. 3-rd Str., Philadelphia, Pa.

John Naujokaitis, 
45 Planet St.

Commercial Road E.
London, England

Jonas Vieraitis, 
107 S. Harding St.

Worcester, Mass

J. G. Miliauckas
Union Savings Bank

Pittsburg, Pa.

Kaz. Kučinskas, 
180 N. Washington St.

Wilkes-Barre, Pa.

Jos. Dzika
Box453 

Forest City, Pa.

Mikolas Voicenaviče,
2 River St., West Lynn, Mass.

J. Petrikis 
1514 Ross A ve.

Scranton, Pa.

P. Mikalaųckas 
Keliaujantis agentas valstijo
je Massachusets ir New Ham- 
shires 320 Broadway 

So. Boston Mass.

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St.

Kingston, Pa.

J. K. Valinskas
L. Bok 288

Chicago Heights, Ill.

Kaz. Makarevičius, 
255 Wallace St.

New Haven, Conn.

$ioo Typewriteris 
už 17c ant dienos!

Perskaitykit antgaly! isnaujo, tada da- 
siprotOsite, ką tas reiškia.

Oliver Typewriteris—geriausia mato
mo druko mašina S100—geriausias šių 
dienų typewriteris—b u s j ų s q už 17c 
a n t d i en os!

Typewriteris, kuris yra svarbiu daly
tu pramonystGs istorijoje—b u s j ų s u ž 
17c ant dienos.

Typewriteris, kuris parengtas su to
nomis prietaisomis, kaip tai: Lygus Ėji
mas, Lygumas Linijų, Dvigubas Sustoji
mas, Didis Spartumas,Automatiškas Ta- 
bulatorius, ir visos kitos naujausio is-

«-s. JK radimo prietaisos, 
jt>|Į Viskas

ant d’e' 
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 nusistebOjome.

Reikalavimai ateina nuo visokių luo
mų ir užsiėmimų žmonių.

Daugiausia apsisteliavimą gauname 
nuo gerai pasiturinčių žmonių, kuriuos 
patrauko 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

TĘe__
OLIVER \

T^peWrrter
Geriausia matomo druko mašina

-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
tai begu pas

VINCA SKRABULI
o ten gausiu milžiniszkąstikląalaus isz- 
gorti ir Havanos cigarų parūkyti.
1500 Adams St. Gary, Ind.

LAKSTYTUVAS.
Fr Venckus, 

304 N. Chicago St 
Kenosha, Wis.

Ko tu šauki 
broli?

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

166 W. 18th St. Chicago, Ill.
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“Kataliko” No.24 tilpo ma
no du laišku, kuriuose apra
šiau savo skurdų padėjimą iš 
priežasties neteisingo ir ne
žmoniško pasielgimo su ma
nim kun. Vizgirdo.

Tuodu laišku rašydamas, 
norėjau tik savo širdies skau
smą išlieti, pasiskųsti skaitan
čiai lietuviškai visuomenei ir 
parodyti, koks yra nekuriu 
kunigų mokslas teorijoj ir 
praktikoj. Anaiptol, neturė
jau jokio keršto savo širdyj, 
neturėjau jokio noro pame
luoti, arba purvais drabstyti 
kunigiją. Parašiau tikrai, kaip 
buvo, ką gali paliudyti gydy
tojas, kaimynai-anglikai, pa
tįs “Draugo” spaustuvės dar
bininkai ir pagaliau pats kun. 
Vizgirda ir Lopatto, “Dr.” 
manager’is, pas kuriuos ne
kartą kreipiausi ir žodžiu ir 
raštu, idant nors laike ligos 
mano žmonos atidarytų van
denį ir leistų kūrenti pečių. 
Ant visko atsakė pasityčioji
mais ir tylėjimu. Pasiliko tik 
vienas kelias — kreipties per 
spaudą į visuomenę ir parody
ti, kas yra toksai kun. Vizgir
da ir Lopatto. Žinojau, kad 
jiem yra svetimas pajautimas 
artymo meilės, dora ir kiti pa
jautimai, apie kuriuos turėtų 
atsiminti ypač kun. Vizgirda. 
Bet pykino mane tas kunigų 
veidmainingumas, kurie sten
giasi visur pasirodyti gerada
riais, kasdieniaiame-gi sugy
venime pasirodo kitu kuom 
esą. Užtat pasistengiau nu
plėšti ntto jų ličyną ir paro
dyti visuomenei, kas jie išti- 
krųjų yra.

Tuodu mano laišku sukėlė 
didelį trukšmą ir štai “Drau
go” No.26 pasirodė raštas nuo 

1 Administracijos, kur stengtasi 
mane “pataisyt” ir primest 
man nebūtus darbus.

Ant to tai rašto, tilpusio 
“Dr.” 26 num., aš ir noriu at
sakyti. Patarlė sako: “Jaigu 
Jupiteris pyksta, — reiškiasi 
neteisus.” Taip ir per tą ra
štą raudonu siulu pereina ma
nęs neapkentimas, noras pa!- 
niekinti, pažeminti... '•

Svarbiausia, nuo ko kuni
gai nori atsikratyt ir ką viso
mis spėkomis stengiasi užgin; 
čyt, tai tas, buk aš, girdi, ne
buvau “Draugo” redaktorium 
Mat, jiems dabar gėda, Kad ji 
laikiaštĮ, organą kunigų są
jungos, redagavo toksai “be
dievis”, valkata, girtuoklis ir 
išdrįsęs nupeikti kun. Vizgir
do negraži] su manim pasiel
gi m4-

Teisybė, užkvietė mane ku
nigai kaipo redaktoriaus pa
dėjėją, nepasakydami koks 
bus darbas. Bet atvykus, už 
poros savaičių visas laikraščio 
vedimas pavesta man. Nei vie
nas iš kunigų, apart kun. 
Kaupo, kursai atsiųsdavo E- 
vangeliją, lekciją, tarpais re
dakcijos pastabas ir ginčus su 
“Kataliku”, nesikišdavo į 
“Draugą”. Viskas, apart pa 
minėtų raštų, buvo užmesta 
ant mano sprando. Reikėda
vo užpildyti visą “Draugą”. 
Kartais aš, tas valkata ir gir
tuoklis, paimtas jų nuo gatvės, 
rašydavau pamokslus, ką tel
pa po Evangelijai, panegiri- 
kas-korespondencijas kuni
gams, taisiau korektą, vedžiau- 
knygas, dariau expediciją, — 
tariant, viską atlikdavau, pra
dedant nuo redaktoriaus pa
reigų, baigiant spaustuvės vai
ko pareigomis. Ir tai dar ne 
patikau jiems, nebuvau geras.

Kas skaitė “Draugą” mano 
redagavimo laiku, vis-gi galė
jo patėmyti laisvesnę mintį, 
drąsesnį apgynimą darbinin
kų reikalų, ant kiek, žinoma,

pridėdavo. Na, ir tas viskas 
pasirodė kunigams taip bai
siu, kad nutarta prašalinti, 
nes, esą, gadina “Draugo” 
r e n o m ė.

Stebėtina, kodėl kun. Viz
girda nepagarsjno kitų mano 
laiškų į jį rašytų? O gaila!

Kunigai, nesurasdami jau 
kitokio budo, kaip mane pa
žeminti, pradėjo išieškinėti, 
kam aš skolingas ir kiek. Ste
bėtina, kad nei pats kun. Kau
pas, nei Ign. Žiogelis, kuriems 
aš skolingas, nereikalauja nuo 
manęs pinigų, ir iš kur “Drau
gas” žino apie tas skolas ? O 
žino ve iš kur. Nuo Igno Žio
gelio skolinau 30 dol., nes 
tiek truko užmokėti už randą 
spaustuvės. Buvo jau nemo
kėta už 3 mėnesius, savinin 
kas prikalė “for rent”, — pi
nigų išde nėra; kun. Vizgirda 
bijosi duoti, p. Lopatto ir gi 
jau buvo perdaug savų pinigų 
įkišęs, bet vis-gi nutarė pa
skolinti. Truko dar 30 dol., 
kuriuos ir paskolinau nuo Ig
no Žiogelio ant savo vardo, 
žinoma, nesakydamas kam 
skolinu, nes gėda, kad “Dr.” 
negalėjo jau nei raudos užmo
kėti. Jei kun. Vizgirda turė
tų sąžinę, turėtų atiduoti tam 
vargšui žmogeliui tą 30 dol. 
Bet nei girdėt nenori, tu, sako, 
skolinai, tu ir atiduok. Žmo
gelis kelis kartus ėjo ir pas 
kun. Vizgirdą ir pas p. Lopa
tto, bet nei vienas nenori ati
duot ir tik juokiasi, kam, gir
di, davei tam' valkatai (mat, 
man). Tokie tai kunigų dė
kingumas, ką nuo bėdos gel
bėjau, nes kitaip but buvęs 
“bankrupt”.

