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Rusija.
Cholnio kraštas.

Vyriausybė nori išskirti iš 
Lenkų Karalystės naują Chol
ino guberniją. Mat tenai daug 
yra unitų, kurie apie 1905 m. 
sugrįžo į katalikystę. Kai kur 
prie pravoslavų parapijų pa
siliko tik keletas parapijonų. 
Tai dabar činovninkai ir pra
voslavų kunigija tą guberniją 
išskirdami mano apsergėsią 
gyventojus nuo lenkinimo ir 
katalikinimo. Po vakacijų V. 
Durna žada tą dalyką svar
styt. Praėjusiomis savaitėmis 
Cholmo krašte apsilankė kele
tas dešiniųjų atstovų (Puriš- 
kevičius, Bobrinskis); juos 
vietinė vyriausybė pasitiko 
kaip kokius karalius. Naujie
ji viešpačiai klausinėjo ir vie
tinių žmonių-valstiečių, kaip 
spaudžia juos lenkai ir. kata
likai. Bet susilaukė nuo val
stiečių visai netikėtų atsaky
mų: prispaudimų iš ten jie 
nemato, bet geiste geistų šių 
dalykų — kad pravoslavų ku
nigų butų valstiečiams 
atiduota, kfad vyriausybė iš
pirkusi nuo bevaikių dvari
ninkų dvarus išdalytų valstie
čiams, kad uždraustų girią į 
užrubežį gabenti, kad valstie
čiams giria butų pigiomis kai
nomis pardavinėjama, kad 
valstiečių kancelerijas ant pu
sės sumažintų, kad mokyklų 
daugiau įtaisytų ir tt.

Gerb. “Kataliko” 
Skaitytojams.

Neužsimokčjusiems pre
numeratos “Kataliko” Skai
tytojams dabartininis 31 
numeris bus paskutinis, jei 
iki Rugpiučio (August)o 10 
dienos š. m. nebus prisiųsta 
pinigai ir neatnaujinta pre
numerata. Duodama pilna 
savaite laiko neužsimokė
jusiems už “Katalikų” Skai
tytojams, idant tomis die
nomis galėtų užsimokėti ir 
toliau “Katalikų skaityti. 
Reikia patėmyti, kad “Ka
talikas” yra didžiausias il
iustruotas Amerikoje lietu
viškas laikraštis ir pagal sa
vo turinio turtingumo gana 
pigus, nes kainuoja metams 
tik du doleriu, o pusmečiui - 
vienas doleris. Kas nori skai
tyti “Katalikų” ir kam rupi 
paturėti lietuvių spaudų, 
tam yra lengva už “Katali
kų” pilnai užsimokėti ir kas 
savaitė jo iliustruotus nu
merius su naujausiomis pa
sviečio žiniomis ir apysa
komis aplaikyti.

Kviečiama tat visus ne
užsimokėjusius Gerb. Skai
tytojus tuojau atsiųsti pre
numeratų sekančiu ant
rašu:

Jonas M. Tananeviče, 
3244 So. Morgan St.

Chicago, Ill.

Tai mat, susikalbėk tu su 
“mužikais”. Jiems vertėtų ant 
lenkų skųsties, o jie, nesusi
pratėliai, rašo ponams — že
mės duokite! Tai vis, aiskiių 
aiškiausia, lenkų pamokymai 
— galvoja tie Durnos ponai.

Pats save apvogė.
Ekaterinoslavo veterinorių 

instituto studentas Lebedin
skis suteikė gubernatoriui ir 
prokurorui tokį skundą: Kuo
met jis naktį važiavo į kokį 
tai viešbutį, tai kažkoks nak
ties sargas išplėšęs jam iš ran
kų ryšelį, kuriame buvo pini
gai; jis vijosi sargą, bet nega
lėjo jo pavyti. Kada jisai su
grįžo prie savo kitų daiktų, jį 
suareštavo ir nuvedė į polici
jos nuovadą, prie to dar jį 
kaltina, kad jis norėjo pavog
ti savo paties daiktus. Nežiū
rint į tai, kad jis nurodė po- 
licistams, jog jo pašportas yra 
tarp kitų daiktų, niekas ne
gelbėjo. Nuovados užveizda 
drauge su miestsargiais pra
dėjo jį mušti ir mušė tolei, 
kol jis liko be sąmonės. Su
muštą įmetę nuovados kalėji- 
man pernakvoti. Ant rytojaus 
nuovados užveizda jau nebe
buvęs taip piktas ir, pertikri
nęs Lebedinskio pašportą, jį 
paliuosavo.
Pelei teisingo liudijimo — pa- 

liuosuotas nuo tarnystes.
Kijevo gubernijos valdybos 

valdininkas Buržinskis, kurį 
šiomis dienomis išklausinėjo 
vidaus reikalų ministerijos 
tarybos narys Kondoila, pa
daręs reviziją Kijevo policijo
je, nurodė jam visą eilę suk
tybių, padarytų slaptos polici
jos pirmininko Lubčenko ir 
kriminalo skyriaus sekreto
riaus Lukaševo. Ant rytojaus, 
gubernatoriui paliepus, Bur
žinskis liko paliuosuotas nuo 
tarnystes. Dabar visi kiti val
dininkai bijodami, kad su jais 
neatsitiktų taippat, kaip su 
Buržinskiu, nenori nurodyti 
suktybių faktus.

Oficierų ir miesto vaidybos tar
pe nesiliauja ginčai.

Kišineve jau keletą mėnesių 
tęsiasi ginčai tarpe miesto val
dybos ir vietinio garnizono o- 
ficierų delei bustų. Oficierai 
nesutinka su nutarta bustų 
kaina ir reikalauja, kad padi
dintų jiems ant bustų pinigus, 
arba duotų bustus. Miesto 
valdyba sutiko duoti jiems 
bustus ir norėjo juos patal
pinti mie-tiečių bustuose. Bet 
tuomet oficierai pareikalavo, 
kad miesto valdyba duotų 
taipgi ir dėl jųjų arklių bei 
tarnų rūmus. Miesto valdyba 
šitą jų reikalavimą atmetė. 
Taigi delei tų visų ginčų išty
rimo administracija dabar iš
rinko komisiją. Kuom tas vi
sas užsibaigs — nežinia.

Narsus kareivis.
Kamyševo kaime, Ekateri

noslavo gub., ilgą laiką slap
stėsi pabėgęs iš kariuomenės 
nekoksai Dudkin. Sužinojęs

apie tai urėdninkas bandė jį 
suimti. Dudkin iššovė kartą į 
urėdninką ir leidosi bėgti. 
Pribėgęs prie vienų namų įsi
veržė vidun. Tuojau tą namą 
apsupo sargyba. Tik staiga 
iš to namo iššoko Dudkin ir 
šaudydamas iš revolverio į vi
sas puses pasislėpė. Urėdnin
kas užmuštas.
Kunigaikštienė-revoliucijonierč

Tiflise, Birželio 26 d., mie
sto gatvėse, vidudienį, dailiai 
pasipuošusi ponia dalino atsi
šaukimus apie įsteigimą savi- 
valdiškos gruzinų viešpatys
tės. Kuomet suareštavo nepa- 
žinstamąją ponią, ji pasivadi
no save šviesiausia kunigaik
štiene Bogratidze ir nurodė į 
kokią tai kitą kunigaikštienę 
Mesatidze, kuri galinti paliu
dyti jos asmenį. Sulyg šnipų 
skyriaus viršininko paliepimo 
abi kunigaikštienės areštuotos. 
Darant kratą kunigaikštienės 
Andronisovos spaustuvėje, ra
sta 2.500 tokių atsišaukimų. 
Spaustuvė užpečėtyta. Kiem
sargis, kuris tuos atsišauki
mus užsakė, suareštuotas.

Vokietija ištremia mor
monus.

Vokietijos valdžią pastarai
siais laikais atkreipdavo aky
vą akį į mormonų misijono- 
rius, paeinančius iš Amerikos, 
kurie savo teorijas jau buvo 
pradėję ramiai sau platinti. 
Mormonų sekta atsižymi daug
patyste. Vidurinių reikalų mi- 
nisteris tat andai išleidęs pa
liepimą ištremti iš Vokietijos 
visus mormonų misijonorius 
ir tasai paliepimas kaip sykis 
pataikyta tada, kuomet iš vi
sų Vokietijos kraštų mormo
nų misijonorių suvažiuota pas 
savo vyriausią perdėtinį Ber
lyne. Kuomet jie savo mald- 
namyj ramiai sau laikė pa
maldas, atėjo policijos agen
tas ir liepė visokias pamaldas 
pertraukus keliauti sau svei
kiems kur katras nori, į už
sienius.

Pertraukus pamaldas, pasi
rodė daugiau policijos. Mote
rims liepta išsikraustyti, vy- 
riškius-gi išklausinėta. Mor
monus Vokietijos piliečius pa
leista laisvai, o visus ameriko
nus pakviesta pas policijos 
viršininką, tenai sutaisyta 
protokolas ir liepta jiems eiti 
į savo namus ir laukti val
džios nusprendimo. Tą pačią 
dieną visiems tiems misijono- 
riams suteikta valdiškas pra
nešimas ir liepta tuojau aplei
sti Vokietiją. Neki riuos jų 
policija palydėjus net ligi šie- 
nu

jau anais metais Vokietijo
je mormonų klausimas buvo 
pakeltas ir tame reikale Vo
kietija buvo susirašinėjus su 
Amerika, kadangi mormonų 
mokslas platinąs nemorališku
mus. Tečiau keliems metams 
tasai klausimas buvo užmesta 
ir tik dabar jo pasekmes ma
tome.

Mormonų perdėtinis su sa
vo štabu, sakoma, apsistosiąs 
Šveicarijoj. Išviso ištremta 
140 mormonų misijonorių. 
Pelninga dirva tat jiems atim
ta.

' Vatikanas ir Ispanija.
Ispanijos su Vatikanu gin

čai atsiliepė aštriai Liepos 29 
d. vakare, kuomet Madride 
valdiškai apskelbta, kad Ispa
nijos pasiuntinys iš Vatikano 
atšaukiama. Tasai pranešimas 
pirmiausiai apskelbta mieste 
San Sebastian, po karaliaus 
Alfonso su ministerių pirmi
ninku Canalejas konferenci
jai, kuri atsibuvus karaliaus 
vasariniuose rūmuose. Mini
sterių pirmininkas pasakęs ka
raliui, kad valdžia negalinti 
sutikti su Vatikano reikalavi
mais. Birželio 10 dienos kara
liškuoju dekretu suteikta vi
soms Ispanijoje religijoms pil
na tolerancija, tas Vatikanui 
nepatiko ir pareikalauta, kad 
tasai dekretas butų atšauktas. 
Atšaukti tokį- savo nuspren
dimą, reiškia išsižadėti savo 
autoriteto’ ir pasiduoti Vatika
no politikė intekmei. Toksai 
Vatikano pareikalavimas pa
sirodė Ispanijos valdžią įžei
džiantis ir tatai todėl pertrau
kta diplomatiški ryšiai.

Visoj Ispanijoj taigi dabar 
judėjimai ^prasidėję. Katali
kai su antjkatalikais nekurio- 
se vietose pjaunasi. Sosto pre- 
tend ent’-®on Jaime Bourbon 

rcani-) 
f estą, idant jie stotų su val
džia kovon tikybos apgyni
mui. Šitam ponui netiek rupi 
tikyba, kiek Ispanijos sostas. 
Bet tai vis tuščios svajonės. 
Jei Ispanijos tauta stengsis 
atsikratyti dabartinį karalių, 
tai priimtų vėl kitą dykaduo 
nį. Bet greičiau butų apšauk
ta respublika.

Valdžia visur įveda karo 
stovį, kadangi laukiama nesu
tikimų ir net naminio karo.

Ispanijos valdžia žengia 
Francijos pėdomis.

Chinuose badas.
Chinų provincijoj Hunan 

šiemet buvo dideli neužderėji- 
mai ryžių, vienatinio tenaiti- 
nių gyventojų maisto. Gyven
tojams badu išmirti nesinori, 
tatai jie didžiausiais būriais 
apleidžia savo kraštą ir ke
liauja į Shanghai. Ant vietos 
pasilieka tik moterįs su vai
kais ir seneliai, kurie dar šen- 
ten tam laikui susigrabalioja 
valgio ir taip palaiko savo gy
vastį. Vyriškiam-gi neužsimo
ka ant vietos rankas susiėmus 
sėdėti, jie leidžiasi kelionėn 
ir tikisi gauti sau kur kokius 
užsiėmimus.

Valdžia pati taigi atsiradus 
blogame padėjime, matant tū
kstančius išalkusių ir tuo tar
pu nusprendžius visus tvirtus 
vyriškius pasiųsti į Mandžiu- 
riją tiesti naujo geležinkelio. 
Tokiuo budu jiems užtikrina
ma šiokis-tokie pragyvenimas.

Ant Havai salų liepiant 
kongresui andai atsibuvęs vi
sų gyventojų balsavimas, ar 
tasiąs salas padaryti visai sau
somis, ar senoviškai importuo
ti iš kitur svaiginančius gėra
lus. Visi abstinentai, kurių 
nedaug ir butą, balsavimais 
sumušti ir sala palikus “šla
pia”.

Čionai perstatomas Jo Šv. popežius Pijus X, sėdintis ant sosto, paskui viršui Ispanijos atšauktas 
pasiuntinys iš Vatikano, Markizas de Ojeda, žemiau Ispanijos sosto pretendentas don Jaime, toliau Ispa
nijos karalius Alfonsas XIII ir užpakalyj matoma, Vatikano rūmai. Kaip žinoma, tarp Vatikano ir Is
panijos valdžios užgimę nesutikimai (žiūrėk “Politiškose Žiniose). Paskiausiai pranešama, kad karalius 
Alfonsas su savo žmona iškeliavęs Anglijon. Tenai savo žmoną su vaikais paliksiąs, o pats grįšiąs savo 
kraštan kariauti su dabartinės valdžios priešais,

Iš Viso Pasaulio.
Nesenai baisus ciklonas ap

lankęs šiaurinę Italiją, su
griaudamas kelius miestus ir 
miestelius ir 25 žmones už
mušdamas. Visokios nelaimės 
užkiuto ant tos Italijos.

*

Visokie diplomatiški susi- 
nešimai Ispanijos su Vatika
nu andai pertraukta ir Ispani
jos pasiuntinys iš Vatikano 
atšaukia. Dabar tat aišku,kad 
prasidės Ispanijoje naminis 
karas, o karlistams bus proga 
tuo karu pasinaudoti.

*
Nesenai Peterburge areštuo

ta ir Petropavlosko tvirtovėn 
uždaryta 8 Rusijos aukštesni 
valdininkai, kurių skaitliuje 
randasi ir pulkininkas Aki
mov. Visi areštuoti už val
džios pinigų vagystes.

*
Byla apie anarchistų slaptą 

sąjungą andai prasidėjus mies
te Monachium. Ant apskustų
jų suolo sėdosi literatas Muh- 
sam iš Berlyno, pijanistas 
Schutze, darbininkas Erti ir 
keliaujantis agentas Kindler. 
Skunde jiems užmetama, kad 
jie Monachium’e inkurę anar
chistų sąjungą su tikslu viso
kios valdžios panaikinimo. 
Sąjungos veiklumas labiausiai 
praplatinta tarp kareivijos, 
inkalbant nepaklusnybę ir 
plėšimus su dinamito pagalba.

*
Anglijos parlamentas tomis 

dienomis perkeitė Anglijos 

karalių, apimant sostą, prisai- 
kos formulą. Dabar toje kara
lių prisaikoje nebus žemina
ma katalikų tikyba ir pope
žius. Karalius sakysiąs, jog 
esąs protestantu, bet jau neuž- 
gausiąs katalikų jausmo.

*
Iš Kiel (Vokietija) laikraš

čiui “Vorwaerts” pranešta, 
kad ant vokiško šarvuočio 
“Bluecher”, plaukiojančio 
Norvegijos pakraščiais, užgi
męs jūreivių maištas delei blo
go valgio. Šarvuotis sugrįžęs 
į Kiel uostą ir 80 maištininkų 
tuojau areštuota.

*

Cholera Rusijoj siaučia 42 
gubernijose ir nuo Gegužio m. 
š. m. susirgta 37.652 asmenų, 
o numirta 16.651 asm. Vieno
je savaitėje nuo 6 lig 13 Lie
pos susirgta 13.379 asm. ir iš 
jų numirta 5.979 asm. Bet vis 
tai tos skaitlinės paeiną iš val
diškų šaltinių ir, regis, kad 
tenai daugiau sergama ir di
desnio skaitliaus numirta.

*

Anglijos parlamentas tomis 
dienomis karaliui Jurgiui pri
pažino metinės algos $2.350.- 
000. To klausimo apsvarsty
mas užėmė daug laiko ir ne
kuriu palamento atstovų apie 
Anglijos karalius išsireikšta 
labai nemandagiai. Norėta al
ga visai sumažinti, bet kara
liaus pataikūnai gavo viršų ir 
dabartinis karalius ims dau
giau algos už mirusį Edvardą 
VII.

*
Iš Tokio (Japonija) prane

šama, kad tarp Kobe ir Dia- 
ven nakčia nugrimzdęs paša- 
žierinis laivas “Tetsurei-Ma- 
ru” su 200 keleivių. Garlaivis 
gabenęs 246 keleivius, iš ku
rių esą tik 40 išgelbėta, o li
kusių likimas niekam nežino
ma. Nelaimingo atsitikimo 
vieton pasiųsta keli kariški 
laivai, bet apie keleivių išgel
bėjimą nėra jokios žinios.

*

Londono laikraštis “Daily 
Express” andai atspauzdino 
savo korespondento iš Pekino 
depešą, pranešančią, kad Chi
nų valdžia pasinius Anglijos 
generolui Kitchener vyriausią 
vadovystę Chinų armijoje. 
Chinų ciesorius iš kalno gene
rolą užtikrinęs, kad sutinkąs 
su visomis jo išlygomis, ka
dangi Chinų armijai reikalin
ga turėti tik puikus vadas, o 
tuokart ji butų galinga.

*
Respublikoj Nicaragua re

voliucija dar vis nepasibaigus. 
Tvirtoves drūčiai apginkluo
tas, Prinzapulca ir Rio Gran
de, po kruvinai kovai revoliu- 
cijonieriai paėmę. Prezidentas 
Madriz labai iš to nusiminęs, 
nes revoliucijonieriai ant visų 
linijų ima viršų. Paskutinia
me susirėmime su revoliucijo- 
nieriais prezidento Madrizo 
600 žmonių užmušta ir tokiuo 
budu jo armija mažinasi.

*
Kanados valdžia nesenai 

apgarsinus konkursą medžia
gos pristatymui ir padirbimui 
pirmo karo laivo Kanadai. 
Busiąs tai šarvuotis “Bristol” 
tipo.
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LIETUVIŲ KALBOS TEI 
SĖS SUVALKŲ GUBER

NIJOJE.

mo iškilmėje dalyvavo guber 
natorius, policmeisteris, miesto 
galva, daktarai ir tūkstantinės 
žydų minios.

