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Rusija.
Žydų persekiojimas.

Žydų ištrėmimas iš Kijevo 
tęsiasi toliau. Kasdie iš mie
sto ir priemiesčių išvaroma po 
45 asmenis. Nuo Liepos 1 lig 
15 d. ištremta iš Kijevo 497 
pirmosios metodos budu, ty. 
liepta jiems tuojau, be jokio 
pasiteisinimo, išsinešti. Tuo 
pačiu laiku 1212 žydų ištrem
ta antrosios metodos budu, ty. 
leista jiems atlikti ir sutvar
kyti savo privatiškus reikalus.

Skaitlinguose atsitikimuose 
tvienok pastaroji metodą pasi
rodė nepasekminga, kadangi 
žydai, priklausanti tai kate
gorijai, grįštanti atgal į mie
stą, praslinkus kelioms die
noms. Laike 12 minėtų dienų 
ištremta 165 žydai iš Solomen- 
kos ir 151 iš Domievkos.

Nuo Gegužio 14 dienos, 
kuomet išleista caro priesa
kas, liepiantis žydams .’šsine- 
šinti iš distriktų, kuriuose jie 
neturį teisių gyventi, iš Kije
vo, Solomenkos ir Domievkos 
išvaryta 3.011 asmenų pirmo
sios metodos budu ir 3.652 — 
antrosios metodos budu.

Leista mieste ir visame di- 
strikte apsigyventi žydams, 
baigusiems aukštesnius mok
slus, arba baigusiems amato 
mokyklas ir tiems, kurie savo 
pramone atneša miestui ir val
džiai naudą. Kuomet tos pri
vilegijos apskelbta, iš vieno 
Kijevo net 17.000 žydų pada
vę prašymus, perstatydami sa
vo mokslo liudijimus. Tečiau 
paskiau išeita eikštėn, kad jų 
daugumas turi netikrus liudi
jimus ir liepta tokiems nešin- 
ties, kur akįs mato. Daug žy
dų patraukiama teisman už 
tas ir kitokias suktybes ir, jei 
atrandami kaltais, tuojau jų 
turtai konfiskuojami, o jie be 
nieko ištremiami.

Karščiausias antisemitas ne
gali pagirti Rusijos valdžios 
už tokį pasielgimą su žydais, 
bet vertus kitaip, ir tie patįs 
persekiojami yra daug prisi
tarnavę, kad juos vis labiau 
imtų nagan biurokratija. Kas 
pažįsta žydų suktybes ir ne
teisybes, tasai jų visai nesi
gailės. kad jiems nūnai atsiei
na kauties patiems su savimi. 
Juk ar ne žydai dabartinę 
Lietuvą nualino, ar ne žydai 
Lietuvoje praplatino girtuo
klystę ir vargus ?

Durnos posėdžiai pertraukta.
Rusijos Durnos posėdžiai 

jau pertraukta, bet Valstybės 
Taryba dar darbuojasi. Trum
pu laiku pasirodysiąs caro 
ukazas, pertraukiantis Durnos 
ir Tarybos posėdžius, bet jau 
Durna posėdžius pertraukus, 
nelaukiant nei ukazo.

Kuomet Rusijoje įvesta taip 
vadinama ‘‘konstitucija’, tai 
jau trečioji Durna tenai dar
buojasi. Pirmoji ir antroji 
Durna nebuvo valdžiai prie
lanki, nenorėjo jos klausyti, 
tatai tos Durnos išvaikyta, pa-

aršinta rinkimų metodą ir tre- 
čion Dūmon papuolė iš dalies 
tik vieni caro ir stačiatikybės 
ramsčiai, kurie taip šoko, kaip 
valdžia griežė.

Ir taip su dabartine Durna 
ir buvo. Trečioji Durna nega
li pasigirti savo veiklumu ir 
darbais, bet kad atlikus di
džiausias niekšystes, tatai nie
kas negali užginčyti. Tarp tų 
niekšysčių — tai Suomijos ga
lutinas pavergimas po caro 
letena. Suomijos ainių ainiai 
keiks tuos satrapus, kurie 
jiems išplėšė paskutinę laisvę, 
kurie juos pavergė ir liepė 
prilaikyti griūvantį caro-bu- 
delio sostą.

Juodašimtis visais neapken
čiamas.

Puriškevičius prašė telegra
ma vieno kurorto savininko 
prirengti jam du kambariu, 
nes jis manąs ten apsigyventi. 
Savininkas taipgi telegrama 
atsakė, jog jo nuomone, Pur. 
nervuotas žmogus ir jo buvi
mas ligonbutyje galės būti 
kenksmingu kitiems ligo
niams. Ant to Pur. atsakė: 
“Neesmiu beprotis, ieškau at- 
silsi o, užteks ir dviejų kamba
rių”. Kurorto savininkas, ne
norėdamas susilaukti tokį sve
čią, pranešė laišku Puriškevi- 
čiui, jog daktaras prižiūrįs li- 
gonbutį žydas. “Žydais nepa- 
baidysi; panorėsiu — nuva
žiuosiu” — atsakė Puriškevi
čius. Bet vis-gi neatvažiavo. 
Savininkas labai linksmas.

Suomių dainų šventė.
Birželio 23 d. š. m. Terio- 

kuose (Suomija) švenčiama 
buvo suomių tautos šventė — 
dainų šventė. Žmonių susirin
ko tūkstančiai, suvažiavo iš 
visų Suomijos kraštų daini
ninkų chorai. Šventę pradėjo 
tikybinių giesmių giedojimu, 
po to buvo užtrauktas suomii| 
tautos himnas, pagaliaus korė- 
lų seneliai dainavo korelųdai
nas, buvo sakomos suomių po
etų dainos ir antgalo suvieny
ti chorai parodė susirinku
siems tautos dainų gražumą.

Kaizeris atakuojamas.
Dar nelabai senai Vokieti

joje buvo draudžiama kaizeris 
kritikuoti ir jo kritikavimas 
už aršiausius daiktus buvo pa
skaitoma prie didžiausiųjų 
piktadarybių, redaktoriai ir 
raštininkai buvo baudžiami 
kalėjimu. Tečiau pastaraisiais 
laikais jau už tai raštininkai 
nebaudžiama ir šiandie kaize
riui pliekiama iš visų pusių.

Šitai antisemitų dienraštis 
“Hammer” kritikuoja Vilių, 
kad jis perdaug bičiuoliaująs 
su žydais, kad turtingus žy
dus bankeriūs ir pirklius Vi
lius jų namuose aplankąs. 
Dienraštis sako, jei ciesorius 
neperstosiąs panašiai elgties, 
tatai Prūsų senoji bajorija 
imsianti ciesoriaus rumus boi
kotuoti.

Kitas vėl dienraštis “Welt 
am Montag” atakuoja kaizerį 
už tai, kad jis norįs būti vy
riausiuoju armijos vadu, nors 
tame dalyke neturįs jokio ga
bumo. Tasai dienraštis kaip 
ant didesnio piktumo atkarto
ja Franci jos generolo Bounal 
sekančius žodžius: “Kuomet- 
kiltų Francijos su Vokietija 
karas, jisai franeuzams butų 
laimingas, jei ciesorius Vilius 
pats save padarytų vyriau
siuoju savo armijos vadu.”

Laikraštis vėl “Koenigsber- 
ger Vikzeitung” užsipuola ant 
parlamento už padidinimą al
gos ciesoriui, tvirtindamas, 
kad Vilius pats privaląs ru- 
pinties ir duoti užlaikymą sa
vo sunams ir tas dalykas ne
turi rūpėti viešpatystei.

Laikai keičiasi...

Norima palengvinti kali
niams Anglijoje.

Parlamento žemesniame Bu
te Liepos 20 dieną vakare na
minių reikalų ministeris Chur
chill nupiešė užmanytą kalėji
mų sistemo reformą Anglijo
je, kurią tai reformą dalimis 
įvesiąs pats parlamentas, o 
dalimis puti kalėjimų admini
stracija.,.

Ministeris Churchill karšto
je prakalboje, kuri parlamen
te pagimdžius didelį įspūdį, 
pranešė, kad jis padėsiąs vi
sas pastangas, idant su krimi
nalistais žmoniškiau butų ap
sieinama, idant jie nebūtų tiek 
daug kankinami. Norima, 
kad nubau tiems pabaudomis 
butų palengvinta pabaudų iš
mokėjimas dalimis, bet ne 
siunčiama tuojau į kalėjimus, 
delbi apkaltintojo neišsigalė- 
jimo; jauniems prasikaltė
liams norima inkurti tam ti
kri kalėjimai, su sava disci
plina ir pataisymo metodomis; 
norima taippat politiškiems 
suteikti nekurias privilegijas, 
būtent knygų skaitymą, atsa- 
kantesnį valgį ir tt.

Butų geriau, kad ministeris 
tankiau rūpintųsi žmonių bū
vio pagerinimu, o tuokart gal 
nereikėtų smagenų sukti apie 
kalėjimų ten visokius siste- 
mus. Juk kalėjimus gimdo 
tankiausiai žmonių skurdas ir 
vargas.

Honduras’e revoliucija.
Revoliucijos veluva iškelta 

tomis dienomis respublikoj 
Honduras, Vidurinėj Ameri
koj, kaip tik gulinčioj šalę 
Nicaragua. Washington© už
sienio reikalų departamentas 
gavęs depešą iš respublikos 
Honduras sostainės Tegacigal- 
pa su pranešimu, kad revoliu
cionieriai sukėlę maištą mie
stelyj Ceiba, gulinčiame ant 
Atlantiko kranto, ir kad į te
nai jau išsiųsta valdiškoji ka
riuomenė.
^Sitos revoliucijos užduotim 
— sagrąžinti valdžią buvu
siam prezidentui Manueliui 
Bonilla, kuris ištremtas į an
gliškas kolionijas. Tie Ceiba 
maištai — tai pradžia ilgos 
kovos, prie kurios ilgi laikai 
rengtasi ir valdžios nepatėmy- 
ta.

Washingtone bijoma, idant I 
m. Ceiba Jungtinių Valstybių ! 
konsulis neatsirastų pavojuje, 
tatai liepta skraiduoliui “Ta
coma” tuojau iš uosto Blue- 
fields (Nicaragua) plaukti į 
Ceiba pakraščius ir, atsiėjus 
reikalui, išleisti ant kranto 
jūreivius.

Revoliucijonieriai visus sau 
ginklus ir amuniciją parsi
traukę iš Jungtinių Valstybių. 
Iš New Orleano pranešama: 
Pastaraisiais laikais daug 
amunicijos ir ginklų Ameri
kos pirkliai į Honduras nu
siuntę.

Cliinų protestas.
Pranašaujant Chinų val

džios greitą atsakymą ant at
siųsto rusų-japoniško komuni
kato Mandžiurijos reikale, 
Chinų laikraštija vienodai ra
šo, kad Chinai aštriai užpro
testuosią prieš tų dviejų vieš 
patyečių kombinaciją, kuriaja 
norima paglemžti visą Man- 
džiuriją.

Laikraštija be to išrodo, 
kad Naujoji Rusijos su Japo
nija sutartis daugiausiai at 
kreipta prieš Jungtines Vai 
stybes ir Vokietiją, taip gerai, 
kaip ir pries^neijs Chinns, 
kad Tolimuose' Rytuose pa
naikinus minėtų Viešpatysčių 
visokią intekmę. Užpakalyj 
Rusijos ir Japonijos stovi An
glija, kurios tikslu — uždary
ti Mandžiurijoje amerikonams 
visokią prieigą ir sutaisyti 
tvirtą sandorą prieš Vokietiją 
Azijoj. Chinams daugiau nie
ko nelieka, kaip tik glausties 
dabai1 prie Amerikos ir Vo
kietijos.

Už tas kombinacijas dau
giausiai kaltinama Japonija, 
kuri sulaužius slaptą sutartį, 
seniau padarytą su Chinais.

M o ros u sukilimai ant 
Filipinų.

Iš Manilos andai telegra- 
mais pranešta, kad Filipinų 
salų vidurinių reikalų mini
steris (Amerikos įgaliotinis), 
Dean C. Worcester, užpultas 
ant salos Palavan tenaitiniais 
gyventojais morosais ir kaip 
tik nuo mirties išsigelbėjąs 
ir tai dėkui savo sargybos 
protų blaivumui. Į užpuolu
sius morosus ministerio sargy
ba paleido kelis šuvius ir jų 
tris ant vietos užmušė.

Ministeris Worcester apva
žinėjo salą ir dalyvavo net tos 
salos naujo gabernatoriaus in- 
stalacijoj.

Morosų gauja, išgirdus apie 
ministerio ten atsilankymą, 
nusprendė jį nužudyti. Tatai 
apsiginklavę ir palei vieną 
vieškelį pasislėpę. Keliaujan
ti amerikonai išnetyčių užpul
ta. Kapitonas kaip tik laiku 
suspėjęs liepti sargybai (ka
reiviams) šauti. Paleidus ke
lis šuvius trįs morosai kritę 
ant vietos, keli sužeista, o li
kusieji pasprudę.

Francijoje pereitą nedėlią 
sustraikavo visų gelžkelių dar
bininkai ir ant visų linijų 
traukiniai sustoję. Nekuriose 
vietose straikerių vietas užė
mus kariuomenė.

MIŠKŲ GAISRAI WISCONSINE.
Miškų gaisrai valstybėje Wisconsin šiais metais daro baisiausius išnaikinimus. Andai sudegę keturi 

miesteliai. Milijonai pėdų apdirbto medžio nuėjo durnais. Iliustracija perstato, kaip žmonės kovoja 
miškuose su liepsnomis.

Iš Viso Pasaulio.
Anglijos karaliaus Jurgio 

vainikavimas atsibusiąs Birže
lio 22 d. 1911 metais. Seniau 
buvo pranešta, kad tasai vai
nikavimas atsibusiąs Gegužyj.

*

Nekuriose Kanados vietose 
labai siaučianti miškų gaisrai, 
kurie ligšiol padarę milijonus 
nuostolių, nes apart miškų, 
sunaikinta daug ūkininkų tro
besių ir mažesnių miestelių.

*

Iš respublikos Nicaragua 
pranešama, kad tenaitinis pre 
zidentas Madriz pasakęs vi
sus suimtus revoliucijonierius 
nubausti mirtimi. Tarp kali
nių esama kelių amerikonų 
ir europėnų.

*

Peterburgo mieste ir guber
nijoj panaikinta nepaprastos 
apsaugos padėjimas, bet nuo 
Rugsėjo 17 dienos bus įvesta 
sudrutintos apsaugos padėji
mas. Regis, carui gyventi vis 
dar pavojinga.

*
Rostove ant Dono cholera 

susirgo 1.255 žmonės ir jų ke
li šimtai numirė. Rusijoje 
draudžiama laikraščiams pla
čiau rašyti apie cholerą ir 
skelbti teisingas žinias. Rusi
joj cholera platinasi.

*

Norfolk, Va. Amerikoje, 
tvirtovėje Monroe andai vieną 
dieną šaudė artileristai iš sun
kiųjų kanuolių. Prieš šausiant 
viena kanuolių plyšus ir 11 

artileristų ant vietos užmušus, 
o kelis mirtinai sužeidus.

*

Pereitos pėtnyčios vakare 
m. Barcelona iš revolverio su
žeista Ispanijos buvusia pre
mjeras, garsus Ferrero sušau
dyme, senor Antonio Maura. 
Sužeista ant gelžkelio stoties 
11 vai. vak. Zmogžudis suim
tas.

TV

Iš Vokietijos rašoma, kad 
tenaitiniai fabrikai nesuspė
janti atlikti darbus su šaudy
klėmis ir kanuolėmis. Ant tų 
ginklų reikalavimų tiek daug 
esą priversta, kad negalį su
spėti apsidirbti. Fabrikams 
tat piutis.

*

Puerto Plato (San Domin
go) pastaraisiais laikais ėmę 
prapuldinėti vienuolių Domi
nikonų mokomi vaikai. Nu
žiūrėta vaikų vagime viena 
sena moteriškė ir areštuota. 
Paskiau ji prisipažinus, kad 
vaikus vogus, žudžius ir juos 
valgius.

*
Iš Madrido rašoma, kad 

Valladolide susekta anarchis
tų suokalbis prieš karalių Al
fonsą. Per tą miestą turėjęs 
keliauti karalius ir norėta jis 
nužudyti. Policija areštavus 
vieną anarchistą ir pas jį ra
dus suokalbio aktus.

*
Friedrichshafene grafo Zep- 

pelino styrinių orlaivių dirb
tuvės išlėkę oran, plyšus gazo 
milžiniškiems kubilams. Ma- 
terijališki nuostoliai dideli, 9 
darbininkai sunkiai sužeista. 

Vienas automatiškas katilas 
trukęs ir nuo to pasidaręs vi
sas smarkus plyšimas. Gr. 
Zeppelinui nekaip sekasi su 
jo oralaiviais.

*

Liepos 27 dieną, vienerių 
metų sukaktuvėse, Ispanijos 
provincijoj Barcelona laukia
ma išsiveržimo naujos revoliu
cijos. Valdžia kloja visas sa
vo pastangas prie to neprileis
ti, iš kitur į tenai gabenama 
kariuomenė, vienuolijos taiso 
kuostoriausius ir augščiausius 
murus, idant, atsitikus reika
lui, butų galima kiek nors 
prieš užpuolikus atsispirti.

*

Ispanijos mieste Barcelonoj 
perkūnas trenkęs įstyrinį ora- 
laivį, kuriuom skrajojęs ne- 
koksai aviatorius Ehrman. 
Vienok iš to atsitikimo avia
torius išėjęs sveikas. Kuomet 
jis su oralaiviu pasikėlęs ir ė 
męs nardyti, trenkęs perkūnas 
ir visas oralaivis užsiliepsno
jęs, o paskui kritęs it akmuo 
žemyn. Stebuklingu budu a- 
viatorius išlikęs.

*
Londone, d-ro Crippen ap

gyventuose namuose atrasta 
lavonas vienos moteriškės, ku
ris rusyj išgulėjęs jau kelius 
mėnesius. Kadangi dr. Crip
pen buvo prasišalinęs, tatai 
policija nusprendžiu?, jog ta
sai lavonas esą ne kas kitas, 
kaip tik dr. Crippen nužudy
toji žmona, amerikone Belą 
Elmer. Tuo tarpu kelinta sa
vaitė paties daktaro policija 
visame sviete nesuranda. Sa
koma, jis žmoną nužudęs ir 
pabėgęs su savo stenografiste.
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valstybėje Arizona išpuolė 
lietus, bet lietaus banga bu
vus tokia didelė, kad upė San 
Pedro išsiliejus ir patvinę vi-

Nesenai suetraikavo trįs tū
kstančiai darbininkų, dirban
čių gelžkelio Illinois Central 
kompanijai. Tai paprasti dar
bininkai. Jie tiesė bėgius tarp 
Cairo ir Louisville. Gavo die
noje $1.25, o reikalavo $1.50. 
Ir tas jiems atsakyta.