Tai, matote, skaitytojau — 
daryk jiems gerą, tai dar ap
spjaudo tave, purvais apdrab
sto ir melais klaidina visuo
menę.

Stebėtina, kad kun. Vizgir
da nei neužsimena apie savo 
pasielgimą su manim, nes nie
ko vargšas negali pasakyti sa
vo išsiteisinimui, tik meluoja 
ir meluoja ir protestus rengia. 
Nei apie išvogtą laišką nuo p. 
Tananevičiaus nieko nesako, 
tik plepa niekus, kad laiška
nešys nešiojo ir visiems rodi- 
nėjo. Na kas tam įtikės? Lai
škanešys tik gali tam parody
ti, į ką adresuotas ir man į 
rankas padavė. Gėda prisipa
žinti prie šlykštaus darbelio!

Apie protestus, pasiųstus į 
“Kat.”,— žinau puikiai apie 
jų surengimą, nes pa.įs spau
stuvės darbininkai man apie 
tai pranešė, su kuriais ir po 
šiai dienai sutinku ir susieję

pasikalbame. Nusiskundžia 
ant dabartinės redaktorkos, 
kad liepianti jai kambarius 
šluoti, mėsą parnešti — pati 
žmonelė jau esanti senyva, ne
galinti visur suspėti, — sako, 
prieš ją, tai su mielu noru pro
testą parašytume. O priešais 
tave, tai, girdi, kun. Vizgirda 
liepė pasirašyti, atleisk, bro
lelį, pats supranti, kad kitaip 
negalėjome, nuo darbo atsta
tys. Bet apie tai kitu kart.*)

Užbaigia “Dr.” savo raštą 
koliojimais ir spiaudymais ant 
“Kataliko” ir ant manęs, ką 
jiems tiek geio padariau. 
Vadina nek&teljeJLJKirin.t kas 
link savo katalikystės kuni
gai neis su manim lenktyn, 
nes praloš. Kas kaltas, kad to 
prakilnaus mokslo skelbėjai 
kartais pasirodo aršiau žvėrių, 
neturi doros ir sąžinės? Kas 
kaltas, kad puola žmonyse ti
kėjimas? Jie patįs. Elgkitės 
kaip Dievas prisakė, mylėki
te artymą ir bus viskas gerai. 
Kitaip, nežinia kas reiks da
ryti katalikams.

Žinau, kad aš vienas kuni
gų neatitaisysiu ir nepadary
siu jųjų žmonėmis, bet apie 
jų negerus darbus negalima 
užtylėti, reikia pranešt visuo
menei — lai pažįsta vilkus 
avių kailyje. Juk galiu tą 
drąsiai tvirtinti, nes nemažą 
laiką tarp jų gyvenau ir už
tektinai galėjau prisižiūrėti. 
Kitam katalikui plaukai ant 
galvos atsistotų, kad dažinotų 
kaip elgiasi jų geradariai ga
nytojai.

Skauda man širdį, kaipo 
tikram katalikui, bet ką pa
darysi, reikia tikėties, kad virs 
kitokie laikai. Tik taja vilti
mi žmogus ir gyveni.

Buvęs “Draugo” redaktor.
A. Zaboras.

P. S. Šį straipsnį nesiunčiu 
į “Draugą”, nes nėra ką nei 
tikėties, kad pat lipintų. Krei
piuosi į prakilnesnį katalikiš
ką laikraštį ir nuoširdžiai 
meldžiu patalpinti.

A. Z.

*) Gavome du pretestu, “Drau
go” spaustuvės darbininką ir “pa
rapijos”. Po pastaruoju pasirašu- 
siu “du parapijonu”, kuriuodu 
kun. Vizg. net sugriaudinę, tokiuo 
savo prie jo prisirišimu. Turime 
dėl visoko patėmyti, kad p. A.Za- 
boro straipsnyj kalbama ne apie 
visą kunigiją, bet apie nekuriuos 
su kun. Vizg. priešakyj. Red.

Iš Zuricho pranešama, kad 
milžiniškas ledynas prieglau
dos “Rugli” apylinkėse užbė- 
ręs 12 asmenų. Penki vadovai 
ir du turistai ant vietos už
mušta — kiti sunkiai sužeista.

Iš viso Pasaulio.
(Tąsa nuo 1-mo puslapio).

Lvave uždaryta ant kelių 
savaičių universitetas, kuria
me nesenai butą studentų ru
sinu su lenkais skerdynių. 
Lenkams norima pasisavinti 
svetimos mokslo įstaigos.

*
Naujai “išrinktas” Meksi

kos prezidentas Diaz turįs 80 
metų. Jau jis septintu syk pa
eiliui renkamas į prezidentus. 
Nors senas, bet žiauresnis už 
Rusijos carus. Nors jis vadi
nasi prezidentas, bet respubli
ką absoliutiškai valdo.

•X-
Iš Suomijos rašoma, kad te

nai visame krašte atsibunanti 
liaudies susirinkimai, kuriuo
se atitariama dabartinis Suo
mijos padėjimas. Išnešama re
zoliucijos Rusijai pasipriešin
ti, pirmiausiai nemokant jo
kių valdžiai mokesčių.

*
Kunigaikštystė Čeruogorija 

užsimanius pakeisti savo var
dą ant karalystės. Ir tam nesi
priešinančios kaimyniškos 
viešpatystės, beveik visos pa- 
tarančios kunigaikščiui Mika
lojui pagal savo noro elgties. 
Kibą prieš kokį galą vainikų 
medžiojama. *

Ispanijos valdžia nesenai 
savo parlamentui inteikė įsta
tymams projektą, kuriuo Is
panijos sienos turi but užda
rytos prieš visas vienuolijas. 
Dėlei to Vatikanas energiškai 
užprotestavęs. Tuo tarpu an- 
tiklerikališka agitacija visame 
krašte kuolabiausiai platinasi.

*
Pereitoj savaitėj pasaulyj 

daug pražūta aviatorių, kurie 
stengiasi užkariauti su savo 
mašinomis oro platybes. Vie
nok vis-gi tame atvėjyj pažan
gumas eina pirmyn. Pražuvo 
ir garsus anglas aviatorius 
Rolls, kuris du sykiu perlėkė 
Anglijos kanalą La Manche, 
o Vokietijoj užsimušė net 5 
žmonės, krizdami su orlaiviu.

*
Kanados valdžia nuolatos 

turi ermyderius su ten gyve
nančiais Rusijos “duchobo- 
rais”. Jie tankiai išsirengia ir 
pliki kur laukuose meldžiasi. 
Andai policija jų plikų suė
mus 35, vyrų ir moterų, arti 
miesto Winnipeg. Pirmiau rei
kšta jie aprengti, o tik paskui 
gabenti į kalėjimus. Nors jie 
už tokius pasielgimus tankiai 
valdžios ir baudžiami, tečiau 
savo kvailų papratimų neatsi
krato.

M. K. Petrauckas,
264 Pine St.

Kenosha, Wis.

Jonas Balčis.
2239 W. 23rd Pl. 

Chicago, Ill.

Vincentas Linka,
Keliaujantis agentas Chica- 

je, ir apielinkėje, pas jį gali
ma užsirašyti ir atnaujinti už 
‘Kataliką”, teipogi pas jį ga
lima gauti pirkti visokias kny

gas-

J. Pakarklis,
1032 Washington St., 

Norwood, Mass.

Jos Zemantauskas
39 W. Porter St.

Waterbury, Conn

V. Staseviče,
349 Hamilton St.,

Grand Rapids, Mich.

Sabast. Walentinas, 
370 Humbold St.

Brooklyn, N. Y.

Silver Creek, Pa. ir apielinkėj 
mus agentas yra

p. M. Matuleviczius.

D. Dabuskis,
858—33rd St., 

Chicago, Ill.

S. Kiela
P. O. Box 16

St. Charles, Ill.

Ant. Zukauckas 
871—31st Pl.

Chicago ‘Ill.

W. Adominas
34 Logan St.

Wilkes Barre, Pa.

