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Rusija.
Rygos iškilmės.

Liepos 4 d. buvo čia dide
lės iškilmės. Švęsta 200 metų 
sukaktuvės, kaip Ryga ir visas 
Baltijos pajūrio kraštas pri
jungta prie Rusijos. Atideng 
ta du paminklu carui Petrui 
Didžiajam, kuris Rygą pri
jungė. Atidengimo iškilmėn 
atvyko patsai caras su cariene, 
ministerių pirmininkas ir dau
gybė augštųjų valdininkų. 
Caras aplankė stačiatikių so
borą ir vyriausiąją protestan
tų kirchę ir kitas įžymesnią
sias Rygos vietas. Kuršo gu- 
gernatorius, vice gubernato
rius, Rygos moksle apygardos 
globėjas ir kiti augštieji vie
tiniai viršininkai gavo prie 
tos progos paaugštinimo titu
lus. Bėdiniesiems Rygos mie
sto gyventojams caras teikėsi 
paskirti iš savo pinigų 10.000 
rublių. Liepos 5 d. caras ir 
carienė išvažiavo savo laivu 
“Štandart”.

Muravjovo valdymas Lietuvoje.

Rusų laikraštyje “Russkaja 
Starina” paskelbta indomios 
žinios apie Muravjovo veiki 
mą Lietuvoje, kaip jis ją 
“ramdė” 1863 metais. Pasiro
do, j°g ji0 pasmerkė išviso 
9.361 žmogų. Iš to skaičiaus: 
mirtin - 128, ištremta Sibiri 
jon- 972, paimta kariuome
nėn - 348, areštuotų rotosna - 
864, vidurinėn Rusijon ištrem
ta - 1 529. Išteisiu ta gi buk 
9.229 žmonės.

Valstybės Banko jubiliejus.

Liepos 2 dieną Rusų Val
stybės Bankas šventė savo gy
vavimo 50 metų sukaktuves.

Įsteigimo metais (1860) 
Valst. Banko buvo padaryta 
paskolos operacijų tik už 19 
milijonų rublių; gi 1910 m. 
Sausio 1 d. balansas nurodo 
jau 466 milijonus rublių, ma
tome tat, jogei Banko opera
cijos padidėjo 25-riopai.
. Pamatinio kapitalo, įstei 
giant V. Banką, buvo tik 15 
milijonų rub. ir atsargos - 1 
milijonas; 1895 m. pamatinio 
kapitalo butą jau 50 milijonų 
rublių; gi atsargos kapitalas 
1900 m. siekė jau 5 milijonus.

V. Banko įstaigų 1860 m. 
buvo tik 7 visoje Rusijoje; nū
nai yra jų 115 nuolatinių ir 
7 laikinos,

Sausio 1 d. 1910 m. buvo 
išviso atidaryta kredito vek
seliais 532 milijonų rublių, iš 
kurių 250 mil. buvo paskirta 
prekybos paskoloms, 282 mil. 
gi - pramonės paskoloms.

Kitataučių “valymas”.

Iš Pietų vakarų gelžkelio 
valdybos pradedama pašalimi 
kitataučiai, ne rusai. Daroma 
tai visokiais budais. Kaip pa 
vyzdin, vien<> skyriaus virši
ninku bu^o lenkas Glinka, 40 
metų ant gelžkelio tarnavęs. 
Jam patarė pasišalinti nuo 
tarnystos delei “ligos”, bet 
kad jis nenorėjo tai padaryti, 
tai jo skyriaus tarnaujančius 
pervedė ir jis pasiliko be tar
naujančių (ty. panaikino tą
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skyrių), bet kad ir tai nieko 
negelbėjo, tai vyriausybė pa
kvietė daktarą, kuris apžiurė
jo sveiką Glinką ir pripažino, 
kad jis negali judėti be paša
linių pagalbos. Glinką tuo
met pašalino, o jo vietą ūžė 
mė “tikrasai rusas”.

Indomns atsitikimas.

Varšavos laikraščiai prane
ša tokį indomų atsitikimą. 
Viena žydė norėjo, kad jos 
sūnūs kaip nors pastotų gim
nazijom Bijodama tiesiok di
rektoriui duoti kyšį, ji atėjo 
pas direktorių ir suėjo su juo 
laižybosna, kad jos sūnūs ne
išlaikys egzameno. Sumušta 
laižybos iš 800 rublių. Žino
ma direktorius laimėjo. Vai
kinas puikiausiai išlaikė eg- 
zameną ir liko priimtas gim 
nazijon. To tik ir tereikėjo.

Japonų karo atbalsiai.

Senatorių revizija susekė, 
kad per rusų karą su japonais 
Tolimuosiuose Rytuose viso
kie valdininkai padarę vyriau
sybei nuostolio bent už 12 mi
lijonų rublių, kurie tai pini 
gai, suprantama, suplaukė į 
kieno tai kišenes.

Parlamento sesijos 
pertraukta.

Anglijos parlamentas per 
traukta lig Lapkričio 15 die
nai, palikdamas klausimą kas 
link lordų privilegijų sekan
čiam posėdžiui. O juk tasai 
klausimas yra opus. Ir regis 
jis pirmiausiai ateinančiame 

posėdyj bus perkratinėjamas, 
nes atstovai ir lordai turės 
pakaktinai laiko prisirengti 
prie tų savo ginčų už privile
gijas.

Naujo parlamento svarbiau
siuoju dalyku buvo kandę- 
riaus Lloyd George budžeto 
priėmimas, kuris tai budžetas 
senesniame parlamente pagim
dė kovą, kad net parlamentas 
delei to turėjo but paleistas. 
Per naujuosius atstovų rinki
mus premjeras Asquith liko 
išnaujo tauta palaikytas ir da
bartinis liberališkas kabinetas 
pripažintas atsakančiu.

Parlamente tarp partijų bu
vo kilę nesutikimai, bet mirus 
karaliui Edvardui partijų va
dovai atlaikė konferenciją ir 
susitaikė.

Parlamentas taippat pagirti 
galima už pakeitimą prisaikos 
formos ir ateityj Anglijos ka
raliai, apimdami sostą, dau
giau neišjuoks katalikų tiky- 
bos-ir neužgaus jų jausmų.