Valdžios advokatai cukraus 
trusto byloje už apgavystes 
gavę $433.700 už savo pastan
gas. Žinomas dalykas, kad 
tas aukštas lėšas turėjo apmo
kėti patsai trustas.

ką užlaikymą. Mat tenai mer
ginos taip daug atpratusios 
nuo naminių darbų, kad beve
lijančios dirbti dirbtuvėse ir 
krautuvėse.

Vagis, kuris pirm 16 metų 
pavogė nekokio Cavern iš 
Washington, D. C. tuziną viš
tų, andai tokių vištų nuskriau
stajam nusiuntęs net dvi klėt- 
kas ir parašęs laišką, kad jam 
atiduodąs “paskolintas” pirm 
16 metų vištas.

vynę žmogelis: rengė lietuvių 
vakarus, darbavosi “Saulės” 
skyriaus skaitykloje ir t.t. Pa
liko jis gerą mums atmintį.

Tautietis.

Kanadoj ant gelžkelių lini
jų Grand Trunk ir Central 
Vermont sustraikavę visi dar
bininkai. Paskui juos seka ir 
visų kitų linijų darbininkai, 
kaip tai Wabash, Delaware 
and Hudson. Naujoj Anglijoj 
vietomis traukiniai nebėgioja. 
Kompanijos ieško straiklau- 
žiu. Tasai straikas paraližuo- 
ja komunikaciją netik Kana
doj, bet ir Jungtinėse Valsty
bėse. Straikas rengiama ir ant 
Pennsylvanijos linijos.

Mųsų apylinkėje šiemet vi 
sai netikę javai, dėlto, kad la 
bai jau senai lietus buvo, ( 
nuo Birželio 6 d. kaip užstojc 
šaltos dienos, tai nusalo bul 
vės ir agurkai.

Aft. Dube.

SKUODAS.
(Telšių ap.).

3 d. Birželio, Skuodą ir jo 
apylinkę ištiko baisi nelaimė. 
Po kelių savaičių didžiausių 
kaitrų minėtąją dieną aplan
kė perkūnija su ledais, sumai
šė su žeme rugius, vasarojus ir 
daržus; vaisinių medžių sod
nai beveik dyki paliko, nes 
ledai numušė kuone visus vai
sius. Labiausia nukentėjo 
Skuodo miestelėnai ūkininkai,

MARIJAMPOLĖ.
Pas mus jau pasibaigė mok

slo metas. Gimnazistų egzami
nai buvo nepersunkųs. Sun
kus buvo tik pašaliniams, iš 4 
klesų išlaikė tik 2 (abu lietu
viu). Daugiausia skerdė nese
nai atvažiavęs lotinų kalbos 
mokytojas Kaufman.

Šiemet vyrų gimnaziją išėjo

New Yorke susiorganizavus 
lyga prieš cigaretų rūkymą, 
kurion įeina vienos... moterįs. 
Toji lyga sutverta speci jališ- 
kai prieš moterie, nes aukšte
snių sluoksnių tos dykaduo- 

ėmusios perdaug

knygos pasirodė: Aišbės Ele
mentorius, Mikolainio Pradi
nė Aritmetika, Baltrušaičio 
Viešp. Jėzaus gyvenimas, Bu- 
cherio Spėka ir Medega, Bal
tramiejaus Naktis, Vilius Tell, 
Mikolainio Naujas būdas iš
mokti rašyti, ir t. t. Visas 
jas dabar šnipai cenzuruos; 
beneras Aritmetikoje kurios 
skaitlinės revoliucijoniškai 
parašytos.

ROKIŠKIS.
(Ežerėnų ap.).

Birželio 5 d. Sniegiųsodžiu
je užmušė brolis brolį ir sūnų. 
Muštynės kilo už žemę. Tėvas 
padalijo duotąją žemę visiems 
sunarna lygiai, bet pirktąją 
užrašė vienam, o vienok ir tą 
broliai buvo lygiai tarp savęs 
pasidalyję. Dabar tasai per 
kovą norėjo ją atsiimti iš kitų 
ir įniko mušties. Kiti broliai 
užmušė jį ir jo sūnų; taippat 
pridaužė pačią ir kitus vaikus.

TRAUPIS.
(Ukm. ap.).

Jonas Kašneriaučius, Siesi
kų dvaro užveizda, betarnau
damas Traupio dvare, savo 
gabumu susitaupė nemažą 
krūvelę pinigų. Dabar jis su
manė Žiurlių sodžiuje mūryti 
garo malūną. Džiaugias trau- 
piečiai, kad turės arti malūną 
ir kad nereikės taip toli važi
nėti, kaip Raguvon ir Troš- 
kunuosna. Būdavo žmonelės 
ir arklius prikankina ir patįs 
prisikamuoja, belaukdami, 
•nuvažiavę malunan, kokias 
dvi, tris dienas, kolei jų grū
dus sumals. Iš džiaugsmo 
traupiečiai supuolė per dvi 
dieni p. Kašneriaučiui talkon 
plytų vežti. K. turi savo ply
tinę ir žemės sklypą. Darbi
ninkai vėl džiaugias, jog turės 
gerą sau uždarbį. Malūnas 
žadama per vasarą pastatyti.

Antrą dieną Sekminių 
Traupio klebonas prileido prie 
pirmos komunijos mažus vai
kelius. Pasakė jiems gražų 
pamokslą taip, kad net ir ne 
vienam dideliam ašarą išspau
dė. Jis juos pats ir prie išpa
žinties priruošė ir bemokinda
mas katekizmo, mokino ir

Valstybių prekių pasiųsta už 
$380.415.159, ty. $25.400.000 
daugiau nei pernai metais tuo 
pačiu laiku. Iš Francijos-gi 
prekių partraukta už $431.- 
787.706, arba $9.600.000 dau
giau nei kuomet nors pirmiau.

Pensija už 13 vaikų.
Pensacola, Fla. Nekokia 

moterystė Borbein šiame mie
ste, susišliubavus pirm 19 me
tų, turi 13 vaikų, kurių trįs 
poros yra dvinučiai. Visi vai
kai gyvi ir sveiki. Motina tu
rinti 35 metus. Florida gu
bernatorius nusiuntęs Borbei- 
name dovanų sidabrinį šauk
štą su valstybės herbu ir norįs 
įnešti legislaturon projektą, 
idant tų 'vaikų gimdytojam 
butų paskirta pensija.

Uolos sumalė traukinį.
Haversville, Ky. Kuomet 

pasažierinis traukinis linijos 
Louisville & St. Louis bėgo 
šalia aukšto kalno netoli šio 
miestelio, staiga ant traukinio 
nuslydo žemė su uolomis. Lo
komotyvo kurentojas žuvo 
ant vietos, o keliauninkai la
bai sukrėsti. Kitokių nelai
mių su žmonėmis nebuvo, nors 
visi vagonai nuo bėgių nusiri
tę, apart poros Pullmano va
gonų.

Trūksta tarnaičių.
Augusta, Me. Valstybės 

Maine piliečiai skelbia, kad 
jiems ten reikalinga į 10.000 
mergaičių namų darbams. Ža
dama mokėti savaitėje nuo 
$3.00 lig $6.00 ir duoti visiš-

N ew Y orke teismai nuspren ■ 
dę, kad kas eina į laižybas ir 
pralošia, nėra priverstas išmo
kėti suderėtos sumos išlošian- 
čiam, nes pastarasis pralošėjo 
negalįs už tai patraukti tei
sman. Mat, nesenai keli nige- 
riai su vienu baltu žmogum 
sukirto į laižybas už kumšti
ninkus ir baltasis, kaip žino
ma, pralošė. Nigeriui jį ap
skundė ir teismas nusprendė, 
kas viršui pasakyta.

sos apylinkės. Sausuma lig- 
šiol tenai sunaikinus visokius 
augalus ir visur laukai pavir
tę į nuogus tyrynus.

Cleveland, O. Katalikiš
kame savaitrašty] “Catholic 
Universe”, šiame mieste išei
nančiame, redakcija inžangi- 

užsipuola 
peikia tuos 

žmones, kurie nori skraidžioti 
oru. Straipsnio autorius sako, 
kad Dievas nenorįs,\ idant 
žmonės, kaip paukščiai^ skra-

PAPILE.
(Šiaulių ap.).

Ištikrųjų, Lietuvoje išeivys- 
tė baisiai, kaip kokia liga, 
prasiplatinusi. Žmonės seni ir 
jauni daugiausiai važiuoja 
nieko nežiūrėdami ir nepagal
vodami apie tai, koks ten juob 
sutiks likimas. Daugiausiai 
bėga mųsų vyrukai nuo ka
riuomenės; tas tik eina tar
nauti kariuomenėn, kuris ne
turi pinigų keliui, arba kuris 
negali išsisukti. Tevirst mųsų 
tėvynė gaus vardą tokį: “Ša
lis senių, lošų ir mažų vaikų”. 
Tai ne juokai, gali taip virsti; 
juk ir dabar yra tokių sodžių, 
kur liko beveik vienos bobos, 
seniai ir maži vaikai.

“Vilties” No. 65 Pavenčio 
Špuokas (p. Sivinskis) rašo iš 
Papilės žinutę apie išeivystę; 
tuotarpu pats, nepatekus dar 
tam numeriui į skaitytojų ran
kas, išdrožė Amerikon. O bu
vo labai darbštus ir mylįs tė-

VOLKO VISKAS.
(Gardino gub.).

Gardino gubernijoje šiemet 
javai kur tai blogesni neg 
Kauno gub. Čia lietus, kaip 
ir Kauno gub., pirmą kart ge
rai užlijo tik prieš Sekmines 
petnyčioj ir nuo to laiko už
stojo šaltos dienos. Antrą die
ną Sekminių naktį buvo net 
šalna, kuri sušaldė agurkus, 
bulves ir kitas bailesnes dar 
žoves. Gardino gub. žemė vi
sai smiltino, todėl javai šiemet 
čia visiškai išdegė. Rugius jau 
nupiove, bet be grudų, vasa
rojus taippat sulindo atgal že
mėn. Jau ir taip suskubu
siems baltgudžiams šiemet bus 
dar didesnis skurdas. Čia be
veik kiekviena parapija stato 
sau bažnyčią, nes visos bažny
čios čia sulužę. Neturtingiems 
baltgudžiams labai yra vargu 
pastatyti sau bažnyčią, bet jie, 
būdami labai dievoti, mielu 
noru atiduoda paskutinį skati
ką bažnyčios statymui. Bet 
šiemet, jie sako, to paskutinio 
skatiko jau nebeturėsią, prisi
eisią jiems gal pelai valgyt.

Čia ūkininkai gyvena dau
giausia dideliuose sodžiuose. į 
vienasėdžius nenori dalyties. 
Vienas, kitas sodžius išsidali
jo, bet ten matininkų biškį 
sukta, neteisingai išmatuota 
žemė, todėl dabar net ir bij 
dalyties.

Išdegė Svisločiaus miestelis. 
Sudegė jame cerkvė ir moky
tojų seminarija. Iš didelio 
miestelio bepaliko tik kelioli- 
Ka namu ir bažnyčia, kurią 
vargiai Išgelbėjo, nes aplink 
bažnyčią (visur degė.

į Svirno Žvyne.

PAPILE.
(Šiaulių ap.).

Papilėje Kušmanas, žydas, 
jau nuo 5 metų turi savo tar- 
toką ir šiemet prie to paties 
lokomobilio pritaisė malūną. 
Per tą laiką jau keletas dar
bininkų tapo sužeista; vienok 
jie nuo Kušmano negavo jo
kio atsilyginimo.

Taip Birželio 9 d. malunin- 
ko pagelbininkas Al. Čera- 
pas, einant svankračiui, pali
po uždėti diržo, bet tuotarpu 
tas pats diržas truko ir, užga
vęs jį per veidą, trenkė žemėn. 
Nuo žemės jis atkelta be žado. 
Sunkiai pasirgęs ligonbutyj, 
Birželio 12 d. mirė.

Tautietis.

Birželio 9 d. Daujočių so
džiuje pas ūkininką J. Gaiga
lą baisiai primušė K. Pečiuką. 
Jį primušė visai nekaltai, už 
arklius kad jų nepridabojęs, o 
jie į javus suėję. Parvežtas iš 
Svėdasų gydytojas susiuvo 
jam galvą, bet ar pagys, neži
nia. Tie, kurie jį primušė, bu
vo pasigėrę.

J. Nokutis.

pilekalnius suvis panasųs 
lietuvių padavus.

jotų oru, nes jei Dievas to no
rėtų, butų žmonėms davęs 
sparnus, o tuokart nereikėtų 
dirbti jokių mašinų ir daužyti 
sau galvų.

Regis, skraidžiojimui oru 
priešinasi ne Bažnyčia, bet to 
straipsnio autorius, kuriam 
svieto pažangumas temdo pro
tą. Už tokius atžagareivius 
Bažnyčia visai nėra atsakanti.

Tafto telegramas mikadui,
Beverly, Mass. Preziden

tas Taft andai mušęs telegra
mą Japonijos ciesoriui, išreik
šdamas jam savo širdingiausią 
padėką už svetingą karo mi- 
nisterio Dickinsono m. Tokio 
priėmimą, kuris dabai lanko
si Tolimuose Rytuose. Depe- 
ša skambėjo:

“Beverly, Mass. Liepos 17 
d., 1910. Japonijos Ciesoriui. 
Tokio. Išreiškiu Jųsų Cieso- 
riškai Didybei giliausio pri
pažinimo žodį už širdingą pri 
ėmimą sekretoriaus Dickinso- 
no podraug su jo štabu, vie
šint jam Japonijoje. To priė
mimo apsireiškimai sudrutina 
prietelystės ryšius tarp abiejų 
viešpatysčių. Pasirašė: Willi
am Taft.”
Prekyba su Francija didinasi.

Washington, D. C. Ame 
rikos prekių Francijoje reika
lavimas kasdiena vis didinasi. 
Pastaraisiais keturiais mėne
siais į Franci ją iš Jungtinių

Utenos parapijoj yra visa 
pilekalnių sruoga 3—7 viors- 
tai nuo kits kito. Žymiausieji 
bene bus. 16. U t e n o kal
nas, trilypis “dvaras, bažny
čia ir kapas”), bene tik Uteno 
-Vitėnio pilies^riuvėsiai, nes 
ir vienbalsiai senių pasakoji
mai mini čionai buvus palai
dotą “sidabro grabe didelį po
ną, kunigaikštį”.

17. Pilekalnis ties P a • 
kalniais nepaprasto augš- 
čio, ties Viškėnais, Vazgeliais, 
Vnikutėnai, Kaimynų 
parapijoje: Tauragnų, Kuk
tiškės taippat daugybė pilių 
ir pilelių. Ši apygarda, mato
mai, buvo ypatingai ginkluo
jama. (Utenos bažnyčia staty
ta Vytauto).

18. Ties Stulgių miest., 
Res. ap. Tarų kalnas, Skubur- 
tas ir k.

19. Ties V e i v e r ž ė • 
n a i s taippat pilekalnių bū
rys nuo kits kito netolysai.

20. Daug pilekalnių Eler- 
nos ir Neibaro parapijose ties 
Dinaburgu, itin tyrinėtini 
Neiborno ir Altborno pile- 
kalniai, kurie lietuvių ir da
bar Pilekalniais vadinami, o 
jog lietuvių dar 19 amž. pra
džioje butą daug, liudija Eler- 
nos bažnyčios archivas. Balt- 
gudžių padavimai apie tuos

KRATA.
D-ras J. Šlapelis Birželio 

13 d. parsivežė iš savo knygy
no savo bustan 4 skrynias 
knygų, žinoma neuždraustų. 
Koks šnipas pamatęs, manėsi 
“revoliucijos lizdą” aptikęs, 
tuojau pranešė šnipų skyriui, 
ir tas Birželio 14 d. atsiuntė 
policijos būrį visų namų kra
tytų. Atradę tas keturias 
skrynias (arti 100 pūdų) ir 
nepagalėdami jų visų paimti, 
išsirinko visų knygų po 1 egz., 
išviso 14. Tos “baisiosios”

Narvydžių, Puotkalių, Kulių 
ir Kulalių sodžiai, ir Gramdo 
apylinkė Latvijos pusėje. 
Nuostoliai siekia virš 30.000 
rublių. D. Tr.

12 lietuvių: Brundza, Biels 
kus, Civinskas, Papečkis, Ka
tilius, Klimas, Naujokaitis, 
MilČinskas, Žadeika, Žemaitis, 
Vyšniauskas ir Tekorius.

Breverniutės mergaičių gim
naziją 3 lietuvaitės: M. Drau- 
geliutė, O. Valaičiutė ir M. 
Mačiuliutė.

P. Skruzdė.

AUKSAS LIETUVOJE.
Sferose mųsų miesto me

džiotojų pakėlė sensaciją toks 
atsitikimas: per medžioklę p. 
G. užmušė seną teterviną, vi 
dūriuose kurio apart kelių ak
menukų rasta trupinėlės bliz
gančios naugės; ištyrus tą 
naugę per analizą, atrasta, 
kad tai buvo auksas. Ir da
bar daugelis laužo sau galvas, 
kur tas paukštis galėjo rasti 
tą aukso žvirgždelį? Jis už
mušta Rudnickių smiltynų 
apylinkėje. Kai- kurie žmonės 
jau pavydžia tam nelaimin
gam paukščiui laimės.

(Tąsa).
čiaus už kareivius. Poetus-gi vainikuoja nevystančiais vaini
kais. Mųsų tėvai labiau už viską garbino Dievą, o išreiškimui 
jų tikėjimo, vietoje dejavimo ir baimės, buvo Psalmai ir Ho
sanna! Taip Žydai, kaip ir Grekai troško pastūmėti pasaulį 
pirmyn, į viršų, bet nelaimė! šio pasaulio valdžios skaitė ne
atbūtina savo egzistavimo išlyga karą. Dėlto Rymionįs iškėlė 
savo cezarį aukščiau žmogaus proto, ir net aukščiaus Dievo ir 
matė jame vienatinį perstatymą galybės.