Oliver Typewriteris daro pinigus iš
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.

uOliverTypewriteriskožname 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 musų 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

Jus norit geriausią—nie
kas nėra geresniu dėl jus 
draugų. Kiekvienam na
me turėtų rastis zopostas 
geros arielkos dėl prie- 

mimo savo pažįs- 
UyŽA tarnų ir dėl apsi- 
feA saugojimo ligų, 
V| A kiekvienas gy- 

dytoJa8ve^ina
« Solo Rye



KATALIKAS

Br. VargšasF. Bernatowicz

Broliai neeikit pas žydąJONO SIRDIS
Drama 5-se veikmėse

vienuolis

(Tąsa) issmesaus

TRADE MAP*

Dukrele!
išeina)

name

auti dovanai užairaszyda.

O Alena! Kas turi už mierį susirišimą

tarė nusirengdamas

Godotini draugai!
Kauno rody boa ir visi pažįstami, ne- 
pamirgzkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S. HalstedStr.

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną. 
u Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rel- 

kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengslmBsi kiek-
* vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas.

1718 W. 47-th St. CHICAGO, ILL.

kad ’ „
Mark yra geriausi. Bandykit mųsų

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.

(Tąsa).
Tylėk! Pakol kas esi dar

The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas Ir pardavė
jas Chicago ir apiellnkej. Parduoda lie- 
tuviszkus cigarus Vytauto ir Gedimino, 
298 E. 14th St. Chicago Heights, Ill.

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

rimais!
Spirgeviče. Aš spėjau, kad tu 

taip pasakysi, bet aš visados sakiau, kad 
biaurus tavo būdas...

Vincas. Einame. Palik svetimam 
lizde ir sudegk jame!

(Petronė raudodama, Agnė ir Vincas

Tie patįs be Spirgevičiaus.
Jonas. (Paskui Spirgevičių). Ka

sei ir tu man duobę.
Vaitas. Gyvuliai ir namai jau ap

rašyti, ryto aprašysime smulkmenas. .. 
Vienok gaila Vinco...

Raštininkas. (Į Joną). Nuo 
šios dienos viskas tarp mųsų užbaigta ir 
malonėsi tamsta išbraukti mane iš tamstos 
pažįstamų. Doras žmogus nebūtų padaręs, 
galėdamas atsiimti pusę skolos... (Išeina).

Vaitas. Piktas esi, beširdis! Ne
noriu ir aš tavęs pažinti. (Pirma raštin. 
paskui vaitas išeina).

žmones.
atkartojo nusi 

tas negali būti!

Vincas 
mųsų namuose!

Jonas.
dinti.

Davaina klausė šitų jos išvadžiojimų, kaip žmo 
gus, nustojęs proto.

— Jei šioje valandoje jaučiu ką daugiaus apari 
pasiutusio susikrimtimo — tarė mušdamasis į kaktą — 
tegul mane griebia tūkstantis Perkūnų!

— Ką girdžiu! sušuko užsidengdama akis Ale 
na.— Bedievi! Mini stabmeldžių dievus ir dar šitoji 
vietoje! — ir norėjo atsitolinti

— Tik žodį, Alena!

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:

bažnyčios su tėvu, palikdama Davainą 
nusiminime ir rūstybėj. Nelaimingas karžygis ilgai 
vaikščiojo dairydamasis į sienas, kurios nesenai kilo 
drauge su jo viltimi; dabar, ant ko tik metė akim, vis
kas jį erzino, pykino. Apsvarstęs, kad didžiausi jo pa
siskundimai ir gailestavimai neatveš nei vieno atsiver
tusio, pasiryžo užsiimti savo uždaviniu, nors neturėjo 
nei mažiausio supratimo apie būdą atvertimo.

— Nusivilk, tėve, savo šitą kamžą — kalbėjo 
Nusivilk ir pasakyk

| Kikilio Laikrodėlio
Vyriškas arba mo- 
teriskas |laikrodO- 

evarantuot-Rnt 
20metų paauksuo- 
*a8 dubeltavi luk- 
szta* Puikvisaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijaliskas pasiųlijl- 
inas: Męs nusiųsime šitą laikrodOlj kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus del peržiurcjimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, 111.

■s n
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai visokias li
gas chroniszkas vyriszkas ir moteri- 
szkas kurios yra uszsisenoje. Jaigu 
kiti jums nopagclbojo, atsilankykii 
pas mano.
Eozaminayoja fibmd kaktų dykai 
1727 18ta gat. tarpe Paulina ir Wool 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryto, nuo 3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakaro. Nedalio
mis: 10 iki 2 P.M.
' Tol. Canal 3263.

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lietuviszką, ruslizką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
pOtnycziom ir su batonais del vyrų. Taip
gi užlaikau puikų sallnua su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi
lankys bus sz’rdinga,! priimtas.

K318SO MORGAN 81

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

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

tarė nusigandęs Davaina 
po vestuvių aš jų tau atvesiu, kiek tik tu norėsi.

tarė sulaikydamas ją tėvas — 
vietoj užsidirbti vardą dievotos krikščionės, pasirodai 
tiktai juokinga išmislytoja. Ar negana pakėliau pavo
jų ir sunkenybių, kad dar daugiaus mane kankintum ? 
Ar nori visą amžį perleisti šituose tyruose ? Stok tuo- 
jaus į šliubą, aš tau liepiu!

Ant taip aštraus prisakymo dievota gražybė ap
alpo tėvo rankose. Nusigandęs Davaina stengėsi viso
kiais budais ją atgaivinti; taškė vandeniu, meldė, šaukė 
ir prižadėjo visame jos klausyti, kad tik atsigaivelėtų. 
Jau ir Habdankas pametė rūstumą if stropiai užsiėmė 
dukterim; tada Alena, atverdama savo klaidžiojančias 
akis, nei atbusdama iš saldaus miego, prabilo:

— Kur esmi ? Kur yra tie šventos žemės karžy
giai, kurių burius dabar mačiau? O Syrija, Antijochija! 
Buvo vienas, bet ne man teko įkvėpti jam tuos šventus
jausmus!

— Kiek reikalauji naujai atverstų krikščionių 
ant savo gobtuvių? — rūsčiai užklausė Davaina.

— Argi gali to klausti ? Aš trokščiau turėti jų 
tiek, kiek yra pasaulyj stabmeldžių; bet, kad tai negali 
būti, užsiganėdįsiu tuomi, kiek suteiks tau dangus.

— Turėsi jų pulkus — tarė karžygis — bet var
gas tau, jaigu dar kartą sulaužysi savo žodį! Pamesiu 
tave ir tą tikybą, kurios varde taip nuožmiai pasielgi 
su manim; sugrįžšiu prie savo dievų ir pirmiausia iš ta
vęs padarysiu jiems auką!

— Nurimk Davaina — kalbėjo meiliai mergina. 
— Pirmi krikščionįs noriai apleidinėjo pačias ir turtus, 
eidami skelbti tikybą, o tu tik ant valandos nenori atsi
skirti su savo sužieduotine, neatmindamas to, kad sugrįši 
vertesniu jos. Eikk, atveskie gero noro žmones, aš pati 
juos prirengsiu, o dienoje jų atsivertimo ištekėsiu už 
tavęs.

dasigauti į Lenkiją, bet tam tuojaus atsirado kliutįs. Iš
važiavus Jagailai tuojaus pasklido gandas, kad Čolna- 
ras, kryžiokų mistras, susinešęs su kitais valdovais, ren
giasi užpulti ant Lietuvos. Perširdęs ant Jagailo kryžio
kas už atkalbinimą Vytauto, kuris, apleisdamas kryžio
kų šalį, paėmė parubežines pilis, ar išnaikino sodybas 
ir, norėdamas pasinaudoti iš lietuvių nepasirengimo^ pa- 
sirįžo dabar atkeršyti už visas datirtas blėdis. Dėl to 
mierio susinešė su Andriejum Keistučiu, Polocko kuni
gaikščiu, ir pašaukęs į pagalbą kardininkų karžygius, su 
didele karumene, susidedančia iš dviejų šimtų tūkstan
čių kareivių, pasiryžo užpulti ant Lietuvos ir staiga per
gale ant visados numažinti jos galybę. Viskas jam lėmė 
pasisekimą. Jagaila su kunigaikščiais ir narsiausiais 
karžygiais buvo Lenkijoj; Keistutis, kryžiokų smaugi- 
kas, jau negyveno; o jo sūnūs Andriejus, matydamas 
kiekviename lietuvyj tėvo užmusiką, mintijo tik apie 
tai, kaip užtraukti ant jų priešą, nuo kurio kadaisia gy
nė juos Keistutis; norėjo duot pažinti Lietuvai, kad Ja
gaila, atsidavęs kitai viešpatystei, nepaiso jos likimo; 
laimingame-gi atsitikime užimti sostapilę ir apsišaukti

Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Parduodu ke
letą lotų įvairiose vietose. Parduodu naminius ra
kandus labai pigiai. Teipgi turiu įvairių kningų, 
puikių skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu
vių baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Kreipkitės ant šio antrašo:

KAZ. KUCZINSKAS,
15S U. Washington St., Wilkos-Barro, h.