Kiti projektai, tarp kurių 
randasi ir sufragisčių klausi
mas, atidėta rudens posėdžiui.

Japonija rūpinasi savo 
laivynu.

Vakarinėms viešpatystėms 
didinant savo karo laivynus, 
Japonijos valdžią ima baimė 
ir ji pastaraisiais laikais sten
giasi didinti savo karo laivy
ną, jei nori turėti perviršį ant 
vandens Tolimuose Rytuose. 
Japonija regis turi tik 6 karo 
laivus, su kuriais galima stoti 

kovon, ir iš tų dar du laivu 
neužbaigtu. Kiti-gi laivai yra 
jau perseni. Tokio dienraščiai 
ilgais straipsniais išreiškia sa
vo nuomones, kad Japonijos 
karo laivynas sekančiais 10 
metais turįs turėti mažiausiai 
20 atsakančių laivų, vertės 
pustrečio šimto milijonų dole
rių. Kadangi Japonija savo 
veiklumą perkėlus į Koreą ir 
Mandžiuriją, tatai pakraščių 
apsaugojimui privaląs būti 
milžiniškas laivynas, nes ki
taip gali labai daug nukentėti 
krašto reikalai.

Tatai visi Japonijos politi
kai ir žinovai valdžiai pataria 
kuogreičiausiai taisyties dide
lį laivyną, jei nori išsisaugoti 
pavojų.

Revoliucijonieriai žengia 
prieky n.

Nicaraguos revoliucijonie- 
rių generolas Moncado, ku
riam vadovaujant revoliucijo
nieriai Liepos 29 dieną skau
džiai sumušė ir išblaškė val
dišką kariuomenę palei Acoy- 
apa. su savo narsia armija 
žengiąs priekyn ir norįs už
pulti ant Nicaraguos sostai- 
nės. Jo armija pasiekus jau 
Granadą, kur randasi vyriau
sia valdiškos kariuomenės sto
vesnė. Kita revoliucijonierių 
armija^jau priėjus net ties 
Mombacho, ty. 15 mylių į pie
tus nuo Granados. Abidvi tos 
armijos rengiasi užatakuoti 
valdišką kariuomenę ir už
duoti jau galutiną smūgį. To

mis dienomis abidvi armijos 
turėsiančios susijungti ir mes- 
ties ant bejėgio priešo. Prezi
dentas Madrizas su savo val
džia randasi didžiausioj bai
mėj, kadangi jei ir dabar re
voliucijonieriai imtų viršų, 
tuokart visas kraštas sukiltų 
prieš dabartinę valdžią.

Suokalbis Fenezuelėj.
Iš Venezuelės parėjus žinia, 

kad tenaitinė valdžia susekus 
suokalbį prieš dabartinį pre
zidentą Gomez ir iš Caracas 
gubernatorių. Pasikėsinimas 
ant jų gyvybės turėjęs but at
liktas Liepos 26 dieną Iš Ve 
nezuelės politiškieji pabėgė
liai tą žinią apie suokalbį pa
tvirtina.

Gomez, kuris buvo tuokart 
kelionėje į Valenciją, staiga 
sugrįžo į Caracas ir liepė su
imti generolą Zuilą Vidalą, 
buvusį valstybės Bermuda 
prezidentą ir buvusio prezi
dento Castro bičiuolį. Valdžia 
deda pastangas, kad tasai rei
kalas perdaug neišsiplatintų.

Generolas Telbo Mendoza, 
kuris buvo Castro kabinete 
finansų ministerių, pabėgęs į 
New York.

Demonstracijos atšaukta.
Ispanijos katalikai ant pe

reitos nedėlios mieste San Se
bastian ruošėsi parengti dide
les priešvaldiškas demonstra
cijas. Kadangi tos demonstra
cijos butų lengvai pagimdžiu
sios kraujo praliejimą, tatai 

valdžia aštriai uždraudė tas 
demonstracijas daryti ir tam 
tikslui parengė kariuomenę. 
Fanatikai nemanė to valdžios 
uždraudimo klausyti, tečiaus 
prieš pat nedėlią pabūgo ir 
ruošiamas demonstracijas at
šaukė, patariant pačiam po- 
pežiui.

Ispanijos su Vatikanu ne
sutikimai auga, juo labiau, 
kad Ispanijos pasiuntinys iš 
Vatikano atšaukta. Girdima, 
kad Vatikanas prieš valdžią 
kieku galima norįs nusileisti 
ir artinties prie senobinės tai
kos.

Kuomet krašte verda tokie 
baisus nesutikimai, karalius 
Alfonsas viešnaginėjas sau 
Anglijoje.

Iš Viso Pasaulio.
Iš Zuricho pranešama, kad 

tenai visi kalnai, turinti dau
giau 1.600 metrų, apsikloję 
sniegu. Delei to oras visur at
šalo.

*

Sirijos apskrity j Rausau 
nuožmieji druzai išžudę trijų 
kaimų gyventojus; pražūta 
daug krikščionių ir muzulma- 
nų. Turkijos valdžia pasiun
čiu? kariuomenę.

*

Francijos laukuose padary
ti nuostoliai nuolatiniais lie
tais ir šalčiais apskaitoma ant

Metai XII
400.000.000 frankų. Vienok 
kviečių rinkius apskaitoma 
ant 312.400.000 bušelių.

*

Rusijos trečiosios Durnos 
pirmininkas Gučkov pradėjęs 
kalėti Petrapavlovskoj tvir
tovėj už valdžios nedaleistą 
dvikovą su grafu Uvarov. 
Pasmerktas už tai keturiems 
mėnesiams.

♦

Salų Filipinų policijos sky
rius nesenai užatakavęs moro- 
sų gaują, kurių vadu buvęs 
nekoksai garsus žmogžudis 
Dalto Appa. Kilusioj kovoj 
bet policija gavus viršų ir pat
sai žmogžudis užmušta.

*

Ant salos Kuba mieste San
tiago andai atjausta per kelias 
sekundas smarkus žemės dre
bėjimas su pertraukomis. 
Mieste tarp gyventojų užgi
mus pasiauba ir imta iš namų 
bėgti laukan. Nekurie namai 
suplaišėjo.