Grekų galybė augo pagal dvasios liuosybę, o visa mi
nia mąstytojų liudįs apie ją per amžius. Jų mokslas buvo taip 
išplėtotas, kad net pergalėtojai Rymionįs, visame seka juos, 
išskiriant karo vedimą. Šiandie kalbėtojai ant Forum už pa
veikslą ima sau Grekų kalbėtojus, Rymo dainose aiškiai gir
dėti Grekų ritmas, o jei kuris Rymo piliečių atidarys burną 
dėl pagyrimo dorybės, arba pasileis tyrinėti gamtos paslaptis, 
tai žodžiai jo bus arba pasisavinimu minties, arba pasirodys, 
kad yra Grekų mokyklos mokiniu. Nieko, apart karo, Ry
mas neturi savo originališko. Jo cirkai ir regyklos yra gre- 
kiškos. Kad patikti laukiniai miniai, sulaistyta juos kraujais. 
Rymionų tikyba, jaigu jų stabmeldystę galima taip pavadin
ti, yra surinkimu mokslo ir apeigų, paskolintų nuo visų pa
muštų tautų; labiausia jų garbinami Marsas ir Jovis, paeina 
nuo grekiško Olimpo. Taip, mano sunau, tarp viso pasaulio 
tautų tiktai vieni Grekai gali ginčytis už pirmybę. Tiktai jie 
gali stengtis pasisavinti užsitarnavimo palmą, kuri gali apvai
nikuoti tikro genijaus galvą.

Rymionių saumeilė taip juos apjakina, kad nieko a- 
part savęs nemato, savo aklybėje taip suinkštojo, kad nepri- 

prie jų jokia šviesos spindulėlis. O begėdingi vagys! Že
mė dreba po jų kojomis, kaip pėdai suduodant spragilams! 
Dėlko, mano sunau, turiu tau pasakyti, kad ir męs, taip kaip 
ir kitos tautos,.esame arti nupuolimo! Atimta nuo mųsų jau 
mųsų nuopelnai, pasisavinta švenčiausios vietos, o galo niekas 
negali pramatyti. Vienok tą tikrai žinau, kad, nors sutrins 
Judėją, kaip grūdą girnomis ir sues Jeruzolimą, kuris yra vi
sos šalies žiedas, bet vis-gi Izraeliaus garbė pasiliks šviesa 
danguose, o tos šviesos nepasieks žmogaus ranka, nes Izrae
liaus istorija yra podraug ir Dievo istorija. Jisai pats rašė ją 
rankomis žmonių, išrinktų iš tarpo Izraelitų, kalbėjo jų kal
ba, dalyvavo visuose jų geruose darbuose. Negana to, »čuvo ■ 
jų teisdaviu ant kalno Sinai, vadovu tyruose, vadu karuose \r 
karalium teisme. Dar toliaus, kelis kartus praskleidė uždan
galą savo buveinės ir dangiškos garbės šviesybėje, kalbėjo 
kaip žmogus į žmogų, nurodydamas kelią dorybės ir laimės, 
duodamas prižadėjimus, budinančius apie Jo visagalybę ir 
neatmainomą prižadų išpildymą.

Taigi, mano sunau, ar gali būti, kad tie, su kuriais taip 
apsiėjo Jehova, nebūtų nieko nuo Jo perėmę? kad jų gyveni
me, tiesose ir darbuose, apart žmogaus gabumų, nebūtų ko
kios priemaišos dieviško paėjimo? kad jų genijuj, nors ir am
žiams praslinkus, nebūtų dangaus atspindžio ?

Valandėlę kambaryj vėl buvo tyku, apart vėdylo šla
mėjimo nebuvo girdėti nieko.

— Jaigu kalbėdami apie dailą, kalbame tiktai apie 
paišymą ir drožinėjimą, tai tiesa — kalbėjo toliaus — kad 
Izraelius neturi artistų.

Pripažino tai su gailestimi, nes, prigulėdama prie Sa- 
ducejų, mylėjo visokią dailą, o tam farizejai buvo priešingi.

—Vienok kiekvienas teisingas turi mums pripažinti, kad 
gabumą mųsų rankų surišo prisakymas: “nepadarysi sau nei 
paveikslo, nei panašumo”. Tą uždraudimą teisdarystė nutęsė 
už jo mierio ir laiko. Nereikia taipgi užmiršti dviejų Izraeli
tų, Bezaeelių ir Aholiabą, mistrų statymo pirmutinio buto, 
apie kurius yra parašyta, kad turėjo didelį gabumą savo ama
te, padirbo ausinius Cherubinus, puošiančius santaikos arkos 
skrynią. Tos stovylos buvo ištikro aukso, savo sparnais pri
dengė Dievo sostą, stovi vienas prieš kitą atsigręžę į skrynią. 
Kas drįsta kalbėti, kad tos stovylos tai nebuvo dailos darbu?

— Ah, dabar suprantu dėlko Grekai mus aplenkė — 
tarė Juda — o arka?... Tebūna prakeikti Babilioniečiai,ku
rie ją sunaikino!

— Na, Juda, nesunaikino, bet pražuvo, o greičiaus y- 
ra paslėpta kokiame nežinomame urve kalnuose; Hillel ir 
Sahamai abudu į tą tiki ir sako: ateis diena, kada Viešpats 
panorės, atsiras arka, sustatys ją, o Izraelius šoks prieš ją, 
dainuos kaip senovės gadynėje. Tie-gi kurie pamatys Cheru
binų veidus, nors butų matę ir Fidijaus, Minervos veidą iš 
dramblio kaulo, panorės suspausti ranką Žydo, atiduodant 
garbę jo genijuj, užsilaikiusiam per tūkstančius metų.

Užsidegus motina kalbėjo kaipo koks geriausias kal
bėtojas; vienok truputį susilaikė dėl suvedimo į tvarką minčių 
ir atsikvėpimo.

— Kokia tu, motin, gera 
Nei Hillel, Sekamai, negalėtų geriau 
Vėl esu ištikimu Izraeliaus sunumi.

— Pataikūne — atsakė — lyg nežinai, kad atkartoju 
tiktai tą, ką kadaisia kalbėjo Hillel su tulu Rymionų moks
linčium.

— Gali būti, bet vis
— Ant ko aš sustojau ?

tina — kalbėjau apie mųsų tėvų pirmybę ir dailą, apie droži
nėjimą stovylų, bet drožinėjimas, mano Juda, pats dar netve 
ria dailos, nei daila neturi savyje didybės.

(Toliaus bus).

Sulietuvino
JONAS MONTVILA.

Brockton, Ill. praplytus di- 
fterijos epidemija ir keliolika 
vaikų susirgę. Akiveizdcj to, 
sveikatos valdyba prisakius 
neapribuotam laikui uždaryti 
visas mokyklas, bažnyčias, sa
les ir kitokias viešąsias vietas, 
idant nepraplatinus tos negei
stinos epidemijos.

Svarbi ištarmė.
New York. Viršiausiojo 

New York valstybės teismo 
teisėjas Williams J. Kelly iš
davęs nusprendimą, kad ap- 
draudos (Asekuracijos) drau
gijos Royal Arcanum centro 
valdyba negalį pati sauvališ- 
kai didinti mokesčių be sąna
rių leidimo ir be priėmimo 
kitos konstitucijos. Tą orga
nizaciją vienas sąnarių, Samu
el Green, patraukęs teisman, 
kuomet be kitų sąnarių žinios 
ant jo užkrauta mokestis.

Teisėjas be to pridūrė, kad 
kiekvienas sąnarys lig pat 
mirčiai turįs mokėti tiktai to
kią mokestį organizacijos iš- 
dan, kokią mokėjęs įstodamas, 
pagal mokesčių lentelės. Pra
slinkus keliolikai metų drau
džiama padidinti mokestis se
niems sąnariams, kadangi tas 
priešingą įstatymams, nors ne- 
kuriose organizacijose tas ir 
praktikuojama.

Bažnyčia prieš skraidžiojimą 
\oru.
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KATALIKAS

Svarbiausias lėšas kelionės už
dengė lietuvyg gyvenantis Ga
ry, Ind. p. A. Bankus.

Vakaras atsibuvo naujai 
pabudavotoje svetainėje p. A. 
Baukaus, kuri ištikro yra vie
na iš gražiausių svetainių 
miestelyje. Tokios svetainės 
net ir Chicagos lietuviai iki 
šiol dar neįstengė įsteigti. 
Pats p. Bankus yra vienas iš 
seniausių tenaitinių lietuvių ir 
jisai yra jau nemažai pasidar
bavęs gerovei tenaitinių lietu
vių-darbininkų.

Kiek girdėjome, rudenyje 
rengiama, kad “Birutės” cho
ras nuvažiuotų tenai atlošti 
vieną iš savo puikiųjų veikalų 
ir tokiuo budu dar labiau pa
keltų lietuvių vardą tarpe sve
timųjų. Buvęsis.

Gary, Ind.
Subatoje, 16 d. Liepos, Chi- 

cagos “Birutės” choras ir or- 
chestra apsilankė naujai gi
musiame mieste Gary, Ind., 
kur gyvena jau nemažas būre
lis ir lietuvių-darbininkų. Ap
silankymas tokio didelio lietu
vių choro ir orchestros, tiesiai 
sakant, padarė visame mieste
lyje nemažai trukšmo. Mat 
iki šiol, nors lietuvių gyvena 
tenai nemažai, jie beveik ne
buvo žinomi svetimtaučiams 
kaipo lietuviai; svetimtaučiai 
juos maišė su lenkais, slavais 
ir kitais. Lietuviai, tiesa, nei 
kuom ir neturėjo atsižymėti 
tarpe svetimtaučių, nes jie ten 
visi paprasti darbininkai. Da
bar, vienok, apsilankymas 
“Birutės” choro ir orchestros 
(viso į suvirš 100 žmonių) at
kreipė svetimtaučių akis į lie
tuvius ir jie negalėjo atsigerė
ti iš taip mandagiai apsieinan
čių “Birutės” narių. Kiekvie
nas iš jų atvirai pripažino, jog 
kaip Gary stovi, iki šiol dar 
tokio puikaus apsilankymo 
miestelis nebuvo matęs. Beto 
jis pats tvirtai persitikrino, 
jog lietuviai ištikro stovi kur- 
kas aukščiau negu lenkai ar 
slovakai, kurie, nors jų ir dau
giau gyvena tenai, iki šiol ne
įstengė nei kuom geresniu pa
sirodyti.

Ypatingai patiko svetimtau
čiams “Birutės” dainos ir lie
tuviški šokiai; kaip dainomis 
taip ir šokiais jie negalėjo at
sigerėti. Iš dainų choras turė
jo ir keletą atkartoti, mat gra
žumas lietuviškų meliodijų 
juos taip užėmė, kad jie nega
lėjo aprimti.

Gary miestas yra dar jau
nutis. Keletas metų atgal te
nai buvo vieni smiltynai, bet 
šiandien Gary gali pasigirti 
gražesnėmis gatvėmis ir geres
niu apšvietimu negu daugelis 
iš senesniųjų miestų. Mat vis
kas taisoma tenai taip, kad 
butų gražu ir tuomet, kada 
miestas bus jau pilnai apgy
ventas. Ypač puikiai išrodė 
svarbiausioji gatvė Broadway, 
kuri bėga per suvirš 7 mylias; 
yra tai plati, švari ir puikiai 
apšviesta gatvė, kuri ištikro 
dabina miestą savo gražumu.

Daugelis iš tų pat darbinin
kų žmonių, kurie sugebėjo pa
sinaudoti iš progos, kurie per
malę progas besikelinčio nau
jo miesto, liko šiandien gana 
turtingais. Nors šiandien jau 
miestas ir gerai prasiplatinęs 
ir paaugęs, vienok progų, kaip 
matyti, sugabiems žmonėms y- 
ra tenai dar gana daugelis. 
Be to, laikui bėgant galima ti
kėtis, kad Gary miestas susi
lies su Chicaga ir tokiuo budu 
tvers didžiausį miestą pasau
lyje. Per keturis metus Gary 
tiek paaugo, kad šiandien 
skaito jau suvirš 50.000 gy
ventojų, o gyventojų skaičius 
taip sparčiai auga, kad ištikro 
reikia stebėtis iš tokio smar
kaus miesto augimo. Apart to 
reikia dar pasakyti, kad ir ap
linkui Gary statoma daugelis 
naujų ir milžiniškų dirbtuvių, 
kuriose, kaip matyti tukstan- 
čių-tukstančiai ras sau gerus 
uždarbius. Pačiame gi Gary 
mieste yra didžiausios visame 
pasaulyje plieno dirbtuvės, 
kurių įsteigimui United Steel 
Corporation išleido jau suvirš 
150 mil. dol.

Reikia dar taipgi paminėti, 
kad šitą apsilankymą “Biru
tės” į Gary surengė gerai ži
nomas tautietis J. Skinderis iš 
Chicagos, kuris nesigailėjo sa
vo truso nei turto, kad sve
timtaučiams parodyti kas tai 
yra lietuviai ir ką jie gali. 

Scotts Bluff, Nebr.
Pas mus užėjo labai gied

rios ir karštos dienos, bet kar
štis neišpasakytas, siekiantis 
net 120 laipsnių! Tiek šilumos 
tik ant farmų, pavėsiuose, bet 
mieste, tai gali but ir daugiau.

Čionai lietuvių išviso gyve
name tik 7, kurių 6 tikrieji, o 
vienas vedęs lenkę ir, regis, 
mųsų tautai jis jau žuvęs. Vi
si auginame ir apdirbame bu
rokus iš pusės. Šiemet buro
kai gražiai išrodo, ale lietaus 
nėra, priversti ant laukų už
leisti vandenį.

Iš laikraščių čionai pareina 
tik vienas “Katalikas”, kurį 
vienas ir skaito.

Silvestras Žalpis visiems ki
tiems susirinkusiems1 lietu
viams perskaitė “Kataliko” 
(No. 27) patėmijimus, kur bu
vo raginama lietuviai aukas 
dėti Vilniuj statomiems Tau
tos Namams. Taigi pagal 
“Rygos Naujienų” sumanymo 
4 lietuviai paaukojo ištisos 
dienos uždarbius, o kitu du 
dėl neturto prižadėjo paskiau 
duoti. Kuomet visų šešių lie
tuvių aukos bus surinktos, bus 
pasiųstos “Kataliko” redakci
jai, o si redakcija malonės tas 
aukas pasiųsti paskirton vie
ton. Aukų susirinks į 18 kra- 
javų rublių.

Gerbiamieji broliai ir sesu
tes! Sumanymas labai gražus 
aukoti tautos reikalams. Ati
dėkime kiekvienas vienos die
nos uždarbį ir paveskime jį 
sumanytiems Tautos Rūmams 
Vilniuje. Šiemet sukako 500 
metų nuo to laiko, kuomet 
mųsų didvyris, L. D. K. Vy
tautas, pergalėjo kryžiuočius. 
Tatai šiemet ir pritinka mums 
tautos reikalams dėti aukas. 
Pastatydinkime pirmiau Tau
tos Rumus, o paskui pagalvo
kime dar apie D. L. K. Vy
tauto paminklą, kuriam pri
dera stovėti Lietuvos sostainė-

je Vilniuje, gražiausioje vie
toje.

Aukokime, o užsipelnįsime 
amžiną sau garbę! S. Z.

Springfield, Ill.
Pas mus anglekasyklose ne

dirbama jau nuo Balandžio 1 
dienos ir nežinia kada toji be
darbė pasibaigs. Kompanijos 
jokiuo budu nenori taikinties 
su darbininkais, o kitokių dar
bų nei mieste, nei apylinkėse 
nėra. Tiesa, keturiose kasyk
lose dirbama: vienoj pradėjo 
darbus nuo Birželio 1 d., o ki
tose nuo Liepos 1 dienos. Tų 
kasyklų kompanijos susitaikė 
su darbininkais ant poros metų 
ir pakėlė 3 centus daugiau ant 
tono iškasamos anglies, bet 
tiek mažai darbo — visai 
menkniekis, kadangi 10 kasy
klų vis dar uždaryta tebestovi. 
Ir niekam nežinoma, kada į- 
vyks tasai sutikimas ir kada 
pradės dirbti.

Todėl darbininkai labai nu
liūdę, o juo labiau, kad iš u- 
nijos visai menka pašalpa 
gaunama, tik po 3 dolerius 
savaitėje. Gyvenk tu žmogus 
su trimis doleriais turint šei- 
myną.

Lietuvių čionai daug gyve
na ir visi gražiai tarp savęs 
sutinka. Yra 5 lietuviškos 
draugijos: Saldž. Širdies, V. 
J., Kliubas, Šy. Juozapo, Šv. 
Vincento ir D. L. K. Vytauto 
ir visos gerai gyvuoja. Ačių 
klebonui lietuvių parapijos 
reikalai labai gražiai vedama.

X.

Des Moines, Iowa.
Lietuvių šeimynų čia pasi

daugino, 4 apsivedė, 9 gimė, o 
nei vienas nemirė.

Birželio 25 d. buvo vestu
vės P. Stasio Kazuno su Alz- 
bieta Kazakaituke.

Liepos 3 d. šv. Jurgio drau
gija turėjo pikninką girioje, 
kuris tęsėsi dvi dieni, buvo ir 
“rudžio”. Draugija gerai pel
nė.

Darbai šiuom kartu nekaip 
eina: anglių kasyklose dirba
ma vos 3—4 dienos savaitėje. 
Pribuvusiam darbas sunku 
gauti kasyklose, ant viršaus 
ne taip sunku darbas gauti 
prie gatvių taisymo mieste. 
Mokestis $2.25 ir daugiau už 
9 valandas dienos darbo. Mer
ginoms lengva darbas gauti, 
nes čia joms darbų netrūksta. 
Merginos uždirba 7 lig 15 dol. 
savaitėje. Lietuvaičių čia ma
žai yra, tai iš kitur pribuvu
sios greitai gauna sau vyrus, 
apsiveja.

J. IT. Aliukonis.
“Liet.”.

Donora, Pa.
Kazimieras Augulis iš šito 

miesto mums praneša, kad jo 
brolio sūnūs Mikolas Augulis 
atlaikęs primiciją arba pirmą
sias Miš.as vietinėj lietuvių

—Bart in Minneapolis Journal.

Politiškas vaizdelis. Republikonų partija (slonius) ir demokratų (mulas) žaidžia bolėmis. Tam 
žaidimui prisižiurinėja W. J. Bryan ir pulkininkas T. Roosevelt.

Caro sūnūs ir Rusijos sosto įpė
dinis, didkunigaikštis Aleksiei. Jis 
gausiąs dovanoms laivelį 36 pėdą 
ilgio su motoru. Visas laivelis 
nikelinis, padirbdintas mieste De
troit. Mich.

bažnyčioj Liepos 4 d. Kun. M. 
Augulis mokinęsis Kaune 
dvasiškoj seminarijoj, bet pas
kiau turėjęs iškeliauti užsie
nin, ty. į Ameriką. Iškeliavi
mo priežastis paduodama, kad 
jis buvęs rusų valdžios perse 
kiojamas. Čia, Amerikoj, me
tus išbuvęs Beatty, Pa. semi
narijoj ir šiemet įšventintas į 
kunigus.

Jo dėdė Kazimieras Augu
lis taigi per “Kataliką” vi
siems prisidėjusiems ir daly
vavusiems primicijoje nuošir
džiai dėkoja.