žu plakti tiek, kol tasai nepri
žadės pasitaisymo. Kiek tok
sai radikališkas būdas gelbės, 
parodys netolimoji ateitis.
Ex-niajoras bombos sudrasky-

William J. Bryan, trissyk 
buvęs kandidatas į preziden
tus, netekęs visai politiškos 
kontrolės savo valstybėje Ne
braska ir šiandie tenai jis nie
ko nereiškiąs. Demokratų 
konvencijoje atmesta jo siūlo
ma platforma, kad visoj val
stybėj įvesti prohibicij 
pasijuokta iš jo 
nymą.

o išsipildymas pranašavimo liudijo ir liu- 
Karaliai blanko ant jų pa- 

o išgirdžius gaudimą jų balso; gyvūnai 
prakeikimas. Žiu- 

o ten vėl trįs jaunikai- 
priklaupk, mano sunau,

| Žinios iš Lietuvos. |

Garsus ant Filipinų salų 
žmogžudis, Feliksas Salvafor, 
senai valdžios gaudomas, an
dai suimtas. Salvafor nuola
tos plėšdavo kaimus ir žudy
davo žmones.

valkų gub. lietuvių kuopa bu
vo inteikusi vyriausybei pra
nešimą, kuriame reikalavo su
teikti lietuvių kalbai Suvalkų 
gubernijoje tokias-pat teises 
valsčiuose, kaip lenkų kalbai 
kad duodama kitose guberni
jom. Tasai klausimas, anot 
dienraščio, jau buvo keliamas 
pirma pačios vyriausybės tar 
pe. Vyriausiosios valdybos 
(kokios?) valdininkai buvo 
tuomet už tai, kad Suvalkų 
gub. įvedus vien tik rusų kal
bą valsčiuose, lietuvių gi ir 
lenkų kalbos neleisti visiškai, 
kadangi dėlei tų dviejų kalbų 
vartojimo galį kilti tautiniai 
vaidai tarp lietuvių ir lenkų.

Pavieto kalėjime Harris
burg, Pa. andai pakarta nige- 
ris H. J. Johnson, kuris delei 
plėšimo nužudęs Johną Hart- 
maną, arklydžių savininką. 
Nigeris drąsiai ėjo po kartu
vėmis.

TRAUPES.
(Ukm. ap.).

Ūkininkas Taliutas parsiun

tė savo žmonai, gyvenančiai 
Traupėse, šimtą rublių iš A- 
merikos. Kaip tik ji tuos pi
nigus atsiėmė iš pačto, tuojau, 
vieną naktį pradėjo plėšties 
pas ją vagįs. Ji persigandusi 
ėmė šaukties pagalbos. Nors 
jau vėlas buvo laikas, tečiau 
miestelėnai atbėgo tan riks
mam Vagįs, nieko negavę, pa
bėgo, bet jį Taliutienė pažino. 
Dabar vedamas tardymas.
Kaip pirma šilta buvojai jau 

net peršilta: net žolė nuo karš
čio išdegė, o dabar taip šalta, 
kad bulbieniai nušalo ir iš 
grinčios be kailinių bijai išeiti.

Nuliūdęs Brolis.

sustiprėjusi, kad pajėgia sta
tyti didžiausius rumus. Antai, 
Birž. 15 d. buvo iškilmingai 
padėti pamatai viešajai 
tos draugijos ambulatorijai 
(ligonbučiui) ir aptiekai. Bu
sią tai didžiausi rūmai. Vieta 
parinkta tarp Kievo ir Kau
kazo gatvių. Pamatų uždėji-

Latvių dainųsven- 
V ė s dalyvauto jai (daininin
kai) mušė carui telegramą, ku
rioje, pasidžiaugdami 200 me
tu jubiliejumi Kuršo prijun
gimo prie Rusijos, išreiškė 
vardu visų 3.000 susirinkusių 
dainininkų jų ištikimiausius 
jausmus. Caras teikėsi per 
Kuršo gubernatorių jiems pa
dėkoti. “Viltis”.

Miškų gaisrai vis labiau 
platinasi Missouba, Mont., 
Kanadoje. Smarkus vėjas ug
nį vis labiau išpusto ir žūva 
gražiausieji šilai. Taippat mi 
škai dega palei Denver, Colo.

geriau- 
neikno-

Ikų laistyti 
kerasinu, kad geriau degtų.

“Kur. Polski” rašo: suma
nius vyriausybei Įvesti Lenkų 
gubernijose Savyvaldą, Su-

juodas žaltys. Tas biaurybė 
apsisuko merginai aplink ka
klą ir ėmė ją smaugti. Ant 
jos riksmo subėgo namiškiai 
ir žaltį užmušė, bet mergina iš 
persigandimo susirgo ir neži
nia, ar dar pasveiks.

merikos istorijoje atrandama, 
kad vieneriais metais butų 
pribuvę daugiau emigrantų. 
Daugiausiai atkeliauta iš Ita
lijos, paskui iš Rusijos, Vo-

Ridgeway, Va. Kuomet 
šio miesto buvęs majoras A. 
H. Bousman sau ramiai palei 
savo namus ant pakabinto 
“hamako” ilsėjosi, nesugautas 
pi vtadaris pametė po juo 
bombą, kuri plyšus ir ex-ma- 
jorą suplėšius į šmotus. Mie
sto piliečiai ant to piktadario 
labai įnirtę ir apsiginklavę 
visur jo ieško, šnipinėja. Jį 
suėmus, butų jam bloga, pra
žūtų be teismo. Sakoma, kad 
tai esąs atkeršijimas už ką 
nors jam majoraujant.

Skundžiamas prezidento sunus.

Boston, Mass. Darbinin
kas M. Tithwolk, ant kurio 
anais laikais užvažiavo auto- 
mobilium prezidento Tafto 
sunus ir sunkiai sužeidė, įne
šęs teisman bylą, reikalauda
mas nuo Tafto sunaus atlygi
nimo. Sužeistą darbininką 
Tithwolk laikė savo globoje 
pats prezidentas su sunum, 
sukvietė geriausius chirurgus 
ir daktarus ir išgelbėjo nuo 
mirties. Dabar jis pasveikęs 
reikalauja sau už kentėjimus 
atlyginimo §5.000.
. Žaltys užpuolė mergaitę.

Pittsburg, Pa. Kuomet 19 
metų K. Conway įėjo į savo 
namų rūsį m. Braddock, Pa., 
ant jos užpuolė ten pasislėpę

Jankausko gi šiomis dieno
mis sudegė visos trobos; ir ten 
nuostoliai baisus.

Troškūnų valsčiaus rašti
ninkas atstatė savo pagelbi- 
ninką. Tada tasai nuėjo Trati- 
pėn ir pradėjo vaikščioti po 
žydų sankrovas, klausdamas 
bilietų ir reikalaudamas pini
gų. Kas pinigų nedavė, tai jis 
ant to protokolą rašė. Bet 
greitai žydeliai pažinę girtą 
apgaviką, davė žinią policijai 
ir nugabeno šaltojon.

Nuliūdęs Brolis.

NEŽINOMI MATEIKOS 
PAVEIKSLAI.

Varšavos “Zachętoje” (Dai
lės Dr-ja) išstatyta naujai su
rasti, nežinomi ikišiol veik nie
kam garsaus lenkų tepliotojo 
Mateikos paveikslai. Yra jų 
dvylika ir visi jie nupiešia 
vaizdžiai visą Lenkų istoriją 
nuo pat pradžios iki išnykimo. 
Vienas paveikslas parodo ir 
Lietuvių krikštą. Anot apra
šymo paduoto “Kur. Lit.” ta
sai paveikslas taipgi išsivaizdi: 
palei Vilniaus sugriautą Per
kūno žinyčią, pastatytas Kry
žius; iš aukuro ugnelė išžars 
tyta ir padėta Švenč. Panelės 
paveikslas. Jadvyga (Lenkų 
karalienė) laiko rankose kieli- 
ką, kurį inteikia vyskupui; 
palei kryžių keliaklupsti nau
jai pakrikštyti kunigaikščiai: 
Vigundas Aleksandra, Kievo 
Vladimiras, Kaributas, Svidri- 
gaila, Nirimantas. Palei miš
kelį žmonių minia klausosi 
pamokslo.

Straikai ir sumišimai.

Columbus, O. Šiame mie
ste tramvajų straikuojanti 
konduktoriai ir motormanai 
kelią riaušes, taip kad miesto 
majoras buvo priverstas par-

— negavę dar 
gub. Klebonas 

jiems ir vėl liepė pasiųsti. Bet 
kada du mėnesiu praėjo, o vis 
atsakymo nebuvo, tai jis, pil
dydamas savo dvasiškos vy- 
riautybės įsakymą ir remda
masi tuo, kad jei gubernato
rius nedave jokio atsakymo, 
tai reiškia jis nieko nekliudy
siąs, ir priėmė. O tuo tarpu 
dar minėtojo cirkulero nebuvę 
pas kun. P. Išsauktos tos dvi 
moteri; jos parodė ir kvitas, 
kurias gavo siųsdamos į gub. 
prašymus ir pasisakė, kad jos 
liuosu noru priėmusios katali
kystę. Kun. J. Banevičių ištei
sino. Ten buvęs.

vo ir ketverge Katedroje. Ka
dangi šiemet, iš priežasties 
Gruenvaldo, taip lenkai tri- 
mytuoja apie vienybę su lietu
viais, rasit, duodant lietu
viams, kas išpuola, jie ir neuž- 
tų. Jų leidimo gal ir nereikia.

Birželio 15 d. Panevėžyje 
pirmos nuovados žemiečių vir
šininkas teisė kun. J. Banevi
čių, Pasvalio kleboną, už nu
sidėjimą prieš ministerio čir- 
kulerą apie perėjimą iš stačia
tikių tikėjimo į katalikų. 
Skundė policija už dvi stačia
tikes, kurias kun. B. priėmė į 
katalikystę. Iš pasiaiškinimo 
kaltinamojo pasirodė, kad jis 
netik tas dvi moteri priėmė, 
bet net visą Gipiškių sodžių, 
kurio gyventojai tikpoperiuo- 
se skaitė save stačiatikiais. 
Kaip tik jie užgirdo apie ma
nifestą, kuriuo buvo suteikta 
tikybai laisvė, tai tuojau ir 
atėjo pas kun. B. prašyti, kad 
jis juos priimtų į katalikų ti
kėjimą. Kun. B. liepė jiems 
pasiųsti apie tai gubernatoriui 
prašymą. Mėnesiui praslinkus, 
jie ir vėl atėjo 
•jokios žinios iš

VALKININKAI.
(Trakų ap.).

Mųsų bažnyčioje jau įvyko 
šiokia-tokia tvarka: “lenkai” 
nurimo ir per pamokslus jau 
nebeužgieda, tik iš bažnyčios 
išsinėšina; į tai jie taip jau in- 
prato, kad ir laike lenkiškų 
pamokslų strigso šventoriuje, 
arba miestelyje.

Girtuoklystė pas mus bai
siai išsiplėtojusi. Šventadie
niais aludės pilnos žmonių, 
kaip aviliai bičių. Kaipo vai
sius girtuoklystės, pas mus y- 
ra biaurus inprotis, išvažiavus 
iš bažnyčios po viečiaus gie
doti. Kad nors per miestelį 
išvažiuotų tyliai, bet kaip tik 
nuo altoriaus į vežimą, tai ir 
ima rėkti, o žydai, žydelkos, 
žydukai, išlindę pro duris, su 
pašaipa klausos tų rėksmų- 
giedojimų.

Išeivystė pas mus gal labiau 
kaip kitur Lietuvoje, išsipla
tinusi. Vienu žodžiu važiuoja 
visi, kas tik gali. Parvažiuoja 
gi kaikurie gana gerai pralo
bę; paskum skolinėja po šim
tinę, imdami neapsakomai di
delius nuošimčius, o žmonelės 
vargdienėliai ką darys, kada 
bloga prisieina, skolina ir mo
ka, kiek tik tie pareikalauja.

Tėvynės Mylėtoja.

galbon. Dabar mieste viešpa
taujanti ramybė, tečiau neži
nia, kaip ilgai. Miesto majo
ras Marshall visą miestą pave
dęs milicijos generolui McMa- 
ken. Miestą atlankęs ir pats 
gubernatorius.

Durand, Mich. Ir čionai 
milicija pakviesta saugoti ge
ležinkelio Grand Trunk sava
stį, kur darbininkų straikuo- 
jama. Grand Trunk gelžkelio 
linijos traukiniai labai mažai 
bėgiojanti. Kompanija turės 
didelius nuostolius, jei nenori 
išpildyti darbininkų reikala
vimų.

Brooklyn, N. Y. Ameri
can Sugar Refining Co. dirb
tuvėse straikuoja taippat keli 
tūkstančiai darbininkų. Tenai 
daugiausiai dirba lietuviai. 
Nesenai kompatija parsikvie
tė straiklaužius nigerius. Kilo 
sumišimai. Apmušta daug po- 
licijantų ir nekurie jų besi
gindami du lietuviu ant vie
tos nušovė, o keliolika sužei
sta. Straikerių vadovai are
štuota.

New Yorke straikuoja 50.- 
000 siuvėjų vyriškių ir mote-

ŠVENTVAGYSTE SID- 
LAVOJE.

Naktį Birželio 9 — 10 gar
sioje Žemaičių šventavietėje 
Šidlavoje nežinomų šventva
gių pavogta iš Dievo Motinos 
ir Švenčiausiojo Kūdikio sto- 
vylos koplyčioje vainikai (ka
rūnos) ir sidabro liktoriai. 
Vainikai išrodė, lyg butų iš 
aukso nulieti ir nuvarstyti 
brangiais akmenimis, kaip 
kad Šidlavosįbažnyčioj^ kur 
puošia PaffelSp^tn^pbfveik- 
slą. Šventvagiai manė, matyt 
gerai pasipelnysią: Pavogtieji 
vainikai buvo iš geltonos skar
dos ir nuvarstyti stikleliais. 
Vieną intariamąjį sugavo.

NEATSARGUMO AUKOS.
Birželio 22 d. Vilniaus gu- 

bern. kalėjime ištiko gaisras, 
kurį tečiau greitai užgesino. 
Gaisras kilo kalėjimo sargo 
Andrejevskio buste. Andre- 
jevskis, norėdamas greičiau 
užkurti krosnį, apliejo pirma 
malkas kerasinu ir uždegė. 
Šoko didžiausia liepsna. An- 
drejevskis nusidegino sau ran
ką, o trįs jo maži vaikučiai 
taip apdegė, kad netrukus visi 
mirė baisiose kančiose šv. Jo
kūbo Hgonbutyje. Birž. 23 d. 
visus tris palaidojo. Motina 
bemaž iš proto neišeina iš to
kio didelio skausmo. Andre- 
jevskiai — katalikai. Tasai 
baisus atsitikimas tai 
sias pamokymas, 1 
met nereikia ma

Į Europą tuo tarpu sugrąžin
ta į 25.000 emigrantų, kurie 
neatsakė šio krašto reikalavi
mams, ty. kurie sirgę ir pini 
gų paskirtos sumos neturėję.

Kaip sena žemė?

Washington, D. C. Smith
sonian instituto geologai Clar
ke ir Becker su atkaklumu 
tvirtina, kad mųsų žemė sena 
70 milijonų metų. Jie tai ap
skaito pagal žemės sluogsnių 
susigulėjimo. Lordas Kelvin 
1862 m. apskaitė žemės senu
mą 20 milijonų metų. De La- 
ppacent 1890 m. — 67 lig 90 
milijonų metų, King ir Barus 
1891 m. apskaitė senumą ant 
24 milijonų metų, o J. Jolly 
1899 m. vėl tvirtino, kad že
mė turinti 80 — 90 milijonų 
metų, ty. tiek metų gyvuojan
ti. Kasžin kieno čia teisybė ?

Areštuotus norima mušti.

St. Paul, Minn. Minnea
polis miesto parkų policijos 
viršininkas, Bert Kingsley, iš
leidęs savo policijantama pa
liepimą, idant visus valkatas 
ir išdykėlius, užkabinėjančius 
parkuose moteris ir nepado
riai apsieinančius po suarešta
vimui negabenti į kalėjimus, 
bet ant vietos nubausti. Poli- 
cijantas areštuotą privaląs pa- 
siguldyti ant suolo ir savo dir

KAUNAS.
17 Birželio per D. Kūną ėjo 

graži procesija iš Katedros į š. 
Trejybės bažnyčią, paties Vy
skupo vedama. Iškilmė nepa 
prasta, tik nebuvo vietos, kur 
procesijai išsitiesti. Užtat 20 
Birž. seKmadienį, ėjo procesi
ja iš Karmelitų bažnyčios per 
visą miestą iki pat Šaričių. 
Pačių vėliavų, kryžių altorė
lių išsitęsė į pusę viorsto. Ku
nigų ir klerikų būrys, kamžo- 
tų vyrų su žvakėmis, mergai
čių su lelijomis eilių eilės. 
Svenčiausįjį nešė Zem. semi
narijos rektorius, kanauninkas 
Maculevičius. Mieste skersai 
gatvių buvo pertiesti vainikai 
su parašais, beveik visur tik 
lietuviškais. Sako, ir bažnyčią 
puošę šiemet beveik vieni lie
tuviai. Taip, jog iš viršaus 
viskas liudijo, jog lietuvių čio
nai žyuiu^nkaičiuc; prie iškil
mės pagražinimo ]ie kame 
daugiaus pridėjo truso, negu 
lenkai, o tuo tarpu per pustre
čios valandos procesijos, kle
bonas neleido lietuviškai su
giedoti nei vienos giesmelės. 
Viskas lenkiškai. Vieną tik 
pamokslą prieš sumą lietuviš
kai teišgirdome. Taippat bu-

— Kodėl ne? Juk Maižis užvadino Viešpatį “Minios 
Dievu”.

Nutilo.
— Turi mano leidimą — tarė už valandos, — bet at

tolinus bus).

Sulietuvino
JONAS MONTVILA.