*

Nicaragua prezidentas Mad
riz nesenai prašė Vokietijos, 
idant pastaroji savo intekme 
pagelbėtų ten sugniaužti re- 
vor.uciją, kurią remiančios 
Jungtinės Valstybėj nkrty 
kietija atsisakius tame reika
le maišyties,.

*

Mieste Bruksel Belgijos a- 
viatorius Mikolas Kinet su 
la stytuvu nukritęs iš aukšto 
650 pėdų ir užsimušęs ant vie
tos. Viesulas sutraukęs nekurias 
lakstytuvo vietas ir tasai per
sivertęs ir kritęs kaip akmuo. 
Aviatoriaus žmona tą nelaimę 
mačius.

*

Meksike, Saltillo miesto 
valdiškame kalėjime andai su
šaudyta Jose Lugo, maištinin
kų organizatorius ir vadas, 
kuris su saviškiais buvo pasi
priešinęs dabartinio Meksiko 
prezidento Diaz valdžiai. Lu
go kalėjime išbuvęs ištisus 
metus ir tenai buvęs torturuo- 
jamas, pagaliau sušaudyta. 
Tai kraugerio prezidento Di
az darbas.

#

Medyolane (Italijoj) susek
ta anarchistų suokalbis prieš 
Italijos karalienės našlės Mar- 
garietos gyvastį. Tasai žmo
gus, kuriam anarchistai pave
dę karalienę nužudyti, pats 
pasidavęs policijai ir viską pa
sakęs. Bet išreiškęs suokalbi
ninkų pavardęs, tuojau kalė
jime nusižudęs.

*

Jungtinių Valstybių amba
sadorius Anglijoje, Wh. Reid, 
sumanęs, kad kaip anglai sa
vo karalių toastais sveikina, 
taip turėtų amerikonai svei
ki. ti prezidentą. Pokiliuose 
pav. anglai Anglijoje sako: 
“The King; God bless him”. 
Amerikonai turėtų sakyti: 
“The Prezident; God bless 
him”. Ko jau neišgalros tie 
darbininkų darbo vaisių eu- 
naudotojai!
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SEINAI.
Nebesant vyskupo per 8 

metus — Seinų Kapituloje pa
sidarė net 5 neužimtos vietos 
Kapitulos užklaustas J. E. 
Vyskupas Karosas, ką įvesiąs 
Kapitulon stačiai pasakė: jog 
rinkti busimuosius Kapitulos 
narius tai jau pralotų ir ka
nauninkų darbas, nes Jo Ma
lonybė kaipo naujai atvykusis 
nieko dar iš kunigų nepažįs
tąs.

Pagal tautybę, iš 7 dabarti 
nių kapitulos narių yra v i e- 
n a s lenkas ir 6 lie 
tuviai.

Susirinkę tat į posėdį, 2 
Liepos dieną, šitie seinų kapi
tulos nariai dar šiuos narius 
išsirinko: Tris lenkus: 
Kun. J. Lendo, — V. Sienke- 
vičių ir profesorių R. Jalbrzy- 
kovskį, ir du lietuviu: 
Kun. Žaliauską ir profesorių 
G. Banaitį.

Į garbės kanauninkus pate
ko — lietuviai: Kun. M. 
Dobrila, V. Novickis, B. Smo- 
lenskis, Panemunės klebonas 
I. Staugaitis ir vienas 1 e n- 
kas, vyskupo mokslo drau
gas kun. V. Zielinskis.

Rinkimas buvo ramus, kuo
ne vienbalsis. Ginčus iššaukė 
vos tik klausimas, apie kun. 
Jalbrzykovskio įstatymą į Sei
nų Katedros užveizdėtojus. 
Lenkybės šalininkai būtinai 
norėjo pavesti šitą vietą len
kui, apleidžiantis ją,iš priežas
ties persikėlimo Peterburgan, 
kanaun. Augustaitis, užpro 
testavo ir pritarus jam balsų 
didumai, katedros užveizdėto- 
ju išrinkta kun. Banaitis.

Katedros užveizdėtojo vieta 
yra labai svarbi, bent lietu
viams, kadangi nuj jo \^ir 
bia^ ,
'unetuviškųjų pamaldų. A- 

Čiu kanaun. Augustaičio veik
lumui, daug ko 1 i e t u v i š 
k a i įvesta į Seinų bažnyčią. 
Ar tai butų ir prie Jalbrzy
kovskio pasilikę — galima a- 
bejoti. Todėl nuoširdžiai ačiū 
gerb. kanauninkui Augustai-

čiui už tvirtą savųjų palaiky
mą.

Visi kapitulos išrinktieji, 
naujieji jos nariai, bent tik 
rieji kaip antai, Lendo, Sien- 
kevičius, Jalbizykovskis, Ža 
liauskas ir Banaitis, sulyg 
valstybės įstatų, turi būti J. E. 
vyskupo perstatyti Varšavos 
gen. gubernatoriui. Iš Varsa 
vos jie bus perstatyti vidaus 
reikalų ministeriui, ir tik jam 
perstačius, apturėję Aukš
čiausiąjį Ciesoriaus 
“placet” (leidimą) užims ski
riamąsias jiems vietas. Dieve 
padėk! Vienas.

PILVIŠKIAI.
(Suv. gub.).

Teko man aplankyti Pilviš
kius. Kasmet aplankydamas, 
matau, kad žmonės kuo tolyn, 
tuo labyn pradeda šviešties ir 
susiprasti. Tik pažiūrėkime: 
turi įsisteigę keletą draugijų, 
kaip antai: “Žiburio”, “Žag
rės” ir “Blaivybės” skyrius. 
“Skolinamai taupomąją kasą” 
ir draugiją “Gyvojo ražan- 
čiaus”. Daugiausiai ir labiau
siai čia šviečia “Žiburys”. Jis 
užlaiko knygyną-skaityklą, 
turintį, rodos, daugiau kaip 
500 knygų ir jan dar išrašomi 
6 lietuvių laikraščiai. Jis ne 
kartą surengė vakarus ir pa
skaitas. Ir dabar Liepos 17 d. 
žada surengti lietuvių vakarą. 
Ketinama vaidinti: “Žilė gal 
von, velnias uodegon” ir “Ne- 
atmezgamas mazgas”. “Ž g- 
rėš” skyrius dar nepersenai 
čia įsteigtas, tečiaus jis turi 
narių nemažą ir vis “Žagrie- 
čių kuopa” didinasi. Bet kaip 
kviečiuose atsiranda kūkalių, 
taip ir tai draugijai atsiranda 
priešininkų. “Bląiyvbės” sky . 
rins tajp^at M neseftfi įteig

tas bet jau turi keletą šimtų 
narių. Nors tas skaičius dai 
nedidelis, bet palygintinai su 
anais metais, dabar girtuok
liaujama toli mažiau. “Gyvo 
jo raž.” dr. šiemet nupirko 
bažnyčiai du mišiolu.