Youngstown, O.
J. P. Sabaliauskas iš šio 

miesto rašo, kad pirmą lietu
višką pamokslą vietiniams lie
tuviams pasakęs vokiečių baž
nyčioje kun. V. Vilk u taitis. 
Perskaitęs Evangeliją ir kal
bėjęs apie Jeruzalės sugriovi
mą. Liepęs lietuviams skaityti 
gerus laikraščius ir knygas. 
Visiems pranešęs, jog vokiškos 
bažnyčios klebonas nuo lietu
vių už dievmaldystes toje baž
nyčioje nereikalaująs jokios 
specijališkos mokesties, apart 
dešimtukų už suolus, bet pa
taręs verčiau rinkti pinigus sa
vo parapijai, kuriai manoma 
ar vėliau, ar anksčiau bažny
čia statyti. Toksai svetimtau
čio klebono patarimas ir prie
lankumas tikrai krikščioniš
kas ir už tai lietuviai jam pri
valo but labai dėkingi ir už jo 
tokį tėviškumą prielankus ir 
paklusni.

Wilkes-Barre, Pa.
Pranas Stankevičius, grįž

damas vieną dieną mišku na
mo, užpultas barškančios an
gies ir įgeltas. Tuojau jis nu
gabenta į ligonbutį Nantico
ke. Daktarai ištisą naktį sten’ 
gėsi jį gelbėti, bet nepasisekė.

Numirė ant rytojaus po pietų. 
X.

Winona, Minn.
Šitoj apylinkėj piutis jau 

prasidėjo, rugiai ir miežiai jau 
nukirsta. Javai menki, nes 
sausuma nedavė jiems užaugti 
ir pribręsti. Mažai bus šiau
dų, o dar mažiau grudų.

Z.

KRAUJO PAPILDYMAS.
Kraujas turi būti papildo

mas, idant jis galėtų atlikti 
savo užduotį — išskirstyti pe
ną į visas kūno dalis. Nepa
pildomas kraujas išsisemia. 
Kraujas pasipildo papenėji- 
mu, kurs mųsų kūne pereina 
į gerą kraują. Jaigu virinimo 
organai negauna pakaktinai 
peno ir jo negali pervirint, tą
syk kraujas genda ir kūnas 
nusilpnėja. Tamstos privalot 
vartot Trinerio American Eli
xir iš kartaus vyno, kurs pri
vers organus veikti ir susti
prins juos, kad jie galėtų pil
dyti, kas jiems paskirta. Išba- 
limas, pageltimas, odos išbė
rimas, nerviškumas, stoka ape
tito, liežuvio aptraukimas, nu
silpnėjimas, visa tai pasidaro, 
kad kraujas esti negrynas ar
ba silpnas, kadangi nėra pa
kaktinai papildomas. Trinerio 
American Elixir yra tokiuose 
atsitikimuose vienatinis vai
stas, kuriuo galima pasitikėt. 
Gaunamas vaistų sankrovose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

Lotai Lotai
Ant pardavimo pigiai

Nepaisant vertybes po no.

2979 Milwaukee Avenue

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200
ir daugiau.

Tiktai du bloku nuo Milwaukee avė. 
ant lengvų iszmokesczių. Atsiszau- 
kit tuojaus pas

F. W. Alke,
2979 Milwaukee Avenue,

Netoli Central Rank Ave. Avondale

O
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Kas prisius JOc pau
to markemi

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

The Bridgeport Clothing Co,,
3248 So. Halsted St., Chicago, Ill.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepentl Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

IZ. PALIUKAMS
LIETUVYS KARPENDERIS.

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

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

gėrynių, 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 esu seniausias gydytojas aut 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą Ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

3149 So- Morgan. St.
Kertė 82-rosgat.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
bodais 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 vi
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phoue Monroe 301 

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

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

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:80 iki 7:30 vakare. Nedaliomis nuo 
8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT
1832 S. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozupa Ridiką,

GERIAUSIAS HOTELIS
ANT BRIDGEPORTO.

Jaigu esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

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

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

Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZIO

Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
niszki, geriau
sias vynas dek- 
tine rugine o ci
garai tai net isz 
paczios turkijos 
kaip rukai tai 
net dūmai kve

pia.
2884 SO. LEAVITT ST.

kerte 23rd Pl. Phone Canal 1924

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gCrymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gOrymus 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 siuncziu visokius gerymus į visas 
dalis Ameriko

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

CHICAGO, ILL.

J. 12ACHAR2WICZ,
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Examlnavoju Abstrlctus, Ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai Ir atsakanczial. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lletuvj o ne pas sve
timtauti.

917-33rd St.
TeL Yards 5428.

Seniausia Lietuviszka Karczema
CflICflGOJE

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

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gėrynių, kaip szalto aluczio, gardžios arielkeles 
ir kvepenczių cigarų.

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

PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.)

3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL.

Raulai?
PET- 

8ZLAKI, nes 
isztrosz- 

o pas ji gali
ma atsivedyti, nes 
jis turi bavarska

Telefonas Yards 2451.

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS. RICKIO

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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 
cigarai vai
kine, (tai 

isz pat 
Kauno.

J. ARTISZAUSKAS,
8253 8. Halsted St. Chicago.

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę] ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104

Jonas Brazauskis
- UŽLAIKO-

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

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

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

T. RADAVICZE
986 - B3rd. Chicago, Ill.

Phone 1044 
Lietuviškas Saliunas 

NORTH CHICAGO J.
Užlaikau1 ge

riausius gery
mus, szaltą a- 
lų geriausią a- 
rielką ir pui
kius Havanos 
cigarus. Esu a< 
gentu WestS 
des Brewe 
Ka pas m^

atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE 

10th and Victoria Sts. North CL1

Samuel Kulwi-v- 
RS" \ 

Didžiausis Likcr Skb \

Užlaikau geriausius 
alų, geriausia arielka vjpgyj \ 
BY RYE” ir kitų \
puikiausius Havanos \
pristatom orderius į ,]
kili balių. Isz toliausi^Jvį^r/J 
atmokam kelio kas?'"/j' f 

9055 Commerciil A
Tel. So.

LIETUVIU-

IT BUTELI NAMO 
SZENDIE

AUS BROS- CO-
Geriausių F (IiHlrbejai Chicago

yy jj Padlackii, lietuvis agentas

SA r—------------ ------ -----,
4614 So.



“Kataliko” 
Skaitytojams!

Primenama gerbiamiems 
“Kataliko” skaitytojams, ku
te nėra pilnai už praėjusį pus 

mėtį užmokėję prenumeratos, 
idant tuojaus su “Kataliko”

nu- 
kad 
nei 

Eu
Kiekvie-

KATALIKAS

SavaitinisKalendorius

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 
nai kiekvienas pripažįs, 
jis pagerintas daugiau, 
kaip kitas Amerikoje ir 
ropoję savaitraštis,
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
veikslai lietuvių istoriškos 
parodos, atsibuvusios mie
ste Chicago Liepos 4 dieną. 
Ar-gi tai nemalonu kiek
vienam mųsų pažiūrėti į 
tuos gyvus ir aiškius pa
veikslus, pamatyti lietuvių 
pažangumą ir jų prisirišimą 
prie savo senosios Tėvynes 
Lietuvos.

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

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

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

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

\ Vienok tas viskas negalima 
putų mums išpildyti, jei geri' 
^etuviai “Kataliko” savo pre
numeratomis neremtų. Dėkui 
daIlvui turime jau tūkstančius 
Pag^».i užsimokėjusių prenu- 
slinkįOrių, bet norime dar jų 
dziamt-ukstančių: norįrae įu. 
niems 0kU8 8avo pietelių vi- 
priešingi uo]jart ir mums pa- 
kuriose o<raečio pagerinimai 
praktikuo/8ieįįų

Bažnyčia ppi apšvietimas, 
'ataliką” skaito 

CLEVELANbjiškių platina, 
kame savaitraV^a—metams 
Universe”, šian/ Prenu" 
nančiame, redakjo^ama ^°“ 
niuoju straipsniu, , , 
ant aviatikos ir 
žmones, kurie nori si 
oru. Straipsnio autori ev£e 
kad Dievas nenorįs,',n St’ 
žmonės, kaip paukščiai,, jy

28
29
30
31

1
2
3

s.

Liepos 1910 m.
k. Botrydo kank.
p. Mortos panos 

Abdono
N. Ignaco išpaž.

Rugpjūtis 1910 m.
p. Petro pančiuose
u. Šv. P. Mar. Aniol.
s. Atr. šv. Stepono.

turįs: pilnų 9899 ir suspen
duotų 586. Tan skaitliun įei
na ir vaikų skyrius. Išbrauktų 
iš S-mo drauge su vaikais net 
592. Nežiūrint suspenduotų 
ir išbrauktų, S.L.A. sąnarių 
skaitlius auga. Turto Snsiv. 
turįs pinigais, išėmus nupirk
tus New Yorke namus, 
652.17.

hedakguos patemijimai. |
Nepamirškite, lietuviai, mų

sų patėmijimų “Kataliko” 27 
numer., kur buvo rašyta apie 
aukas Tautos Namams Vil
niuje. Mes buvom patėmiję 
paskui “Rygos Naujienas”, 
idant šiemet tam tikslui kiek
vienas lietuvis paaukotų nors 
vienos dienos uždarbį ir tuo 
budu atliktų svarbiausią tau
tos labui darbą. Tautos Na
mai Lietuvos sostainėje — la
bai reikalingi, nereikia daug 
apie tai ir aiškint. Kam tik 
miela Lietuvos likimas ir gra
ži jos ateitis, be abejonės ta
sai nepasigailės vienos dienos 
uždarbio, už kurį butų gali
ma tiems Namams nupirkti 
vieną, ar kelias, ar daugiau 
plytelių. Mųsų yra keli mili
jonai. Dėkime kiekvienas kad 
ir ne visą vienos dienos už
darbį, bet nors po vieną dole
rį, o sudarysime milijonus ir 
tuokart pasivysime kultūriš
kas tautas ant žemės. Nūnai 
be pinigų, be kapitalo, juo la
biau- be solidariškumo, nesiti
kėkime nieko gero sulaukti 
savo gimtiniame krašte. Tu
rėsime tautos kapitalą, busi
me turtingi, o tuokart mums 
visiems kitaip klosis. Nūnai 
nors mes susipratę, bet netu
rime vienybės, kokioje tarp
sta kitos tautos. Mųsų nesoli- 
dariskumu naudojasi mųsų 
neprieteliai. Spaudžia mus 
rusai, tampo mus lenkai; pa
starieji nori mums inkalbėti 
sveikiems ligą. Jie sako, jei 
mes su jais išvien neisime, tai 
pražūsime. Ir taip beveik iš
rodo. Tik mųsų pačių susi
pratimas mus gali išgelbėti 
iš baisiausiojo pavojaus. Jei 
mes išvien rinksim 3 aukas ir 
patįs aukosime naujai užma
nytiems Tautos Namams Vii 
niuje, o paskui tų Namų susi
lauksime, lenks prieš mus gal 
vas svetimtaučiai, o juo la- 
biaus mųsų nevidonai, ku
riems rupi lietuvius ištautinti. 
Lig vienam taigi aukokime 
tiems užmanytiems Tautos 
Namams Vilniuje. Aukoki
me kas kiek išgalime, ar tai 
susirinkimuose, ar susiejimuo
se, ar kur kitur.

* *
Amerikos lietuviams

tikslui pridera sutverti komi
tetas nors iš trijų asmenų: pir
mininko, raštininko ir kasie- 
riaus, kurie tas aukas priim- 

“ dinėtų, duotų atskaitas per 
laikraščius ir anas pasiųstų 
paskirton vieton, į Vilnių. 
Velytina toksai komitetas tu
rėti bent visose didesnėse lie
tuvių kolionijose. Bet kol tas 
galės įvykti, Tautos Namams 
aukas priima ir “Kataliko” 
redakcija, kuri pirmiau pa
kvituoja “Katalike”, o paskui 
pasiunčia pinigus į Vilnių, 
kur vėl bus kvituojama “Vii- 
tyj”. Aukas Tautos Namams 
siųskite per “Kataliką”, nu
rodydami aukotojų vardus ir 
pavardes ir kas kiek aukojo. 
Visos aukos greitai bus pri
duodamos paskirton vieton.

/ * *
Pasirodė S.L.A. atskaita už 

Balandžio bertainį s. m. apie 
sąnarių ir išdo stovį. Patėmy- 
tina tas, kad S.L.A. sąnarių

$21.-

* *
Laikraščiai praneša, 

norima išleisti prenumeratos 
keliu visus Žemaitės raštus. 
Prenumeratos rinkimu čionai, 
Amerikoje, užsiimsiąs Žemai
tės sūnūs, A. Žymontas. Ka
dangi tų raštų Lietuvoje delei 
pinigų trukumo negalima iš
leisti, tat kreiptasi pas lietu
vius amerikėnus. Bet tikrai 
pasakius, kur tie raštai bus 
leidžiami, nežinia, kadangi sa
koma, jog jie bus leidžiami po 
pačios autorės priežiūra. Bu
sią jos raštų nedaugiau poros 
tomų, 
doleris.

Prenumerata

kad

vienas

* * *
“Motinėlės” seimas, kaip 

rašo “Draugas”, atsibusiąs se- 
redoje, Rugpiučio 10 dieną, 
mieste Atlantic City, N. J., 
kurian kviečiami visi sąnariai 
suvažiuoti. Tai vasarinis (va- 
kacijų) sezonas, o lig tam sei
mui regis dar labai toli, ka
dangi daug metų praslinko, 
kaip nieko negirdžiama apie 
“Motinėlės” stovį ir jos veik
lumą. Ir iš “Draugo” dabar
tinio pranešimo taigi 
gero nesitikima.

* * *
Nekoksai Vincas Raudo

nius “Liet. Vien.” rašo apie

gulėti prie slaptų ir laisvama
niškų draugijų, draudžia gir
tuokliauti, mokina artymo 
meilės, bet užvislabiaus pa
smerkia šių dienų socijalistus, 
kuriems uždaug “rupįs” žmo
nijos labas. Nebus įstabu vi
siems pasakyti tas, kad arto
jas aria ir tręšia dirvą, idant 
joje javai geriau derėtų; kad 
žvejys visas savo pastangas 
eikvoja, idant žuvų daugiau 
pagauti; kad tie patįs socija- 
listai niekus plepa, buržujus 
ir visokius savo priešus kei
kia, by tik savo pusėn patrau
kti daugiau salininkų, turėti 
intekmę pas minias; nesiste
bėsime tat, kad kunigas žmo
nes mokina doros, Dievo mei
lės, pasmerkia įvairius prie
šus, kas tik stengiasi žmones 
atšaldinti tikyboje. Ir taip, 
drįsime pasakyti, kiekvienas 
žmogus savo pašaukimo pri- 
derystes pildo ir jam už tai 
niekas jokio blogo neužmeta 
ir neprivalo užmesti, nes tai 
butų priešinga žmogaus persi
tikrinimams ir laisvei, už ku
rią mes pasirengę net savo

«*SWSSW:

TT^

tarn

nieko

tus) ir šiems pataria savo re 
feratus nemesti niekur po per
skaitymui, bet perduoti by 
vienam laikraščiui atspaudin- 
ti. Toksai patarimas labai 
naudingas, kadangi referatai 
ligšiol buvo metami gurban, 
nežiūrint to, kad jų turinio 
klausėsi kokia lietu viii sauja- 
lė. Pagiriama toksai p. V. 
Raudoniaus sumanymas.

* *
“Laisvoji Mintis” (No. 6) 

savo įžengiamuoju straipsniu 
sumano atnaujinti lietuvių su- 
skaitymą (surašą) Jungtinėse 
Valstybėse. Pernai daug pa
našių sumanymų butą ir visi 
vėjais nuėjo, nieko tikro ne
patirta net New Londone, kur 
kun. Jonas Žilinskas lietuvių 
surašus rinko. Tatai ir iš da
bartinio sumanymo nieko ge
ro nebus, kol lietuviams ne
bus inkalta galvosna tikras 
tokio suiašo supratimas. Pir
miau lietuviai reikia prie to 
kio darbo priruošti, o ne ki
taip.

Mųsų laikraštijai.
Pirm kelių mėnesių iš Len

kijos atkako į Jungtines Ame
rikos Valstybes lietuvis vie
nuolis, Tėvas Kazimieras Ku- 
dirkevičius, kapucinas. Jis at
keliavo čion laikyti misijas 
lietuviškose parapijose. Kiek 
žinoma, jis misijas atlaikė 
daugumoj parapijų valstybėse 
New York, Pennsylvania, 
New Jersey ir kitur. Tėvas 
Kazimieras yra gabus ir kar
štas pamokslininkas, jo žodžiai 
iš pamokslinyčios berti kiek
vienam klausytojui smenga 
širdin ir suklydėlius pataiso. 
Tėvas Kazimieras mokina 
Dievo meilės ir tik tikybos ir 
pasmerkia visas tas kliūtis, 
kurios kenkia artinties prie 
Dievo. Kadangi tų kliūčių 
šiais laikais esama jau galy
bės, tatai T. Kazimieras savo 
klausytojus draudžia skaityti 
bloguosius raštus, kuriuose 
burnojama ant tikėjimo, pri-

Kaip tik T. Kazimieras spė
jo atvažiuoti į Ameriką ir pa
sakyti bažnyčioje kelius pa
mokslus, tuojaus imta jis bur
noti netik gyvais žodžiais, bet 
ir per taip vadinamą “pirmei
vių” laikraštiją. Aišku tat, 
kad mųsų laikraščiams toli 
dar subrendimas! Jis sakė pa
mokslus, tų jo pamokslų klau
sė susigraudinusios katalikų 
minios ir už tai jam nerado 
žodžių atsidėkoti. Tatai kuo
met laikraščiai išbiaurino T. 
Kazimierą, podraug pažemino 
ir tą pačią lietuvių katalikų 
minią, iš kurios ateityj laukia
ma daug ką gero ir kuri šian
die palaiko savo kruvinu cen
tu tuos pačius laikraščius. Ir 
kodėl mųsųrJjųkTaštija taip 
žemai nūnai vis dar sužlugus. 
Jei vienam ar kitam kokiam 
pramuštgalviui T. Kazimiero 
pamokslai nepatiko— tai tuo
jau reikia viešai išlieti visą 
pagiežą ant to vienuolio ir tuo 
budu paniekinti visus lietu
vius katalikus? Reikia pasa
kyti karti tiesa jums, socija- 
listai, kad jus tais savo raštais 
apie T. Kazimierą užgaunate 
visų lietuvių katalikų šven
čiausius jausmus! Ar toji ka
talikų minia juokėsi kuomet 
nors iš visokios rųšies atkaku
sių iš Lietuvos atstovų revo
liucijos metu. O ar gi ji ir da
bar burnoja “naujoKUs” An
tonovus, Baranauskus ir ki
tus, kurie savo raštais šmeižia 
katalikiją ?!.