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj 
Istoriškas Romanas

Išguldė Jonas Montvila.

rio gyventojus. Alena neva su džiaugsmu žiurėjo į kar
žygio darbą, ištikro-gi mintijo, kokiu budu galėtų jo 
atsikratyti, arba nors sulaukti sugrįžimo Jagailo. Kiek 
tai kartų nelaimingas Davaina vientik dėl jos ūpo turė
jo atmainyti savo darbą ir atidėlioti savo palaiminimą 
ant toliaus ir, nors dvasioje keikė, vienok noriai pildė 
visus jos prisakymus, ramindamas save tuomi, kad vis 
ateis diena jo atmokėjimo. Bažnyčia buvo jau parengta, 
kada Alena su tėvu, pasaukti Davainos, atėjo jos apžiū
rėti. Pirmiausia Alenai puolė į akis kunigas, stovintis 
prie altoriaus su kamža ir stula. Tuojaus ji suprato, 
kad tai Davaina parkvietė jį iš vienuolyno dėl surišimo 
jų, ir atidžiai pradėjo prisižiūrėti bažnyčios įrengimui, 
o kad neišrado kitokios priekabės, užklausė karžygio, 
kas ves ją prie altoriaus ir kur yra svodbinis pulkas.

— Kur svodbinis pulkas? — atkartojo nusigan
dęs Davaina
su miela jam esybe, ar jis gali rūpintis, mažiaus ar dau
giaus asmenų bus ant jo gobtuvių?

— Neginu, bet turi žinoti, karžygi Davaina, kad 
aš savo giminėj neatrandu nei vienos merginos, kuri bu
tų ištekėjus slapta, ir aš nemintiju skirtis nuo savo bo-

Tie patįs be išėjusių.
Jonas. Norai mano išsipildė ir 

gražieji Vincas su Agne šiandien išmesti 
iš namų manim.

Spirgeviče. Ir tur, žmogus, 
kuom pasididžiuoti. Spėju, kad tu nege
rai padarei, taip vargindamas žmones. 
Juk aš tau galėjau apmokėti pusę.

Jonas. Aš nereikalauju jųsų pini
gų; turiu savo paimti.

Spirgeviče. Spėju, kad gailė
sies. Aš retai teklystu. (Spirgeviče išeina 
padavęs ranką vaitui ir raštininkui).

VIII

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišoniuie.

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligą, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidom ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 doL T| 
knygą gali gauti dovanai užsiraazyds- 
mas “Kataliką” ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. PALTANAVICZE 
51 Millbury St Worcester Mas*

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 fanna, 
tai męs paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

Jonas. (Vienas). Pakliusit ir jus į 
mano rankas... Aš daviau ir jums pini
gus ir jus mano rankose (Pauža). Kaip 
čia šiurpu, lyg kad tik ką lavoną butų iš
nešę (apsižvalgo). Tas namas jau mano, 
kuriame užaugo Agnutė... Išvariau jąją 
iš tų namų, kuriuose maniau su jaja.lai
mingu būti. Padariau ją nelaiminga, už 
tai, kad ji penkis metus nuodino mane 
dieną ir naktį, už tai kad aš per ją n etų-

(T. B.)

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Goreusiu armonikų, ekripku, klernotu, triubu, koncertinų irdau- 
gybe visokiu muzikuliszku instrumentu. Puikiausiu dziegoreliu, 
lenclugieliu, visokiu gražiu žiedu, goru brltvu, drukavojlmui ma- 
szinufiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istariasku ir K' M 

■, Jį maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas K IHl 
25c-’ ® ,llz- S100- Atsiusk savo tikra adresą ir už tie. markę o ap- KĮ Įįųj 

iĮj? turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dai- V 
ktu. Asz rvarantuoju kad mano tavoms pirmos kliasos o prekes pi- * W 
gesnes kaip kitur. Orderius iszsinnezin greitai fu visus Amerikos, ^jįi.7 

' Kanados ir Anglijos kmsztue. Kvlccziu visus atlankit su visokiais
pirkiniais ir orderiais pas IC. WILKEWICH, Dep.K. US GRA.ND ST. tihooioahk.-:

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

T0T0N0L
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

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

TOTONOL DRUG CO.
22 nd Ir Sacramento Ave. Chicago, 111.

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRAUDŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemos 

ir szvenezių, eikite pas A, COHEN. Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime daugybę viso
kių puikių czeverykų. Mus czienlos 1®- 
bai žemos. Męs kalbame lietuviszki' 
1334 Jefferson St - Chicago, H

— Alena! — rūsčiai tarė tėvas — matau, kad tu 
nori vėl atidėti reikalą ant toliaus; tavo tėvas ir šis ku
nigas bus tavo pulkininkais; gana tų šposų, stok prie 
altoriaus!

— Tai negali būti, mano tėve! Ant tavo dukters 
gobtuvių turi būti nekaltos sielos, vaisiai mano dievoto 
rūpestingumo. Aš be draugės naujai apsikrikštijusių 
žmonių netekėsiu!

— Bet kur čia imsime tas nekaltas sielas ? — 
liūdnai tarė Davaina.

— Kur juos rasime? Ar gali tai klausti tikras 
krikščionis, Alenos sužieduotinis? Dirstelk į šiuos so
džius, pilnus žmonių miestus, kurie gyvena nepažinda
mi šventos teisybės; ar nejauti savo širdyj švento užsi
degimo? Ar nenorėtum, nepaisydamas mirties, išgelbėti 
tuos žmones nuo amžinos prapulties? Sakyk, ar R.?noTė> 
tum matyti prisigrūdusią jų šitą bažnyčią,?7 (5 jei tavo 
širdyj yra kitokie jausmai,/-atsitolink nuo manęs, aš ne-

Vaitas. Didumą jau aprašėm.
Raštininkas. Ir nuo šios die

nos neturite tiesos parduoti, kaip judina
mo, taip ir nejudinamo turto. Nuo šios 
dienos taipgi turite ieškoti sau vietos, nes 
yra gautas prisakymas pilnai šiam žmogui 
atiduoti į valdymą Vinco žemę.

Jonas. Šis žmogus puolė mane 
mušti, apie ką malonėsit sustatyti tam tik
rą raštą.

Vaitas. Juk jis tamstos nesumu- 
šo. Ar gi neužtenka to, ką su jais pada
rėt?

Jonas. Aš reikalauju tą padary
ti... Aš jam parodysiu, kad daugiau ant 
Jono negalima užpuldinėti!

Raštininkas. Męs ne policija...
Jonas. Turite atminti mųsų sutar

tį, nes kitaip...
V aitas. (Pusbalsiai į raštininką). 

Sakiau neimti nuo jo pinigų. (Garsiau 
Jonui). Jaigu tamsta to būtinai reikalau
ji, męs galim tą užsirašyti.

Jonas. Taip, aš reikalauju.
Vaitas. Kaip girdėjot, kad kuo- 

greičiausiai turit ieškoti sau vietos...
Vincas. (Į Joną). Prakeiktas 

niekše! Nesibijau daugiau tavęs! Suim
kite mane, pasodinkit į kalėjimą, atimkit 
vyrą nuo šitos moteries, aš ant to užsitar
navau, bet aš jį nusmaugsiu!

Jonas. Girdžiate! Girdžiate!
V aitas. (Vincui pusbalsiai). Ne

kalbėk taip...
Vincas. Gerai, nesakysiu aš dau

giau nieko. Agnute, motin, einame iš tų 
namų, nenoriu to žmogžudžio namuose 
-būti! (Agnė, Petronė ir Vincas rengiasi).

Spirgeviče. Beširdi tu! Bešir
di! Juk jis buvo tavo draugu, jo pati taip
gi tavo kaiminka; ką tu darai!

Jonas. Atsitraukit su savo pata-

palaimintas! šimtą kartų palaimintas tavo pašaukimas! 
Kuris tave išskiria iš šios išmislingos lyties; juk turiu 
kartą ją pergalėti, ir nors man lieptų nuversti šituos 
kalnus, ji turi but mano!