Iš laikraščių pilviškiečiai

Amerikos žinios
baltieji ėmę prieš nigeiius 
ginkluoties, o nigeriai išplėšę 
kelias ginklų krautuves ir, 
taip apsiginklavę, nuėję į miš
ką. Juosiuos ten užpuolę bal
tieji ir prasidėjus skerdynė. 
Be to baltieji pačiame mieste 
uigerių namus sudeginę ir jų 
beginklių daugumą išžudę. 
Tik pagaliau pasiųsta milicija 
įnirtusius baltuosius sutvar
kius. Ot kokie dvikojai raiš
kiai šiame civilizacijos meta 
šimtyj!

Vaikiuko deportavimas.
New York, N. Y. Emigra

cijos valdyba atidai vėl pasi
elgus nežmoniškai, liepiant 
sugrąžinti į Europą 8 metų 
nekokį Benjaminą Pocvizą, 
kuris į Ameriką su savo moti 
na ir seserim atkeliavo pas tė
vą. Tasai vaikas prieš emigra

Sufrasisčių smarkumas.
New York, N. Y. Šio mies

to sufragistės saviškėms drau 
gėms pataria sunaudoti ktimš 
tis prieš vyriškius, kurie yra 
priešingi moterų lygybei po
litikoje Advokatė M. Cole 
man, kalbėdama viename su- 
fragisČių susirinkime taip at 
siliepus: “Jei kuris vyriškių 
priešinasi jųsų lygybei politi
koje, tokiam drožkite tiesiok 
į terlą. Tai geriausias ir pa- 
sėkmingiausias toje kovoje 
mums ginklas. Mušti atžaga
reivius vyriškius, kad jiems 
net snukiai supurtų!” Tuos 
radikalės moteriškės išvedžio
jimus susirinkui-ios moterįs 
rankų plojimais priėmusios ir 
prižadėjusios pasinaudoti pa
siūlytomis metodomis. Tatai 
netrukus turėsime daug pa
guodos, kuomet moterįs ims cijos valdybą tuo pradkaltę-ų 
vyrams perti kailius. Bėda kad kuomet jis pamalęs aut 
juo didesnė, kad ir teismai 
palaiko moterų pusę.

Kruvinas mušis su nigeriais,

Palestine, Tex. Nesenai 
čionai buvę-, smarkus krūvi 
nas rasų mušis, kuriame pra
žuvo 17 baltųjų ir į 50 nige 
rių. Kovo, priežastimi buvę* 
balto žmogaus nigeriu užmu
šimas, kuomet baltasis nuėjęs 
pas nigerį kolektuoti pinigus 
už apgyvenamus juo namus. 
Kuomet pasklydęs garsas apie 
baltojo nužudymą, tuojau

salos žmonių minias, tai išbai 
mės ėmęs baisiai šaukti. Emi
gracijos daktarai paskui pri
pažinę, kad vaikas esąs paikas, 
taigi kaipo toksai negali but 
šian kraštan įleidžiamas. Isei 
na dabar taigi tas, kad vaikas 
turi but atskirtas nuo gimdy
tojų ir sugrąžintas atgal, arba 
su juo drauge lai sau atgal 
keliauja ir motina. Tikrai bet 
dar nenuspręsta, kas padaryti, 
vienok jau tik toksai galvoji
mas valdybą pastato nemalo
nioj Šviesoj.

daugiausiai “Šaltinį” skaito: 
jo egzempliorių pareina į Pil 
viškius šimtas suviišum; bet 
ir kitus pilviškiečiai gana ge 
rai skaito. J. Žebr.

tvartas, 9

svirnas su
Nuostoliai dideli.

PANEVĖŽYS.

Birželio 21 d. kilo gaisras. 
Sudegė klebono 
kiaulės, viena karvė ir vienas 
arklys, daržinė, 
grūdais.
Darbas padegėjų, nors jie dar 
nesuimti. 23 d. taippat tapo 
padegta vieni namai, bet juos 
tuojau užgesino; tuos bėgėsi- 
uant, tapo padegti namai ant 
Ramygalos gatvės, kurie sude
gė. Ten suimtas vienas žydu 
kas, kaipo intanamas padegė
jas. Gal pasiseks suimti tie 
paukščiai.

Aldonas.ROKIŠKIS.
Miškinių sodžiuje, palei 

Kavališkį, pasikorė ūkininkas 
Jasiunas. Matyti, kad jis, tur 
but, prieš tai buvo ingavęs 
proto pamišimą, nes buvo 
žmogut doras ir ramus ir ne
buvo jokios tokios priežasties, 
dėlei kurios galą pasidarytų. 
Paliko jauną pačią ir 4 vai
kus. S. Z.

BUTRIMONIS.
(Trakų ap.).

Birželio 22 d. Butrimonių 
antstolio kalėjime staiga ap
sirgo 4 ten pasodintos mote- 
iįs: dvi katalikės ir dvi žydės, 
bet priėmusios krikštą, viena 
katalikų, kita stačialikių. Pa 
šaukta tuojau gydytojas. Jis 
pripažino, kad jos nunuody
tos. Užklausus jų, ką jos val
gė, jos pasakė, kad už pusva
landžio prieš apsirgimą atnešė 
kalėjiman neprašyti, žydukas 
su žydelkaite, arbatos^ pada

oėms. Jiedvi atsigėrusios, da
vė gerti tą arbatą ir savo drau
gėms. Kaip tik jos atsigėrė, 
neužilgo ir apsirgo.