(Tąsa).
Myliu svajoti apie didžius žmones, per amžius sten

giančiuosius atsiekti didžius mierius, skiriu juos į grupas; čia 
Indusai, ten Egiptiečiai, tenais Assyriečiai; ant jų girdžiu 
triubų gaudimą ir šlamėjimą pergalėtojų vėliavų, o tuomtar- 
pu po dešinei ir kairei stovi nesuskaitomos gentkartės ir pilni 
pagodonės ir pasistebėjimo žiuri į juosius. Išnykus tiems, iš
eina dailus Helenietis ir veda pulką su triumfo šauksmu, bet 
tuojaus liepia jam nutilti Rymionis, tardamas: šalin! kas bu
vo jųsų, dabar yra mano. Pasaulis guli sumindžiotas, o aš 
viešpatauju! Tuomtarpu ištolo, tiesiok ant pėdsakio, kuriuo- 
mi eina pulkas, spindi žiburys, apšviečiantis seniausią praeitį 
ir tolimiausią ateitį. Nežino apie jį nieko kovojantieji, o juk 

nes tai yra apreiškimo žiburys. Kas neša tą 
šviesą? Ah, tai sena Judo giminė! Kaip smarkiai, pamislijus 
apie tai, kraujas teka gįslose! Toje šviesoje ir męs juos mato
me aiškiai. Po triskart bukite palaiminti, didieji mųsų tėvai, 
tarnai Dievo, santaikos sargai! Jus tai esate žmonijos vado
vais, jus esate priešakyj gyvų ir mirusių karalystėje! Tenais, 
šalia jų, yra tavo vieta, mano sunau, o nors ir kiekvienas Ry
mionis butų cezaru, užties, neapleisi jam pirmybės.

Juda buvo susijudinęs.
— Kalbėk toliau, motin 

galės triubas ir man rodosi, kad artinasi Mirjam 
buriu savo moterų, kurios šoka ir dainuoja.

Suprato sunaus jausmus ir, norėdama jais pasinaudoti, 
kalbėjo toliaus.

— Kada girdi himnus ir valtornes (pučiama muzika), 
sekančius paskui pranašę, duokie vadžias vaidentuvei ir sto- 
kie drauge su manim ant krašto vieškelio, kuriuo iškilmingai 
žengia išrinktieji, Izraeliaus sūnus. Šitai eina patrijarkai ir 
gentkarčių tėvai — rodosi girdžiu kuprių skambučius ir bau
bimą jų kaimenių. O ten, tarp minios, kas tas yra, ką eina 
vienas sau ? Tai senis, bet jo spėkos nepergalimos, o akįs žė
ruoja šventa ugnimi; tai Jisai, kuris žiurėjo į Viešpaties vei
dą. Stovi vienas, nes 
kalbėtoju, teisdariu, pranašu ? Jo didybė yra kaipo saulė vi
dudienyj, jo šviesybė gesina visas kitas, net ir garbę pirmuti
nio ir garbingiausiojo cezaro. Paskui jį eina būriai teisėjų, po 
jų karaliai, o štai Jesse’s sunus, karžygio kovoje, dainius ne
mirtinų giesmių; toliaus jo sunus, išmintingesnis ir turtinges
nis už visus to laiko karalius, Apgyveno tyrą ir pastatė 
tus ir neužmiršo Jeruzolimo, kuriame Viešpačio garbei pasto
tė šventinyčią. Dabar nulenk galvą, mano sunau, nes štai ei
na tie, kuriems nėra panašių. Jų akįs pakeltos į dangų, lyg 
girdėtų Dievo balsą; jų drabužiai atsiduoda kapų puvėsiais. 
Tarp to būrio girdi moteriškės balsą, šaukiantį: “Giedokime 
Viešpačiui Dievui garbę”. Nusilenkie prieš juos, mano sunau, 
nes jų kalbą vartojo Viešpats, jie buvo Jo pasiuntiniais ir tar
nais. Dangus jiems buvo atviras; matė tautų ateitį; savo ma
tymus paliko rašte, 
dija, kad jie buvo teisingi vyrai 
matymo; tautos drebėj 
klausė jų; jų rankose buvo palaiminimas ir 
rėk, štai didysis Tezbejus ir Elizeį 
čiai ugniniame krosnyje. O dabar 
nes, štai, artinasi tas, iš kurio giminės užgims Messijus.

Tai kalbant smarkiai vėdylavo vėdykla, kad staiga 
perstojo, ir ji tyliai užklausė:

— Ar nuilsęs, sūneli ?
— Ne, motin — atsakė 

giesmių apie Izraeliu.
Nudavė negirdint pagyrimo k kalbėjo toliaus, norėda

ma atsiekti savo mierį:
— Kiek galėjau, stengiausi priminti tau mųsų didžius 

vyrus — patrijarkus, teisdarius, karvedžius, dainius ir prana
šus. Dabar atsižvelgkime į garsiausius Rymionis. Prieš Maižį 
pastatykime cezarą, prieš Tarkvinius’ą Dovydą, Sullę prily
ginkime prie Machabejų, o garsiausius rodininkus prie teisė
jų, pagalios Augustą prie Saliamono, čia jau ir galas — nes 
ką galima prilyginti prie pranašų, didžiausių iš didžiųjų!

Paniekos nusišypsojimas pasirodė ant jos lupų.
— Atleisk, užmiršau priminti burtininką Augurą, ku

ris persergėjo Kajus’ą Julijų prieš Markų Junijų Brutus’ą, 
matau jį, kaip ieško burtų vištos viduriuose. Nežiūrėkime į 
taip paprastą paveikslą, bet perstatykime sau Eli jų, keliaujan
tį per kalną į Samariją, viduj rūkstančių kūnų anų šimto ka
reivių, išsiųstų karaliaus, o apimtų dangiška ugnimi, paliepus 
pranašui, kuris tuomi baisum budu apreiškė Achabo sunui a- 
pie artinančiąsi mirtį. Pagalios, mano Juda, — jaigu galima 
ir tinka kokiu nors budu palyginti Jehovą su Jovis’u, tat pa
kanka perveizėti darbus tų, kurie jiems tarnauja. Kaslink ta
vo ateities...

Pastaruosius žodžius kalbėjo lėtai ir drebančiu balsu:
— Tarnauk, sūneli, savo Viešpačiui, o ne Rymo val

dovams. Izraeliaus sunui netinka jokia kita garbė, kaip tik 
garbė tarnystės Dievui, nes joje telpa didžiausia garbė ir pa- 
godonė.

— Kaip tai, tat negaliu būti kareiviu ? 
Juda.

TROŠKŪNAI.
(Ukm. ap.).

Gegužės m. pabaigoje Troš
kūnų apylinkėje buvo, labai 
baisi audra su ledais. Ledai 
tie buvo, kaip balandžio kiau
šiniai; kur tik jie palietė, tai 
nieko nebeliko: rugius su že
mėmis sumaišė; o kai kur lau
kuose, tai ir ant rytojaus dar 
balta buvo.

Šiomis dienomis Troškū
nuose sudegė Mantvilo darži
nės ir klojimas su kuliamomis 
mašinomis; ir iš daržinių ma
žai kas pasisekė išgelbėti. 
Nuostolių apie 20 tūkstančių

“MISMERES CHOILIM”.
Taip vadinasi veikliausioji 

Vilniuje žydų labdaringumo 
draugija. Nepersenai dar su
sitvėrusi ji, ačiū žydų visuo
menės duosnumui, tąip jau yrąc

rų. Pranešama, kad straikas 
galįs tuojau užsibaigti, kadan
gi einančios derybos.

Illinois valstybėje angleka- 
siai 12.075 balsais atmetę kon
traktą, kurį su darbdaviais be 
jų žinios padaręs anglekasių 
prezidentas Lewis. Angleka- 
siai neatmainomai reikalauja, 
kad Lewis pasitrauktų iš pre
zidentystės, nes esąs vodingas 
darbininkų reikala’ms.

Uošvei užklijavo lupas.

Indianapolis, Ind. Neko
kiai Klarai Bronden nepatiko 
kasdieninis ir nuolatinis uoš
vės murmėjimas. Ir kuomet 
vieną sykį jau tasai murmėji
mas Klarai atsipriklino, ji nu
tvėrė su klijais poperą, kuria 
muses gaudo ir su prievarta 
užlipino uošvei burną. Visas 
reikalas atsikliuvo teisman ir 
teisėjas jauną Klarą nubaudė 
§10 pabaudos už gaudymą ta 
popera uošvės. Sunus pats 
pripažinęs, kad motina per
daug šnekanti (plepanti), ta
tai jai rasiąs pragyvenimui 
vietą skyrium.

Didelis emigrantų užplaukimas

New York. Valdiškoji 
emigracijos biuro statistika 
parodo, kad pereitais metais, 
pasibaigusiais Birželio 30 d. 
š. m., į Jungtines Amerikos 
Valstybes pribuvo 1.041.570 
emigrantų. Dusyk tiktai A-



Iš Lietuviškų Dirvų. |
sta su taja knygute kolektuo- 
ti. Taip Urbonas ir darė. Ko- 
lektavo m. Harrisburge, Led- 
forte ir kitur ir parapijos iš- 
dan pinigų negražino, pasilai
kydavo juos sau. Tuokart 
žmonės ėmė aimanuoti ir tarp 
savęs kalbėties, jog su tuo 
“kunigu” Urbonu yra kas 
nors negero. Tuokart parapi
jos komitetas apsilankė pas 
P. B. Urboną ir pareikalavo 
parapijos knygų dėl peržiūrė
jimo. Urbonas stačiai jiems 
atsakė, jog knygų nesutaisęs 
tvarkoje ir neduosiąs anų per
žiūrinėti. Tada komitetas pa
reikalavo “dytų”, bet ir to 
nenorėjo gražumu atiduoti, 
tik paskui su prievarta atida 
vė.

Ir tik dabar, taip atsitikus, 
mųsų vyručiai pamatė, ko ne
sitikėjo matyt. Užuot Rymo 
Katalikų bažnyčios perskaitė 
‘Old Roman-Catholic Church’. 
Visi parapijonai net už galvų 
nusitvėrė, tečiau maišiai apsi
ėjo. Tuokart kaip ant delno 
pasirodė, jog Urbonas nėra 
joks Rymo Katalikų kunigas!

Bet kad bažnyčia jau buvo 
pastatydinta, P. B. Urbonas 
parsikvietė iš Kanados savo 
arcivyskupą J. R. Timotheus 
bažnyčios pašvęsti. Mes-gi su
sitarę neleidom bažnyčios tam 
arcivyskupui švęsti ir tuo žy
giu pakvietėm iš Ilarrisburgo, 
III. kun. J. Petrovičių, idant 
jis mums visiems paaiškintų 
apie patį Urboną ir jo arci
vyskupą. Gerb. kun. J. Pe
trovičius paaiškino, jog nei 
Urbonas, nei tasai arcivysku- 
pas Timotheus nėra Rymo 
Katalikais.

Taip dalykams virtus, pa
prašėme kun. Petrovičiaus, 
kad jis su vienu mus parapi- 
jonu nukeliautų pas Bellevil- 
les vyskupijos vyskupą. Tuo 
savo ingaliotiniu išrinkome 
p. Joną Dzervą. Kun. J. Pe- 
krovičiaus ir jo užduotim bu
vo maldauti vyskupo, idant 
Jo Malonybė priimtų mus sa
vo globon, prisipažinstant 
mums prie kaltės. Jo Malo
nybė vyskupas Janssen išklau
sęs mus ingaliotiniu Karštą 
meldimą ir visas aplinkybes, 
supratęs, priėmė savo globon, 
suteikdamas savo vyskupišką 
palaiminimą.

Dorrisville, III.
Vietinės lietuvių šv. Jurgio 

parapijos raštininkas J. Juse- 
viče parapijonų vardu atsiun
tė pagarsinti sekantį praneši
mą ir persergėjimą:

Atsišaukiam į lietuvių Ry
mo Katalikų visuomenę Ame
rikoje.

Mes girdime, buk “kuni
gas” P. B. Urbonas važinėja 
po lietuviais apgyventus mie
stelius ir mųsų šv. Jurgio pa
rapijos vardu renka aukas ir 
tokiuo budu apgaudinėja 
kiekvieną žmogely pasinau
dodamas mųsų parapijos var 
du. Todėl šiuomi mes perser- 
giam, idant mųsų broliai lie
tuviai neaukotų pinigų P. B. 
Urbonui, varde mųsų parapi
jos, nes P. B. Urbonas nebu
vo ir nėra Rymo Katalikų ku
nigu ir nėra jis mųsų parapi
jos jokiuo klebonu. Mųsų 
klebenąs yra kun. Juozapas 
Petrovičius, Rymo Katalikų 
kunigas.

Pernai 1909 metais Gegužio 
ar tai Birželio mėn. atvyko 
pas mus P. B. Urbonas ir per
sistatė Rymo Katalikų kuni
gu, prigulinčiu Kanados arei- 
vyskupui, nekokiam tai J. R. 
Timotheus, kuris turįs dvasiš 
ką valdžią visose Jungtinėse 
Valstybėse, tatai mes pagal
voję apie P. B. Urbono kata 
likystę, nutarėm jį priimti į 
savo naują parapiją. Turėjom 
nupirkę liotus bažnyčiai, pa
skui paaukojom pinigų kiek 
kas išgalėjom ir taip pradė
jom statyt bažnytėlę. Mus 
naujas “klebonas” pareikala
vo pirmiausiai nuo parapijos 
komiteto “dyto” ir, pasakęs, 
kad nėra niekam vertas, užsi
manė perdirbt, inrašyt ten sa
vo vardą ir titulą. Parapija 
savo' susirinkime taigi išrinko 
tris vyrus, kaipo “trustees”, ir 
pavedė aniems drauge su P.B. 
Urbonu pertaisyt “dytą”. 
Urbonas pertaisė “dytą” pa
gal savo noro, insprausdamas 
ten savo korporacijos titulą 
‘Old Roman-Catholic Church’ 
ir nedavė tiems mųsų trims 
trustisams nei pasižiūrėti, nei 
perskaityti. Jis pats paskui 
nunešė court’an, užregistravo 
ir laikė pas save ilgokai, pa
skui išsiėmė iš Notary Public 
knygutę, idant jam butų lei

Kanados gubernatorius Earl Grey su kariuomenės skyrium iškeliavęs j Kanados gilumas, aplankyti 
neužgyventus žmonėmis ir neprieinamus Kanados plotus. Kelionė atsibusianti trejopu budu, ty. arkliais 
pėsčiai ir valtimis “canoe”.

Gerai taip mums nusisekus, 
ant P. B. Urbono išėmėm “va- 
rantą” už jo tokias šelmystes 
ir apgauliojimus, bet jis su
uodęs nakčia iš miestelio pa
sprūdo ir regis kur miške per
nakvojo. Ant rytojaus neži
nia į kur išdūmė, matomai pė
sčias, kadangi geležinkelio 
stotyj policija jo laukė ir jis 
nepasirodė.

O su tuo “arcivyskupu” 
buvo dar kitoniškiau. Jis su
sikraustė į bažnyčią ir iš jos 
nenorėjo išeiti, sakydamas tik 
“moji prapiti”. Tečiau mes 
išgavome “injunction” ir su 
šerifo pagalba arcivyskupą iš- 
rioglinom.

Tatai, brangus broliai lie
tuviai, apsisaugokite tų šarla
tanų, idant ir jums panašiai 
neatsitiktų, kaip mums su to
kiais “kunigais” ir “arcivy- 
skupais”, su tokiais Judošiais. 
Dar ir šiandie turime po tei
smus trankyties su tuo mųsų 
“injunction”.

Girdima P. B. Urbonas ir 
kitose vietose tikrus kunigus 
pamėgždžioja ir save vadina 
Rymo Kataliku. Apsisaugo
kite, broliai lietuviai!

Su-pagarba, vardu visos šv. 
Jurgio parpijos, J. Juseviče, 
parapijos raštininkas.

Meldžiama ir kitų visų lie
tuviškų laikraščių atkartoti tą 
pranešimą ir persergėjimą.

Worcester, Mass.
Pas mus pavasaris buvo la

bai gražus, tankiai palydavo 
ir visiems buvo net malonu 
žiūrėti į tokias gražias, gie
drias dienas. Vasara ir gi gra 
ži, tik jau lietaus žemelė iš
troškus, kaip žuvelė vandens. 
Bus jau mėnesis laiko, kaip 
nelįja, viskas ima džiūti. O 
karščiai neišpasakyti, kokių 
nei senesni žmonės neatmena.

P. Bataitienė, kurdama ka
kalį, pylė kerosiną. Blekinė 
su kerosinu ekspliodavo, ant 
jos nelaimingos užsidegė dra
bužiai ir moteriškė taip bai
siai apdegė, kad po trijų va
landų kankynių persiskyrė su 
šiuomi svietu. Buvo dar jau
na, metai kaip vedus ir dora, 
jos visi lietuviai labai apgai
lestauja.

Kito lietuvio vaikas kory
damas ugnį apdegė ir nuga
bentas į ligonbutį pasimirė. 
Vargšas dar išbuvo gyvas vie
ną savaitę.

J. Salduko duktė apsivedė 
su yankiu ir dėl savo tautos 

pražuvo. Tai vis daro gimdy
tojų atkaklumas auginant sa
vo vaikus.

P. J.

Virden, III.
Gal paskutiniu sykiu pra

nešu gerb. “Kataliko” skaity
tojams iš šito miestelio žinu
tes, kadangi kaip nekuriems 
lietuviams, taip ir man nega
lima čionai ilgiau apsigyventi.

Gal gerb. skaitytojai ma
nys, kad tai stoka darbo lie
tuvius priverčia iš čia išsineš
dinti. Ne, ne tas čia visai a- 
peina. Darbo stoka tik dabar 
atsiradus, nes nuo Liepos 1 d. 
nedirbama, bet nekurie žmo
nės apleidžia šį miestelį ne 
taip dėl darbo stokos, kaip 
dėl savitarpiško nesutikimo. 
Ir štai kas yra:

Čionai lietuvių gyvena į 30 
šeimynų ir pavienių gal du
syk tiek, kurie dalijasi į du 
skyrių — gentes, kaip tai že
maičiai ir lietuviai (žinoma, 
jie čia vadinami kitokiais). 
Mat, čia pirm 15 metų apsi
stota poros lietuvių šeimynų 
ir paskui susirašinėta su gimi
nėmis, pagaliau jų čia priva
žiuota ir pasidalyta į dvi 
“gentes”, tik 1907 metais at
važiavus į čionai supratlyves- 
niems lietuviams ir sutverta 
D.L.K. Keistučio dr., kuri pe
reitais metais neblogiausiai 
gyveno, lik nuo pernai pra
dėjo silpnėti, kadangi įžyme 
sni sąnariai delei savitarpiškų 
nesutikimų išvažinėjo kitur, 
liko tik “partijiniai”, ir tie 
patįs susirinkimų nelanko, 
lanko tik tie, katrie iš to pasi
naudoja ir nuo pernai draugi
ja vis puola.

Vietiniai lietuviai labai di
delėj nesantaikoj gyvena, 
tankiai byluojasi ir vieni ki
tiems kieku galėdami visame 
kametk^BlSf^ihtuoklevimas 
išsiplatinęs kaip niekur kitur.

Gyvuoja čia ir S.L.A. 310 
kuopa, susidedanti iš 7 są
narių.

Trįs metai atgal nesimatė 
iš šito miestelio žinučių ir, re
gis, vėl nieko nebus, nes aš iš
važiuoju, velydamas savo tau
tiečiams susipratimo.

Jonas Markeviče.