— Garbingas karžygi 
palaiminti kantrus. Aš širdingai tavęs gai

liuosi, vienok negaliu pasakyti, kad toji mergina vestų 
tave blogu keliu. Paklausyk tik manęs! Jokūbas per 
septynis metus dirbo dėl savo Rachelės, vandenį traukė 
už ją, ganė jos tėvo kaimenes, o juk viskas jam buvo 
miela!

— Nustok su tais privadžiojimais 
nekantrus karžygis — aš tavęs klausiu, kaip išpildyti tą 
sunkų uždavinį ?

— Reikia rūpintis, ieškot, kalbėti į
— Aš turiu kalbėti žmonėms 

stebėjęs karžygį
Vienuolis aiškino, kad be drąsios į žmones kal

bos, neatvers nei vieno stabmeldžio. Nubudęs lietuvis 
prašė kad nors pradžioje pagelbėti, bet jisai, teisinda
masis, kad turi klausyti vienuolyno įstatų, prižadėjęs 
melstis už jo pasisekimą, atsisveikino Davainą ir nu
traukė į Vilnių. Pasilikęs karžygis ilgai mislijo apie 
būdą išpildymo savo uždavinio. Kad Traidėnas butų 
Vilniuj, jisai duotų jam geriausią rodą; bet Traidėnas 
jau buvo Lenkijoj, o išsitarti kam nors laike tokio žmo
nių įniršimo ant krikščionių apie tai, buvo labai pavo
jinga. Pasiryžo tat viens niekam nieko nesakęs užsiimti 
išpildymu uždavinio. Apsirengė prastais drabužiais ir 
su lazda rankoje apleido Panėrį ir ėjo pats nežinodamas 
nei kur, nei kas jo laukią. Taip eidamas iš kaimo į kai
mą, atlankinėjo karčiamas, dievų pastoges, iškilmes ir 
visokias vietas, kur susirinkdavo žmonės; atidžiai prisi- 
klausinėjo jų kalboms, pažino jų palinkimus ir stengėsi 
kogeriausią apie save padaryti jų nuomonę. Toje kelio
nėje turėjo progą persitikrinti, kad nekuriu kaimų gy
ventojai yra labai gerų norų ir, kad juos nesunku bus 
atversti; pasiryžo tat į juos prakalbėti.

Vieną vidudienį eidamas ledu per didelį ežerą, 
pamatė ant krašto tarp krūmų kelis sodiečius, stovin
čius apie ugnį; buvo tai žuvininkai, užsiėmę kepimu žu
vų prie stovylos Kurkio, dievo visokių valgių. Tai yra 
gero noro žmonės, reiks į juos prakalbėti, kalbėjo pats 
sau artindamasis prie jų, ir išties galėjo tikėtis geros 
pasekmės, nes jie, pamatę jį, tuojaus užprašė užsidrutin- 
ti žuvimis. Davaina dėkingai priėmė jų svetingumą; 
bet pirm pradėjimo savo reikalo, norėjo pirma ištirti jų 
mintįš ir, besikalbėdamas apie paprastus dalykus, suži
nojo^. kad žvejavimas jiems visai nenutiko; vieni tvirti
no, kad senas Perdėtoj as, dievas vėjų, miegančių ant e- 
žeTo dugno, turėjo pabusti ir suvijo žuvis į olas; kiti 
šaltino pats save, kad nesudėjo pirmų pagautų žuvų 
Kurkiui, o labiausia, kad pagal paprotį, priešjąradėjL.. 
mą žvejojimo, nesumušė jo stovylos į trupučius ir nepa
sidalino jais; kiti vėl kaltino didžiūnus, kurie, apleidę 
savo dievus, pradėjo garbinti svetimus. Davaina atidžiai 
klausė tų nuomonių ir jautė, kad tai yra geriausia pro
ga užsiminti jiems apie krikščionybę; atsistojęs tat ant 
kupsto naujas apaštalas pradėjo išdėstinėti klaidingumą 
jų tikybos. Nusistebėję žuvininkai, žiūrėdami jam į a- 
kis, ilgai klausė nesijudindami; jau buvo visai įsisma
ginęs, akįs jo žėravo, rankom mosavo, mintįs vis drą
siau lindo viena po kitos; kada įsidrąsinęs užpuolė ant 
stabų, tuojaus gavo per burną gabalu ledo, kuris visai 
jį sumaišė.

— Ar tai tu, prakeiktas Aitvare! Tai tu užkerė
jai mums ežerą! Keiksi mųsų dievus, gal už tai, kad 
męs tave pavaišinome užkandžiu! — saukė iš visų pu
sių. — Imkit jį, broliai! ir po ledu, tuojaus jį po ledu, 
tegul pats varo žuvis į tinklą! .

Taip pasipiktinę žuvininkai užpuolė su lazdomis 
ant nelaimingo pamokslininko, kuris, atidėjęs į šalį sa
vo iškalbą, griebėsi geriau sau žinomo amato, ir taip 
smagiai švytravo savo lazda, kad nuvaikęs visus nuo sa
vęs žuvininkus, nuėjo sau į girią.

Dabar tik pažino, kad tai buvo žmonės visai ne
gerų norų, ant laimės per kailinius nepadarė jam dide
lių žaizdų. Nuėjęs apie mylią, įėjo į atskyrą butelį, ku- 

besilsėdamas mąstė apie tolimesnę savo kelionę. 
jo dabar neatsišaukti, pakol gerai nepažįs savo 

klausytojų. Norėjo rasti kur krikščionį, kuris da padė
tų jam darbuotis. Apleido tat tas šalis ir nusidavė į ar
timesnes prie krikščionių, kur tikėjosi rasti geresnę 
dirvą.

Atsitolinimas Davainos iš Panėrio perėmė Aleną

GrEORGrE hazard 
PLUMBERIS

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

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

Piimislyk Genii
visi gorimai turinti mųsų Trade

Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mųsų geriausios arielkos.

IZIDOR KOHN & CO.
isdirboja

8829 State St. Chicago, III
Phono Douglas 3390



Administracija Liet. Teat 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

941 — 33rd. 8t.
Stan. Stonevicze, Vice-prez.

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

8244 80. Morgan St.
A. Kasparavicze, Fin. Sekr, 

3239 Auburn Ave. Chicago, Ill.
J. M. Tananevicze Kasierius 

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

8244 So. Morgan St.

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

na8
na- m.

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 Ave.

Kazimieras Stulga, kasierius 
,4513 So. | Wood St.

vi- M 
$ 
M

ižu:

Pa.
IŽ 
$

ij Karūną, 
iksu. Rei- 
nesi kiek- 
atkas.
AGO, ILL.

Administracija D. L. K.
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczlus Vlce-Prez.
58 Sheridan St.

Sylvestras Pileckis Sekr. Prot.
402 E. South St.

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

Ant. Sheskevicze, Šoke. Finansų 
501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasierius.

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos

662 Northampton St.
Jos. BrrzdaitissGlabejas Kasos.

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Marazalka

31 Tonnary St.

Administracija Dr-stės
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 rasit,

St. Vaitekaitis, rast. fin.
4504 S. Paulina St.

4514 Paulina St.
Antanas B. Žemaitis, kasierius.

4731 So. Wood St.

iOial» V 

3OKLYN KX.

Klinbae Lietuvos K. Mindaugio.
J. V. Zacharevicze, prez.

917 33rd st.
Martinas Kadzievskis sekr.

3644 So. Morgan st.
J. M. Tananevicze, kaslerius, 

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

32nd Pl. and Auburn ave.

>kias Ii- < 
moterį- 2^ 
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$ 
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Ir Wool \
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Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Administracija Dr-tes Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 
Juozupas Zalandauckas, prez.

4513 Hermitage Ave.
Juozupas klimas, vice-prez. 

4527 Marshfield Ave.
A. Vaitkus Rasz. prot.

4524 S. Wood St.
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.

4487 So. Wood St.
Stan. Anuczauskas, kas. 

4559 8. Hermitage Ave.
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Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 
Dr-etes 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 21 d. Juozapo Ridiko svetainėj. 
Teipgi atsidaro 36 Serija. Meldžiam ant 
ateinanezio susirinkimo kuodaugiausia 
prisiraszyti prie mųsų Paskolinimo Ban- 
kos. Su godone,

M. Z. Kadzievskis, prez.
8. A. Pilackas, Sekr.

730 W. 17th Str.

Busiv, L.R.K.A. 15-ta kuopa, turOs sa
vo bertaininį mitinga, nedėliojo 24-ta d. 
Liepos t.m. tuoj aus po sumai, salėje pa
rapijos szv. Jurgio K. ant 82-tro PI, ir 
Auburn Ave. sales No. 26.