Dvi po apžiūrėjimo nuvežta 
į Trakų ligonbutį, o dvi pa 
likta ant vietos, Butrimonyse.

Ten buvęs.

Geležinkelio straikas pasibaigė.
Ottawa, Ont. Kanada. 

Ant geležinkelio linijos Grand 
Trunk pagaliau darbdavių su 
darbiniukais susitaikinta, 
kompanija sutikus su darbi
ninkų reikalavimais. Pagal 
naujo kontrakto darbininkai 
apturėsią algas, padidintas ant 
18$ ir kitokius pagerinimus. 
Kas metai be to alga busią di 
dinama. Paskui šitą liniją ant 
kontrakto pasirašius ir Cen 
tral Vermont linijos kompani 
ja. Dabar taigi ant tų linijų 
judėjimas vėl prasidės, o 
straiklaužiams nebus vietos. 
Už straiko užbaigimą galima 
padėkoti Kanados viešųjų dar 
bų ministeriui King, kuris su 
savo intekme abi pusi gražiai 
ir greitai sutaikė. Tatai šiame 
straike darbininkai visiškai 
laimėjo.
P. Roosevelt tarp anglekasią.
Scranton, Pa. Buvęs pre

zidentas Roosevelt pereitoj sa 
vaitėj čionai ir Wilkes-B»rre 
viešėjusi ir aplankė apylinkė 
se nekurtas kasyklas, kurdir 
bama daug lietuvių ir kitokių 
ateivių iš Europos. Vi*ur be
landžiodamas pats anglių dul
kėmis iš'itepė, taip išiodė, kai
po koksai auglekasys, dirbęs 
po žeme sunkiausius darbus. 
Scrantone eidamas per miestą 
užkalbinėjo darbininkus ir su 
jais ilgokai šnekučiavosi. Pas 
vieną anglekasį net butan bu 
vo apsilankęs ir tenai pusva 
landį pašnekučiavę*. Pamatę* 
daug įspūdžių, turės paskui

seinaP
Iš Seinų Liepos 7 d. (n. st.) 

išvažiavo kun. J. Laukaitis. 
Jo išleisti susirinko skaitlin
gas lietuvių būrys.’ Gaila to 
kio žmogaus, labai,gaila, ku 
ris buvo kiekvieno žmogaus 
netik prietelius, bet ir drau
gas. Pasidarbavo jisai gerai 
ne vieniems Seinų lietuviams, 
bet ir visai Lietuvai.

ŠIŠNIŠKIAI.
(Sveoč. ap.).

Viena mergaitė Šišniškių 
sodžiaus buvo padavus ant už
sakų su ūkininku iš Švenčio
nių par.; bet tuojau paskum 
ant jos nosies at*irado koks tai 
spaugelis. Jinai jį nuplėšė, 
nudraskė. Nuo to sutino vi 
sas veidas, visa galva ir ji už 
savaitės prieš savo vestuves 
mirė. Nieko nei gydytojas pa
gelbėti negalėjo. A. V.

GRĄŽINO PAŠALPĄ.
1906 metais Vilniaus mies

to taryba buvo paskyrusi ir 
nusiuntusi Bielostokan 1 000 
rublių pašalpos žuvusiųjų per 
“pogromą” šeimynoms. Dabar 
B'elostuko miesto Valdyba 
grąžino atgal tuos pinigus 
Vilniaus mie to tarybai, nesą 
neatsiradę buk Bielostoke to
kių žmonių.

PAŠUŠVE.
(Kauno ap.).

Birželio 16 d. per Pašušvės 
miestelį perėjo audra su per
kūnija. Į vienus namus tren
kė perkūnas kaminan. Kaip 
trenkė, tai tinkas kamino at 
griuvo į šalį, o plytos suvirto 
vidun. Iš priemenės tan kami
nan buvo ineinamos durįs. Ja
me tuo tarpu stovėjo molinis 
puodas su miltais. Viename

gadinta ir jie neužsidegė.

MITOŠIUNAI.
(Troškūnų vals.).

Mitošiunuose buvo toks at
sitikimas: Ūkininkas Justinas 
Šimėnas pririšo ant nakties 
savo arklį kuone ir pats neto
liese atsigulė jo sergėti. Rytą 
3 valandą atėjo jis grinčion 
visas kruvinas, su pramušta 
galva ir be žado. Tuojau at 
vežta iš Panevėžio gydytojas. 
Apžiūrėjęs jisai rado jo gal
voje skylę 2 vėm verškam gi
lumo ir 1 no platumo. Š. pa 
sirgęs 3 dienas mirė didžiau
siose kančiose, palikdamas 
verkiančią pačią ir 4 tą vaikų. 
Tardytojui su gydytoju išra- 
vidavojus, atrasta: visa galva 
sudaužyta ir smagenįs sumai
šytos, ranka iš peties išnerta, 
daug kaulų sulaužyta ir 1.1.

Priežastis to baisaus darbo 
šitokia: Antanas Skarpušis, 
vaikinas iš artimojo sodžiaus 
įsimylėjo Šimėno dukterį, ir 
inprato pas ją naktimis vai- 
kioties. Doras tėvas užgynė 
jam pas savo dukterį vaikš
čioti, tai jis tada pasižadėjo 
už tai atkeršyti ir galų gale 
atkerši o.

Baltras Kaminskas.

TRAUPIS.
(Ukm. ap.).,

Mųsų parapijoje, beveik, 
nėra tokių, kurie nesuprastų 
lietuviškai, tečiaus per atlai
dus ir šiaip jau svarbesnes 
šventes, giedoma bažnyčioje 
lenkiškai. Kodėl taip, tiesiog 
nesuprantama. Labiausiai per 
Aktavas laikomasi lenKiškų 
giedojimų. Taip, kasdiena nu
eidavau bažnyčion ant aktavi- 
nių pamaldų ir kunigas visa 
da užgiedodavo lenkiškai. 
Kadangi procesija eina apie 
bažoyč’ą, tai vienas tik var

^oninjpkM-begieda lenkiškai 
argi per tą 

skylę neišbirėjo ir pats puodas 
ant vietos stovėjo. P skum iš 
priemenės žaibas pateko ka 
maron, kur balanėlėmis suplė 
šė kabančios ant sienos plieni 
nės piu kielės rėmus, bet pa 
čiai piuklelei nieko nepadarė. 
Daugiau namuose nieko nesu-

^rftži sky>
nes kiti nesuprasdami tos kal
bos, negali jam pritarti. Taip, 
mat, nori mųsų klebonas. 
Prie kun. Mitskuno lenkiški 
giedojimai buvo naikinami, 
nes jie Traupyj nereikalingi, 
o prie šito paturiami.