Asliend, Ore.
Šis miestelis turi į 400 gy

ventojų. Miestelyj randasi 
kelios smuklės. Jis guli 331 
myliomis nuo Portland, Ore. 
ir 422 myliomis nuo San 
Francisco, Cal. Darbų jokių 
nėra, tik dideli, status kalnai, 
nuo juros paviršaus turinti 
1.848 pėdas aukščio.

Kitą sykį parašysiu dau
giau apie patį miestą San 
Francisco ir visą Kaliforniją.

J. S. Povas.

Waukegan, III.
Liepos 25 dieną vietinėj 

lietuvių bažnyčioj moterystės 
sakramentą priėmė Kazimie
ras Čepaitis su Petronėle Man- 
doraičiute. Per vestuves buvo 
gražus pasili iksminimas.

onai lietuvių gyvena ne
mažas būrelis, kurių tarpe y- 
ra labai gerai pasiturinčių, 
turi savo locnus namus ir su
tikime gyvena.

Darbai slenka senoviškai 
gerai, bet Liepos 25 d. išva- 
karo kokia ten — negaliu pa
sakyti — dirbtuvė sudegė, tai 
paliko be darbo į 300 žmonių. 
Jiems darbas gauti bus sun
koka.

V. F. Povilaitis.

Iš Anglijos.
Londonas. Lietuvių 

Kliubas pastaraisiais laikais 
rods pradėjo geriau darbuo- 
ties ir gyvuoti. Kliuban apsi
lankymas ne-sąnariams dabar 
labiau apsunkintas. Už įėji

mą reikia mokėti du penai. 
Mat, tokiuo budu norima pri
versti, idant visi lietuviai prie 
Kliubo prigulėtų. Kliubo sa
lė pas duris užtverta, tat ne 
užsimokėjusiam sunku pas- 
prusti. Ir moteiįs privalo mo
kėti už įėjimą 1 peną. Kam 
tie surinkti pinigai apverčia
ma, nežinau. Kad net ir per 
mitingus veltui neleidžiama į 
vidų.

Kliuban atsiunčiama iš Di
džiosios Lietuvos ir pora laik
raščių: “Viltis” ir “Rygos 
Garsas”. Kiek patėmyta, tuos 
laikraščius mažai kas skaito.

Už lietuvišką bažnyčią sko
la jau išmokėta. Ir kasierius 
turi gryno pinigo į 50 svarų. 
Lietuviai mano už surinktus 
pinigus padailinti savo bažny
čią, norima ir padidinti. Vie
name parapijos susirinkime 
nutarta dabartinį bažnyčios 
mūrą pamūryti aukščiau ir iš 
lauko padaryti bažnyčios iš
vaizdą. Pinigų tuo tarpu tam 
tikslui trūksta ir nežinia, kur 
juos gaus.

Čionai mėsa, ypač kiaulie
na — labai brangi, lašiniai 
brangsta.

Žaibas.

Didžiojoj Britanijoj rengia
ma milžiniškos reformos atei
nančiais metais. Abiejų di- 
džiausiiį politiškų partijų va
dovai andai atlaikę konferen
ciją ir nusprendę suteikti au
tonomiją Airijai ir Škotijai. 
Busią sutrumpintos teisės lor
dams.

Lotai Lotai
Ant pardavimo pigiai

Nepaisant vertybes po no.

2979 Milwaukee Avenue

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200
ir daugiau.

Miesto vanduo yra įvestas. Karai ki
tą metą eis Belmont avė. ir 49th avė. 
Tiktai du bloku nuo Milwaukee avė. 
ant lengvų iszmokesczių. Atsiszau- 
kit tuojaus pas

F. W. Alke,
2979 Milwaukee Avenue,

Netoli Central Paak Ave. Avondale

e - - e
| Telephone Gary 182

t J. T. Wacliowski t 
| ADVOKATAS j 
a Varo provas soduose kopasek- i 
\ mingiausiai. Reikale kreipkitės \ 
v po antraszu:
i i
\ Broadway & Seventh Ave. \ 
\ GARY. IND. J

® ®

Kas prisius 10c pač
io markemi

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

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

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SAL1UNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

V. PALIUKAMS
LIETUVYS KARPENDERIS.

Praneszu visiems lietuviams kad asz 
taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pieruoju, maliavoju ir visą darbą atlie
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pas mane po antr.
8229 Auburn Ave., Kertė 83 Pi.

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla 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- 

menial, jog esu seniausias gydytojas ant 
Brldgeporto, praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą Ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

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

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

DR F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Pboue Monroe 301 

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

Tel. 4823 Irwing Park 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

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

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozupa Ridiką.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3258 Illinois Ct. kertė 38

GERIAUSIAS HOTELIS
ANT BRIDGEPORTO.

Jaigu esi nulindęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

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

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

Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZIO

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

pia.
2834 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 gOrymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gCrymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę del Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 
gOrymų, kožname reikale kreipkitOs pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge
resnius gCrymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi
mo siuneziu visokius gCrymus į visas 
dalis Ameriko

JI OZAPAS BAREVICZE
1701 -1703 So. Canal St. katu. 17 St.

CHICAGO, ILL.

j, t am
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstrlctus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tarluszo pigiai Ir atsakanczlai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lletuvj o ne pas sve
timtauti.

917-33rd St.
Ymnn 5428.

Seniausia Lietuviszka Karczema CflICflOOJE
L. AZUKO

3301 Auburn Are., kertė 33čios gatvės
Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 

gėrynių, kaip Malto aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenczių cigarų.

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

alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net 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 vertėja į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na
mų ir rakandų.

PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

J. ARTISZAUSKAS,
3253 S. Halsted St. Chicago. «l

KUR VAŽIUOJI POVILU

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę; Ir 
kvepenezius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104

Jonas Brazauskis
- UŽLAIKO —

PIRMOS KLIASOS SALI UNA
Szaltas A I us, Cardin Arielk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

8200 So. Halsted St. Chicago III.
Kampas 32-ro Str.

Telephone Yards 2T75O
PIRMOS KLIASOS SALI UNAS

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
936 — 33rd. Chicago, 111.

Phone 1044

Lietuviškas Saliunas
NORTH CHICAGOJ.

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

atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausis LIker Sklodas.

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

90S! Commercial k kampas 91 jai
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu FUvanoe*1, Domestic

WHITE BOSE CLuj
SAB0TSK1S Ir LETUKAS

4614 So. Wood St. Chicag“. I1L
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Rugpiutis 1910 m-
k. Dominyko išpaž.
p. Šv. P. Marijos Snieg.
s. Persimainymo Viešp.
N. Kajetano išpaž.
p. Cirijako kank.
u. Romano kank.
s. Lauryno kank.

ir lietuvius. Ką gi ji yra pa- 
dariusi naudai tų dviejų tau- • 
tų, davusių jai tiek pažibų ir 
galybės per ištisus 500 metų, , 
praėjusių nuo Žalgirio dienos? 
Sausai nieko, apart nelaisvės, 
kuri buvo privedusi tik prie 
kruvinų vaidų, o pagalios pa
gamino ir pačios lenkų val
stybės pražūtį. Kuomet-gi po 
to nuopuolio prasidėjo rusinu 
-ukrainiečių ir lietuvių tautų 
atsigimimas, Lenkija, pati vel
kanti vergijos jungą, buvo in- 
tempus visus savo jėgų liku
čius, kad tik išlaikius tiedvi 
tauti priklausomybėj sau ir 
toliau ant jų viešpatavus. 
Ukrainų-rusinų ir lietuvių at
gimimas yra įvykęs prieš len
kų valią, kurie uoliai darba
vosi ir darbuojas, kad tiktai 
jį sutrukdžius, kad neprilei- 
dus tų dviejų tautų prie pilno 
tautinio gyvenimo, kad ir atei
tyje išlaikius jiedvi savo val
džioj. Tajai lenkų politikai 
istorija jau yra ištarus savo 
nusprendimą: šiandie, per 
500-ines sukaktuves Žalgirio 
laimėjimo, įvykusio labiausiai 
ačiū lietuvių ir rusinu spė
koms, labiausiai Lenkijos ne- 
beužkenčia jos buvusieji Žal
girio sėbrai — rusinai ir lie
tuviai, matydami joje savo ne
laisvės sinonimą.”

** *
Aišku tatai, kad lenkams 

taja laimėta kova ir karalium 
Jagaila nėra ko girties, ka
dangi ir svetimtaučiai tos gar
sios kovcs laimėjimą priskaito 
ne kam kitam, tik vienam D. 
L.K. Vytautui ir jo begali
niam narsumui. O ką padarė 
Jagaila, kad nūnai lenkai juo 
taip giriasi. Tiesa, jis tuomet 
buvo Lenkijos karalium, bet 
podraug ir lenkų vergu-pa- 
stumdėliu. Veltui lenkai isto
rikai savo tą karalių kelią į 
padanges už Žalgirio kovą.

* 
* #

“Darbininkų Viltis” kores
pondencija iš Scranton, Pa. 
praneša, kad tenaitinis vysku
pas Hoban su lietuviais bylą 
už bažnyčią pralošęs ir bažny
čia galutinai likus lietuvių sa
vastimi. Taigi Liepos 5 d. ba
žnyčią lietuviai atidarę, var
pai skambėję kokį pusvalan
dį. Taippat sakoma, kad vy
skupas turįs užmokėti bylos 
lėšas ir atsiimti nuo lietuvių 
ekskomuniką. Sakoma, taip 
nusprendęs teismas. Kaip il
gai lietuviai džiaugsis su savo 
taja neprigulminga bažnyčia, 
parodys ateitis.

Visuose Amerikos miestuo
se sveikatos valdybos perserg- 
sti šiais laikais gyventojus 
prieš sunkiai varškinamus val
gius ir prieš svaiginančių gė
ralų gerymą, taippat nevirin
to vandens naudojimą. Per 
vasaros karščius lengva susir
gti įvairiomis ligomis, ypatin
gai nuo valgymo neatsakan
čių tam laikui valgių ir nuo 
svaiginančių gėralų gerymo. 
Vasaros karščiais į žmogaus 
organizmą turi lengvą prieigą 
karštligės perai, kurie randasi 
sugedusiame, nešvariame van
denyj, piene ir ant daržovių. 
Taigi pridera kaip pieną, taip 
ir vandenį prieš gersiant per- 
virinti, o daržoves prieš su
naudosiant gerai nuplauti. 
Susekta kadangi, kad farme- 
riai, laistydami daržoves van
deniu iš nešvarių kūdrų arba 
šulinių, išplatina milijonus 
karštligės perų ant daržovių 
lapų ir kamblių, kurie lengvu 
budu insigauna valgant i žmo- 
gaus organizmą ir pagimdo 
karštligę bei kitokias ligas. 
Didelis mirtingumo nuošimtis 
tarp vaikų taippat paeina nuo 
sugedusio, neišvirinto pieno, 
nevirinto vandens, vaisių, a- 
lauš ar degtinės gerymo ir 
sunkiai varškinamų valgių 
valgymo. Taigi karščiams e- 
sant reikia saugoti save, o la- 
biaus vaikus nuo kenkiančių 
valgių ir gėralų. Geriau ne- 
privalgyti, nei persivalgius 
sirgti; geriau vandenį arba 
pieną išvirinti, nei paskui 
šaukties daktarų pagalbos ir 
gydyties brangiais vaistais.

* * *
Cbicagoj tomis dienomis in- 

kurta pirmoji muzikos rnoky-

rija po numeriu 3246 So.Hal- 
sted St. Konservatorijos in- 
kurėju yra garsus mųsų muzi
kos mylėtojas, artistas Mikas 
Petrauskas. Mokslas Konser
vatorijoje prasidės šiemet mo
kslo metų pradžioje, Rugsėjo 
mėnesyj. Šitoj Lietuvių Kon
servatorijoj bus mokinama 
taip, kaip visose tam panašio
se konservatorijose. Apart 
muzikos bus norintiems moki
niams ir dainų lekcijos. Mųsų 
gerbiamas artistas žada tame 
atvėjyj labai daug pasidar
buoti, jei tik atsiras atsakan
tis mokinių skaitlius. Lietu
viams gimdytojams pridera tat 
savo paaugusius vaikus leisti 
lavintus menėton Konservato
rijom

*
♦ *

Delei Žalgirio sukaktuvių 
ir rusinai savo laikraštijoje 
apie lenkų pasididžiavimus 
atsiliepę, kaip rašo Vilniškė 
“Viltis”. Ir štai ką ukrainų 
laikraštis “Dilo” rašąs:

“Ties Žalgiriu vokiečius 
nuveikė lietuvių ir rusinu, o 
ne tikrosios Lenkijos kareivi- 
ja, beto vadovaujant Vytau
tui, atskiros lietuvių-rusų val
stybės apgynėjui; Jagaila-gi, 
nemokąs net rašyti prasčiokas, 
buvęs tik manekinu savo pa- 
čių-lenkių ir savo lenkiškojo 
dvaro rankose, prie to laimė
jimo prisidėjęs yra nebent... 
maldomis.

Šiandieninė valanda yra 
geriausias teislys istorijinių 

. Lenkijos kalčių prieš rusinus 

naudinga į tėvynę grįštan- 
tiems. Todėl “Aušros” kuopa 
ir nutarė pirmiausiai įsteigti 
dailidystės amato mokyklą, o 
vėliau prie jos kergti kitas ša
kas: teorišką ir praktišką mo
kinimą įvairių amatų.

kitas-gi 
ketvergo 
Mokina- 
devynis

Pirmutinė Lietuvių 
Amatų Mokykla.
Plačioji visuomenė šiuo lai

ku pakėlė naują ir labai svar
bų kulturinį klausimą: steigi
mą amatų mokyklos. Šitas 
klausimas ištikro yra taip 
svarbus, kad atidėjimas jo 
“geresniems laikams” reikštų 
didelį nuostolį lietuviams-dar- 
bininkams. Todėl “Aušros” 
kuopa Cliicagoje, išgirdusi vi
suomenės balsą, nusprendė 
įsteigti pirmą lietuvių amatų 
mokyklą.

Geresniam pažinimui reika
lavimų ir dalykų tokios mo
kyklos “Aušros” kuopa Trin
ko iš savo tarpo tam tikrą ko
misiją. Išrinktoji komisija 
gvildeno klausimą visapusiš
kai ir ant galo išdirbo pieną, 
sulyg kurio tokia mokykla 
gali būti steigiama. Komisija 
taipgi surado, kad tuo tarpu 
geriausiai yra įsteigti lietu
viams dailidystės amato mo
kykla. Ir taip: dailidystės a- 
matas gana gerai čionai ap
mokamas ir nemažai reikalam 
jama gerų amatorių. Beto 
dailidystė gali būti ir labai

pieno ir “Aušros” kuopos 
nutarimo, toji mokykla turi 
būti įsteigta pabaigoje Rugsė
jo mėn. šių metų. Mokyklos 
kursai bus vakariniai: tris va
karus savaitėje po 2Ą vai. 
Vienok, kad mokykloje galė
tų patilpti ir daugiau moki
nių, tai mokiniai bus padalin
ti į du skyrių, po 10 mokinių 
kiekviename skyriuje. Ir taip: 
vienas skyrius mokinsis, pa
dėkime, panedėlio, seredos ir 
pėtnyčios vakarais; 
skyrius, utarninko, 
ir subatos vakarais, 
ma bus per ištisus 
mėnesius. Mokestis už mokslą 
bus skaitoma sekanti: 30 dol. ' 
devyniems mėnesiams, įneša
ma iš kalno arba ir ratomis 
po 10 dol. Šita mokestis yra 
žemesnė, negu panašiose an
gliškose mokyklose. Mokyto- 
jum bus vienas iš geriausių 
lietuvių dailidžių, kuris moki
nimą ir savo amatą pažinsta 
pilnai. Negalintieji, vienok, 
lankyties vakarais, galės lan
kyti mokyklą dienomis. Mo
kestis už pažymėtą laiką bus 
ta pati. Norintieji mokyties 
per ištisas dienas galės ir-gi 
tai padaryti; už perviršinį 
laiką gaus jie tam tikrą atly
ginimą iš mokyklos. Kitų iš
laidų mokiniai neturės. Mo
kykla ir mokyklos komisija 
stengsis patalpinti geresnius 
mokinius gerose firmose. Mo
kykla bus įrengta su visais 
įrankiais ir reikalingomis ma
šinomis. Mokiniai bus moki
nami visų dailidystės amato 
darbų. Ypatinga atidžia bus 
atkreipta ant dirbimo geres
nių ir brangesnių dailidystės 
darbų, kurie geriau apmoka
mi. Lietuviai paprastai yra 
labai nagingi, todėl sprendžia
ma, kad iŠ tos mokyklos išeis 
daugelis dailiškų darbelių. 
Norintieji mokyties malonės 
greitu laiku atsišaukti pas ko
misijos narį J. Ugandą, 1613 
So. Halsted st., kuris mielai 
suteiks platesnes žinias.

Bet čia-pat įeikia pajudinti 
ir kitą labai svarbų klausimą, 
ty. įgijimą pinigų mokyklos 
pradžiai. Sulyg nuodugnit 
komisijos apskaitymų, moky
kla pati užsimokės pilnai bė
gyje metų ir gal but atneš dar 
pelno, kuris bus sunaudoja
mas mokyklos pagerinimui ir 
steigimui kitų amatų šakų. 
Tiesa, atsirado jau keletas 
jaunų lietuvių, kurie paauko
jo mokyklai po 25 dol., o vie
nas paaukojo net visus savo 
įrankius vertės 30 dol. Vienok 
tų aukų toli dar nepakanka 
pradžiai. Pirkimui varstotų, 
įrankių, motoro ir mašinų, ža
lios medžiagos ir kitų mažnie 
kių, samdymui mokytojaus ir 
namo reikalinga nemaža suma 
pinigų, išviso skupiai apskai- 
tant apie 2.000 dol. Bet ka
dangi pati visuomenė pakėlė 
šitą svarbų klausimą, todėl 
“Aušros” kuopa, o ypatingai 
komisija tvirtai tiki, jog vi- 
suomenė’.suprato ko reikalau
ja ir todėl “Aušra”, pildyda
ma visuomenės reikalavimą, 
taipgi tvirtai tiki, jog visuo
menė neatsisakys nuo duotojo 
žodžio ir gausiai bei greitai 
parems šitą pirmą lietuvių a- 
matų mokyklą savo aukomis. 
Pas lietuvius jau išsidirbo ši
tokia devizą: kur aukų reika
linga svarbiems tikslams, ten 
visuomenė jų nesigaili. Todėl 
ir dabar “Aušra” tiki, kad vi
suomenė jau pilnai supranta 
įsteigimą tokios amatų , mo-

kyklos ir nevien pagelbės ją 
įsteigti, bet dar pasistengs ją 
ir palaikyti savo užuojauta 
bei darbu. Aukas malonėkite 
siųsti “Aušros” Chicagos kuo
pos išdininkui, Dr. A. J. Zi- 
montui, 3252 So. Halsted st., 
Chicago, Ill.