Štai faktas, kaip tai šmei
žiama tasai vienuolis socija- 
listų organe “Kova” No. 27 
š. m., antgalviu “Į pakvaišė
lių žardį”. Ve tas raštas:

“Kur tik atsilankė taip va
dinamas “tėvas K. Kapuci
nas”, tai iš visur tenka skai
tyti pranešimus, kad šitas pus
kvailis, tamsybės apaštalas vi
sur iškeikia mokslą, išradi
mus, gelžkelius, telegrafus, 
spaudą ir visą tą, kas atneša 
žmonijai daug naudos ir visas 

, kultūriškas svietas gerbia ir 
, augština; bet jaigu kas steng

tųsi tą panaikinti-žeminti, tac 
i civilizuoti žmonės tikrai už 

beprotį palaikytų, bei už de
moralizavimą viešai žmonių, . 
pakvaišėlių žardį uždarytų.

Žinoma, kur tasai “tėvas 
, kvailybės” jau yra buvęs ir 
, išvažiavęs, tai neužsimoka 
■ jį gaudyti, bet ten kur jis at- 
, silankys ir viešai sakys savo 
i kvailinimo ir demoralizavimo 
. pamokslus, kad nuėję bažny

čion apie 12 žmonių ir paskui 
• po pamokslo (nėra skirtumo 

kokioj Valstijoj Amerikoje) 
; nueitų pas County Coroner 

(pavieto daktarą), arba pas

g£33sgV~3
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Garsiam Amerikos patrijotui ir istorikui, Thomas Paine, New Yorko priemiestyj New Rochelle pasta
tyta puikus paminkslas ir vietoje jo namų įsteigta jo vardu muziejus. Thomas Paine atsižymėjęs kare su 
Anglija už Amerikos laisvę.

County Comissioner of Luna 
cy, su paaiškinimu apie jo pa
mokslus, o tada tą “kvailybės 
tėvą” be jokių ceremonijų pa
ims ant protiško ištyrinėjimo 
ir pasodys į pakvaišėlių žardį; 
iš tenais, kaip jisai išeis (jaigu 
kunigėliai ir išgelbėtų dar), 
tai vienok jau jam nereikės 
daugiau kvaili ti žmones, jisai 
negalės ilgiau užsilikti Ame
rikoje, nes kaipo nepilnaprotį 
Emigracijos valdžia sugražįs 
ten, iš kur pribuvo, kur galės 
meškas savo kultūros mokyti.

A. Žemaitis.”
Ir idijotui toksai laikraštis 

butų gėda imti į rankas, jei 
jis drįsta tokius raštus viešai 
skelbti. “Vienybė Liet.” be 
to girdėjusi, kad keletas “in- 
tekmingų” lietuvių kreipęsis 
Washingtonan, kad T. Kazi
mierą tuojau iš Amerikos de 
portuotų, nes jis kurstąs mi
nias prieš Amerikos valdžią. 
Išteisybės net toksai rimtas 
laikraštis nežinąs, kas kursto 
minias prieš dabartinę valdžią, 
o juk gana aišku, kad ne kas 
kitas, kaip tik tie visi “intek- 
mingieji”, trokštanti vienuolio 
deportavimo. Kuomet juos 
Rusijos šnipai čia, Amerikoje, 
ima persekioti ir gaudyti, jie 
sukelia didžiausią gevaltą 
prieš deportavimus, bet ki
tiems to deportavimo reika
lauti jiems nieko nekenkia. 
Ot, kokia pas socijalistus dora!

Ką aukščiau patėmijome, 
tai patėmijome ne T. Kazi
miero apgynimui, kadangi jam 
apgynimas nereikalingas, bet

Kovojimo su oru laikais, 
kapų akmens atsako mylių 
ženklams.

Vienas Massachusetts far- 
meris iš džiaugsmo, kad pa
matęs prezidentą Taftą, nusi
skutęs barzdą 47 metų seną. 
Toksai atsitikimas galima pri- 
skaityti prie Tafto pergalės!

*
Nemažiau kaip 55.000.000 

kiaušinių šiomis dienomis su
krauta į ledaunes. Kalėdų ms 
tie kiaušiniai bus pardavinė
jami aukštomis kainomis, kai
po visai švieži.

ik

Japonija Mandžiurijoje ne 
nori užtrenkti durių. Tai iš
mintinga tauta tie japonai, jie 
žino, kad tenai duris pridera 
uždaryti — palengva.

*
Visi aukštesni valdininkai 

išvažinėjo iš sostainės Wa- 
shingtono. Kas dabar kraštą 
valdo, nežinia.

*
Tarp styrinio orlaivio ir ae

roplano (lėktuvo) pasirinki
mas — labai sunkus daiktas. 
Užtaigi verčiau ir geriau pės
čiam vaikščioti.

laikraštiją, kaip tai pastaroji 
žemyn puola, skelbdama to
kius pasibiaurėtinus raštus, 
tokius vaikiškus niekus.

Žalia Mėta.

Mųsų pradalgiai.
Vienas drožėjas, dirbantis 

Rockefellerio biustą, tvirtina, 
kad tasai milijonierius turįs 
nepaprastą galvą; juk tokią 
galvą jis ir privaląs turėti, nes 
priešingai but nesurinkęs tiek 
milijonų.

Prieš ginklavimosi.
Anglijos parlamento žeme

sniajame Bute nesenai mini- 
eterių pirmininkas išsireiškė, 
kad Anglijos valdžia norėti} ’ 
susinešti su Vokietija ir neku
riam laikui apribuoti 
vimosi ant vandens, kas M 
dideles pinigų sumas suėda.

Pirmininkas net pasisakė, 
kad Anglijos valdžia jau pa
judino tą klausimą V okietijo- | 
je, bet iš ten gavus neprielan
kų atsakymą, kadangi Vokie
tija nenorinti mesti šalin savo 
programo šarvuočių statyme. 
Taigi Anglijai nieko daugiau 
nelieka, kaip tik visomis spė
komis drutinties ir toliau ant 
vandens, kad tik nepasilikti

Taip dalykams virtus, 1913 
metais Anglija turės 25 milži
niškus šarvuočius, o Vokieti
ja 23.

| Labai gražus keturiose spalvose
: Jubilejinis paveikslas ;
j KOVA TIES

Įžalgiriais

*
Naujas Anglijos karalius 

Jurgis tik ateinančiais metais 
busiąs apvainikuotas. Tatai 
Anglija lig tam laikui turės 
karalių “neapvainikuotą”.

Jei abidvi Nicaragua armi
jos turėtų protą, tai pirmiau 
atsisuktų į savo vadus, o tuo
kart visoj respublikoj viešpa
tautų ramybė.

*
Brangumo priežasčių ligšiol 

tūkstančiai atrasta, bet nei 
viena neprašalinta.

*
Jungtinėse Valstybėse turi

me 275.000 automobilių, t.y. 
vieną ant 400 gyventojų. Ki
tais žodžiais: 399 žmonės pri
valo traukties vienam iš kelio, 
jei miela gyvastis.

Didumo 14x24 coliai.
X Šitas paveikslas — tai re- J 
v tenybė, tai jubilejinis 500; 
ž metų sukaktuvių išleidimas! 

kovos lietuvių ir lenkų su | 
» kryžiuočiais. Paveikslas tep-; 
£ botas garsaus teplioriaus J. 
X Mateiko. Jis perstato D. L. 
■f K. Vytauto ir lenkų karaliaus1 
$ Jagailos kovą su kryžiuočiais i 
X 1410 metais, kuomet kryžiuo-| 
9 čių galybė galutinai sumalta 
$ ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
X veikslas išleista turtu ir spau- J 
| da “Kataliko”.
v Tokio paveikslo niekur nega- i 
J Įima gauti. Pageidaujama, i- 
Idant tasai jubilejinis paveiks

las papuoštų kiekvieno lietu-1 
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama ' 
500 metų sukaktuvių jubi-

S Įėjus.
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “K«- 

£ tallko” redakcl|o|e, ant vietos, P»j; j 
X veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prisius;

tlmu in kitus miestus, 80c. ,
Imant daug, nuleidžiama 60 1tams, 

nuošimtis.
Užsakymus su p’nigais siųskite 1

“Kataliko” išleistojo vardu: i |

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., CHICtGO, ILL.'
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Žalgirio apvaikščio- 
jimas ant Town of 

Lake, Chicago.
Pasirengiau parašyti keletą 

žodžių apie 500 metų sukaktu
vių nuo kovos ties Žaiginiais 
apvaikščiojimą, parodydamas 
teisybę prieš kokius ten pa- 
sklydusius iš to apvaikščiojimo 
melus, neteisybes. Nežinau 
kokiuo budu pateko man į 
rankas savaitraštis ‘ Lietuva” 
No. 29. Ėmiau skaityti ir ran
du ant 5 puslapio didelėmis 
raidėmis pabriežta: “Iš Chica- 
gos lietuvių gyvenimo”. Be
skaitant net man kol tu pasi
darė, kad mųsų ponai socija- 
lietai gavo vietą “Lietuvoje” 
supliaukšti melagystes, kad jie 
negavo viršaus lietuvius tau
tiečius už nosies vedžioti 
ir paskui kaip įmanydami 
dergti lietuvius kunigus ir vi
sus kitus katalikus. Štai kas 
ten “Lietuvoje” rašoma:

“Ant Town of Lake, kun. 
Skrypkos parapijoje, sukak
tuvių apvaikščiojimas kovos 
po Gruenwaldu,Columbia sve
tainėje, išėjo labai menkas, 
galima sakyt, suįro. Jau pirm 
apvaikščiojimo, kilo nesutiki
mai su kun. Kraučuuu ant 
Bridgeporto. Nuo Kraučuno 
šalininkų atsiskyrė visos tau
tiškos draugijos, o taipgi ii 
iš Town of Lake 9 draugijos, 
kurios ir parengė atskirą ap
vaikščiojimą. Išrinktas Town 
of Lake apvaikščiojimo komi
tetas sutaisė apvaikščiojimo 
programą, maž daug tokį: tau
tiškąjį himną, turėjo dainuot 
Jaunimo Ratelis, paskui turė
jo kalbėt Keistutis Šliupas, 
deklemuot Beržinskiutė ir 1.1, 
o pagalios jau turėjo dainuot 
bažnytinis choras ir kalbėt 
kun. Skrypko. Kun. Skrypko, 
pamatęs, kad ne bažnytinis 
dainuos ir kad pats kunigas į- 
dėtas paskutinėj programo 
vietoj, o pirmutinėje IC Šliu
pas, užsimanė panaikinti pro
gramą ir sušaukęs savo tarnus 
liepė atspausdinti kitus pro
gramme, kuriuose išmetė K. 
Šliupą, bažnytinį-gi chorą įdė
jo pirmon vieton, o tuoj po jo 
save. Suėjus vfhiems į svetai
nę p. Jankauskas, komiteto 
narys, atidarydamas apvaikš
čiojimą, apreiškė, kad esą 2 
programai ir kad jis tikisiąs 
sujungti abudu į vieną, kad 
butų abi pusės sveikos, todėl- 
gi užklausė, ar kas svetainėje 
nori, kad abudu chorai sūdai- 
nuotų “Lietuva Tėvynė mų
sų”. Svetainėje visi sušuko, 
kad nori. Tada pasijudino 
JaunimoRatelis eiti ant scenos, 
bet kun. Skrypko, pamatęs, 
kad eina vien Jaunimo Rate
lis, o bažnytinio choro nėra, 
paliepė 4 vyrams, kad neleistų 
jų į sceną; tie ir neleido. Jan
kauskas nenorėdamas, kad po
licija naudotus iš lietuviškų 
kišenių (nes gan greit galėjo 
kilt muštynės) davė, taip sa
kyt, lietuviškiems kryžei
viams viršų ir išėjęs paaiškino, 
kad vietoj dainų kalbės kun. 
Skrypko. Tuo tarpu visi kiti 
kalbėtojai ir deklematoriai at
sisakė. Kun. Skrypka toj sa
vo kalboje nurodinėjo, kad 
kryžeiviai lietuviams nenorėjo 
blogo, ale tik troško įkvėpti 
jiems stabmeldžiams, teisingą 
katalikišką Jėzaus Kristaus 
tikėjimą. Kun. Skrypkai pa
baigus kalbėti, nieko daugiaus 
ir nebuvo.

Town of Lake'draugijos iš
leido apvaikščiojimui apie 
$400 ir už tiek pinigų teužgir- 
do kun. Skrypko kasdieninį 
pamokslą, kuriame dar gi bu
vo išgirtas kryžeivių ordenas. 
Tai šitoks buvo apvaikščioji
mas ant Town of Lake.

Ten buvęs.”

Dabar norėčiau paklausti 
Town of Lake ir visos Chica- 
gos lietuvių visuomenės, ar 
tai tiesa, kas viršui “Lietuvos” 
parašyta? Rašoma, kad kilę 
nesutikimai su kun. Krauču- 
nu, dėlto kun. Skrypko šv. 
Kryžiaus parapiją nuo visuo
meniško apvaikščiojimo at
skyręs ir tai tasai apvaikščioji
mas nenusisekęs. Kodėl-gi 
taip jau jis nenusisekęs ? Ka
dangi mųsų visokie šnipukai 
tame apvaikščiojime negavo 
viršaus, tat jie mielai ir rašo, 
kad nenusisekęs.

Už Bridgeporto šv. Jurgio 
parapijos nesusitaikymą sy
kiu apvaikščiojimas daryti ne
galima kaltinti kun. Skrypko, 
kadangi ne. jis rengė tą ap
vaikščiojimą, bet bažnytinių 
ir tautiškų draugijų Susivie 
nijimas (Susiv. Lietuviškų 
Draug.) ant Town of 'Lake. 
O iš kur užgimė tasai nesuti
kimas, norėčiau paklausti, ar 
netik iš tų pačių ponelių lais
vamanių, kurie rašo “Lietuvo
je” visokius melus, kuriems 
rupi lietuvių tauta saviems 
tikslams išnaudoti, bet anaip
tol ne jos likimu rupinties.

Tasai apvaikščiojimas pir
miausiai pradėta rengti ant 
Bridgeporto pirm pusės metų. 
Iš mųsų draugijų Susivieniji
mo delegatai taippat tuos su
sirinkimus lankė, matydami ir 
girdėdami ten nekuriu lietu
vių karštus ginčus. Nesutiki
mams augant mūsiškiai dele
gatai pranešė tai draugijų Su
sivienijimui ir šis nutarė tą 
apvaikščiojimą laikyti sky
rium pas save, ant Town of 
Lake.

Ant Town of Lake apvaikš
čiojimo parengimui nutarimas 
invyko Liepos 8 dieną vakare, 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj 
susirinkime. Susivienijimas 
Draugijų tame susirinkime tu
rėjo savo 18 delegatų. Susi
rinkime išrinkta iš 2 asmenų 
komitetas programo sutaisy- 
mui, 6 salei, 1 apvaikščioji
mui, 3 ženklų sutaisymui ir 1 
geherališkas maršalkas. Ap 
vaikščijiman nutarta pakviesti 
kun. A. Skrypko ir Šv. Kry
žiaus parapijos choras. Kitus 
kalbėtojus surinkti pavesta 
programo komitetui. Kaip ant 
programo, taip ir ant gatvių 
nutarta pirmiau pažymėti ir 
pastatyti, kas senesnis, nežiū
rint nuomonės ir pakraipęs, 
nežiūrint, ar tai draugija butų 
bažnytinė, ar tautiška ir pri
imta, kad programe kun. 
Skrypko, kaipo kalbėtojas, 
užimtų pirmą vietą. Be to vie
nas iš aprinkto komiteto sutai
syti programui pranešė ir dar 
net pasipriešino, kad jis už- 
kvietęs jauną “Jaunimo Rate
lį” (chorą) pirmon eilėn, per- 
tat busią negalima dabar jo 
perkelti antron vieton, kadan
gi taip jis nenorėsiąs dalyvau
ti. Mat to “Jaunimo Ratelio” 
norėta dalyvauti tik dėl savo 
vardo apskelbimo, bet ne dėl 
tautos labo. Tatai delegatai 
tai išgirdę pasakė, kad jei 
“Rateliui” nerupi lietuvių 
tauta, tegul sau neina, padai
nuos vienas bažnytinis choras 
ir to pakaks.

Po tam susirinkimui imta 
visų komitetų karštai darbuo
tiems, nes buvo trumpas laikas. 
Kuomet imta dirbti progra
mas, patėmyta klaidos, dirbta 
priešingai susirinkimo nutari
mams. Apie tai programo ko
mitetui padaryta pastaba, liep
ta pataisyti, tečiau vienas jų 
atsakė, kad jis išrinktas, bet 
ne kas kitas programą dirbti, 
tatai jis padarysiąs, kaip no
rėsiąs, nepaisant nutarimų. 
Tasai perspėjimas vienval pra
nešta kitiems 7 delegatams ir 
nutarta sutaisyti kitą progra
mą, o pirmutinį atmesti visai. 
Bet kas tau taip duos! Viena

diena pirmiau atspaudinta ir 
visur išmėtyta netikrieji pro
gramai. Tuose programuose 
kun. A. Skrypko pastatyta 
kalbėtojum, užuot pirmos vie
tos, paskutiniu, taippat ant 
paskutinės vietos palikta se
nas Šv. Kryžiaus parapijos 
choras, o ant pirmos “Jauni
mo Ratelis”. Be to, tame pro
grame nebuvo net pasakyta 
kas tą apvaikščiojimą rengia.

Atspausdinus programą pa
gal delegatų nutarimo — pa
sirodė tarp žmonių dėl vieno 
ir to paties apvaikščiojimo du 
nevienodi programai. Visuo
menė suprato gešeftą’ ir pir
mutinį programą visai atme
tė, bet jo sutvertojai jo laikėsi 
net iki galui, nors iš to nebu
vo jokių pasekmių.

“Lietuvoje” tenpat rašoma, 
kad tame apvaikščiojime daly
vavę net 9 draugijos. Aišku 
tat, kad “Lietuva” meluoja, 
ar meluoja jos raštininkas, 
kuris ten nebuvęs ir nieko ne
matęs niekus rašinėja ir lietu
vius šmeižia.

Štai ėjimo programas ir 
skaitlius draugijų:

1. D. L. K. Vytautas su ad
jutantu raiti.

2. 4 lietuviai pėsti su meško
mis apsitaisę.

3. 4 karžygiai raiti.
4. 6 mergaitės neša paveiks- 
lą kovos ties Zalgiriais.

5. Benas iš 11 muzikantų.
6. Gvardija D.L.K. Vytauto.
7. Vi ų draugysčių preziden
tai.

8. Moterų Šv. Agotos dr-stė.
9. D. L. K. Vytauto dr.

10. Šv. Vincento Fer. dr.
11. Šv. Stanislovo V. irK.dr.
12. Šv. Kryžiaus dr.
13. Kar. Gedimino dr.
14. Tėvynės Mylėtojų dr.
15. Garsus Vardas Lietuvių dr.
16. Šv. Juozapo laim. mir. dr.
17. Lietuvos Sūnų dr. No. 1-.
18. L.' K. Daumanto dr.