Nuliūdęs Brolis. 
“Viltis”.

LEW. WALLACE.

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

(Tąsa).
mink, jog turi tarnauti Viešpačiui, ne Cezarui.

Išlygą priėmė su džiaugsmu, bet neužilgo ėmė snausti. 
Pamačiusi tai motina, padėjo jam pagalvą, užklojo ir, širdin
gai pabučiavusi, nuėjo.

VIII
Kiekvienas mųsų, blogas ar geras, turi mirti; atminda

mi tat mųsų tikybos prižadus, ramiai sakome: tai niekniekis, 
atidarysime akis danguje.

Kada Juda pabudo saulė buvo jau aukštai pakilus ant 
kalnų; karveliai plesdeno erdvėje savo baltais sparneliais, o 
piet-vakariuose spindėjo šventinyčia, lyg auksinė regykla,nu
piešta ant tamsiai mėlino dangaus. Juda visai ant to netėmi- 
jo, vos akim permetė regyklą, o visą atidžią atkreipė ant pen
kiolikos metų mergaitės, sėdinčios šalia jo ant kauro ir žai
džiančios ant arpos. Jausmingai klausė muzykės. Pabaigus 
dainą atkreipė akis ant jo. Kadangi toji mergina užima žy
mią vietą mųsų apysakoje, turime supažindinti skaitytoją su 
jaja-

Erodas mirdamas apdovanojo daugelį žmonių, kurie 
turėjo su juomi kokius nors susinešimus; jaigu karaliaus šali
ninkas buvo aukštos kilmės, ypač jaigu paėjo iš Judos giminės, 
tai turtas suteikdavo jam gerą vietą tarp Jeruzolimos kuni
gaikščių. Tokis išskyrimas užtikrino pagarbą neturtingų tau
tiečių ir psgodonę stabmeldžių, su kuriais tankiai turėdavo 
reikalus. Prie tų išrinktųjų prigulėjo ir Judos tėvas, kuris 
kaip viešame, taip ir privatiniame gyvenime buvo didei pa- 
godotas ir turėjo vardą Jeruzolimos kunigaikščio. Dievobai
mingas žydas ištikimai tarnavo karaliui ir nekartą savo dar
bais priparodė ištikimybę. Kaipo Erodo įgaliotinis kelis kar
tus aplankė Rymą; ten atkreipė ant savęs atidžią Augusto, 
kuris norėjo patraukti jį savo pusėn. Taigi jo name buvo pri
krauta dovanų, kurios užganėdina tuštybes kaip karalių, taip 
ir dvarininkų: purpurinės togos, dramblio kaulo kėdės, auk
sinės taurės; jų vertę didino tas, kad paėjo iš ceziro rauką.

apie ką rašyti, ką matęs ir ką 
girdėjęs.

Maištas ant karo laivo.
Washington, D C. Ant 

kariško moti i toro “Ozark” už
gimęs jūreivių maištas prieš 
oficierus ir jų 12 nuo laivo 
dezertavę. Likusieji ant laivo 
juieiviai pasakoja, kad jų 
draugai turėję tiesą dezertuoti 
(pabėgti), kadangi ant moni 
toro sautikiai esą kuoaršiausi. 
Oficierai jūreivius kankiną 
sunkiais darbais nuo tamsos 
lig sutemos, o be to duodą 
blogą ir mažai valgio, taippat 
gerymui sugedu*į vandenį, bet 
anaiptol kar’škų mankštymų 
jų nemoko. Karo jureivijos 
departamentas pradėjęs tardy
mus tame reikale.

ŽiiaĮn myli muziką.
Winsted, Conn. Žuklinin- 

kai gaudanti žuvis ež« re H gh- 
land tvirtina, kad žuvįs nepa 
prastai mylinčios muziką ir 
dai. as. Kuomet vieną sykį pa 
lei ežerą griežtis muzika ir 
giedojus rel g ji nė sekta savo 
himnus, žuvįs pulkais priplau
kusios arčiau krašto ir klau
pusios tų sau įstabių bal*ų. 
Tuokart buvo galima žuvis 
gaudyti tiesiok ranka, taip jus 
buvę insiklam-iusios.

Puikus uždarbis.
Hammond, Ind. Buv^e mie

stelio Hammond majoras, F. 
R. Mott, pirm keturių metų 
Gary, Ind. pirkęs 20 akrų že
mės ir užmokėjęs viso $640. 
Andai jis tą visą žemę pardavęs

kompanijai Condit McGinity 
Realty Co. iš Ch’cago ir už 
tai gavęs $40 000. Gražus už
darbis ir tai be jokios galvos 
sukimo ir spekulecijos.

Trumpesnės Žinios.
Pulkininkas George Har

vey laikrdštyj “North Ameri
can Review” aštriai užsipuola 
ant buvusio prezidento Roose
velt, pavadindamas ji žmogum 
i-u “girta spėka”, kuris manąs, 
kad šiame krašte esąs jau vi- 
tagalingiausiuoju.

Moterų kliubai pareikalavę 
pas pulkininko Roosevelto 
dukterį, ponią Longworth, i- 
dant ji pame.*tų rukius cigare- 
tus. Ir tuo dalyku užimti visi 
laikraščiai. Ot, koksai milijo
nierių moterų užsiėmimas, o 
laikrašč’ų pažeminimas, kad 
tokius niekus taip plačiai ap
rašinėti Verč au jos užsiimtų 
darbininkų likimu.

Pulkininko Roosevelto sū
nūs, Theodore, apsivedęs su 
mergina Aleksander, andai m. 
San Francieco pradėjo dalbą 
vienoj kaurų krautuvėj. Kai
po paprastas darbininkas jisai 
kaurus dėsto, paženklina ir 
užrašinėja.