“Aušros” Chicagos Kuopos 
Amatų Mokyklos 

Komisija.

Pranešimas.
Pranešame draugams-mok

sleiviams ir Amerikoje gyve
nantiems Tautiečiams, kad 
oagaliaus 18 d. Gegužio šių 
metų Vakarų Europos lietu
vių moksleivių savitarpinės 
pašalpos draugija “Parama” 
susitvėrė.

Ji stengsis pagerinti mate- 
rijalinį savo narių būvį ir su
teikti reikalaujantiems žinias 
apie Vakarų Europos mokyk- 
das ir pragyvenimo sąlygas.

į draugijos valdybą išrink
ti šie: Liudas Vailionis pirmi
ninku, Rapolas Kasikas išdi- 
ninku, Justinas Vienožinskis 
sekretoriumi, Jurgis Šaulys ir 
Viktoras Vitkauskas valdy
bos nariais.

Kadangi tuo tarpu draugi
jos narių dauguma yra Kro- 
kavoje — Šioji rokuojasi val
dybos buveine.

Adresas: Europe, Oester- 
reich, Galicja, Krakow, Aka- 
dėmia Sztuk Pięknych, Justy- 
nowi \Vienožinskisowi.

Su pagarba
Pirmininkas L. Vailionis. 

Krokava.
30-VI 1910.

P. S. 1) Prašantieji infor
macijų privalo prisiųsti atsa
kymui 25 centų markę.

2) Meldžiame visų lie
tuviškų laikraščių Redakcijų 
^siuntinėti jnKv^&oJa?krai
čius. : ' J

Instatai Vakarų Europos 
lietuvių moksleivių savi
tarpinės pašalpos draugi

jos “Parama”.

lietuvių

§ 1. Vardas: Lietuvių mok
sleivių savitarpinės pašalpos 
draugija “Parama”.

§ 2. Draugija veikia tarp 
Vakarų Europos 
moksleivių.

II
§ 3. Draugijos tikslas: Pa

gerinti materijalinį narių bū
vį. Pastaba. Draugija veikia 
neprigulmingai nuo politikos 
partijų.

§ 4. Tam tikslui Draugija: 
a) suteikia savo nariams pa
skolą trumpam laikui, o pa
gal išgalės ir ilgesniam — iki 
mokslo pabaigimui; b) rūpi
nasi padėti savo nariams įgyti 
iš įvairių moksleivių šelpimo 
draugijų, įstaigų ir pavienių 
žmonių paskolą mokslo pabai
gimui; c) rūpinasi surasti savo 
nariams darbą vakacijų laike 
ar mokslą pabaigus; d) rūpi
nasi pagal išgalės sergančiųjų 
narių likimu ir e) įsteigia in- 
formacijinį apie mokyklas 
biurą.

III
§ 5, Draugija susideda iš 

tikrųjų narių ir narių rėmėjų.

§ 6. Tikraisiais nariais ga
li būti Vakarų Europos lietu
viai moksleiviai vyrai ir mo- 
terįs.

§ 7. Jei kuriame mieste yra 
keli nariai, tai jie tveria kuo
pą, kurios atstovas surenka 
mokesčius, susineša su valdy
ba ir t.t.

§ 8. Narius priima Draug. 
valdyba ar jos kuopa.

§ 9. Kiekvienas tikrasis na
rys 1 mokslo metų pradžioje 
įmoka Draugijos kason 2 rub. 
— 5 kron. — 5 fr. 33 c.
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Čia yra daktaras Crippen ir jo nužudyta žmona Belle Elmore. Dr. Crippen tą savo žmoną Londone 
nužudė, namų rusyj pametė ir paskleidė žinias, kad jo žmona mirus kur tai Amerikoj. Policija tečiau, 
toms žinioms neužsitikėdama, ėmė jo namus krėsti, o jis, pasinaudodamas laisve, su suvo mylima steno- 
grafe LeNene išbėgo į Kanadą. Su juo keliaujanti mergina buvo aprėdyta vyriškomis drapanomis. Nuo 
laivo bevėliniu telegramų į visas puses pranešta apie jo bėgimą. Kadangi Londone policija rusyj atrado 
jo žmonos subiaurytą lavoną, atplaukus laivui į Kanadą d-ras Crippen su jo mylima areštuotą ir neužilgo 
bus abu nugabentu j Angliją, kriminališkan teisman.

§ 10. Nariai rūpinasi Drau
gijos plėtojimu.

§ 11. Narių priedermė su
teikti žinias informac. biurui.

§ 12. Narių priedermė grą
žinti paskirtam laike paskolą, 
ilgesniam-gi laikui paimtą pa
skolą narys privalo sugrąžinti 
ne vėliaus, kaip per tris me
tus mokslą pabaigus.

§ 13. Paskolos, Draugijai 
rekomenduojant, paimtos nuo 
moksleivių šelpimo draugijų, 
įstaigų ir pavienių žmonių, 
turi būti jiems grąžinamos 
paskirtame laike, jiems-gi at
sisakius priimti — Draugijai.

B. Nariai rėmėjai.
§ 14. Nariais rėmėjais gali 

būti kiekvienas žmogus, drau
gija ar įstaiga, įmokėdami 
Draugijos kason 4 rublius — 
10 kronų — 10 fr. 66 cent.

IV
§ 15. Draugijos turtas 

sideda iš:
a) tikrųjų narių ir narių 

m ėjų mokesčių,
b) aukų,
c) įeigų iš rengiamųjų 

rų, atskaitų ir t.t.

su

re-

vaka-

Draugijos Valdyba.
§ 16. Draugijos valdybą 

renka kasmet tikrieji nariai 
Lapkričio mėnesyje per refe
rendumą.

§ 17. Draugijos valdyba 
susideda is 5 narių: pirminin
ko, išdininko, sekretoriaus ir 
dviejų vald. narių.

§ 18. Pirmininkas, iždinin
kas ir sekretorius renkami iš 
to miesto, kur gyvena narių 
dauguma.

§ 19. Valdybos nutarimai 
tiesoti trims nariams sutikus.

§ 20. Valdyba veda infor
macijų biurą.

§ 21. Valdyba kasmet iš
dirba ir išsiuntinėja nariams 
taisykles, pagal kurių dalina
mos paskolos.

§ 22. Kasmet Valdyba iš
duoda atskaitą kuopoms ir vi
suomenei per laikraščius.

§ 23. Draug. nariai per re- 
ferend. sprendžia apie svarbe
snius Draug. reikalus, išriša 
kilusius vald. veikime nesusi
pratimus, sprendžia apie įsta
tų permainą.

§ 24. Referendumą tvarko 
Draugijos valdyba.

§ 25. Pamatinieji Draug. 
įstatai (1—4) negali būti per
mainomi be dviejų 
narių sutikimo.

§ 26. Draugijai 
gyvuoti, jos turtas 
rankas draugijos su panašiu 
tikslu.

trečdalių

nustojus 
pereina į

Sukilimas sutremta.
Pereitoj savaitėj ant salos 

Kuba buvus mažiukė revoliu
cija, m. El Caney, provincijo
je Santiago. Senesnės ten bu
vusios revoliucijos veteranai: 
generolas Miniet ir pulkinin
kas Jone, surinko kelis desėt- 
kus savo šalininkų ir pasislė
pė kalnuose. Tuojau apie tai 
duota aliarmas Kubos prezi
dentui, o šis sušaukęs karo ta
rybą ir prieš tuos “baisius” 
revoliucijonierius pasiųsta pė
stininkų pulkas ir artilerija.

Tokia “baisi” sensacija pra
nešta išvakaro, o antrytojaus 
telegramais apskelbta, kad vi
sokia ten revoliucija valdžios 
užgniaužta. Generolas Miniet 
su savo šalininkais ir drau
gais miške užtiktas ir be di
delio kraujo praliejimo suim
tas, kadangi tik vienas maišti
ninkas nušauta.

Suimtieji pirmiausiai nuga
benta į Santiago, o iš ten į sa
los sostainę Havaną, kur atsi
busiąs prieš juos teismas.

Be to rašoma, kad kitas re- 
voliucijonierii| būrelis taippat 
nubėgęs į miškus ir juos nusi-

viję žandarmai, pasitikėdami 
suimti juos ir be kariuomenės 
pagalbos.

Nors tai menkniekis tokia 
revoliucija, tečiau ir tasai at
sitikimas aiškiai liudija, kad 
nekas toj respublikoj viešpa
taujanti valdžia, jei prieš aną 
norima atsispirti fa 
ir tik ieškoma pragos, kaųy 
nuo savo sprando nusikračius. 
Jei gyventojai turėtų prigu
linčią laisvę ir jiems ten butų 
gera gyventi, nereikėtų prieš 
valdžią ginkluoties ir trauky- 
ties po kalnus ir miškus. Ma
tyt ten kraštas valdoma ne
prasčiau paties “pagirtojo” 
Meksiko, kur carauja prezi
dentas Diaz.

PIKTOS MOTERIS.v

Jonas Šūsnis ir Jurgis Tau- 
teris eidamu tarpu savęs kal
bėjosi apie giedrą, lietų, vai
sius ir tt.

Pirmasis tarė: “Kad patik
tų dar vėl toksai šiltas lietus, 
kaip vakar, tai viskas iš po 
žemės taip ir išlystų.”

Antrasis: “Na, jau nuo šito 
gelbėk Dieve! Mano dvi žmo
nos po žeme užkastos, tai ir 
jos dar galėtų išlysti.”

TARDYME.
— Kalėjime sėdėjai?
— Sėdėjau.
— Už ką?
— Už slogą.
— Kaip tai už slogą?
— Nakčia inlindau sveti- 

man svirnan ir ten sučiaudė
jau, šunes sulojo ir įkliuvau.

ww

Čionai parodoma valstybės Minnesota gubernatorius A. O. Eber
hart ir valstybės bustas. Tos valstybės išde šiemet randasi grynų 
pinigų $4.000.000, todėl proponuojama visus tos valstybės piliečius 
1911 metais paliuosuoti nuo mokesčių.
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KATALIKAS

oną Londone 
jlicija tečiau, 
y Įima steno 
nomis. Nuo 
rūsy j atrado 

:a ir neužilgo

įsitikėdami
ariuomenės

iekis tokia 
ir tasai st
udija, kad 
zoj viešpa- 
ei prieš aną
7 |
ros, ka^y I 
ausi kračius, 
retų prigu
lįs ten butu •
i ketų prie 
s ir trauky- 
riškus. Ma
ldoma ne- 
“pagirtojo” 
rauja prezi-

TERĮS.
Jurgis Tau-

i savęs kai-

“Kad patik- 
šiltas lietus, ; 

viskas iš po į 
stų.” | 
jau nuo šito | 

ano dvi žmo- a 
astos, tai ir 
_ L ”

/

ME. 
dėjai?

slogą?
indau sveti- 
ten sučiaudė

jus A. O. Eber- I 
t randasi gryni) 
Istybės piliečius

F.W. INGERSOLL

Senų seniausioji Kauno šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, spė- 1 
jama, kad dar Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
palikimas, dabar patapusi Že
maičių Vyskupijos katedra, 
priima į savo sostą antrąjį Že
maičių vyskupą. Nemačius 
a. a. vyskupo Paliulionio in- 
greso, arba sosto apėmimo, 
sunku pasakyti, katrą dieną 
paviršutiniškai iškilmingiau 
išrodė: tada ar dabar štai Bir
želio 6 (19) dieną. Bet tai ir 
nesvarbu. Pažymėtina, kad iš
kilmės dvasia šiuo sykiu ‘vi
siškai kitokia buvo, dvasia 
tokia, kokios seni katedros 
murai per pusę tūkstančio me
tų dar nėra jautę — grynai 
lietuviška dvasia. Lenkišku
mo žymės tebuvo vos-vos pa
stebimos.

Kas tą naują dvasią inkvė- 
pė? Daugiausia nauji laikai, 
kurie į laikus prieš 27 metus 
tiek tėra panašus, kiek daik
tas į savo metamąjį šešėlį. Dar 
anais, nors ir ne taip jau ne
tolimais laikais, visą kraštą 
atstovavo vieni, galima sakyti, 
nutautę bajorai ir nutautę 
praturtėję miestelėnai, šian
die savo kraštą ima atstovauti 
patįs tikrieji, dar neapgadin
tieji jo piliečiai lietuviai: ne 
nutautę sodžiuje, nebenutautę 
mieste, nebenutautę augštuo- 
siuose moksluose, nebenutau
tę, nors kur-kas didesnę in- 
tėkmę ingiję — dvasiškiai. 
Lietuvių Luta, pakirdusi iš 
šimtamečio miego, štai prade 
da vaizdžiai rodyties, viešai 
pirmojon vieton išeiti tada, 
kada viso krašto akįs nukryp
sta į pirmosios eilės atsitiki
mus. Pasirodė per visus trejus 
rinkimus krašto atstovų į Du
rną, pasirodė ir dabar štai: 
“lietuviai” priėmė savo vy
skupą, “lietuviai” džiaugėsi, 
jo susilaukę, “lietuviai” atida
vė jam garbę, kaipo dvasiška
jam savo vadui, “lietuvių” 
draugijos ir redakcijos svei
kino jį padarius pirmąjį žing
snį, “lietuviai” linksminosi 
per dvi dieni, ankštais priete- 
lybės ryšiais susirišdami su 
savo šlovinamuoju perdėtiniu.

Tą ypatingą dvasią, noro
mis ar nenoromis, šiai iškil
mei suteikė ir patsai naujas 
Vyskupas Gasparas I Felici
jonas Girtautas. Bet to nega
na. Reikia čia pažymėti dar 
keletą dalykų, apibudinančių 
jo asmenį. Nors jau gerokai 
augęs, 70 metus einąs, J. M. 
Vyskupas Girtautas visai nė
ra žmogus “anojo amžiaus”, 
visai nenutolęs nuo dabarties, 
tvirtu protu tebesuprantąs lai- 

' ko reikalavimus ir nei nemė
ginąs “suturėti upės bėgimą”, 
anot Maironio. Juo indomes- 
nis jisai, kad visai “kitokiose 
aplinkybėse augęs ir mokinę
sis”, kaip patsai viešai sakėsi. 
Darbštus, trukšmingų susirin
kimų nereikalaująs ir napa- 
mėgęs, susiduriąs vien su tais 
žmonėmis, kurie tėra darbui 
reikalingi, J. M. Vyskupas 
Girtautas neturi ypatingų 
draugų ir prietelių tarpe mų
sų bajorų ir kilmingųjų didi
kų. Nevažinėja pas juos į vai
šes ar pasilsėtų, kaip tai darė 
a. a. vysk. Paliulionas ir Be
resnevičius. Neturėdamas ypa
tingo palinkimo Ą tą luomą, 
rūpinasi visados būti visiems 
lygus, “visus be.skirtumo tau
tų ir kalbų teisingai globoti, 
idant visus galima butų prie 
Kristaus patraukti”, kaip sa
kė pirmojoje savo programi
nėje prakalboje. Taigi ir ba
jorams ko užsimetus, visados 
ir visur reikalauja aiškių pri
rodymų, išmintingų motivų; 
jų neturint, visados galima ti-

ieties, kad pralaimėsi bylą. 
Visa tai’ savavaliams, tuštiems 
ir viešpatauti geidžiantiems 
mųsų bajorams negalėjo pa
tikti, ir jų per ingresą ir pa
skui nebuvo; nebuvo nei ho- 
magium atiduoti, nei pasvei
kintų. Klausiami iš šalies, ko
dėl nedalyvavo iškilmėje, vie
ni atsakė: “pražiopsojome”.(!) 
kiti: “kiek mųsų čia tėra”! 
kiti, su panieka pamoję ran
ka: “ne mųsų žmogus”; kiti 
stačiai: “boikotuojame užmų
sų apleidimą litvomanais”. 
Pražiopsojo — didžiausį savo 
krašte atsitikimą — savo vy
skupo sosto apėmimą; ne mų
sų — mųsų vyskupas; boiko
tuojame savo vyskupą — visa 
tai ne linksmos ir ne šviesios 
mųsų bajorų katalikiškumo 
žymės. Bažnyčia, pasirodo, ne- 
kiek tegalinti remties šiuoju 
luomu. Na, bent gi šiuo sy
kiu gražiai apsieita ir be jų. 
Net ačiū galima pasakyti, kad 
nesudrumstė lietuvių džiaug
smo.

10 vai. ryto 100 su viršum 
atvykusių kunigų su Kauno 
lietuvių draugijų deputacijo
mis išėjo sutiktų Vyskupo ir 
įvedė jį puikiai vainikais iš- 
puošton katedron. Dešinėje 
pusėje kuone per visą kate
dros ilgumą švietė aiškus mė
lynas parašas: “Kauno kata
likai sveikina Žemaičių Vy
skupą Gasparą, prašydami pa
laiminimo. Sveikas, Ganyto
jau! Laimink mus—mes Tavo 
avįs”. Kairėje trumpesnis 
balkšvai auksinėmis, nelabai 
vaizdžiomis raidėmis: “Witaj 
Pasterzu drogi, upadamy pod 
Twe nogi. Blogoslaw nas”.

Vyskupo sekretoriui Pope- 
žiaus Rūmų Sambelionui kun. 
Br. Zongollowicz’iui paskai
čius priešais vyskupo sostą 
popeziaus laiškus į patį nau
jąjį vyskupą, į kapitulą, į dva
siškius ir svietiškius, dvasiš
kiai ii sulig ritualo “nobiles” 
— kilmingieji svietiškiai, vie
šai atidavė soste sėdinčiam

skupas, nors baisiai nuvargęs 
per 4 valandas bažnyčioje, 
kantriai ir mielai visoko iš
klausė ir lietuviškai išreiškė 
savo padėką už “amžinai at
mintiną paminklą”.

Visos deputacijos buvo pa
kviestos pietų 6 vai.

Lenkai nei sutiktų, parva
žiuojant iš Peterbuigo, nei 
dabar, nei skyrium, nei drau
gijomis nebuvo.