Kiekvienas sąnaris privalote pribūti ir 
užsimokėti savo mokesti teip-gl meldžia
me priduoti savo antrasza žemiau pasl- 
raszusiam sekretoriui nes esą reikalingi 
del siuntimo organo,

A. Bijanskas, prez.
M. Z. Kadzievskis, sekr. 

3244 So. Morgan St.

Liet Teatr, Dr-ste Szv. Martino, turOs 
savo pusmetinį mitingą nedOlioje 24 ta d. 
Liepos t.m. 1-ma vai. po piet, saloje pa
rapijos Szv. Jurgio K. ant 32-tro ir Au
burn Ave. salos No. 16, kiekvienas sąna
rys privalote storotis idant pribūtumėte 
ant to mitingo nes labai daug reikalų 
del apsvarstymo, teip gi tie sąnariai kat
rie atlikote Velykinę spavlednį o netu
rėjote korteles isz dr-stOs, meldžiame 
prisiųsti paliudyjimą jog esate atlikę,už 
nepribuvimą ant mitingo bausme 50c.

M. Z. Kadzievskis, sekr, 
3244 So. Morgan St.

ANT PARDAVIMO.Pajieszkojimal.

žinia

ir

CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

tarpe 19tos ir 2Otos gatvės1922-1932 So. Halsted St

174 4Š
>8

17

IS

IS

Presos 
Komitetas

OFISAS:
Kambarys 508)4 Opera House Block

112 Clark gatv. Chicago, Ill.

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.
3. Marcinkevicze

4601-03 So. Ashland Av.
Su godone

) P. A. Mažeika
) J. P. Ewaldas

S. fl. Zalewski
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą. 

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

(31)

Reikalingas vaikas į krautuvę iszmok- 
ti vertelgystes (biznio). Atsiszaukti ant 

3207 So. Morgan St.

?! :
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Iš Chicagos Lietuvių Gy
venimo.

4 d. Liepos 1910. Istoriszka Apvaiksz- 
cziojimo ir Lietuvių dalyvavimo.

Komitetai visų Dr-czių taria garbinga 
aczlų “Birutes” chorui (kuriam buvo 
daugiau kaip 100 asmenų) už patarnavl- 
ma ir atsižymejima liet, dainomis per 
virsz minėta paroda, padare nemaža j- 
spudį tarp svetimtaučių. Buvo ant pro
gram© ir Airiu dainininkų choras, bet 
neturėdami tiek gpOkos ir paiegų kaipo 
Lietuviai bijojosi pasirodyti milžinisz- 
koj parodoj paskutlnia dieną atsisakė 
komitetui.

Teipogi siirdlnga padėka mųsų gar
siam artistui po M. Petrauskui už su
rengimą tinkanezių dainų ant virsz mi
nėtos dienos. Su godone

P, A. Mažeika 
J. P. Ewaldas

Presos Komitetas.

Atyda Chicagoa Liet. Draugijoms ku
rios dalyvavo ir nedalyvavo Istoriszka- 
me Apvaikszcziojime.:

Szirdingai yra užpraszomos visos 
Draugijos kad prisidėtų pinigiszkai del 
uždengimo kasztų virsz minėto apvaiks- 
člojimo.

Per susirinkimus kaip draugijos nu
tarsite kiek paaukuoti, maloningai pri- 
siuskite, pinigus kasieriui Apvaikszczio- 
jimo

Ura visi ant 13-to metinio 
pikniko!

Parengto kasztu ir storone Dr-atOs 
Teisybes Mylėtojų. NedOlioj 31 d. Lie
pos (July) 1910 m. Bergmann’s Grove, 
Riverside, Ill. Inžanga 25c. porai. Pa
vienėm Lietuvaitėm dykai. Piknikas 
prasidės 10-ta vai. ryte. Užpraszom vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites atvažiuoti 
bus visokių zobovų, szokių, gerymų ir 
užkandos, kas atvažuos nei vienas ne 
ragos. Užpraszo szirdingai

(30) KOMITETAS.

URA! Važiuokim visi ant

Iškilmingo Pikniko!
Parengto Dr-stes Szvento Jono Krik- 

sztyrojo, NedOlioj, 31 d. Liepos (July) 
1910 m. Piknikas prasidės 9 valanda 
ryte. Leafy Grove, Willow Springs, Ill. 
Inžanga 25c. Porai.

Malonei užpraszom visus senus ir jau
nus vaikinus ir merginas atsilankyti ant 
szio Pikniko nes bus muzika net isz Pa
ryžiaus ir ta pirmos kliasos, kur galėsi
te smagiai pasiszokti ir linksmai laiką 
praleisti, ir neužmirszkit kad į tą pusę 
važiuodami sveczlai neturėsit jokio var
go su karu, neteip kaip į kitas dalis, nes 
tę negalima karų sulaukti, ir sulaukę 
karų nCra kur atsisėsti, o szitais karais 
važiuosit kaip ponai. Paimkit Archer 
Limits karą ir važiuokit kol sustos, pas
kui Chicago-Joliet karu iki pat daržui.

Pirmas Didelis Piknikas!
Parengtas per storone Draugystes szv. 

Benedikto, atsibus NedOlioj 24 dieną 
Liepos 1910 m. Schends Park ant Mil
waukee ave, Kenosha, Wis. Pisnikas 
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. 
Užpraszo szirdingai, KOMITETAS.

Ura visi ant J O-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 lietuvaitėm dykai. Nes tai bus pui
kiausias 10 metinis piknikas, grajįs pui
kiausia muzyke prie kurios galėsite la
bai linksmai pasiszokt ir kitoniszkų vi
sokių puikiausių zobovų kokių dar ne
buvo hei ant jokio pikniko, galėsite pui
kiai pasivaikszczioti po puikiausią girią 
palei tekantį czystą vandenį upes, atsi- 
kvOpuosite czystu Ir tyru oru.

SZITAI DOVANOS. Vaikinas kuris 
atsižymOs 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 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant szito 
iszkilmingo pikniko, o svecziai busite 
kuopuikiausiai priimti. Su godone,

(29) KOMITETAS.

Antras Didelis Pikninkas!
Parengė Dr-ste Szv. Mykolo Ark. II. 

NedOlioj. 24 d. Liepos (July), 1910 m. 
Pulaskio darže, Craigan, III. Piknin- 
kas prasidės 9 vai. ryto. Inžanga vyrui 
su mote re 25c.

Davažiuoti galima Grand Ave. karais 
iki galui, o paskui du blokai pešti. Visi 
karai transferuoja ant Grand A ve. karų 
už tą patį nikelį.

Visi žino gana gerai kad ką Szv. My
kolo Ark. dr-ste daro, tai visada padaro 
gerai. Taigi ir kviecziame visus atsilan
kyti ant szito pikninko ir užtikriname 
kad visi važiuosite namo pilnai užganė
dinti, nes tę bus viskas kas tiktai reika
linga del pasilinksminimo: didelis dar
žas, skanus gOrymai, gardus užkandžiai, 
kvepenti cigarai, gražios merginos, dai
lus vaikinai,geri lietuviszki muzikantai 
ir telp visokių zobovų, ypatingai jau
niems bus gera proga pasirinkti sau gy
venimo draugų.

Su pagarba
RENGIMO KOMITETAS.

KATALIKAS

Didelis Metinis Pikninkas
Parengtas Dr-ates Szv. Petro ir Povylo 

atalbus NedOlioje, 24 d. Liepos, 1910. 
Calumet Grove, Blue Island, 111. Prasi
dės 9 vai. iaz ryto ir traukais per naktį. 
Inžengą 25c porai.

PASARGA:—Važiuodami imkit S. 
Halsted 79th St. karus ir važiuokite iki 
79-tal gatvial, o ten Įsilipę paimkite 
Blue Island karus, kurie davež iki dar
žui.

Koskaitlingiausiai užpraszome visus 
senus ir jaunus lietuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant mųsų Iszkilmingo Pik
ninko, ant kurio grajya muziko net isz 
Prancuziįos; Alus bue isz Pruaų, o Ciga
rai bus toki, kokių dar ne vienas nerū
kote. Todel-gi nepamirszkite szios pro
gos atsilankyti į szį puikiausią Calumet 
Daržą, kožnas vienas galės linksmai 
praleisti laiką.