Valstybėje New York į gu 
bernatorius iš demokratų pu
sės pastatyta buvęs m. Au
burn, N. Y. majoras, Thomas 
M. Oaborue.

Penkiolikos metų mergaite žaidžia ant arpos, o Juda išbudęs į ją tOmijasi.

Tokie vyras turėjo būti turtingu, bet jo turtas nebuvo sukrau
tas rupestimi jo globėjų, bet jo paties darbštumu. Daugybė 
piemenų, ganančių kaimenes Libano kalnuose ir slėniuose, 
Huną vadino savo duondaviu; kaip uostų taip ir g lumoje ša
lies esančiuose miestuose turėjo skaitlingas savo krautuves; 
laivai pristatydavo jam sidabrą iš Isj anijos, kuriuoje tuomet 
buvo didžiausios sidabro kasyklos, o karavanai iš Rytų pri
statė šilkus ir šaknis. Teisingai ir sąžiniškai atlikdavo savo 
užduotis uždėtas hebriečių tikyba; buvo Šv. Rašto išguldyto- 
jum, nuolat lankydavo sinagogą. Noriai klausydavo vadovą 
išvadžiojimų, labiausia-gi godojo Hillelį. Jisai taipgi buvo 
labai svetingas; pas jį viešėjo svetimžemiai, o far ze j ai tvirti
no, buk jis vaiš ndavo net samaiitonus. Jaigu butų buvęs 
stabmeldžiu ir gyvenęs laikuose E/odo Attikus’o, butų buvę 
galima paskaityti jį ano konkurentu. Žuvo vienok jaunystėje 
ant jurų. Apverkė jį visa Judėja.

Pažinome jau motiną ir sūnų, o taipgi dukterį, kad 
dainavo savo broliui. Jos vardas buvo Tirza. Jijė buvo labai 
panaši į brolį. Apsisiautus buvo šlebe, susegta ant dtš niojo 
peties, uždengenčia pečius ir krutinę, paliekant rankas visiš
kai nuogas. Šlebė per liemenį buvo perjuosta dirželiu. Bai
liai sušukuotus plaukus dengė šilkinė kepuraitė. Ausyse bu
vo suverti auskarai, ant pirs ų žiedai; kaklą puošė žemčiūgą 
karoliai. Žodžiu, buvo daili pilnoje to žodžio prasmėje.

— Labai gražu, Tirza, labai gražu — tarė Juda.
— Patinka tau?
— Taip, daina graži, dainininkė taippat! Dainoje atsi

muša Grekų atbals ai. — Nuo ko ją išmokai?
— Pameni tą Gretą, ką dainavo pereitą mėnesįteatrel 

Kalbėta, jog jis buvęs dainium Erjdo ir jo sesers Salomėjos. 
Dainavo tuojaus po ėmimosi galinčių ir svetainėj buvo dar 
didelis truks uas, bet pasigirdus jo balsui, viskas nut lo, ir aš 
neapleidau nei vieno žodžio — taigi nuo jo išmokau dainą.

— Bet jisai dainavo grekiškai.
— O aš h^braiškai.
— Dabar suprantu ir didžiuojuosi savo sesute. Gal 

moki dar kokią kitą gražią daine'ę?
— O taip, moku kelias, bet pameskime tą; Amra ma

ne atsiuntė pasakyti tau, kad pusryčius atneš tau čia. Ji tuo
jaus ateis, nes mano, jcg sergi, kad vakar sutikai kokius ne- 
smagunr.s. IGs tai buvo? Pa*akyk man, kad galėčiau pagel
bėti Amrai gydyti tave; ji žino Egiptiečių vaistus, bet tie 
mažai ką gali gelbėti, aš-gi žinau Arabų vaistus kūne...
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Rochester, N. Y.
Liepos 15 d. s. m., kaip vi

siems mųsų broliams lietu
viams žinoma, yra brangiau
sia ir prakilniausia mums die
na, nes tą dieną sukako 500 
metų nuo to laiko, kuomet D. 
L. K. Vytautas su sujungto
mis kariuomenėmis sudaužė 
ties Žalgiriais kryžiuočius, to 
laiko didžiausius Lietuvos 
priešus. Amerikos lietuviai 
visur tą dieną atminė iškil
mingais apvaikščiojimais, tan 
kiaušiai perkeldami tos Šven
tės apvaiksčiojimą ant sekan 
čios nedėlios, ty. Liepos 17 d. 
To apvaikščiojimo atspindis ir 
mųsų mieste buvo parengta, 
bet kam to apvaikščiojimo 
parengimo garbės vainikas 
tenka, pakalbėsime apie tai 
žemiau.

Turim lietuviškai visuome
nei pažymėti apie K cheste 
r’io lietuvių inteligentiją ir 
jos snaudulį tautiškuose daly
kuose. Teisybę pasakius, tai 
kiekvienas sveikamintis tau
tietis tegali pripažinti už šven
tą tiesą tai, kaip kad sakoma: 
verk, žmogau, už savo nuode 
mes, bet verk ir už kitų kai 
tęs, kurie pildydami anas pa
tįs nesuprantą, ką daro. Bet 
podiaug mums toj atmintinoj 
dienoj reikia verkti ir tautos 
dalykuose už tuos mų^ų tau
tiečius, kurie veikia ir labai 
daug, bet patįs nesuprantą, ką 
veikia, ar gera, ar bloga, ar 
savo tautą aukština, ar žemi 
na.

Pereitais metais mųsų lietu 
vių tauta beveik visuose Ame
rikos miestuose iškilmingai 
apvaikščiojo 40 m. lietuvių e- 
migraeijos sukaktuves, o pas 
mus, rochesterėnus, tas viskas 
perėjo kuoramiausiai ir nei 
vieno net nebuvo užsiminta, 
kad tas sukaktuves reikia ko 
kiuo nors budu paminėti. Bet 
kas tau! Norints čionai lietu
vių randasi daugybė, turime 
lietuvišką parapiją, bet su tuo 
apvaikščiojimu nei nepagalvo
ta, inteligentai užmigo, o su 
anais ir visa visuomenė.