Pagal to programo toji visa 
paroda nuo Šv. Kryžiaus baž
nyčios numaršavo keliomis 
gatvėmis į Columbia svetainę, 
kur turėjo but prakalbos ir 
dainos. Einant visiems salėn, 
pas durii atsistojo du poneliu, 
tautos išnaudotoju ir pradėjo 
visiems kaišioti savo tuos ne
tikrus programus, priešingus 
delegatų nutarimui. Susiėjus 
salėn ir susėdus, rengimo ap
vaikščiojimo komitetas pate 
mijęs pašalinių suokalbius, 
prisakė programo komitetui 
pradėti prakalbas pagal naujo 
programo. Kuomet vėl patė
myta, kad nėra parapijos cho
ro, liepta neleisti dainuoti nei 
“Jaunimo Rateliui”.Tada pro
gramo komitetas išėjo ant es
trados ir, neatidarius apvaikš
čiojimo, vienas anų pradėjo

kalbėti. Kalbėjo ilgoką va
landą ir tik paskui atsiminė, 
kad reik atidaryti apvaikščio
jimas. Tada paklausė visuo
menės, kaip ji norinti, ar ap
vaikščiojimas atidaryti tautiš 
ku himnu, ar kaip. Sutikta su 
himnu. Paskui paklausė, ar 
norite, kad “Jaunimo Ratelis” 
padainuotų himną. Užrėkta, 
kad Ratelio visai nereikia, jei 
nėra bažnytinio choro. Taip 
dalykams virtus, į kalbėtojus 
perstatyta vietinis klebonas, 
kun. A. Skrypko. Jam pradė
jus kalbėti istoriją apie kry
žiuočius, laisvamaniai pradėjo 
kaukti, cypti, plūsti kunigą, 
visaip blevizgoti. Kilus tokiai 
netvarkai, salės komitetas ir 
maršalkas salėn pakvietė poli
ciją. Rėksniai, matydami, kad 
čia nėra juokų, visi išsinešdino 
laukan, o kunigas tuokart 
laisvai galėjo kalbėti. Kun.A. 
Skrypko kalbėjo pusantros 
valandos ir visi jo kalba buvo 
užganėdinti Pamatęs komite
tas, kad kitiems kalbėtojams 
jau neliko kas tame reikale 
sakyti, uždarė tą apvaikščioji
mą ir prasidėjo šokiai.

Ką čia parašiau, tai para
šiau tiesą, nieko nei pridėda
mas, nei atimdamas. Juk nie
kas negali ir pagirti mųsų “in
teligentus”, lietuvių išnaudoto
jus.

Dar “Lietuvoje” patėmyta, 
kad kun. A. Skrypko savo 
kalba nurodinėjęs, kad kry
žiuočiai lietuviams negeidę 
nieko blogo, bet tik troškę 
jiems inkvėpti katalikų tiky
bą ir Kristaus mokslą. Toksai 
rašymas — tai tikras melas ir 
šmeižimas, kadangi panašiai 
ne puse žodžio neišsitarta. 
Nieko nemačius ir negirdėjus 
melus rašinėti, tai tik reikia 
bepročio žmogaus. Verta 
mums, lietuviams tautiečiams, 
su tokiais melak-n-kaip galint 
kovoti ir iš savo tarpo praša
linti tokius žmones, kurie ne
kaltai teršia mus vardus.

Lai gyvuoja tikyba, tauta ir 
meilė tarp mųsų!

S. Anučauskis.

VIETINES ŽINIOS.
Dideli karščiai.

Pereitoj nedėlioj mieste bu
vo didelis karštis. Termome
tras rodė 97 laipsnius. Toksai 
karštis buvo tik pirm devy
nių metų, būtent Liepos 27 d. 
1901 metais. Žmonės beveik 
nieko nenukentėjo, kadangi 
buvo šventa diena ir putė 
smarkus vėjas. Bet tą pačią 
dieną iškilę gaisrai net trijose 
vietose padarė ant $300.000 
nuostolių.

Gen. Grant perkelta 
New¥orkan.*

Kariškojo ežerų departa
mento vadas, generolas Grant, 
andai perkeltas New Yorkan, 
kur paskirtas rytinio karo de
partamento vadu, kaipo gene
rolo Wood inpėdinis. Genero
las Grant Chicagoj išbuvo du 
metu. Jo inpėdiniu paskirta 
gen. Hodges.

Visas arsenalas ežere.
Andai, pasiremiant miesto 

instatymais, kuriais liepiama 
ežeran skandyti sukonfiskuo- 
tus ginklus, liepiant policijos 
viršininkui ant ežero išgaben
ta daugiau 3.000 visokių su 
konfiskuotų ginklų ir 5 my 
liomis nuo krašto visi tie gin
klai sumesta ežeran. Tarp 
ginklų butą pistalietų, revol
verių, durtuvų, pirštinių, net 
šaudyklių ir kardų. Tais gin
klais butų buvus galima ke
lios kompanijos Chicagos plė
šikų ir visokių piktadarių ap
ginkluoti. Toksai ginklų 
skandinimas kas metai atsibu- 
na du — tris sykius, žiūrint 
sukonfiskuotų ginklų skait- 
liaus. Bet kaskartas tų gin
klų prirenkama vis daugiau. 
Ir nieko nereiškia policijos 
drausmė prieš nelegališką su 
savimi ginklų nešiojimą.

Skaitlius gyventojų.
Chicago galutinai užbaigta 

mokyklų cenzus ir viešai ap
skelbta to cenzo rezultatas. 
Gyventojų miestas turįs 2.300.- 
000 pagal valdžios apskaity
mus, o 2.100.000 pagal moky
klų cenzo apskaitymus. Mato
ma tat didelis tuose apskaity
muose skirtumas, bet tiek to 
su juo.

Mus labiausiai apeina tas, 
kiek mokyklų cenzus surado 
lietuvių vaikų. Lietuvių vai
kų užrašyta 9.052 visame mie
ste, bet užtai lenkų vaikų pa
duodama 94.432 ir rusų 54.- 
857! Gėda mums ir prisipa
žinti prie tokių skaitlinių. 
Gana aišku, kad lietuvių vai
kai užrašyti jei ne lenkais, tai 
rusais, nes kas tai matė, kad 
tiek rusų vaikų butų mieste, 
juo labiau todėl, kad Chicagoj 
rusų gyvena visai mažas skait
lius.

Tame dalyke svetimtaučių 
negalima kaltinti. Kalti mus 
neapšviesti lietuviai, kurie lie
tuvio vardo bijosi, kaip žydas 
krikšto. Et, pasako “russian” 
arba “polish” ir be jokio “tru- 
belio” viskas užbaigta! Turi
me mieste 6 lietuviškas para
pijas, o vaikų tik suvirš 9 tū
kstančius! Gražus mus brolių 
tame atvejyj pasielgimas, jei 
pasiduoda lenkais arba ma
skoliais, jei nesupranta savo 
tautos reikalų!

Neužmušk savo kūdikio netikusiu auginimu!

Motinos pienas kūdikiui yra geriausias.
Duok atšaldintą virintą vandenį.
Duok čystą pieną iš čysto butelio.
Duok tik šiuos daiktus, o kūdikis bus 

sveikas.

Šis maistas kūdikį nunuodįs.
Neduok: Mėsos, duonos, bulvių, vaisių, 

saldumynų, kavos, arbatos, alaus 
ir 1.1., ir išvengsi ligr.

The Civic Federation Co-operating with the Chicago Health Dept.

Ko tu šauki 
broli?
Na-gl kad 
mano burna 
labai sausa, 
tai begu pas

VINCA SKRABULI
o ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti.
1500 Adams St. Gary, Ind.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant 
pagrabq, veselijq ir tt.

166 W. 18th St. Chicago, III.

“Kataliko” agentai.
Kurie turi tiesą rinkti apgar
sinimus, prenumeratą nuo skai
tytojų, priiminėti orderius ant 
visokių drukoriszkų darbų ii 
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.

Fr Venckus, 
304 N. Chicago St

Kenosha, Wis.

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.

$ioo Typewriteris 
už 17c ant dienos!

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

Oliver Typewriteris—geriausia mato
mo druko mašina 8100—geriausias šių 
dienų typewriteris—bus jųsų už 17c 
ant d i enos!

Typewriteris, kuris yra svarbiu daly
ku pramonystCs istorijoje—b u s j ų s už 
17c ant dienos.

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

JR radimo prietaisos.
|B\ jffll Viskas

i?0 ant ^e- 
nos bus jusu!

Męs tik dabar tą 
pagarsiname, norė

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

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

Reikalavimai ateina nuo visokiij luo
mų ir užsiėmimų žmonių

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

Taigi dabar ir yra gadyne visotino var
tojimo typewriteriq.

Ketvirtdalis milijyno žmonių daro 
pinigus su

TĘg__ x
OLIVER

T^peWri’ter
Geriausia matomo druko mašina

Oliver Typewriteris daro pinigus i š - 
tarus tiktai žodį “eik!” Taip 
lengvai drukuoja, kad pradėjęs bemat 
išmoksti. Uždirbi besimokindamas. Te
gul mašina užsimoka už save 17c o ręs
ta s 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.

“OliverTypewriteriskožname name”
Tai yra šios dienos šauksmas. Dabar 

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

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

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

Rašykite tuojaus klausdami informa
cijų ir naujo Oliver katalogo. Adresas:

The Oliver Typewriter Co.
47-55 Dearborn St. Chicago,Ill

Grand Trunk geležinkelio linijos sistemas, kur šiandie straikuoja darbininkai, o kompanija ima straik- 
laužius. Apie straikerių sumišimus daugiausiai pranešama iš So. Bend, Ind., kur jie kenkia visokiam 
ant tos linijos judėjimui, degimą vagonus ir tt. Kompanijos savasties apsaugojimui pašaukta valstybės 
milicija.

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.

Jos. Dzika
Box453 

Forest City, Pa.

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

So. Boston Mass.

Jusu Namuose

Riebus
Skanus
szvelnus
Labai 

yra tin
kanti a- 
rielk.dėl 
šeimynų. '

IMKIT BUTELI NAMO

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

mimo savo pažįs-

saugojimo ligų,
kiekvienas gy

dytojas vėlina
Solo Rye

dr/A

8ZENDIE
STRAUS BROS. CO.

(Iiidlrbejal Chicago
T. Padlackli, lietuvis agentas
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F. Bernatowicz

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

Br. Vargšas.

JONO SIRDIS

I ■! r ■

I'-.b? 
f; 

h. ' .

(Tąsa).
Lietuvos valdovu; nepasitikėdamas tat savo ir kryžiokų 
pajėgai, pakvietė talkon baisų tuomet Svetoslavą, Smo
lensko kunigaikštį.

Taip spaudžiama trijų priešų Lietuva pasijuto 
baisiame padėjime; jau parubežinės Žemaitijos pilįs ir 
valstijos perėjo į kryžiokų rankas. Svetoslavas kalaviju 
ir ugnimi nuo Rusijos ribų novijo nelaimingą šalį ir 
tuomi labiau liejo savo pagiežą ant nekaltų gyventojų, 
juo didesnę atspirtį sutikdavo pilyse. Baisus buvo pa
dėjimas sostapilės ir jos apielinkės gyventojų, matančių 
besiartinančius gaisrus ir skerdynes! Kasdien ateidavo 
vis baisesnės žinios apie Svetoslavo nuožmumą, kaip jis 
viską paverčia į pelenus ir žudo nepaisydamas nei mo
terų nei mažų vaikų. Tuomet dar didelės tankios girios 
galėjo būti vieninteliu pasislėpimu nuo žiauraus užpuo
liko. Priežastimi tos nelaimės nusigandę gyventojai ma
tė tiktai dievų bausmę už jų valdovo kaltes, ir nedrįso 
jų melsti susimylėjimo; buvo jie pasirengę greičiau pa
siduoti savo likimui, nei gintis. Amilonas iš visų jėgų 
stengėsi užlaikyti tvarką, nors ir jautė, kad negalės at
silaikyti prieš tokią priešų galybę; tuojaus tat išsiuntė 
pasiuntinius pas Jagailą, pranešdamas apie liūdną pa
dėjimą.

Tuomtarpu priešai, nei pavandenė, skverbdamie
si į šalies gilumą, naikino visas jos pakampes. Antgalo 
pasikėsino ant Vilniaus, bet atmušti narsių Vilniečių 
draskė tiktai priemiesčius. Buvo tai dalis kryžiokų ka
rumenės. Plėšė jie kaimus, pasisavindami visokias ge
rybes. Bet išmislus Amilonas pasinaudojo laiku, kada 
priešai buvo užimti grobiu, ir su pulku narsių vyrų 
staiga netikėtai užpuolė ant jų. Jau kryžiokai, pametę 
grobius, bėga, kur kas gali, o padrąsinti pergale lietu
viai besivydami tik muša juos, kada kryžiokams pagal
bon pribuna naujas jų pulkas. Lietuviai mato tai, bet 
kada nori užpulti ant jų iš užpakalio, pasijunta, atskir
tais nuo saviškių. Jau mažai stokavo papulti į nelaimę, 
bet pasirįžo verčiau žūti besiginant, nei pasiduoti. Toje 
valandoje pamato lekiantį raitelių būrį nuo aukštosios 
pilies jiems pagalbon; tas atgaivina jų viltį. Buvo tai 
Auksė su trimis šimtais karžygių. Suprantanti kovos 
reikalus tuoj pamatė, iš kurios pusės butų geriausia už
pulti. Puolasi tat ant vidurio ir perskiria priešus į dvi 
dali; priešai jau užimti daugiaus apsigynimu nei užpuo
limu, laksto nežinomomis sau gatvėmis, o leidžiami iš 
langų ir nuo stogų akmens kloja gatves lavonais. Vel
tui jų vadas šaukia juos prie tvarkos, kuri siaurose gat
vėse jiems dar kenksmingesnė. Nakties tamsa tik už
baigia skerdynę ir likusieji kryžiokai išbėgioja į girias.

Pakol dar galima buvo matyti, vilniečiai dar vy
dami kapojo kryžiokus ir liovėsi tik tada, kad tamsa 
neleido atskirti jų baltų ploščių nuo sniego. Lietuvių 
mažai žuvo. Amilonas džiaugėsi, kad nesivijo jų to
linus, nes nuo suimtųjų sužinojo, kad toje pusėje netoli 
Nemuno stovi pats mistras su visa savo galybe, ir kad 
kunigaikštis Andriejus, traukiantis nuo Polocko, sten
giasi susijungti su mistru, kad pastoti kelią grįžtančiam 
Jagailai ir lenkams. Amilonas jautėsi nesmagiame pa
dėjime; žinojo, kad prie tokių aplinkybių negalėjo grei
tai tikėtis pagalbos iš Lenkijos; bet taip-gi žinojo ir 
stiprumą savo tvirtovių ir, paklausęs Auksės, pasiryžo 
laikytis kuoilgiausia.

SAPNAS, AR TIKRUMAS?
Gražu, kaip rojuj, vaikščioja balti:
Stebuklas didis! tartum barzdoti aniuolai.

Kurdwanowski.

Žinia apie įsiveržimą į Lietuvą kryžiokų greitai 
pasiekė Panėrio bokšto gyventojus. Habdankas, gerai 
pažįstantis tuos žmones, matė pavojų ir didei gailėjosi, 
kad apleido Vilnių. Alena, nors pyko ant kariškų su
mišimų, kurie nedaleido perkalbėti tėvą grįžti Lenkijon, 
bet, taikindamosi prie aplinkybių, netiktai nesibijojo 
kryžiokų, bet norėjo kogreičiausia pažinti tuos dievotus 
karžygius, apie kurius girdėjo tiek įdomių dalykų; ti
kėdama, kad įsiveržimas kryžiokų į Lietuvą yra viena
tiniu mieriu užvesti joje krikščionybę (kaip patįs nuolat 
skelbė), norėjo pažinti tuos labdaringus vyrus, išreikšti 
jiems savo mierius ir susiartinti su jais.

Užimta tokiomis mintimis, vieną naktį pabudus, 
išgirdo bokšte varpų skambėjimą; nusistebėjus dirstelė
jo per langą ir pamatė visą bažnyčią apšviestą. Mintijo 
tat, kad sodiečiai uždegė, norėdami drauge su jaja sude
ginti ir juos, bet nutilus varpams pasigirdo bažnyčioje 
garsus giedojimas ir vargonų balsas. Tada atėjo jai ant 
mislių, kad gal Davaina, pribuvęs su buriu naujų krikš
čionių, dievotai apvaikščioja savo sugrįžimą; bet greitai 
ir ši mintis atsimainė, nes geriau prisiklausius, pažino, 
kad gieda apgailestavimo giesmes, o priegtam giedoji
mas buvo gerai mokintų asmenų, ko negalėjo tikėtis 
nuo nesenai atsivertusiųjų. Prižadino tat tėvą ir, sku
biai apsirengus, nuėjo su juomi į užpakalinį kambarėlį, 
kurio langas buvo prieš pat bažnyčios langą. Didei nu
sistebėjo pamatę sužiebtų daugybę žvakių ir iš įvairių 
ginklų sustatytą laidotuvių paminklą. Minia juodai ap
sirengusių vienuolių, sėdinčių sėdynėse, giedojo gailin
gas psalmes. Apsiginklavę žmonės stovėjo aplink pa
minklą.

Toji liūdna ir puiki regykla labai nugązdino 
Habdanką, nes negalėjo suprasti nei priežasties, nei jos 
reiškimo. Alena taipgi buvo susimaišius; užimta vienok 
tiktai dievotumu, mintijo, kad tik kogreičiausia galėtų 
dalyvauti dievmaldystėje. Tėvas norėjo ją sulaikyti, 
perstatinėdamas nemandagumą pasirodymo tarp karžy
gių ir vienuolių, kad gali tas jiems nepatikti, bet tas 
nieko negelbėjo. Tuojaus tat su tarnaite nuėjo į bažny
čią ir atsiklaupus nuošaliai, pradėjo giedoti drauge su 
jais. Ir ištikro jos pribuvimas atkreipė jų atidžią. 
Tuomtarpu pamokslininkas užėjo ant sakyklos ir grau
džiais žodžiais atidavė garbę atminimui žuvusių kovoje 
už tikybą brolių; išrodinėjo, kad garbingesnė narsi 
mirtis, nei nelaisve atpirkta liuosybė; ragino tat prie drą
sos, privesdamas geru ženklu atradimą šioje šalyj krikš
čioniškos šventinyčios. Žingeidžiai klausė Alena taip 
senai girdėto pamokslo, o iš akių jos riedėjo ašaros iš 
gailesties tų žuvusiųjų, kurių nepažinojo. Tokia vieša 
gailestis patraukė prie jos susirinkusius; visi atkreipė 
ant jos savo akis, norėdami greičiau patirti, kas ji do 
viena ir kaip atsirado šituose kalnuose bažnyčia.