6 valandą seminarijos pui
kioji salė pilna priėjo J. M. 
naujojo Vyskupo pakviestų 
svečių. Senieji kunigai, daly
vavę a. a. Vyskupo Paliulio- 
nio ingrese, dabar apsidairy
dami aplinkui ir klausydamies 
prakalbų, turėjo iš daugelio 
dalykų pasistebėti. Andai bu
vę svečių daugiau, apie 200; 
dabar kiek mažiau, apie 150. 
Andai didžioji pusė svečių bu
vę svietiškiai, susirinkę ne tik 
iš miesto, bet ir iš tolimiausių

nigaikščiai ir šiaipjau kilmin
gieji bajorai; dabar dauguma 
buvo dvasiškių, pasiskubėju- 
siu iš pat gilumos krašto at
vykti, nors tai buvo viena di
džiųjų metinių švenčių; ma
žuma buvo vienų lietuvių in
teligentų ir fabrikų darbinin
kų, savo draugijų atstovų. 
Regimai pildėsi gerb. advoka
to Leono žodžiai, pasakyti dar 
Vyskupo rūmuose: “Dievas 
visus padarė lygiais, tik ilgai
niui pasidarė vieni iškilę, kiti 
šalin atstumti — jų tarpe ir 
lietuviai. Bet atėjo laikas ir 
šiuosius globoti ir teisėse su
lyginti”. Andai dvi trumpu
tės kalbelės tebuvusios, — vi
sos lenkiškos; dabar priešin
gai: visos lietuviškos ir tik 
dveitas-treitas trumpučių len
kiškų. Pietaujančių upas iš
karto pasidarė liuosas, paki
lus ir linksmas. Visi jautėsi 
lygiais, kaip vienos šeimynos

nariai. Kalbos plaukė upe
liais, o visos atvirai prietelin- 
gos, tikrą prisirišimą prie sa
vo Ganytojo reiškiančios, veik 
visos — lietuviškai. Nei vie
nos Jo Mylista nepraleido ne
atsakęs taippat gražiai lietu
viškai. Net ir solenizanto 
draugai-senelįai atsakė lietu
viškai. Ką jautė du, tiktai du, 
lenku miestelėnu, nežinia. Už- 
silaikymas-gi 2—3 lenkuojan
čių kunigų, jų pyktis ir gailė
jimasis, kam atvažiavę į “to
kį” susirinkimą, darė nemaža 
juoko ir pasityčiojimų.

Kalbėta daug, draugijų ir 
visų skyrių' kunigijos vardu. 
Pažymėtina kalba advokato 
Leono, Ciemnolonskio — 
Skaitymo mėgėjų draugijos 
atstovo, kun. Prapuolianio, 
vienatinio seiniškio (gaila kad 
daugiau seiniškių nebuvo), 
kun. Dambrausko, “Draugi
jos” redaktoriaus ir daugelio 
kitų.

Antrą dieną pietus iškėlė 
savo Perdėtiniui klebonai. 
Svečiai buvo tik prašomieji, 
bet taippat daug. Upas taip
pat geras, kalbų taippat daug. 
Klerikų choras, kun. Bylos 
vedamas, dainavo naują Nau-

nimo giesmę, kurią prisiėjo 
daug sykių atkartoti per pie
tus ir po pietų, ir kitas dai
nas.

Šią dieną pažymėtinos kal
bos apie vienybę bažnytinia
me ir visuomeniniame darbe, 
vienybę su Ganytoju, tarp de 
kanato kunigų, kas kaltas, 
kad nebėra vienybės su dva
rininkais, vienybę su Lietuves 
pakraščiais ir taip toliau. Jo 
Mylista karštai pritarė tam 
kunigų geidimui, ragindamas 
mėginti visur tos vienybės, 
nes tai svarbiausioji dvasiškių 
pareiga. Iš lietuvių spaudos 
Jo MjT|?ta'dWg4aukią8, ypač

niui homagium. “Kilmingai
siais” šiuo sykiu pasirodė vie
na lietuvių inteligentija.

Paskui prelatas Povilonis 
popežiaus raštus į dvasiškius 
ir. svietiškius apskelbė lenkiš
kai ir lietuviškai iš tam tikros 
prieš kroteles pastatytos sa 
kyklos. O naujai paskirtas 
ganytojas tom pat kalbom 
pirmą sykį prašneko į jo ga
nymui pavestus žmones vir
šiau įrašytaisiais žodžiais. Se
novės budu, pirma prakalbėjo 
lenkiškai. Paskui: “Kadangi 
žinau, jog nevisi supranta len
kiškai, tą patį pasakysiu lie
tuviškai”, tarė, pradėdamas 
antrą prakalbą. Už tai lietu
viai kiek susiraukė... Nebu
vę bažnyčioje lenkai inteli
gentai neapvertįs tos jiems 
maloningai paliekamos privi-

Pamaldoms pasibaigus, se
minarijos auklėtiniai vyskupo 
rūmuose pasveikino savo Va
dą; paskui sveikino vienuoli
kos Kauno lietuvių draugijų 
deputacijos, aštuonių Kaune 
esamųjų ar busimųjų redakci
jų deputacija ir “Vilties” at
stovas. Draugijų vardu dai
liai prakaloėjo gerb. ir žino
mas advokatas Petras Leonas. 
Paskui kiekvienos draugijos 
atstovai skyrium perskaitė 
gražiai surašytus ir mųsų dai
lininkų lietuviškais motivais 
išpuoštus adresus, kuriuos su
dėję į vieną ąžuolinę teką, iš
pjaustytą lietuviškais orna
mentais sulyg T. Daugirdo 
projekto, inteikė Jo Mylistai. 
Taippat inteikė puikiai pada- j 
bintą Kauno redakcijų adre-

mis spalvomis apjuostoje te- 
koje. Reginys buvo gana švel
nus ir graudingas; J. M. Vy-

Vaizdeliai iš cukiernių darbininką straiko Brooklyne, N. Y., kur 
nesenai butą didelių sumišimą ir užmušta ir sužeista daug darbininką.

kad prisilaikytų krikščioniš
kosios etikos. Prielankiais lie
tuvių spaudai Vyskupo žo
džiais pasinaudojo redakto
rius kun. Dambrauskas. Pa
dėkojęs už meilingumą Jo 
Mylistai, pasakė dabar drą
siau busią tikru vardu vadinti 
viską. Tai palengvįs redakto
riams darbą, nes iki šiol pa
dėjimas buvo tikrai keblus: 
vis reikėjo žiūrėti, kad nebū
tų nei perdaug, nei per aiškiai 
pasakyta.

Gražiai pakalbėjo kun. Ja- 
zdauskis dvasiškosios jaunuo
menės vardu, kapelionas Ja- 
sienskis — mokslus einančios 
jaunuomenės ir jų kapelionų 
vardu, dekanas Maciejevskis 
Žemaičių vardu, ypač tų, iš 
kurių krašto yra kilęs Jo My
lista. Kun. Przyjalgauskis sa
kė žemaitiškai-tarmiškai. Kur
šo dekanas Pr. Lukša latviš
kai sveikino Ganytoją latvių 
vardu. Visiems minimiems su
sirinkimas šaukė širdingą va
lio! Tik vienų lenkų vardu 
nebuvo kam prakalbėti.

Abeji pietus buvo be spiri 
tų ir be brangiųjų vynų. Vai 
gymų nedaug, nors rinktinių. 
Didžioji dalis klebonų sumes
tų pinigų paskirta klerikams 
ir labdarių tikslams. Be to 
nuspręsta įsteigti jaunuome
nei stipendiją J. M. Vyskupo 
Girtauto vardu.

Viskas atlikta gražiai, pa
doriai, inteligentiškai. Visi 
skirstėsi labai patenkinti iš- 
kilmybėmis, laukdami kuoge- 
riausių vaisių iš naujojo Vy
skupo valdymo dijecezijos. 
Visi tikisi neužsivilsią, todėl 
iš širdies trokšta, kad šį vy
skupavimą Dievas kuolabiau- 
šia prailgintų. Iš “Vilties”.

Pasikėsinimus ant buvu
sio ministerio.

Pereitame “Kataliko” nu- 
meryj paminėjome apie pasi

kesinimą ant buvusio Ispani
jos ministerių pirmininko 
Maura gyvasties. Dabar gau
nama iš ten apie tai platesnės 
žinios.

Buvęs ministerių mirminin- 
kas Antonio Maura pašautas 
m. Barcelona ant gelžkelio 
stoties. Piktadaris tuojau su
imta. Senor Maura išlipo iš 
vagono traukinio, atbėgusio 
iš Madrido, kad tuo tarpu 
prie jo prisiartino koks tai 
žmogus ir į jį trissyk iš revol
verio iššovė. Dvi kulipkos pe
rėjo šalę, o trečioji pataikė 
Maurai į koją.

Maura visos Ispanijos gy
ventojų, o labiausiai pažange
sniųjų, neapkenčiamas, nes jis 
būdamas ministerių pirminin
ku tr>mdė visokį krašte pa
žangumą ir net pasitraukęs 
iŠ premjerų, kuomet karalius

Alfonsas jį pabaręs už Ferre
ro sušaudymą. Revoliucijo- 
nieriai jo labiausiai neapken
čia ir tasai jau nebepirmasant 
jo gyvasties pasikėsinimas. 
1904 metais jis norėta durtu
vu perverti, tečiau tik lengvai 
sužeista, o anarchistas už tai 
areštuota.

Blogam žmogui bloga gy
venti.

RANKOS JAM SUŠALO.
Vienam ponui vagis inkim- 

šo į kišenių rankas, norėda
mas ką nors tenai sau pasi
pelnyti. Ponas tečiau sveti
mas rankas pajuto ir vagilių 
nutvėrė, bet šis nenorėjo pri
sipažinti kaltu esąs; per tar
dymą paklaustas atsakė:

— Man, ponuliai, rankos 
nušalo, norėjau pasišildyti ir 
daugiau nieko.

Pirmutinės Chicagoje Imtynės arba Ristynės
Fredos vaK. 10 d. Rugpiuozlo 1910
Freiheit Turner Salėj, 3417 S. Halsted Si.

Prasidės 8 valandą vakare.

Tikietai po 25c, 50c, 75c ir $1.00

o

TOM ROLEWICZANTHONY BALADINSKI

Antanas
Drūčiausias Lietuvis visoj Chicagoj, teipgi Profesorius

aladinskas Susitiks su Tom Rolewicz
Dručiausiu Lenku visoj Valstijoj Illinois.

Jaunu Vyru Lietuvių Draugiško Kliubo
Bus ir daugiaus susitikimu lietuviu su svetimtaueziais priesz tuos du drutorius.

ANTANAS BALADINSKAS, Drūčiausias lietuvis Chicagos 
mieste savo vogoj. 5 pėdų 8 col. augščio, sveria 175 sv., sprandas 
17 col., 40 col. per krutinę storas, 25 m. senas. Jis turi labai drū
tą sprandą ant kurio išlaiko keturis vyrus. Jis nesibijo nė jokio 
vyro savo vogos, kas tik atsiranda, jis eina galynen už pinigus.

TOM ROLEWICZ, drūčiausias lenkas visoj Valstijoj Illinois 
savo vogos. Jis pakelia 400 sv. tiesiog į viršų. 5 pėdų 6 col. augš
čio, sveria 145 sv., 16|ž col. storio kaklas, 37 col. per krutinę 
storas, 27 m. senas. Jis nesibijo ne jokio vyro savo vogos, kas 
tik išsiranda gali su juom susitikti ir persitikrinti.



H
fi

/

Aimi
Lie

Štai

goti

PjoJlO

įjiiin

—

KATALIKAS

Drama 5-se veikmėse.

syiv

JO£

g

Adn

ji

TRADE ma/?^

J(

h

$
$
$1

Trade 
mųsų

Dre 
nirdi 
lietui 
10 m

PASi 
ipgarsi 
matėsi

Pamislyk Gerai 
visi gorimai turinti mųsų

Ale)

J J

pec

Job. B

J. M

j. v.

^ii
A»t.B

J*

St

Ant

įdmini 
rytant' 

1 m

$ z

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 S A V.
— Uždirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47thSt. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.
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LIETUVIS KRIAUCZIUS S

is. Meldžiu szelpt tautietį, o įh 
ganėdinti. Turiu daugelį vi- įį 

M

Br. Vargšas.

JONO ŠIRDIS

Im, 23 Akmenų
Gthktlio Laikrodėlis
Vyriškas arba mo
teriškas llaikrode-] juosime atsakauczlą vietą pallsio ir pa-

MRS. EDWARD BRADEL
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Kaninų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimės! kiek

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietku.
1718 W. 47-th St. CHIOAeO.ILL

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nakvinCs. Pakeleivingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums

tarnavimą visokiuose reikaluose. 
Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave-
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tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laikų laikanti, la-

Keist 
Dr-ste 
Rugpin 
prieini 
n budi 
per mi 
klausia 
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JONAS MAŽEIKO
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai męs paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

blausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijaliskas pasiųlijl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėlį kiek
vienam C. O. D. už 85.75 ir expreso kaš
tus dol peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nenio
kok nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

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

F. Bernatowicz
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Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

(Tąsa).
— Visi amžiai ir šalys — atsišaukė preoras — 

turi savo Juditas ir Esteras. Vadų neatsargumas jas su
tveria.

— Ar tamista čia lauksi susijungimo su drau
giška karumene ? — užklausė Habdankas.

— Dar nežinau — atsakė kuntoras. — Nenorė
čiau atsitraukti neatkeršijęs; nemisliju vis gi, kad turė
čiau apleisti šiuos kalnus prieš pavasarį; šiose pakrantė
se su sauja kareivių galima ilgiau laikyties, nei kitur su 
tūkstančiais pulkų. Gerbiamasis lenke, kokie nebūk ta
vo mieriai gyvenimo šituose tyruose, tarp laukinių žmo
nių, tikiuosi, kad mųsų reikalas nėra jums abejutiškas; 
Lietuva dar nepriguli Lenkijai. Jųsų bažnyčia šiąnakt 
tarnavo mums ant apgailestavimo apeigų, neužilgo gal 
užgiedosime joje Te D e u m.

— Nesitikiu, kad tas taip greit butų, — atsakė 
preoras — jei sėdėsime šičia. Šitie kalnai ir apaugę 
krūmais pakrantės gali but geri ginančiais! pusei, bet 
ne užpuolančiai; apart to šios vietos mums ne taip žino
mos, kaip lietuviams ir greit gali pasirodyti mums neiš
einamomis.

— Mano tėve, — tarė kuntoras — neužpyk; za
kristijoj moki kogeriausia rengti ceremonijas, bet lauke 
pavelyk man spręsti. Jus, garbingas Habdanke, papra
tę vesti karumenę, pripažinkite, ar nepuiki vieta dėl 
apsistojimo.

Habdankas, nenorėdamas užpykinti nei vieno, 
nei kito, atsakė, kad nežinodamas karo pienų ir padėji
mo karumenės, negalįs nieko apie tai spręsti.

— Aš-gi, kuris žinau, kiek man reikia žinoti — 
atsakė kuntoras — užtikrinu, kad visoje apielinkėje ne
galima rasti geresnės vietos. Yra tai turbut griuvėsiai 
kokios pilies. Kas uždėjo čia tvirtovę, gerai suprato ka
ro reikalus. Po šonu upė, Vilnius kaip ant delno, me
džio pakaktinai; viskas rodo, kad šioje vietoje vadui ge
riausi stovykla. Bet jus nesibijokite — tarė atsigrįžęs 
Habdankui. — Kad išpultų man čia apsistoti, mokė
čiau būti jums naudingu ir jokio nesmagumo nepadary
čiau, nes turiu savo keturias audeklines sienas, kurios 
man visur suteiks gyvenimą.

Habdankas nenorėjo turėti po • šonu ginkluotų 
žmonių, bet reikalaudamas tame laike kuntoro globos, 
o ypač negalėdamas pasipriešinti, tarė:

— Nors negaliu girtis bokšto ruimingumu, bet 
noriai juomi pasidalįsiu, nes šitame laike negalima ištu
rėti audeklinėje būdoje.

— Bet, tėte, — atsišaukė Alena — žemai dar y- 
ra tušti kambariai.

— Ar-gi galima užvadinti kambariais senus 
griuvėsius, kurių sienos kas valanda gali griūti? — at
sakė Habdankas.

— Turiu vienok apžiūrėti tuos griuvėsius. Buk 
kaip nebūk, bet teikkitės užtikėti, kad turėsite ramų ir 
rūpestingą apie jųsų gerybę kareivį.

Tada kuntoras, atsisveikinęs Habdanką, nuėjo 
drauge su preoru apžiūrėti tų kambarių. Buvo tai ap
griuvę žemi keli kambariai, kūrins gerai aptaisius butų 
buvus dar galima gyventi; Sundstėinas paliepė tuojaus 
aptaisyti kambarius. Veltui preoras priešinosi tam; vel
tui davė suprasti, kad jisai dar nežino lenko prielanku
mo, kad galėtų drauge apsigyventi. Mokėjo kuntoras 
pasiteisinti ir, vos tik kambariai liko aptaisyti, įsikrau
stė į juos. Taip pabuvus jam kelias dienas, Habdanko 
mažai kam žinoma prieglaudė pagarsėjo visoje apielin
kėje. Užkišta ant bokšto balta su juodu kryžium, pa
dailinta Sundsteino herbu, vėliava, kad čia yra buveinė 
kryžiokų vado. Bažnyčia skambėjo kasdie nuo vienuo
lių maldų, o apielinkėj knipšdėjo šen ir ten sukinantie- 
si kareiviai. Ten galima buvo matyti kvotimai pagauto 
nakčia žmogaus, kitur būriai išsigandusių sodiečių, kū
rins vienuolis su kryžiumi rankoje ragino prie krikšto; 
pagalios visokie iš apielinkės grobiai ir gerymai, kurie 
kasdie dengė vado skuomę.

Norints kareiviai, prisakius vadui, nedarė jokios 
blėdies bokšto gyventojams, vienok Habdankui pradėjo 
įsipykti tas nuolatinis trukšmas. Apart to bijojosi dar, 
ka'd dasižinojęs Jagaila, jog pas jį gyveno kuntoras, ne
užpyktų ant jo, ypač, dar, kad išvažiuodamas Lenkijon 
patarė jam nesitraukti iš Vilniaus. Tuomtarpu kunto
ras kas-kart ilgiau pradėjo sėdėti bokšte draugijoje gra
žios Alenos. Nemeiliai žiurėjo ant to Malborgo preoras, 
kunigas lygiai rūpinantis apie praplatinimą tikybos, 
kaip ir pasisekimą kryžiokų ginklo. Gerai žinojo Sund
steino svietiškus manymus, jo palinkimą prie gražiosios 
lyties, o taip-gi ir tą, kad buvimas Jagailo Lenkijoj su
teikia geriausią progą pasinaudoti tuomi laiku. Persta
tinėjo tat vadui reikalingumą užpulti ant Lietuvos pilių 
ir tokiu budu lengvai dasigauti į jos gilumą ir paleng
vinti susiėjimą Svetoslavo su mistru. Bet kuntoras išdi
džiai atsakydavo, kad preoras turi aprūpinti tiktai dva
siškus kareivių reikalus, o visa valdžia yra pavesta jam.

Tuomtarpu liuosnoriai ir naktinės sargybos pri
vesdavo kas-kart daugiau belaisvių; buvo tai daugiau
sia prasti sodiečiai, pagauti giriose prie laužų arba ap
leistose sodžių grintelėse. Pirmi į juos žodžiai visados 
būdavo raginimu priimti krikščionių tikybą. Alena ta
me gelbėdavo kunigams. Nuolankiai žmonelės klausė

švento Rašto žodžių, bet nerodė noro apleisti savo dievų, 
prie kurių jautė dar didesnį prisirišimą. Geras preoras 
norėjo patraukti tiktai liuosus žmones ir dėlto tuojaus ( 
pats atrišinėjo pančius, ramino juos, o paskui tik pradė
davo išguldinėti mokslą. Taip geras kunigo pasielgimas 
pagarsino jo vardą; daugybė vaikų pas tėvus, moterų 
pas vyrus sugrįžo per jo rūpestingumą. Kiekvienas su- 
imtinis prašėsi, kad tiktai pamatyti jį.