Su guodone 
KOMITETAS.

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

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

Reikalinga mergina ar naszle ne jau
na ant ukes namų apžiūrėjimui; darbas 
lengvas ir ant visados. Atsiszaukite pas: 

P. Mažeika
3315 Auburn Ave. 

Chicago.

Paieszkau szvogerio Jono Budavi- 
cziaus, paeinanezio isz Suvalkų gub. 
Szunskų par. 10 metų Amerikoj. Mel
džiu duoti žinią

Jurgis Vilkevicze
247 Weston Lane, E. End. 

Wilkes-Barre, Pa.

.isz Petras Marcziulinas paieszkau sa
vo tikro brolio Franclszkaus Marcziuli- 
no, paeinanezio Suvalkų gub. Marijam
polės pavieto gm. Balbieriszkio kaimo 
Putresziu, nežinau ar jisai kur gyvas 
yra ar ne, jisai pats ar kas kitas žinote 
labai meldžiu malonėkite suteikti 
po antraszu

Petras Marcziulinas
428 Yew Way

Braddock, Pa.

Paieszkau savo skrynios, kur yra siu
vama maszina. Važiavau su vienu drau
gu isz krajaus ir sukeitGm skrynias. 
Meldžiu duoti žinią ant adreso:

Vladislovas Miknius
4410 Hermitage ave.. 

Chicago.(32)

Paieszkau savo brolio Stanislovo La
banausko. Pirma gyveno Newark, N. J., 
paskui iszvažiavo j Grand Rapids, Mich. 
Meldžiu duoti žinią

Mrs. Alena Stanislovaltiene 
118 Adams Str.

Newark, N. J.

Paieszkau savo brolio Adomo Kaz. 
Bajorūno, paeinanezio isz Kauno gub. 
Panevėžio pav. Baldaikų sodos. Jau 25 
metai Amerikoj, pirma gyveno Chicagoj. 
Meldžiu duoti žinią man

Vi. Bajorūnas
486 Main St., 

Hartford, Conn.

Paieszkau savo draugo Petro Petraus
ko ir Monikos PetrauckaitOs, Kauno gub 
Jurburgo vol. Skersmunes parapijos. 
Meldžiu duot žinią po antraszu

Jurgis Bendziunas
2005 E. Jackson Str.

Springfield, Ill.

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,
3214 So. Morgan St.

Parsiduoda labai pigei buczernO ir 
groserne labai geroj vietoj lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Tas vienas sztoras 
yra ant cielo bloko Ir eina gerai biznis, 
dėlto parduodu, kad turinio Augusto m. 
iszvažiuoti in Lietuvą. Praszom ateiti ir 
persitikrinti szios geros vietos po szi- 
tuom adresu. (30

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

Pardavimui Buczerne ir Groserne, pi
giai, po nr. 1456 S. Canal at.; atėję per
sitikrinsite apie gerumą. Parduodu dėl
to, kad turiu saliuną ir negalių dviejų 
biznių apžiūrėti. (31)

Pigiai ant pardavimo ant 2 lubų me
dinis namas, mūrinis fundamentas 67215 
Oakley Ave., netoli Szv. Kazimiero Vie
nuolyno ant 67-tos ir Rockwell gat.

2 lotai ant 68tos ir Artesian Ave. 
$425.oo.

4 ruimų namas ant 67 Bulvardo 
Claremont Ave.. pigiai už S1550.oo.

Floersch
(32) 6729 Oakley Ave.

SZTORAS ANT RANDOS.
Sena iszdirbta vieta buezernei ir gro- 

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

1957 Canalport Ave.

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

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

Elastiszkos guminės paneziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti 
pagal mierą 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. vakaro, nedėlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažij ir t.t. išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

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

LOT01! LOTDI!

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

Telephone Yards 709

iiw urns
Aptiekorius

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

NAUJI

Arrow
KALNIEČIAI

DEL VASAROS. Gana ankšti dėl išžiuros- 
gana žemi dėl vigados ir yra gana vietos kaklari- 
šiui liuosai trankytis.

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

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

Meldžiu nepamirezkitmano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4513 So. Wood St.. Chicago

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbojas 

visokiu mineraliszku 
gCrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

Antanas Martinkus

JOS. BABTK0WIAK 
I 

Iszdirbejas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoies, ir receptus išpildo kožną va
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas ji, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles įki 
tus miestus.

3315 S, Morgan SI, Chicago, III

STRIPPED

PLORILLARD COMPANY. 
JCRSCY CITY.N.J.

r-

S?.

•

■

Lonllard s
STRIPPED SMOKING

TOBACCO
yra GERIAUSIAS

Del Pypkės arba Sigareto

i

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

SIGARETU POPIEROS DYKAI SU PAKELIU

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

popicrelę

THE AMERICAN

Matymas yra tikėjimas
Mųsų 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- 
puliariSkumą.

Vyrų gatavi siutai $7.50 iki $28.00
Męs teipgi padirbant siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

*18.00 - *40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT

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

LOW! LOW!
NAUJA SUBDIVIZIJA

John M.Tananevicz’s
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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 gatves, 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

%25e2%2596%25a0Z5.fr


VIETINES ŽINIOS
Kobolo

ITONICl

Severos
Gyvybės Balzamą

FOTOGRAFIJAS

Sunaikinti Nervai

•b t ART STVtUg.

-ii ASHLAND AV*.

Uždėta 1886 mPhone Canal 1198

Naujas kunigas

3Yhiteziai Siutus siuvam
Company Orderio.

Vienatinis Lenkiškas Bravoras

Chicago, Ill

deklema

to visko

TELEPHONE YARDS 1186

Gydo Konstypacia, Indigacia, Dispep
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas, 
Szlrdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt. 
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną.NOIt 

tCHUIMl
wrtxoirr 
dsraivm

alcohol» re» era*- 
and Stomach Tablets

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

P. NIEDZWIECKI
J. KOLBUSZ.

J. F. BALCEE, 
fl. NOWAK

Mus Medikališkiis skyrius patarnaus Jums. Kodą dykai

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo

IZD parsiduoda visuose šaitanuose
KODOlO DllterS klauskite jo.

3213 S. Morgan St 
Netoli Šv. Jurgio Baž.,

Tel. Yards 2139

Svarbu Chicagos 
Lietuviams.

Pirk Severos Gyduoles pas savo vietini Aptiekoriu arba, 
pardavėja.

Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Apredalų. 
1853-55 Blue Island Ave., tarpe 18-19 gat. Chicago

Severos Gyduoles sutaisytos pagal užrašus moksle ir patyrimo 
aptiekorystes.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

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

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

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

3149 So. Morgan Street

W.F.SEVEMCO.
, MjMirtsxw n**-“

UHM. '•**-

ilpsta einant senyn, vienok gali savo jėgas užlaikyti 
prašalinti visokias silpnybes senatvės, jei vartosi

IMOBOIOIONIG
MEDICINE CO. W

CHICAGO, ILLS.

visados kenkia sveikatai. Visos 
organizmo dalis kenčia nuo ner
vų stokos. Dėlto turi vartot

>7THEGREAT
WWciG 
‘/REMEDY v
r«MWMS UKCT Kmuncot OMl

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

Laiškus adresuokite:
J. M. Tananeviče, 

3244 So. Morgan St.
Chicago, Ill.

Atsakančiausias

Lietuvis

KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS
1703-1715 80. ASHLAND ATE., Netoli IStos gat.

White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 
arba lietuvis norėdamas uždėti šaitaną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrĮs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu

GERKIT —

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkta 
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patari
mus per laiškus.

3312 So. Hoisted St.,
Telefonas Yards 3162.

BUK VALYVAS!
Vasaros laiku kiekvienas 

turi daboti valyvumą. Reikia 
atsisegiot, kad galėtų išgaruot 
prakaitas. Taipogi reikia ru- 
pinties, kad viduriuose viskas 
butų labai gerai išvalyta, jai- 
gu norime išvengti žarnų ligų. 
Jaigu tik pastebėjai, kad ne
gali gerai eiti lauk, tai "žinok 
kad reikia priimti Trinerio 
American Elixir iš kartaus 
vyno. Jisai išvalys vidurius ir 
sutvarkys virinimo organus 
taip, kad jie veiks kuogeriau- 
šiai. Tų organų nesveikumą 
pirmiausia pažinsi iš to, kad 
kūnas bus nusilpnėjęs, apeti
tas dingęs. Ilgiau nelauk, tuo- 
jaus išgerk Trinerio American 
Elixir’o iš kartaus vyno. Gau
si vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

geriausią alų o busite sveiki.
Bonkinia departamentas 2502 Wallace St.