Pasibaigus dievmaldystei priėjo prie Alenos vie
nas jaunas karžygis su puikiai išsiuvinėta kamža ir 
brangiai apdarytu brevijorium po pažaste, matomai, 
aukšto laipto dvasiškasis.

— Jųsų ašaros, dievota moteriške, — liūdnai ta
rė į ją — rodosi dalina mųsų gailestį; tikėkit, jog esa
me užtat labai dėkingi. Išties, viskas, ką čia matome, 
yra labai stebėtinu daiktu. Kas-gi galėjo tikėtis šiuose 
tyruose tarpe stabmeldžių rasti krikščionių sodybą; ma
žiaus dar jautrią širdį, kurie gailėtųsi mųsų; iš to galite 
numanyti, kaip tai yra mums brangi ši vieta nors ir 
liūdname mųsų padėjime. Ar leista mums žinoti, kam 
esame dėkingi už tą sąjausmą ?

— Mažai ką reikštų žinojimas mano vardo — 
atsakė Alena. — Užmiršta viso pasaulio, ką-gi galėčiau 
apeiti! Daugiaus mane šioje valandoje užima jųsų padė
jimas. Jau iš pamokslininko žodžių supratau, kad prie
žastimi jųsų susirinkimo yra maldos už žuvusius drau
gus; velyčiau vienok matyti šioje šventinyčioje sudėji
mą padėkos už pergalę; bet kad likimas skyrė kitaip, 
tikuosi, kad joje atrasite nors suraminimą.

— Tat, jei neklystu, ši bažnyčia priguli jums ? 
Bet kieno rankos galėjo ją pastatyti taip priešingame 
krikščionybei krašte ?

— Yra tai vaisius mano darbo ir pasišventimo— 
atsakė Alena.

— Suprantu, — tarė kryžiokas — norite uždėti 
vienuolyną ir jame dievotai leisti gyven...

— Visai ne! — pertraukė mergina — bet su 
kuomi turiu garbę kalbėti ?

— Esmi Sundsteinas, vadas priešakinės sargy
bos didžiojo mistro — atsakė kryžiokas. — Mano karu- 
menė nelaimingame vakarykščiame užpuolime a.n,LVil- 
niaus nustojo daugelio narsių karžygių. Grįždamas tat 
prie visos karumenės, kuri randasi nepertoli nuo čia, su 
nuosteba pamačiau šitą bažnyčią; iškart savo akims ne
tikėjau. Drąsi tai ranka, pastebėjau, kuri ją čia pastatė. 
O kad mųsų prideryste tuojaus po kovai laikyti diev- 
maldystę už žuvusių vėles, pasiryžau tat čia tai atlikti. 
Bet, jaigu taip darydamas nusikaltau prieš jumis, mel
džiu tat atleidimo.

Alena užtikrino jį, kad ji netiktai neturi nieko 
prieš tai, bet dar džiaugiasi iš to atsitikimo; nepamiršo 
priminti, kad labai bijosi gyventi tarpu stabmeldžių, 
kurie taip neapkenčia šios bažnyčios, ir butų labai lai
minga, kad galėtų turėti ginkluotą sargybą. Tuomtarpn 
prisiartino senyvas ir pavartaunas vienuolis, kuris, pa
sveikinęs Aleną, vėl išreiškė savo nuostebą; buvo tai 
Malborgo preoras, neatskiriamas kuntoro draugas. Ale
na, davus jiems save pažinti, apreiškė, kad gyvena su 
tėvu bokšte ir kvietė juos atlankyti. Habdanko vardas 
buvo žinomas kryžiokams; prižadėjo tat atlankyti jį 
tuojau po dievmaldystei. Pradėjo jau brėkšti diena, ka
da Alena, atsisveikinus kuntorą, sugrįžo pranešti tėvui, 
kad lauktų svečių.

Skaitytojas jau dasipranta, kad tai yra tas pats 
kuntoras Sundsteinas, kurį kadaisia Garbutis paliko pa
kabinęs girioj tarp dviejų šakų. Kaip jis iš ten išsigel
bėjo, sunku pasakyti. Gal užėjęs koks mielaširdingas 
žmogus paliuosavo jį, arba gal rado klaidžiodamas toje 
apielinkėje koks jo draugas. Reikia tikėtis, kad nuo ta
da kuntoras buvo atsargesnis savo pasielgimuose, kad 
užsitarnavo pas mistrą tokį užsitikėjimą. Tuomtarpu 
apsirengęs karžygiškai su preoru nuėjo pas Habdanką. 
Senukas priėmė juos meiliai, užprašė ant pusryčių ir 
klausinėjo visokių nauienų. Sundsteinas pranešė jam, 
jog yra artimu jo kaimynu, apsistojusiu su karumene 
netoliau kaip už mylios, kad jam čia labai gera vieta ir, 
kad džiaugiasi šioje šalyje, atradęs nors vieną žmogų, 
kuris nelaiko jį už priešą.

— Ne mažiau iš to ir męs džiaugiamės — atsakė 
lenkas. — Svetimoj šioje šalyje miela ir mums sutikti 
nors ne vienos tautos, tai bent vieno tikėjimo žmones. 
Nors už geros mylios gyvename nuo Vilniaus, vienok 
vakar vakare girdėdami toje šalyje šaudymą, dasiprato- 
me, kad ten su jumis eina kova, nes jau girdėjome, kac 
randatės netoli sostapilės. Tikiuosi, kad tame susirėmi
me neaplaikėte daug blėdies.

— Buvo tai būrys penkių šimtų liuosnorių — 
, tarė kuntoras. — Didžiausią klaidą padarėme pergreit 

užtikėję šnipams; bet tas bus pasarga ant ateitės. Apart 
to sunku buvo sulaikyti jaunuomenę, kuri užsikarščiavo 
pažiūrėt lietuviams į akis. Aš prisipažįstu, kad šiuomi 
taapu apturėjau didelę blėdį. Amilonas šiandie būti 
rankose, kad ne ta prakeikta pagalba. Jau buvo iš vi
sur apsuptas, o kas aršiausia mane pykina, kad viena 
silpna moteriškė išplėšė mums pergalę.

(Toliams bus).

1SS U. Washington SI Wilkes-Barre, Pi.

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors antžlema 

ir szvenczių, eikite pas A, COHEN.Te
nai rasite visokių drabužių del vyrį 
moterų ir vaikų. Turime daugyeęviio- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienios b- 
bai žemos. Męs kalbame lietuviazki1 
1334 Jefferson St - Qncaft 1
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The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

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

Godotini draugai!
Kauno rcdybos ir visi pažįstami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S. Halsted Str.

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.

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lietuviszką, rusinki 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų » 
petnycziom ir subatomis del vyrų.Taip
gi užlaikau pulkų salinna su visokiai) 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atd- 
lankys bus sz>rdingai priimtas.

1318 SO MORGAN bl

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

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

TOTONOL
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: del Dispepsijos, Negromullavi- 
mo, Konstlpacljos, Biliausness ir t.t.

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

Ale

J.

Lietuviszkas Buffetas
Kas neturi nakvinCs. Pakeleivingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jum) 
) duosime atsakanczią vietą pailsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

m m :
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai visokias Ii- 
gas chroniszkas vyriszkas ir moteli- 
szkas kurios yra uszsiseneje. Jaigu Kn 
kiti jums nepagolbejo, atsilankyki) 
pas mane. Nk
Egzaminavoja pirmo kaitų pikai J
1727 18ta gat. tarpe Paulina Ir Woo4
Ofiso valandos: 40 iki 12 ryte, nuo! > 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedelio- < 
mis: 10 iki 2 P.M. >

Tel. Canal 3263. <

ta. S3 Akmenų 
Giliktlio Laikrodėli: 
Vyriškas arba mo
teriškas |laikrodO- 
lis gvarantuot. ant 
20 meti] paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

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

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Blds., Chicago, III.

aeocooceoseeppgeeooosoccogoogececceocooeoocc^c'

(Tąsa).

rėjau vienos ramios valandos... Kur ji 
dabar išėjo?... Kas ją priglans? Ne! Ne
sigailiu, ji negrįš į tą namą tol, kol nepa- 
.matysiu klupojant prie mano kojų.

(Įeina Laurukas).

Jonas ir Laurukas.
Jonas. Ko tu čia atsivilkai ?
Laurukas.

pakalbėti.
Jonas. Kur 

mus?
Laurukas.

giau prie tavęs tarnauti.
Jonas. Kaip tai ?
Laurukas. Nenoriu ir gana. 

Vincas nenorėjo manęs laikyti ir aš turė
jau išeiti, o dabar eisiu drauge su Vincu 
ir Agne.

Jonas. Kur tu su jeis eisi ?
Laurukas. Gaila man jų... Pa

dėsiu jiems vargti.
Jonas. Asilas!
Laurukas. Tegul aš busiu ir a- 

silas, bet pas tave bijau daugiau būti.
Jonas. Aš jiem atkeršijau, nes jie 

buvo kalti.
Laurukas. Ar ne geras tau bu

vo Vincas? Sakysiu teisybę, kad Vincas, 
būdamas išgėręs, gerai man iškaršdavo 
kailį; taip ir norėjosi semti atgal, bet ran
ka ant jo nekilo. O pasalumu įkasti kiek
vienas gali!

Jonas. Sakyk, ko atėjai, ko val
kiojiesi paskui mane ? O, nekalbėk man, 
asile pamokinimų. ‘

Laurukas. Tegul aš busiu ir 
dešimt asilų, užmokėkit ir aš eisiu sau...

Jonas. (Duoda pinigus). Ir gali 
eiti į visas keturias šalis.

Laurukas. Nekaltai tu nus
kriaudei Vincą su Agne. O kuo kalta se
na Petronė ?

J o n a s. Nešinkis! Ko dar nori!?
Laurukas. (Išeidamas). Žalčiu

kas. .. (rankove trindamas akis išeina).

Jonas. (Vienas). Ir taip... aš pa- 
ikau vienų vienas... Išėjo visi keikdami 

mane... Ištikro, prakeiktas mano būdas... 
Agnute, sugrįšk tu atgal, gyvenk, buk 
laiminga... Tu neturi nieko, tavo Vincas 
girtuoklis... Kam aš tave išvariau?., 
(pauza) Tu ne laukei manęs... Bet vis-gi 
aš atkeršijau!! (Eina per duris).

Uždanga.

PENKTOJI VEIKME.
Miškas, matyti kraštas namo.

Broliai neeikit pas žydą |
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Parduodu ke- JjĮ
lėtą 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:

$

LIETUVIS KRIAUCZIUS
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 po antraszu:

M i 
$ 
$ 
$ 
$

Ui 
M

J. Knczinskas,
238 Slocum St. Kingston. Pa. $

Dirbtuve Kukardq, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų. 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimai kiek

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

rEORGrE HAZARD
PLUM BERIS

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, skripku, klernetu, triubu, koncertinų irdau- A 
gybe visokiu muzikaliszku instrumento. Puikiausiu dziegoreliu, 

i** lenclugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- 
p szinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, isL.iriBzku ir ■)' 

maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas ■ 
25c., 5 tuz. už §1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už Be. marką o ap- ] 
turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dal-1 
ktu. Asz gvarantnoju kad mano tavoras pirmos k Hases o prekes pi
gesnes kaip kitur. Orderius iszsfuncziu greitai In vlans Amerikos, 
Kanados ir Aujlljos krasztus. Kvieczln visus aflankit bu vteokfflįlj 

pirkiniais ir orderiais pas k. WILKEWICII, Dep.K. lift GRAND ST. imootq

Ad 
n

Pamislyk Gerai 
kad visi gorimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bandykit . . 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mųsų geriausios arielkos.

IZIDOR KOHN & CO. 
isdirbBja

3829 State St. Chicago, Ill.
Phono Douglas 3390

Petronė. (Viena). Užaugau ne
mačiusi didelio vargo, nors ir reikėjo dirb
ti. Apsivedžiau... Auginau savo vienati
nę dukrutę, purenau kaip akį kaktoje ir 
ko ant senatvės sulaukiau. Geras buvo 
Adomas... Šiandien, kas šiandien deda
si?... Agnutė jau pusė metų guli ant pa
talo, iš kasdien vis blogyn eina... Dar 
diena, dar kita ir gal but mano vienatinis 
vaikas užmerks akis... Vincas, gal but, 
guli girtas karčemoje... Oi Jonai, Jonai, 
už ką tu taip mus vargini ?... Teisybę 
patarlė sako: Amžių gyveni, amžių mo
kinkis, o vis kvailiu busi...

(Įeina Laurukas).
II

Petronė ir Laurukas.
Laurukas. (Liūdnai). Sveika... 

Petronė...
Petronė. (Piktai). Ko tau čia 

reik?! Tu išėjai nuo mųsų prie turtingo 
Jono, kuris tau mokėjo daug brangiau. 
Tu palikai mus dėlto, kad mes tave mylė
jom, išauginom?.., kaipo našlaitį. Tave 
atsiuntė tavo šeimininkas Jonas, kad tu iš
pasakotum, kaip mes kenčiame. Eikk 
sail!..

Laurukas. Už ką tamsta taip 
pyksti ant manęs, tarno Lauruko... Už 
ką, Petrone? Juk Vincas išvarė mane... 
Pasakė: eikk sau kur nori.

Petronė. Jis buvo girtas... Tu 
kvailas, to nesupratai.

Laurukas. Teisybė, visi sako, 
kad aš kvailas, ir tas teisybė, bet širdį aš 
turiu... Aš negalėjau dvėsti badu kaip

Dra

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninio.

Su paveikslais, naudingais patarimai! 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 doh T) 
knygą gali gauti dovanai užeiraazyd)- 
mas “Kataliką” ant metų mokėdama) 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Mmi

• Keist 
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niirini 
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KATALIKAS

Administracija Liet. Teat 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

941 - 33rd. 8t.
Stan. Stenevicze, Vlce-prez.

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

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

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

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

3244 So. Morgan St.

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

Juoz. Klimas, PirmsCdia 
4527 Marshfield Avė.

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.

Administracija D. L. K. 
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA. 
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczius Vice-Prez. 
58 Sheridan St.

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

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

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

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

662 Northampton St.
Jos. Brrzdaitiss Glabejas Kasos. 

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Manzalka 

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. Zalandauskas,protokolų raszt.

4513 Hermitage Ave.
St. Vaitekaitis, rast. fin. 

4504 S. Paulina St.
Antanas B. Žemaitis, kasierius. 

4731 So. Wood St.

KUabas Lietuvos K. Mindangio.
J. V. Zacharevicze, prez. 

917 33rd st.
Martinas Kadzievskis sekr. 

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

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

32nd Pl. and Auburn ave,

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Lai m. Sm. 
Juozupas Zalandauckas, prez.

4513 Hermitage Ave. 
Juozupas klimas, vice-prez.

4527 Marshfield Ave.
P. Vaitkus Rasz. prot. 

4508 S. Hermitage Ave 
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.

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

4559 8. Hermitage Ave.

URA! Važiuokim visi ant

Iškilmingo Pikniko!
Parengto Dr-stes Szvento Jono Krik- 

sztytojo, 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 pinuos kliasos, kur galėsi
te smagiai pasiszokti ir linksmai laiką 
praleisti, ir neužmirszkit kad į tą pusę 
važiuodami svecziai neturCsit 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.

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

Draugisczių reikalai.
Extra! te m y kit 
akcijonieriai!

* Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 
Dr-ste No. 1, lalkis savo prleszmetinį 
susirinkimą 30 d. Liepos, 8 vai. vakare,

Pajieszkojimal.
Reikalingas geras bucheris, kuris mo

ka savo darbą gerai atlikti. Turi mokė
ti angliszkai, lenkiszkai ir gerai lietu- 
viszkai. Mokestis geras darbas ant vi
sados. Tegul atsiszaukla tuojaus.

Mr. 8tan. Eidimtas, 
12022 S. Halsted St.

(32p West Pullman, Ill.

Atvažiavęs 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 ukCs namų apžiurCjimui; darbas 
lengvas ir ant visados. Atsiszaukite pas:

P. Mažeika
3315 Auburn Ave.

(31) Chicago.

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

Vladislovas Miknius
4410 Hermitage ave.,

(32) Chicago.

Asz Jurgis Mažeikis paieszkau brolio 
Juozapo Mažeikio paeinanezio isz UtCnų 
sodos, Naujamiesczlo parapijos. Girdė
jau kad gyvena Ketchinham, Pa. Jis 
pats ar kas isz pažįstamų žinanti apie j 
malonėsite praneszti ant szio antraszo:

Jurgis Mažeikis
541 W. 14th St. 

Chicago, Ill.

Paieszkau savo draugų Dominyko 
Druskio ir Kazimiero Dorulo, paeina 
isz Kauno gub. Ukmergės pav. Paželvių 
ui. Du metai atgal gyveno Kanadoj, 
mieste Winnipeg, o potam iszvažiavo 
Chicagą; jų moters paliktos Lietuvoj su 
mažais vaikeliais, szaukiasi prie mus pa
žįstamų, mažu kas žinote ar girdėjote 
apie juos, teiksitės praneszti, ar jus pa
tys ar kas kitas sziuo adresu:

Jan Walanga
13 Locust St. McKees Rocks, Pa.

Paieszkau savo brolio Jono Malakau- 
skio, paeinanezio isz m. Kražių guber. 
Kauno. 12 metų Amerikoj. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duot žinią ant antraszo:

Aleksandra Malakauskis 
655 N. Curtis Str.

Chicago, Ill.

Asz Mikolas Rainlkiaviczius paiesz
kau savo brolio Vinco Rainikiavicziaus 
ir pusbrolio Vinco Bielcko, abudu paei
na isz Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. 
Rainikiaviczius gmino Vaitkabalių, 
kaimo Liepalotų. Priesz 10 metų gyve
no Brooklyne, Bielckus gmino Pajlevo- 
nio, kaimo Szilsuodžio, 8 metai kaip 
Amerike. Praszau atsiszaukti, ar kas 
kitas žinodami apie juodu, daneszkit 
man, asz szirdingai užnagradįsiu, kuo 
bus galima už jus patarnavimą. Turiu 
svarbų reikalą j abudu. Adresas:

Mikolas Rainikiaviczius 
Miur Park No. 56

By Bellshill Scotland, England

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

Mrs. Alena Stanislovaitiene 
113 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.

Pigiai ant pardavimo ant 2 lubų me
dinis namas, mūrinis fundamentas 6720 
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 ir 
Claremont Ave.. pigiai už $1550.oo.

Floersch
(32) 6729 Oakley Ave.