XXXIV
NETIKĖTAS GROBIS.

Gilumoj plačių girių, tamsių, paniurusių, 
Ant ošiančio Nemuno krantų neprieinamų 
Styro triobOsissenas, didelis, paniuręs, 
Vandeniu ir aukštomis apsiaubtas sienomis. 
Tuose tai gyvųjų kapuose ilgai uždaryta, 
Veltui norCjau tų priespaudą išmest iš krutinės. 
Tarp meldimo Sutvertojo ir kasdieninių darbų, 
Ir pratęstų vakarų, ir be miego naktų, 
Ieškanti ramumo ir palengvinimo žaizdos, 
Seko visad ir kankino numylėtas paveikslas.

Kartą, kuomet kuntoras turėjo peržiūrėti suimti- 
niuj, išgirdo tarp jų trukšmą. Priežastimi to buvo vie
na suimtinė, kuri reikalavo prižiūrėtojo, kad butų pri
leista prie preoro. Reikalavo taip drąsiai ir taip garsiai 
šaukė jo vardą, kad išgirdo tai kuntoras; užpykęs, kad 
visi, aplenkdami jį, šaukiasi preoro globos, nuėjo pa
bausti moteriškę. Sena moteriškė iš paskutines ginčijo
si su sargu, kad turi būti pagal jos norą, o sargas, gra 
sindamas lazda, dar balsiau jai atsakinėjo, kad ji nėra 
jokia suimtinė, kad galas žino dėlko prie jos prikibo ir, 
kad gali eiti pas patį velnią, kad tik atsitrauktų nuo jo. 
Kuntoras, nusistebėjęs taip įdomiu suimtinės reikalavi
mu, žiūrėdamas į ją ištolo, patėmijo šalia jos gana dai
laus sudėjimo moterį, kuri drebėdama ir turėdamos! 
prie senukės, glaudė prie jos uždengta skepeta burną. 
Galima buvo priimti ją už senės dukterį, bet skirtumas 
drabužių to nedaleido. Apart to sargų apsiejimas su ją
ją skyrė ją nuo kitų suimtinių; prisiartino tat jis ir už
klausė sargo, kas tai yra per moteris, ir kurioje šalyje 
likosi suimta.

— Tai žuvytė, šviesiausias kuntore, kurios suga
vimą, dievaž, vos gyvybe neapmokėjau —atsakė sargas, 
lupdamas nuo jos galvos skepetą. — Šita kita sena ra
gana daugiau man darė vargo kelionėje, nei visi kiti. 
Prikibo prie žmogaus ir negali atsikratyti. Bet šita gė
dingoji, dievaž, verta, kad jus pirm preoro pažiūrėtumėt 
jai į akis.

— Aš tavęs klausiu — tarė kuntoras — kur su
gavai šituos nelaisvius?

— Nuo Nemuno, šviesusis viešpate! — atsakė 
sargas. — Saulė jau leidosi, kaip męs užpuolėme ant 
puikių rūmų netoli Jurburgo; kiekvienas ėmė, ką tiktai 
norėjo, nes teisybė ir buvo visko pilna, o Stumpas pa
ėmė šitą merginą. Aš, teisybė, nedaug pasipažįstu ant 
šitos prekės, bet jisai ne kvailas. Kam tau šita sunke
nybė, kalbėjau Stumpui, glemžk velyUsidabrą; bei jfe'ai 
ėmė dailią stabmeldę, kurią gynė šita baidyklė ir taip 
prikibo, kad turėjome paimti ir ją drauge. Po to leido
mės bėgti. Rūmų sargyba greitai apsižiūrėjo, bet męs 
buvome jau gale kaimo. Kad juos šunes, kaip turi tai
kias rankas. Du mūsiškiu užmušė, o vieną sužei
dė. Sargų vadas, matydamas mus atsitolinant, šaukė, 
kad užmokės tūkstantį auksinių, kad tik atiduo- 
tumėm šitą merginą; bet Stumpas ne kvailas. Pa- 
laukie, sako, kad šiandie tūkstantis, tai rytoj bus du. 
Aš tuojau supratau, kad tai čia nepaprasta stabmeldė, 
ir kalbėjau Stumpui: brolau, tu turi protą, o nusipirkai 
sau vargą; šita gaišena ant kelio kur sušals; žiūrėk, iš
rodo nei vištukas tikką išsiritęs iš kiaušinio, o jisai sa
ko: truks laikys, brolau! Ir supo merginą ploščiumi, 
nors pats kalino dantimis, ir taip ją sveiką atvežėme čia. 
Na, pasirodyk-gi viešpačiui! — kalbėjo atsigrįždamas į 
suimtinę — juk tavęs neprarys. Šviesusis kuntore, nors 
ji suvargus, bet, dievaž, nieko sau, tiktai truputį atkak
li; šita senė ją paikina; jas nereikėtų laikyti drauge.

Kaip didis buvo Sundsteino nusistebėjimas, o 
drauge ir džiaugsmas, kada suimtinėj pažino Pajautą! 
Apsiašaroję jos akįs, kadaisia žydintis patogumas—pri
gesintas kentėjimu. Baimė ateitos atėmė jai galę meldi
mo susimylėjimo. Stovėjo tarpe belaisvių nesijudinda
ma. Puolėsi kuntoras atraišioti jos pančius, perprašinė- 
jo, ramino ir darė viską, kad tik ją suraminti. Padrą
sinta Pajauta, nuolankiai atsiduodama likimui, meldė 
tiktai, kad neatskirtų nuo jos Tėvunienės. Kuntoras 
prižadėjo jai viską, tvirtindamas, kad prie pirmutinės 
progos bus nusiųsta tėvui ir, kviesdamas dabar po vargų 
pasilsėti, nuvedė ją į bokštą. Turėjo Pajauta klausyti 
ir ramino save tuomi, kad nebus perskirta su Tėvuniene.

Pamatė savo rankose numylėtą merginą, kurios 
patogumas ir aukštas gimimas atgaivino jo dvasioje 
mylimiausius troškimus. Turėdamas savo rankose tokią 
galybę karumenės, jautė, kad dabar yra parankiausias 
laikas sujungti savo reikalus su reikalais Lietuvos. Ma 
te jisai, kad viskas dabar priguli tiktai nuo mokėjimo 
vesti reikalus ir užsitarnavimo įtikti Pajautai. Pasirįžo 
tat palikti ją po Alenos globa. <

Išdidžiai priėmė ją Alena, norėdama bet pasiro 
dyti prielankia daugiau dėlto, kad ten buvo kuntoras, 
nei dėl jos nelaimės gailavo jos. Suprato Pajauta tuo- 
jaus Alenos neprielankius jai jausmus. Džiaugėsi vienok 
ir iš to, kad čia ją rado, tikėdamosi, kad vis-gi jos neap
leis. Išėjus kuntorui puolė prieš ją ant kelių, melsdama 
gelbėti nuo baisaus likimo, kuris jos laukė. Alena ne
galėjo susilaikyti nuo pasigailėjimo; pakėlė ją, ir pri
imdama ant savęs globėjos išvaizdą, davė pažinti, jog 
žino jos dėl krikščionies silpnumą ir, kad šiandieninė 
jos nelaimė nėra kuomi kitu, kaip tik priminimu, kad 
sugrįžtų ant doros kelio, nuo kurio buvo nuklydus.

— Taip yra, ponia! — gailestingai kalbėjo mer
gina — dvasia mano nemokėjo būti atsargia, užsitikėjau 

(Toliaus bus).

(Tąsa).
Vincas mane išvarė; ieškojau darbo ir nu
samdė mane tas žaltys Jonas. (Linksmai). 
Bet dabar aš pas jį nebetarnauju...

Petronė. Kaip tai ?
Laurukas. Kaip tik sužinojau, 

kad jus tokiam varge, kaip tik sužinojau, 
kad mano šeimininkė Agnė serga, tai man 
ir puolė noras tarnauti pas jį. Norit tikė
kit, norit netikėkit, bet aš sakau šventą 
teisybę.

Petronė. Ar tu neradai kitur 
vietos ?

Laurukas. Jis man brangiausiai 
mokėjo. Bet aš jam viską pasakiau stačiai 
į akis ir pareikalavau užmokesčio... Ne
noriu aš tokiam žmogui tarnauti...

Petronė. Blogas jis žmogus. (Už 
scenos vaitoja).

Laurukas. (Nedrąsiai). Aš atė
jau pas tamstas... tiktai nesupykite... 
ant savo tarno... ir, jaigu atmesite mano 
prašymą, skaudės man širdis...

Petronė. Ką tu gali nuo mųsų 
prašyti...

Laurukas. Pas tą žaltį aš ėmiau 
gerą algą, o išleisti niekur neišleidžiau... 
Aš turėjau viską. Jus dabar taip nelai
mingi. .. nuo Jųsų viską atėmė tas piktas 
žmogus... Man jųsų taip gaila paliko. 
Aš atnešiau jums pinigų biskį... Nesu
pykite už tai. (Duoda pinigus).

Petronė. Neimsiu nuo tavęs pi
nigų, nes ir tu nieko neturi — našlaitis.

Laurukas. Imkite. Aš visur sau 
vietą rasiu... Tamsta jau sena. .. Agnu
tė serga... o Vincas... Imk Petrone.

Petronė. (Paima pinigus). Lau
ruti, ačiū tau, gydytojui jau daug skolin
gi esam.

Laurukas. Gaila, kad aš neturiu 
daugiau. (Įeina Spirgeviče).

III.
Tie patįs ir Spirgeviče.

- pirgeviče. Gerų dienučių,
retrone...

Petronė. Sveikas, sveikas, ponas 
Spirgeviče.

S p i r g e v i č e. O, ir Laurukas 
čia. Aš senai spėjau, kad Lauruką čia ra
siu. (Į Petronę). O kaip mano Agnutė ? 
Spėju, jog jai geriau ?

Petronė. Kuo, ponas Spirgevi
če... Vis blogyn ir blogyn eina... (slap
ta su ašaromis). Gydytojas sakė, kad nie
kas iš jos nebus...

Spirgeviče. Aš taip vakar spė
jau, kad iš jos nieko nebus.

Laurukas. Nesirūpink, mano 
brangi šeimininke... Aš viską atiduosiu 
kiek uždirbsiu...

Petronė. Ačiū tau Lauruti... (į 
šalį). Iki ko dagyvenau... Savo pieme
niui turiu dėkoti.

Spirgeviče. Padėsiu ir aš kiek 
galėsiu, o dabar eisiu ją aplankyti...

Laurukas. Ar aš galiu eiti ?. ..
Petronė. Kas tau užgina...
Spirgeviče. E, Jonas, beširdis 

tas...
(Petronė, Laurukas ir Spirgeviče išeina).

IV
(Valandą scena tuščia).

Vincas. (Vienas. Įeina ant scenos 
svyruodamas). Ir taip aš jau parėjau... 
Parėjau paskandinęs visus savo vargus, 
visas savo nelaimės... Tik karčemoje 
man gerai, tik ten aš užmirštu viską, už
mirštu net, kad ir mano Agnutė mirtinai 
serga... Šiandien aš ją myliu, tik šian
dien supratau, kas yra šeimynos laimė, 
bet... paskandinau viską, paskandinsiu 
ir tai degtinėje... Pragėriau tėviškę, pra
gėriau savo žemę, pragėriau Agnutę, pra
gersiu ir pats save. .. Bet aš jau nieko 
nevertas, nieks už mane neduos stiklo deg
tinės. .. (Laurukas išeina raudodamas).

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

KAZ. KUCZINSKAS,
VilWins, h.

$ 
$

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

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

GrEORGrE hazard
PLUMBERIS

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, ekripku, klernetu, trinbn, koncertina ir diu- EB, 
gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dzlegorelin, AMį 
lenciugiellu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojlmtd nu- Ma 
szinuklu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, ist-ariaakuir ĮgM 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas E H 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. markąoap-E B 
turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dal- K B 
ktu. Asz gvarantuoju kad mano teroras pirmos kliasos cpnies pi- I ■ 
Sesn<-s kaip kitur. Orderius iszsinncziu greitai in tianr Amerikos, fcg 

Kanados ir Anglijos krasztus. Kvlecziu visus atlankiau visokiais
pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICII, Dop.K. 112 GRAND ST. naooia.viv.-t.

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

IZIDOR KOHN & CO.
isdirbBja

8829 State St. Chicago, Ill.
Phono Uouglas 3390

imms ■
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai viseldas li
gas chroniszkas vyriszkas ir mated- _ 
szkas kurios yra uszsiseneje. Jaign H 
kiti jums nepagelbejo, atsilankyki! -,r. 
pas mane.
Egzaminayoja fibmu kasto dilu Z 
1727 18ta gaU tarpe Paalina Ir Wm4 > 
Ofiso valandos: 10iki 12rytių nnoj > 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Medalio- * 
mis: 10 iki 2 P.M. 1

Tel. Canal 3263. C

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką. rnsiuh 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Mi
no pirtis buna ketvergais del moterų • 
pętnyczlom ir subatomis del vyrų.Taip
gi užlaikau puikų salinna su visokiai! 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane ap
lankys bus sz’rdingai priimtas.

1818 80 MORGAN 81

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninio.

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 dol. Tą 
knygų gali gauti dovanai užsiraszyda- 
mas “Kataliką” ant metų mokėdama* 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester ManVincas ir Laurukas.

Vincas. Lauruk! Ko tu čia atė
jai? Eik pas savo Joną! Jis tave čia at
siuntė. ..

Laurukas. Vincai... Aš atne
šiau Petronei pinigų...

Vincas. Kokią tu turi tiesą ? A ?!
Laurukas. Einame Vincai...

Agnė vis dejuoja, vis tavęs šaukiasi...

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

TOTONOL
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

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

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

The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas Ir pardavė
jas Chicago ir apielinkoj. Parduoda lie- 
tuviazkus cigarus V’-’autn ir Gedimino. 
298 £. 14th St. Chicago Heights, Ill.

A. COHEN,
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors antžlemH 

ir szvenczlą, eikite pa« A, COHEN. Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime daugyeę vilo- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienloi la
bai žemos. Męs kalbame lietuvisska' 
1334 Jefferson St Cbkap, U
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Administracija Liet. Teat.
Dr-stes po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Annonas, Prez.

Ml - 33rd. 8t.
Stan. Stonevicze, Vlce-prez.

3206 Auburn Ave.
Martinas Z. Kadzievskie Sekt. Prot.

8244 8o. Morgan St.
A. Kasparavicze, Fin. Sekr, 

8231 Auburn Ave Chicago, Ill.
J. M. Tananevicze Kasierius 

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

3244 So. Morgan St.

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

Juoz. Klimas, PirmsOdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Ava.

Kazimieras Stulga, kasierius 
4513 So. (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.

188 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

662 Northampton St.
Jos. BrrzdaitissGlabejas Kasos.

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Marjzalka 

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.
Juos. Žalandauskas,protokolų raszt, 

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

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

4731 So. Wood St.

Kliubaa Lietuvos K. Mlndaugio.
J. V. Zacharevicze, prez.

917 38rd st.
Martinas Kadzievskis sekr.

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

32*4 So. Morgan st.
Kun. M. Krauczunas, kapelonas, 

32nd Pl. and Auburn ave.

atsibuvo Liepos 24 d. 1910 Bergmann’s 
)arže, Riverside, III. TeipogI szirdingą 

aeziu taria p. J. M. Tananevicziui ir p. 
A. J. Jablonskiui už apsilankymą Ir su
teikimą puikių dovanų, del iszlalmejimo 
enktynėse, kurios atsibuvo virzz mine- 

toj dienoj.
Tlklamesi, kad ant 1911 metų, vėl tu

rėsime gražu burelj lietuvių, o męs 
stengsimos padaryti daug zobovų su di
desniais iszlaimejimais. Su godone,

Admin. Dr-tOs Karaliaus Dovydo.

Ketvirtas Linksmas Meti
nis Piknikas!

Parengtas Dr-tOs Szv. P. M. Ražancze- 
vos Panų ir Moterų, NedOlioj, 14 Rug- 
piuezio (Aug.), 1910 m. Bergmann’s 
Grove, Riverside, Ill. Pradžia 9 valandą 
isz ryto. Inžanga 25c. porai. Inžanga 
vienai merginai 15c. Užpraszom visus 
lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau- 
slai atsilankyti ant mųsų Ketvirto Link
smiausio Metinio Pikniko, kur kiekvie
nas galės linksmai laiką praleisti ir prie 
puikios muzikes smagiai pasiszokti. 
Teipgi męs kiekvieną atsilankiusį pri
žadame kuogerlausiai užganėdinti.

Su godone, KOMITETAS.
PASARGA: Važiuodami imkite 22ros 

gat. karus iki 40th Ave., o pasku La 
Grange karą iki pat Daržui. (32

Chicagos Lietuviškoj Mu
zikos Konservatorijoj

Prasidės mokslas nuo 8 Rugpiutes 
(Augusto). UžsirasinOjimas prasidėjo; 
•užinterisuoti teiksis apsilankyt: 3246 So. 
Halsted Str. gavimui pilnesnių žinių. 
Lietuviškos Konservatorijos Direktorius

MIKAS PETRAUSKAS,
33) Muzikos Magisteris.

Claremont Ave.. pigiai už $1550.oo.
Floersch

(32) 6729 Oakley Ave.

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

Dom. Stogli
(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 sa- 
liunas 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.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

J. K. Chmelanskas, Rasztlnlnkas, 
3231 Auburn Ave.

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 
Juozapas 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 S. Hermitage Ave.

Pajieszkojimai
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 atsiszaukia tuojaus.

Mr. Btan. Eidimtas, 
12022 S. Halsted St.

(32) West Pullman, III.

Reikalinga mergina ar naszle ne jau
na ant ukCs namų apžiūrėjimui; 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 sukeitBm skrynias. 
Meldžiu duoti žinią ant adreso:

Vladislovas Miknius
4410 Hermitage ave.,

(32) Chicago.

Paieszkau savo brolio Vinco Miliauc- 
ko, paeinauezio isz Suvalkų gub., Seinų 
pav.. Buroku kaimo; jau 18 metų Ame
rikoj. Jis pats ar kas kitas malonėkit 
duot man žinią.

Jonas Miliauckas,
827 Union St., Racine, Wis.

Paieszkau savo brolio Kazimiero Ja- 
nuszkevicziaus, paeinanezio Kauno ve
dybos, Telszių apskriezio, Alsėdžių pa
rapijos. Girdėjau, kad gyvena Scranton, 
Pa. Gal kas girdėjote ar jisai pats teik
sis atsiszaukti ant antraszo.