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL,

Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir

Gvarantuoja visą’savo darbą.

JONAS P. RASHINSKAS
665 W. 18th St,

Netoli Union St.
Chicago, III.

WHITE EAGLE SPECIAL BREW
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

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

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICHOCKI, FR. G0RZYNSK1

Pirma Pagalba
Kad sužeist kūną arba nikstelsi 
koją arba nuo ko kitko sutins ko
kia nors kūno dalis, tai

Sutaiso gromuliavimą, ant kurio pasiremia sveikumas vi
sų vidurių. Sutvirtina visus organus ir prašalina visas 
nereikalingas dalis. Gelbsti gamtai prie švarumo.

Geras daiktas seniems ir silpniems abieju lyčių.

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

puikiausius mųsų pačhį UNION padirbtus Siutus; kas m' 
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.

Severos Aliejus šv. Gothardo
tuojaus tavę pagelbės. Vartotas 
kelis kartus tuojaus viską pagy- 
dis ir padarys tavę normališku. 
Yra visuomeniška namine gyduo
le. Kaina 50c.

kuris sutaisys nervus. Jis patai
so nervus, priduoda energijos, 
lengvą miegą, gydo galvos skau
smą ir abelnai visą nerviškumą.

Kaina §1.00

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Viaus užkalbinimus atlieka kuoveikiauaiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

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

KOBSLO TONIC MEM CO.
2035 So. Baisisi St,, thicm HI

bv. Jurgio K. parapijon, 
kur klebonauja gerb. džiako- 
nas kun. M. Kraučunas, pas
kirta trečias kunigas, nesenai 
įšvęstas, K. Zaikauskas.

n ••»-----

KAZIMIERAS BADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a* 
rielkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
olsterių. Pakelevlngi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuncziu pinigus. 
| visas dalis svieto pigiausiai Ir saugiai.

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

dalyvauti net du choru: para
pijos ir tautiškas. Bet nei vie
nas, nei kitas nėjo dainuoti, 
imta barties už pirmybę. Pas
kiau atsisakė ir kiti kalbėtojai 
pasakyti susirinkusiems keletą 
žodžių. Ir pats programe pa- 
pažymėtas J. Jankauskas ap- 
vaikščiojimo neatidarė. Buvo 
aiškus dėl to susirinkusių ne
užganėdinimas. Vargais nega
lais kun. Skrypko gražiai pa
kalbėjo apie lietuvių senovę ir 
tuo viskas pasibaigė, prasidė
jo šokiai.

Dar niekur nebūta girdėta 
toks tarp lietuvių ir komitetų 
suirimas ir tai dar paskutinėj 
valandoj. Kas kaltas, kad at- 
spaudinta du programai? 
Mums rodos, kad to nesutiki
mo kaltininkas visgi galima 
susekti ir ar šokiuo ar tokiuo 
budu pabausti už sauvališku- 
mą, už tvarkos ardymą, kas 
labai skaudžiai ant mųsų tau
tos atsiliepia.

Tą pačią dieną ir lenkai tu
rėjo apvaikščiojimą, bet ir 
pas juos stygos sutruko jau 
esant visiems darže. Susipešė 
sokolai (sakalai). Mat jie jau 
antri metai, kaip pasidaliję į 
dvi frakciji: viena atsidavus 
Związko konstitucijai ir val
dybai, o antra tam viskam 
priešinga. Kol maršavo gatvė
mis, viskas buvo ramu, bet 
White Sox Parke susiejus im
ta pešties. Tečiau jie šeip taip 
numalšinta ir paskui vistiek 
apvaikščiojimo programas iš
pildyta.

Ot, visur nesusipratimai ir 
gana. Bet vis-gi mums nepri
derėtų lenkų pėdomis sekti.

Pataisymas.
Pereitame “Kataliko” nu- 

meryj buvo minėta Gary, Ind. 
atidarymas naujos svetainės ir 
padaryta klaida svetainės sa
vininko pavardėje, būtent 
reikia skaityti Anta
nas Bankus, bet ne Baupkus.

Geriausias vaistąs

NUO SKILVIO

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafilos szv. Stanislovo iszgydijtas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą

500 metų sukaktuvių pa
minėjimas.

Chicagos lietuviai apvaiks- 
čiojimais paminėjo 500 metų 
kovos ties Žalgiriais su
kaktuves Liepos 17 dieną. Iš- 
pradžios buvo rengiama visų 
lietuvių vienas apvaiksčioji- 
mas, bet paskiau lietuvių vie
nybė plyšo ir tos sukaktuvės 
apvaikščiota dvejose vietose: 
ant Bridgeport© ir ant Town 
of Lake.

Apvaiksčiojimas ant Brid
geporto prasidėjo 3 valandą 
po pietų. Kelios draugystės 
in corpore su savo veluvomis 
ir benu iš sv. Jurgio parapijos 
mokyklos mmaršavo į daržą 
Mark White Square ir tenai 
aplink pastatytą tam tikrą 
platformą sustojo. Ant plat
formos susirinko kalbėtojai ir 
sv. Jurgio parapijos choras, 
vietinio vargonininko diriguo
jamas. Apart maršavusių 
draugysčių sepjau lietuvių mi
nios susirinko, apskaitoma ant 
kelių tūkstančių. Vieni susė
do ant pataisytų suolų, o kiti 
stovėjo.

Ap vaikščiojimą atidarė
gerb. džiakonas kun. M. Krau
čunas, atkalbėdamas maldą, ir 
pakviezdamas p. A. Bijanską 
į apvaiksčiojimo vedėjus. 
Prakalbėjus p. A. Bijanskui 
apie apvaiksčiojimo tikslą ir 
gražų užsilaikymą, kalbėjo K. 
Šatkus žpie lietuvių senovę ir 
P. Mažeika apie D. L. K. Vy
tautą, ragindamas lietuvius 
sekti to didvyrio pėdomis ir 
p. A. Stefanavičia. Tarpais 
dainavo choras. Po to atkako 
Illinois valstybės gubernato
rius Hon. Deneen su pavieto 
komisijonierium p. J. J. Elias. 
Pastarasis susirinkusiems per
statė gubernatorių ir guberna
torius paskui kalbėjo apie lie
tuvių pilietiškumą. Gausus 
rankų plojimas paliudijo, kad 
gubernatoriaus kalba visiems 
patiko. Paskiau dar choras 

iinavo himną ir viskas gra- 
pasibaigė.

Pasibaigus kalboms ir išly
dėjus iš daržo gubernatorių, 
marsavusios draugystės vėl in 
corpore su muzika sugrįžo sv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
svetainėn ir tenai prasidėjo šo
kiai. Labai gražiai, be svaigi
nančių gerymų pasilinksminta 
ir tuo viskas pasibaigė.

Visas apvaiksčiojimas atsi
buvo ramiai, pavyzdingai ir 
visi jautėsi visiškai užganė
dintais.

Bet tuo tarpu toksai pats ir 
tuo pačiu laiku apvaiksčioji- 
mas ne labai kaip pavyko ant 
Town of Lake. Tiesa, tenai 
gatvėmis maršavimas buvo į- 
spudingas. Tenai dalyvavo 
ėjime net 11 lietuviškų drau
gysčių. Pirmiausiai ant balto 
žirgo jojo kariškai apsitaisęs 
D. L. K. Vytautas (P. Baltu
tis) su 6 savo oficierais ir ėjo 
4 pėstininkai, apsitaisę meško
mis (kailiais). Marsavime ypa
tingai atsižymėjo moterų Šv. 
Agotos draugystė. Ši draugy
stė nesenai įkurta, tečiau jau 
turi pervirš 60 sąnarių, beveik 
visos apvaikščiojime dalyvavo 
ir maršavo drauge su kitomis 
draugystėmis.

Pasibaigus marsavimui, vi
sos draugystės suėjo Columbia 
salėn (kertė 48-tos ir Paulina 
gatvių), kur buvo parengta 
prakalbos, dainos ir 
cijos.

Bet ant nelaimės 
nebuvo, viskas iširo. Tik vie
nas kun. Skrypko pakalbėjo 
ir su tuom viskas užsibaigė. 
Kame-gi priežastis to viso? 
Einant žmonėms svetainėn im
ta jiems dalyti dviejų rusiu 
programai: vienas toks, kitas 
kitoks. Nežinota tat, kurio 
programo laikyties. Turėjo
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