SZTORAS ANT RANDOS.
Sena iszdirbta vieta buezernei ir gro- 

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

1957 Canalport Ave.

Parsiduoda arba randavojasi Laundry 
lietuvių apgyventoje vietoje, pulkus 
naujausi įsteigimai. Biznis iszdirbtas, 
savinįkas iszvažiuoja ant farmos. Gali 
pirkt su namu. Atsiszaukit pas:

Dom. Stogia
(33) 2110 W. 24th St.

Ant pardavimo namas ir lotas Lietu
vių apgyventoje vietoje netoli Grant 
Works, prie 52-nd Ave. Parsiduoda už 
$1050. Atsiszaukit pas:

Thomas Watcak
(33) 5116 Lexington St.

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.

Jos. Debeikis 
840-33rd St.

(31) 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 szokius su 6 vakarais; 
vakare nuo 8 valandų iki 11. Kas moka 
vaikszczioti, tas gali iszmoktl Ir szokti. 
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kas dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

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

Prof Juliaus szokiu mokykla užsidaro 
June 25, ji vol bus atdara September 2.

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

Meldžiu nepamlrszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St., Chicago

Dr. Thomas McHugh 
Katalikas, rodą duoda dovanai. Pasek
mingai gydo visokias kaip vyrų taip ir 
moterų ligas. Reikale daro pats opera
cijas.

Offisas ir gyvenimas

5000 S. Ashland Ave.
Valandos: Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 iki 8 

vakare.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offise and Residence

5000 So. Ashland Ave. Chicago
Hours: 1 to 2 and 7 io 8 p. m.

§. fl. ZalowsKi
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

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

OFISAS:
Kambarys 503^ Opera House Block 

112 Clark gatv. Chicago, III,;

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

DYKAI KELIONE
TIKTAI PIRKĖJAMS

Nedelioj, Liepos 31 d. 1910, 9:30 ryte
in LENA PARK, INDIANA

“NAUJA DIRBTUVIŲ MIESTĄ”
C. C. & L. R. R.j gelžkellu, Central stacija, 12 gat. prie Ežero.

Vaikai jaunesni kaip 18 metų nebus leidžiami važiuot.

LOTAI PARSIDUOS NUO $15 IR AUGSZCZIAU
Abstraktai bus padirbti dykai, pagal parašą Lena Park 

Improvement Association.
United States Ball Bearing Manufacturing Co. nuo 1015 Grand 

ave. Chicago, kraustys savo dirbtuvę j Lena Park, priims 100 dar- 
binįkų šį mėnesį. Yra 10 namų, keturi štorai ir Medžių sankrova 
budavojama. Atsilankykite pamatyti statantį miestą.

Trūkis stos paimti pasažierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 63 
(Woodlawn) gatvių, teipgi Grand Crossing, Kensingtone ir Ham
mond. Taigi nepraleiskit geros progos.

The Square Realty Co.
(NOT INC)

85 Dearborn Street Chicago, Ill.
Chemical Building, Rūmai 604-605-606-607-608

Telephone Randolph 2692 ir 2693

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890

Szalti irkarszti užkandžiai. Ruimai del moterų.
Europos laikraščiai, Bilijardu stalai

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

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

NAUJI

ArrowKALNIEČIAI
DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išiiuros- 

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

15c. vionft«rdp uy-įte.
Cluetr, Peabody & Company Arrow Slankiot. 25c

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliazku 
gOrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

□

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCZYNSKAS

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

3315 S, Morgan St., Chicago, 111.

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

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154..

įcooeoeggcec^yecececcoaocjooecccageeosįecoecoecoeeeį

Telephone Yards 3547

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rdPl. Chicago, III.

J. Ridiko svetainėj, 3251-3 Illinois Court 
kerte 88-ia gatve. Būtinai turite pribūti 
ant virsz minėto susirinkimo, nes bus 
svarbių reikalų del apsvarstymo. Teip- 
gi bus rinkimas naujos vyriausybes. Už 
nepribuvimą aut susirinkimo bausmes 
$1.00. Meldžiame atsineszti postkartę 
su savim kaipo ženklą pribuvimo ir ati
duoti sekretoriui.

Su godone
M. Z. Kadzievskis, Prez.
S. A. Pilackas Sekr.

730 W. 17th St.

Susirinkimas.
Dr-ste Szv. Juozapo L. M., turOs savo 

mBnesinį susirinkimą, Nedelioj, 31 d. 
Liepos (July) 1910, 1-mą vai. po pietų 
Szv. Kryžiaus parap. svetainėje, 46th ir 
Wood gat. Kiekvienas sąnaris privalo 
pribūti nes turime daug reikalų ant ap
svarstymo.

Petras Vaitkus, rasztin.
4408 S. Hermitage Ave.

Ura visi ant 13-to metinio 
pikniko!

Parengto kasztu ir storone Dr-stes 
Teisybes Mylėtojų. Nedelioj 31 d. Lie
pos (July) 1910 m. Bergmann's Grove, 
Riverside, III. 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 
fugos. Užpraszo szirdingai

(30) KOMITETAS.

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

Jurgis Bendziunas
2005 E. Jackson Str. 

Springfield, Ill.

ANT PARDAVIMO.

Galvos neskaudės, 
Niekad nedejuosi 
Jei tik pas CZEPLEVICZE 
Broli nusiduosi, 
Cigarai vynas 
Degtine rugine 
Apie tai nereikia 
Ne sakyti vaikine 
Nes apie CZEPLEVICZE 
Visi gerai žino.

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

121 E. Centre St.. Shenandoah, Pa.

Ant pardavimo Duonkepe labai geroje 
lietuvių apgyventoje vietoje, netoli lie- 
tuviszkos bažnyczios. Savininkas isz- 
važiuoja ant farmų. Atsiszaukit į “Ka
taliko” redakciją: 8244 S. Morgan St.

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

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

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

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

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

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

100 Tukstaiiczių
Gražiausių Poplerų su gražiausioms 

pavlnczlavonOms su kvietkoms ir kon 
vertais pardavi nėsim e labai pigiai:

Popieros drukuotos su kvletkomls. 
1000 poplerų su kopertais parduosime 

už $8.00 
2000 „ „ 15.00
.3000 „ „ 20.06
4000 „ „ 25.06
W00 „ „ .30.06-

Popieros drukuotos be kvietkų.
000 popierų su kop. parduosime už 6.00 

‘2000 „ „ 1100
3000 „ „ 15.1K
4000 „ „ 18.01
5000 „ „ 20.00

Pasinaudokite isz tokios progos, nes 
tos popieros yra labai puikiai iszdrn- 
kuotos ant geros popieros, žodžiu sa 
kant geriausios popieros už visas kitas 
popieras. Pinigus siuskite ant adr sc

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

Svarbu Cliicagos 
Lietuviams.

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 doi. 10 c.

Laiškus adresuokite:

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

Chicago, Ill.

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 galunkų drūtų 

guminių juostelių: elastiszkų. 
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi
giau, nei parduoda kiti. Geras 
vienpusinias juostelias padirbame 
nuo 65c., abiejų pusių juostelės 
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo 
$2.00 ir aukszcziau; elastiszkos paneziakos vartojamos nuo meszlingio
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. vakare, nedčlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrodis
Kampas Milwaukee ir Chicago Avės., imkit eleveitori ant 6 lutu.

airnooeoeccoseggieegcosecceccagcceeecooecc^eocegooeeeg;:
13 TELEPHONE YARDS 1136

H GERKIT—ssaky
i Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds y
J geriausią alų o busite sveiki.

Bonkinis departamentas 2502 Wallace St.

fy GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.
M .... ................. .......................................„ __ ________________________

d.

Matymas yra tikėjimas

Antanas Martinkus

Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

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.

1922-1932 So. Halsted St., : tarpe 19tos ir 2Otos gatvės

Antanas Tupikaitis

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

Krautuvė atdara vakarais išskiriant Seredos ir Pėtnyčios vakarus. 
Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai.
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Kobolo
Organizmo Jėga NUO SKILVIOšie

Severos

Kaina 75 centai

FOTOGRAFIJAS

Sunaikinti Nervai

'« S ART STUWg,

ASHLAND W,

Siutus siuvamiCompany
Orderio.

Lorillards
STRIPPED SMOKING

wrowur 
ilGHNVU

PLORILL ARD COMPANY. 
JCR3CY CITY. N.J.

P. A. Mažeika
J. P. Ewaldas, 

Presos Komitetas,

P. MEDZWIECKI
J. KOLBCSZ.

TOBACCO 
yra GERIAUSIAS

Prezidentas Diaz vėl liko 
Meksiko tautos galva. Kitaip 
ir but negalėjo, jei savo kontr- 
kandidatus per rinkimus už
darė į kalėjimus.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

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

Alžonot CBHT.

and Stomach Tablets

STRIPPED

Parsiduoda visose aptiekose, o jalgn jus ap 
tiekomis neturi tai raszyk pas

X0B0L0MIC ME W.
203! So. Saistei St.. Chm 111

ITONICI
Geriausias vaistas

Mus Medikališkas skyrius patarnaus Jums. Kodą dykai

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

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo

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

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

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

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

Kobolo Bitters SS“ sallu"uo"e

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

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

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

3149 So. Morgan Street

Pirk Severos Gyduoles pas savo vietini Aptiekoriu arbsa. 
pardavėja.

Liepos 4 d. istoriš
kas apvaikščiojimas 

ir lietuvių jame 
dalyvavimas.

J. F. BALCEB, 
B. NOWAK

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

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

Kaina $1.00

ZOZON yra nauja gyduolė patvirtin
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduolė 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

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

Kun. Juoz. Karpinskas 
parapijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą

mų priminta laikraščio “Lie
tuvos” negražus pasielgimas, 
kuris tai laikraštis savo 27 
numer., rašydamas apie tą is
torišką apvaikščiojimą, lietu
vius perkrikštijo airiais, iš
peikė, iškoneveikė. “Lietuva” 
visą kaltę suverčia ant savo 
reporterio, bet tokia savo tak
tika lietuviškos visuomenės 
neužganėd ja. Biauroti savo 
lizdą ir-gi nežmoniškas pasi
elgimas. Susirinkime taigi iš
rinkta komisija pataisyti “Lie
tuvoje” tą klaidingą aprašy
mą. Komisija su šiuo straip
sniu pirmiausiai kreipėsi į tą 
pačią “Lietuvą”, bet “Lietu
va” tiek mandagi pasirodė, 
kad mųsų straipsnį atmetė. 
Aišku tat, kad tenai melas 
viešpataująs ir pasiteisinimui 
nėra vietos. Tatai dabar mes, 
žemiau pasirašiusieji, kaipo 
išrinktoji komisija, kreipia
mės į “Kataliką” ir pataisome 
tuos “Lietuvos” klaidingus 
aprašymus.

1. Kas link parašo ant lie
tuviško “floto” arba vežimo, 
kuriuomi karalius Mindaugis 
su savo kunigaikščiais važia
vo, čionai ne vieta visuomenei 
aiškinti, kas su tuo parašu at
sitiko.

2. “Lietuvos” reporteris re
gis nepatėmijo gerai, ar tai 
neatskyrė, nešamų lietuviškų 
veluvų melinos ir baltos spal
vos, juo labiau, kad visi sve
timtaučiai airių žalias veluvas 
gana gerai pažįsta ir jie nei 
nemanė sakyti arba mintyti, 
kad užuot lietuvių eina airiai.

3. Stebėtinas tat dalykas, 
kad “Lietuvos” reporteris ne
galėjo atskirti lietuvių nuo 
airių. Angliški vietiniai dien
raščiai, kaip tai: “Tribune”, 
“The Daily News”, “Chicago 
Examiner” ir “Inter Ocean” 
rytmety, Liepos 5 d., be jo
kios kritikos plačiai aiškino 
apie Liepos 4 dienos parodą 
ir vienval pagyrė lietu
vi u s ir čekus daugiau už vi
sas kitas tautas, parodoje da
lyvavusias. Aiškino plačiai 
apie lietuvius, kokiais kostiu
mais jie buvo apsirėdę, apie 
Lietuvos senovės karžygius, 
jos karalius ir apie vyrus, ku
rie buvo apsitaisę meškomis 
(kailiais) ir kurie ėjo šalę ka
raliaus vežimo; aiškino taip- 
pat, kad tai yra senovės at
mintis, kada lietuviai atvyko 
iš Mažosios Azijos į Baltjurį 
ir tenai apsigyveno lig šiai 
dienai. Taipgi pabriežė apie 
lietuvišką veluvą, kad tai e- 
santi “melina ir balta” (Blue 
and White) ir “žirgvaikis” 
auksuotas ant veluvų išrodęs 
gražiai, juo labiau nešant 
drauge su amerikoniškomis. 
“Lietuvos” reporteris turi di 
dėlę klaidą, kad žmonės (sve
timtaučiai) plojo rankomis ir 
šaukė, kad tai airiai važiuoja,

Kiek visiems žinoma 
met Liepos 4 d. mieste Chica
go buvo parengta visų tautų 
istoriškas apvaikščiojimas, ku
riame dalyvavo ir lietuviai. 
Lietuviai tame apvaikščiojime 
nepaprastai atsižymėjo, angli
ški dienraščiai lietuvius dau
giau už kitus gyrė, kadangi 
jie to buvo verti. Liepos 12 d. 
šv. Jurgio K. parapijos mo
kyklos salėje buvo susirinki
mas galutinam pasikalbėji
mui kas link buvusio apvaik- 
sčiojimo, suvedimui skaitlinių 
ir t. p. Susirinkiman susiėjo 
visi atstovai tų lietuviškų 
draugijų, kurios prie to ap- 
vaikščiojimo pinigiškai prisi-

Gyvybės Balzamą
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.

Red. prierašas. Rei
kia patėmyti, kad “Lietuvos” 
reporteris jau senai per “Lie
tuvą” visokius niekus ir špo
sus krečia. “Dagia” rašo, kad 
tasai “reporteris” labai gra
žiai moka apdailinti balius, 
apvaikščiojimus, arba susirin
kimus ir ten kitokius atsitiki
mus nebuvęs, nematęs, bet tie- 
siok iš apgarsinimų, arba pro
gramų. Ir tas viskas ligšiol 
buvo praleidžiama pro ausis. 
Niekam neatėjo į galvą prieš 
tai užprotestuoti. Ar-gi nepa
kanka pav. tokių melagysčių, 
kuriomis “Lietuvoje” apdrėb
ta lietuvių mūšio ties Žalgi 
riais apvaikščiojimai? Išteisy- 
bės biauru skaityti tokius nie
kus. Pav. pasakyta, kad Brid
geport© apvaikščiojime daly
vauta trijų draugijų, susirink
ta tik poros šimtų žmonių, 
kalbėta kun. Stefanavičiaus ir 
kun. Skrypkos ir galų gale 
nepaminėta net gubernato
riaus atsilankymas. Tokie me
lai rašyti, tai aiškus Chicagos 
lietuvių šmeižimas. Tasai pats 
“reporteris” ir “Lietuva” ne 
sykį jau ir patį “Kataliko” 
leidėją ir kitus įgėlė, apšmei
žė,. kaip tai rašydamas apie 
bylą su p. Mart.nkum ir t. p. 
Rodos butų jau laikas persto
jus rašinėti tokius niekus, ka
dangi tais peikimais tauta ne 
keliama, tik žeminama. Re
porteriui tegul rupi teisingos 
žinios, bet ne bobiški plepa
lai, o tuokart nebus panašių 
protestų ir išvedžiojimų prieš 
parašytus “Lietuvoje” melus.

coPYwj«wno»»o5tr
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Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703-1715 SO. ASHLAND AYE., Netoli 18tos gat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia virytas ir tam ticia pataisytas su visokiais budais page-inančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu

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

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

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICIIOCKI, FR. GORZYNSKI

THE GREAT tad 
‘/REMEDY 
puMraa una hnmį onti

NORI 
<CXUKt

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m.

Juozas G. Dailydis.
Pranešu Chicagos visiems Lietuviams kad AŠ pardiWa ( 

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

į Seniausia ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
į mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti- 
į ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir
* Gvarantuoja visą savo darbą,

t JONAS P. RASHINSKAS
t 3213 S. Morgan St

Netoli Šv. Jurgio Baž.,
$ Tel. Yards 2139 
❖
•J* •$••$•*$• *$* *5* *2* *5* *$•*$• *5* *$**$♦*$•*$* *$*’

arba airių choras atvažiuoja. 
Tokių atsiliepimų iš žmonių 
tarpo visai neišgirsta. Kuo
met lietuvių toji istoriška pa
roda prisiartino prie Monroe 
str. ir Michigan avė., tenai sė
dėjo gubernatorius Deneen, 
majoras Busse ir generolas 
Grunt, ir jie sakė: “Lietuviai 
ir jų karalius važiuoja (The 
Lithuanians and their King is 
coming)”; ne vien minėti gar
sus asmenįs sakė, bet ir visi 
žmonės tenai sėdinti sėdynėse 
(reserved seats) plojo ranko
mis ir šaukė: “Here come the 
Lithuanians!” Taigi “Lietu
vos” reporteriui, matomai, ne
teko ten būti ir girdėti tuos 
šauksmus.

4. Tame apvaikščiojime da 
]yvavo 37 draugijos ir taipogi 
daugybė kitų draugijų atsto
vų, kaip tai iš So. Chicago, 
West Pullman iriš kitur. Bu
vo nešama ir vežama daugiau 
šimto lietuviškų ir ameriko
niškų veluvų; buvo draugijų 
su puikiomis lietuviškomis ve- 
lavomis, kaip tai Palaimintos 
Lietuvos, Lietuvos Sūnų Va
karuose ir dar kitos, kurių 
vardų negalima atminti, pui
kus parašai net ištolo buvo 
matomi.

5. Stebėtina, kad “Lietu
vos” reporteris neturėjo to ap 
vaikščiojimo programo. Jei 
butų turėjęs, tai tada butų be 
abejonės atskyręs lietuvius 
nuo airių, nes buvo matoma, 
kad visi s vetimtaučiai turėjo 
programas ir jie labai gerai 
žinojo, kur kokia tauta eina. 
Tas viskas nelemta buvo ži
noti “Lietuvos” reporteriui.

6. Jei “Lietuvos” reporteris 
butų atvykęs pažiūrėti minė
tos parodos ir nebūtų kur bu
vęs užsidaręs, tai tuokart ne
būtų pavirtę lietuviai airiais 
ir “Lietuvoje” butų tilpęs tei
singesnis apie parodą aprašy
mas.

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

3312 So. Halsted St., Chicago, Ill
Telefonas Yards 3162.

Apsisaugokite Imitacijų!
Tikrasis Lorillard'o turi ant <4 
viršaus šitokią raudoną | 
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Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga
nėdina kožna rūkytoja. Jis yra pirm- 
eilinis rūkymui Tabakas Amerikoje 
ir galima ji pirkti krautuvėse visur.
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Severos Gyduoles sutaisytos pagal užrašus moksle ir patyrimo C
< apriekorystes. S

W. F. Severą Co CEDAR RAPIDS 
IOWA