Petras Januszkevicze,
1338 S. Canal St. Chicago, Ill.

Paieszkau savo draugo Antano Kak
tos, paeinanezio Kauno red., Raseinių 
apskr., Vainuto parap. Girdėjau, kad 
gyvena Chicagoje apie Canal St, gal kas 
žinote ar jis pats, teiksis atsiszaukti ant 
antraszo (33

Vine. Jaksztas,
10253 Commercial ave. S. Chicago, Ill.

Paieszkau Povilo Valtaiczio, paeina 
isz Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
parapijos. Girdėjau, kad yra Chicagoje, 
malonėkite atsiszaukti ant antraszo:

Adomas Petrauckas, (33 
3253 S. Halsted St. Chicago, III.

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 iszmokti 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 v61 bus atdara September 2.

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

Meldžiu nepamlrszkitmano 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

Offlse and Residence

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

s. fl. Zalewski
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, Ill/

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

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

Draugisczių reikalai
TEMYKITE 

LIETU VIAI!
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo

Dr-stO No. 1. Nauja serija atsidarys 
Rugpiuczio 11 d. Meldžiame prisiraszyti 
prie mųsų spulkos, nes tai vienatinis y- 
ra būdas del užezedijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
viszki pinigai eina del visų akcijonierių 
labo. Su godone,

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

730 W. 17th St. 
Chicago, Ill.

Susirinkimas!
Dr-ste Lietuvos Sūnų No. 1 ant Town 

of Lake, turės savo mėnesinį susirinki
mą, Subatoje 6 d. Rugpiuczio (August), 
1910 m. 8-tą vai. vakare, Juoz. Viczkaus 
svetainėje 4514 S. Paulina St. Kiekvie
nas sąnaris privalo pribūti, nes turės 
daug reikalų del apsvarstymo.

Jnoz. Zalandauckas, Raszt, 
4613 S. Hermitage ave.

Susirinkimas!
Atstovu Chicagos draugysezių del at

sibuvusio 4 Liepos apvaikszcziojimo, at
sibus 8 d. Rugpiuczio 7:30 vai. vakare, 
Salėje parapijos Szv, Jurgio, meldžiu 
visiems atstovams susirinkti ir atsinesz- 
tl paskirtus per draugystę pinigus, nes 
miestas verezia padenk ei ICszas apvaik- 
■zeziojimo be jokio atidėliojimo.

Apvaik. raszt. J. Biežls,

Padėkavonė.
Draugyste Karaliaus Dovydo taria 

szirdinga aeziu viešiems lietuviams ir 
lietuvaitėms kurie atsilankė ant mųsų 
10 metinio Iszkilmingo pikniko, kuris

Ant pardavimo Duonkepe labai geroje 
lietuvių apgyventoje vietoje, netoli lie- 
tuviszkos bažnyczios. Savininkas isz- 
važiuoja ant farmų. Atsiszauklt į “Ka
taliko” redakciją: 3244 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.

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

Ant pardavimo Duonkepe geroje lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje ne
toli bažnyczios. Biznis iszdirbtas per 
13 metų ir geras, bet parsiduoda del silp
numo sveikatos. Atsiszauklt į “Katali
ko” Red. 3244 S. Morgan St.

Medinis namelis ant pardavimo szto- 
ras isz fronto ir 4 pagyvenimui rūmai 
ant 8010 Throop st. Locnininkas nori 
apleist Chicago, kaina $1650.00. Locni
ninkas vadinas, John J, Coughlan. (32)

Ant pardavimo pigiai Barbernia dvie
jų krėslu Barbernia, priežastis pardavi
mo noriu eiti in kitą biznį. (32 

2945 Throop St.

Parsiduoda geras medinis ant dviejų 
pagyvenimų namas už pigę prekę po 
numerių 1411 S. 49 ave., norintieji gali 
atsisa&uktl po antraszu:

Konat. Mikolaitis, (33
1345 — 49 ave. Grant Works, Ill.

Cicero, Ill.
Pigiai ant pardavimo ant 2 lubų me

dinis namas, mūrinis fundamentas 6729 
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

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.

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

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

NAUJI

Arrow KALNIERIAI
DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išžiuros- 

gana žemi dėl vigados ir yra gana vietos kaklari- 
šių i liuosai trankytis.

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

STS
Didžiausias Specijalistas, dėlnu- 

gydymo nuo kojų Spaudukų (Komų), 
aš nugydau arba nuimti, nuo kojų spau- 
dukus, be jokio skausmo kentėjimo ir 
išgydau visokias kojų ligas, po gvaran- 
cije. Kas ateis in mano Offisą ir atsi
neš šitų apgarsinimą, vieną spauduką 
nuimsiu dykai, o nuo abieių kojų kaš
tuos tik 75c visai pigei. Norėdamas 
pasirodyti visiem su savo darbu teisin
gu. Visiems ligęi gydau spaudukus, vy
rams, moterims ir vaikams, galite atei
tie in mano offisą nuo g iš ryto, lig 6 
vakare.

Dr. E. A. Jordan. Room 319 
New Era Bldg. 610 Blue Island 
Ave. Cor Harrison & Halsted St.

Lotų pirkėjams Excursion 
in LENA PARK, INDIANA 

“NAUJA DIRBTUVIŲ MIESTĄ”

Nedėlioj, Rugpiuczio 7 1910, 9:15 ryte
Tikieto kaina ten Ir atgal 50c.

C. C. & L R. R., gelžkellu, Illinois Central stacija, 
Geležinkelio kaštai bus sugrąžinti pirkėjams lotų.

Keli namai bus parduoti ant lengvu iszmokesz.

LOTAI PARSIDUOS NUO $15 IR AUGSZCZIAU
«

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.
Rumal 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.

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

JOS. BARTKOWIAK
IszdlrbGjat

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 415A

Telephone Yards 709

JW3APAS fflB
Aptiekorius

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

3315 S. Morgan Si., Chicago, Ill.

'-BRrArL GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkiu 
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patari
mus per laiškus?

3312 So. Halsted St.,
Telefonas Yards 3162.

Chicago, Ill-

\ Telephone Yards 3547 I

\ C.J.KILL \
f • • /j kontraktierius J

j Pervežimo ir pakėlimo namų. \
į Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiaueiai. j
| 939-33rd Pl. Chicago, III. g
♦ >>>>>>>>>> E

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
olsterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų Ir siuneziu pinigus 
J visas dalis svieto pigiausiai Ir saugiai.

121 E- Centre St., Shenandoah, Pa.

Svarbu Chicagos 
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.

union Bank of cnioago
Persikėle į naują vietą po Nr.

115 Dearborn St., Chicago, III.

DEPOZITAI:

Kovo 30 1910 buvo $953.557.75
Liepos 1,1910 . . $1.133.146.76
Taigi pribuvo depo
zitų naujoj vietoj . $179.589.01

Banka insteigta 1905 m.

Dabar šita Banka turi daug lietuviškų biznie- jj 

rių, kurie daro biznį su UNION BANK OF 
CHICAGO.

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

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

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

TELEPHONE YARDS 1186

GERKIT
Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds

r geriausią alų o busite sveiki. Ą
y Bonkinis departamentas 2502 Wallace St. A
K GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL. į

“Matymas yra tikėjimas”
Mųsų lietuviai pardavėjai Antanas Martinkus, Antanas Tupikaitis ir 

Jurgis Kairis maloniai savo tautiečiams parodys mųsų tavoro gerumą, 
ir męs norime kad pamatytumėt mųsų tavorą kuris mums davė tokį po- 
puIiariSkumą.

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

$18.00 - $40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

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

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



8 KATALIKASVIETINES ŽINIOS.
Pienus pabrangs.

Mųsų miestui regis gresia 
naujas ir tai dar negirdėtas 
ant pieno kainos pakėlimas, 
būtent stuopa (kvorta) pieno 
lėšuosianti 12 centų, jei da
bartiniai pieno atgabenimo 
sentikiai nepasitaisysią. Pas
taraisiais laikais miestan labai 
mažai pieno atvežama, kadan 
gi sausumos išdžiovinę gany
klose žolę, karvės prastai še
riamos, todėl ir pieno mažai 
primelžiama. Sakoma, kad 
pieno atgabenimas perpus su
mažėjęs, o ir pats pienas esąs 
menkos vertės. Atsakys dar
bininkų kišenius, o kūdikiams 
bus badmiris.

Strajkas.
Mieste straikuoja namų sta

tymo darbininkai. Jiems tuo 
tarpu nelemiama pasisekimo, 
kadangi tvirtesnės ir skaitliu- 
gesnės sąnariais unijos seno
viškai dirba, mūrija namus. 
Išviso straikuoja 635, kurie 
dirbo firmai Otis ElavatorCo. 
Firma straikuojančių vieton 
priėmus straiklaužius.

Uždrausta rodyti paveikslai.
Mieste policijos viršininkas 

pasikalbėjęs su majoru už
draudė teatrėliuose rodyti 
krutančius paveikslus kovos 
Johnsono su Jeffries. Visokios 
pušies sportai tuo labai neuž
ganėdinti ir regis tas dalykas 
atsidurs teisman, kuris nus
pręs, ar toksai majoras, ar po
licijos viršininkas turi teisę 
uždrausti tų krutančių paveik
slų rodymą.

Pakeista pačtas.
Nuo Liepos 1 mos dienos š. 

m. Grant Works, Id. pačtas 
įvedęs visų pačto siuntinių į 
namus išnešiojimą ir dabar vi
sus laiškus ir siuntinius reikia 
adresuoti ne Grant Works, Ill., 
bet Cicero, Ill., kadangi 
Grant Works’e pačtas panai
kinta.

Iš sveikatos departamento.
Iš miesto sveikatos departa

mento gavome komunikatus 
apie švarumą ir kūdikių gel
bėjimą. Tuos komunikatus 
trumpai atkartojame.

Pirmiausiai apie švarumą.
Purvai ir apsileidimas gim

do ligas ir pačią mirtį. Švaru
mas suteikia sveikatą. Gerai 
žinoma, kad tas tiesa. Žinoma 
taippat, kad jei norime savo 
namuose užlaikyti švarumą ir 
save apsaugoti nuo ligų, rei
kia nuolatos su purvais ir ne
švarumais kovoti.

Reikia švariai užlaikyti sa
vo namus ir patiems būti šva
riems, tankiau reikia maudy
nes. Bėdiniems žmonėms ga
lima maudyties miesto viešose 
maudyklėse.

Norints visai apvalytum sa
vo kiemus kuogeriausiai ir 
kuošvariausiai, tai vis viena 
po kelių dienų purvai ir vi
soks nešvarumas vėl atsiras ir 
tasai valymas reikia išnaujo 
atkartoti.

Purvai-gi gimdo muses ir iš 
kitur anas prie savęs pritrau
kia. Musės-gi, kaip žinoma, 
išnešioja su savimi visokių už
krečiamų ligų gyvius. Kadan
gi tasai faktas yra neužgina- 
mas, tatai privalome nuolatos 
su tais purvais kovoti. Valyti 
savo namus ir kiemus reikia 
kasdiena ir kuomet kasdiena 
bus valoma — tas bus lengva 
apsidirbti.

Valydami kiemus, duokite 
pavyzdį savo kaimynams. Jei 
jųsų kaimynai nešvariai už
laiko savo namus arba kie
mus, tai apie tai praneškite 
sveikatos departamentui.

Gelbėkite kūdikius!
Sveikatos departamentas la

biausiai atkreipia atidžią į

kūdikių užlaikymą vasaros 
metu.

Sveikiausiu kūdikiui mais
tu yra motinos pienas. Yra 
faktas, kad iš vienuolikos kū
dikių, mirštančių įvairiomis li
gomis, dešimt miršta valgydi
namų iš bonkučių, o tik vie
nas motinos pienu.

Jei kūdikis suserga vidurė- 
liais, neduokite jam jokio val
gio ir tuojaus pakvieskite 
daktarą. Neduokite jam nie
ko apart virintų miežinių 
kruopų skystimo.

Neikados neieškokite pas 
kaimynus patarimų, kuo turi
te kūdikius penėti. Visuomet 
klauskite daktaro patarimo. 
O kaip tik kūdikis susirgs, 
nieko jam neduokite nei gerti, 
nei valgyti, apart miežių kruo
pų skystimo. Kaip tik kūdi
kio vidurėliai bus netvarkoje, 
tuokart jam gali daug už
kenkti ir motinos pienas.

Kūdikius užlaikyti švariai. 
Reikia jie kasdiena maudyti. 
Karštomis dienomis reikia jie 
tankiai šluostyti šlapiomis 
kempėmis.

Kuotankiaus kūdikius iš
neškite laukan, ant tyro oro, 
ypatingai vakarais ir rytme
čiais. Kūdikiams labai daug 
reikalinga šviežio oro. kurio 
jiems ir nesigailėkite.

Duokite kūdikiui tankiai 
atvirinto ir atšaldinto vandens. 
Kūdikiai, kaip ir suaugusieji, 
ištroškę, o pienas juk trošku
lio neužgesina.

Ne:kuomet nelaikykite kū
dikio uždarę tvankiam kam
baryj. Visuose-gi languose 
turi but vieliniai sietukai, ne 
inleidžianti į kambarius musių.

Jei tik kūdikis suserga tuo
jau pakvieskite daktarą.

SAULES ĮTEKME.
Saulė turi didelę ir naudin

gą įtekmę į mųsų kūną ir mes 
privalome saulės spinduliais 
naudoties. Jie papildo mųsų 
kraują, o tas svarbu yra mųsų 
sveikatai ir stiprumui. Nors 
vasaros laiku kraujas nereika
lauja tiek peno, kiek jam rei
kia žiemą, visgi turime labai 
daboti, kad mums tarnautų 
apetitas. Kaip tik pajaučiame 
kokią nors apetito permainą, 
turime tuojaus vartot Trine- 
rio American Elixir iš kar
taus vyno. Jis paaštrins ape
titą ir sustiprins visus virini
mo organus. Šitas vaistas di- 
džiaijpagelbsti prašalinti vi
sokioms pilvo ir žarnų nege
rovėms, nes jis išvalo šituos 
organus ir tuo pačiu laiku su 
teikia jiems spėką. Išgerk pu
sę vyninio stiklo trissyk į die
ną prieš valgant ir pastebėsi, 
kaip tai gerai veikia: turėsi 
puikų apetitą, tyrą kraują, 
stiprius nervus. Visose vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 1333 
—1339 So. Ashland Avenue. 
Chicago, Ill.

Nesuvirinimas ir skilvio nesumalimas yra paprastomis li
gomis paeinančiomis iš apsileidimo, nieko iš to nedarymo 
ir su skilviu sauvališkumo.

Severos

Kobolo

VALGUMO STOKA
THEGREAT

now

Kobolo Bitters ^™o.e “llumo“

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

Severos vaistai netiktai užlaiko senuosius savo prietelius, ale 
su kiekviena diena gauna naujus.

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

KOBOLO TONIC BE 00.
2035 So. Kalstei Si.. Chicm III.

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

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

->3TOMACH<.

BITTERS . MOBOIOMC
V/ MEDICINE C0.\V

CHICAGO. ILLS.J/. (

WITHOUT
G KATU U

UKW KUOMI FOOD *

GtKUIMt

ITONICI
Geriausias vaistas

NUO SKILVIO.

(.nice ONE DOLLAR.

W. F SEVERĄ CO.

Skilvio
Kartybė 

yra tai verta užsitikejimo ir nuo seno vertai žinomas vais
tas nuo skilvio silpnumo, stokos valgumo, ligūsto galvos 
skaudėjimo, nesuvarškinimo, žarnų ir vidurių slogos, abel
no nusilpnėjimo ir malarijos riaušių.

Suteikia spėkas silpnam 
ir energiją nuilsusiam.

Kaina $1.00

Fonas Juozapas Bartos/ is/ Prague, Okla., raszo:

"Severos Skilvio Kartybę laikau už pirmu
tinį ir geriausią sudrutinantį būdą, būdą 
valgumui ir sudrutinantį spėkas.

Parduodama pas aptiekorius. Saugokis netikrų padirbimų.
Tikras vadinasi tas, kur ant bu
telio išspausta musų pavarde.

Daktariškas patarimas veltui per laiškus.

W. F. Severą Co. cedMpids

Company
V/hite

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703 1715 SO. ASHLAND AVĖ., Netoli IStos gat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alq, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrjs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdotiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam ticia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
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. CICHOCKI, FR. GORZYNSK1,
P. MEDZWIECKI, 
J. KO LB U S Z.

J. F. BALCER,
H. NOWAK,

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

Kaina $l.oo 6 bonkos$5.oo.
GAUNAMA KRZYWINSKIO APT1EKOJ 

3149 So. Morgan Street

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbojas 

visokiu minerallszku 
gBrymq, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

1645 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO* ILL.

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 cigarq parūkyti.
I5OO Adams St. Gary, Ind.

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
Persamdo kereczius ant 
pagrabq, veselijq ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Kun. Juoz. Karpinskas
parapijos szv. Stanislovo isztjydĮjtas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą
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FOTOGRAFIJAS
Seniausia ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir

Gvarantuoja visą savo darbą.
JONAS P. RASHINSKAS

3213 S. Morgan St. - 665 W. 18th St.
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St.

Tel. Yards 2139 : : Chicago, UI.
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Atsakančiausias

Lietuvis

Fotografistas,

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m.

Juozas G. Dailydis.
. v į

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

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.

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

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES

ZALGIRIAIS

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

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

Jusu Namuose

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

mimo savo pažįe- 

tarnų ir dėl apsi

saugojimo ligą, 
kiekvienas gy- 

> dytojas veliu* 
\ Solo Rye

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

Zozon Remedy Go.
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][ lima gauti. Pageidaujama, i- 

dant tasai jubilėjinis paveiks
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“Kataliko" išleistojo vardu:

i j. m.I1

■; 3244 S. MorganvuiuHUU| ill. «

dant tasai jubilėjinis paveiks- ® 
las papuoštų kiekvieno lietu- S 
vio namus, o ypatingai, kuo- 2 
met šiemet apvaikščiojama ♦ 
500 metų sukaktuvių jubi- £ 
Įėjus. i
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ka- 
tallko” redakcl|o|e, ant vietos, pa- a 
veikslas ItšuoĮa tik 25c. Su prlslun- x 
tlmu In kitus miestus, 30c. flgcn- * 
tams, Imant daug, nuleidžiama 60 $ 
nuošimtis. $

Užsakymus su p’nigais siųskite *

. TANANEVICZE | 
Morgan SI., CHICAGO, ILL J

''V

Riebus \ 
Skanus \ 
Szielnus'
Labai 

yra tin
kanti a- 
rielk.dėl 1 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE

STRAUS BROS- CO.
IiHlrbejal Chlc.jt

T. Padlackii, lietuvis agentu