Ir 500 metų sukaktuvės šie 
met čionai butų su vėjais nu 
ėjusios, jei ne lenkai, kurie 
apgarsino per svetimtaučių

rusinus ir pagaliau pasileido 
visi,' lenkų vedami, į lenkų 
kolioniją, šv. Stanislovo para
pijos linkon. Šiuo kartu lie
tuviai tikrai buvo parsidavę 
lenkams, juo labiau dar, kad 
jie savo tautiškos veluvos ne 
turėjo, tik vieną amerikoniš
ką. Svetimtaučiai tat lietu
vius paskaitė lenkais ir pasta
rieji apturėjo garbę. Nekuriu 
lenkų šovinistų dar pasijuok
ta iš lietuvių. Girdi, lenkai 
kryžiuočius pergalėjo, nes jie 
užlaikė savo veluvą, o lietu
vių vėl u va pateko kryžiuo 
čiams, jei jie jos neturi. Ne- 
kurie dar manė, kad lietuviai 
yra dar liek laukinė tauta, kad 
neturį savo tam tikros velu
vos.

Negana to, kad lietuviai pa
sidavė lenkų globon, kas yra 
didžiausia geda, bet, dar net 
neturėjo savu tautiškos velu
vos, už ką taippat tokiai šv. 
Petro ir PoviL dr-stei nedo
vanotina. Štai tų pačių rusi 
nų nors maža buvo draugy
stėje, bet, žiūrėkis, jie savo vė
lu vą tu įėjo. Kas kaltas už tą 
lietuvių apsileidimą? Kalta 
lietuvių inteligentija, kuri, a 
not vieno lietuvio poeto, “len 
kiškai meldžias, lenk.škai rė 
dos ir rašo, o pas lietuvius 
duonos, druskos prašo”. Kle 
bunas kun. Kasakaitis pav., 
užuot papasakoti tos apvaik
ščiojimo dienos reikšmę, apie 
lietuvių narsumą ir jų seną 
tautą, jis lenkų bažnyčioje iš
gyrė tik lenkų kalbą, tos kal
bos gražumą ir dailumą. Ot, 
tai tokie žmonės mųsų tautą 
veda prapultim Juk ne kieno 
kito, tik kun. Kasakaičio pri- 
derystė savo brolius lietuvius 
vesti tautiškan susipratiman, 
bet ne kaisyties svetimomis 
plunksnomis ir tik paviršum 
nuduoti žmonių geradėją.

Reikia verkti už savo nuo
dėmės, bet reikia podraug ati 
dejuoti ir už svetimas. Viso 
to apvaikščiojimo garbė pri
guli vieniems lenkams, o gal 
iš dalies ir kun. Kas. kaičiui, 
kuris lenkų kalbą mokėjo taip 
išdailinti, o apie lietuvius nie 
ko nei neužsiminė. Žinoma 
paskui salėje visos prakalbos, 
dainos ir tt. atsibuvo lenkiš
kai, iš lietuvių retas kuris

bendro neturi. Lietuviai vie 
ni sau tautiškai vis labiau su
sipranta, eina vienybėn ’Sr jie 
Grand Rapids’e dauginasi, jų 
randasi jau ne šimtai, bet keli 
tūkstančiai.

Paroda sekančiai ėjo.
Pirma divizija:
1. Veluvos — amerikoniška 

ir lietuviška.
2. D L.K. Vytautas (V. Ni 

kšas) su dviem savo genero
lais (J. Kriščiūnas ir J. Tube- 
ris).

3. Istoriškas lietuvių veži
mas, kuriame sėdėjo karalius 
Mindaugis ir karalienė (p lė 
E. Grigaitis). Be to, 6 kara 
liaus sargai, apsiūkę liūtų ir 
meškų kailiais.

4. Šv. Petro ir Povilo dr-stė 
ir jos muzikė.

Antra divizija.
1. Šv. Jurgio dr-stė su mu

zike.
2. Šv. Juozapo dr. Šv. Ka 

zimiero choras giedorių vaikų 
iš mokyklos su savo vargoni
ninku p. V. Stasevičium.

Trečia divizija.
1. Lietuvos Sūnų dr.
2. Automobiliai ir karietos.
Paioda tęsėsi kelias mylias 

ilgio.
Visas tas ėjimas sustojo pa 

galiau ant pievų, prieš šv. Pe 
tro ir Puvilo lietuvių bažny
čią, kur buvo pataisyta tribu 
na kalbėtojams.

Apvaikščiojimo programas 
taip išėjo:

1. Šv. Kazimiero choras — 
Kur bėga Šešupė.

2 Majoro p. Ellis kalba.
3. Vaikų choras — Kur 

janguoja Nemunėlis.
4. C. P. Campbell kalba.
5. Mokyklos vaikai — Te 

gul giria šlamščia, ūžia.
6. Šv. Kazimiero ch ras.
7. Kalba kun. Serafino iš 

Kensington, Ill.
8. Himnas — Lietuva Tė 

vyne mųsų.
9. Kalba p. J. Elias, komi- 

sijonieriaus Cook pavieto iš 
Ch’cago.

Miesto majoras gėrėjosi lie
tuvių iškilminga paroda ir jų 
susiklausimu.

E. Gregg.

Manchester, N. II.
Liepos 17 d. rupestimi dr. 

D.L.K. Vytauto po priegloba 
Dievo Motinos Šidlavoje atsi
buvo 500 metų kovos ties Žal
giriais sukaktuvių apvaikščio-

jimas Į kalbėtojus buvo pa
kviesta iš So. Bostono p. J. 
Jarušmčius. Salėje lietuvių 
susirinko į porą šimtų (reikia 
žinoti,? kad čionai lietuvių ran 
dasi nedaugiau 300). Apvaik- 
ščiojimas prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Atidarius tą iškilmin
gą šventę, pirmiausiai padai
nuota himnas — Lietuva Tė
vyne mųsų, po to kalbėjo p. 
J. Jaroševičius apie kovą ties 
Žalgiriais. Kalbėtojas kalbė 
jo energiškai, kalba visiems 
labai patiko. Paskui dėklė- 
mavo Antanina Klimaitis —
Kur Lietuva mųsų Antras 
kalbėtojas (vietinis) Zygmun- 
tas Kundrotas kalbėjo apie 
Lietuvos nupuolimą. Toliau 
deklemavo p-lė Černiauskiu- 
tė — Penki šimtai metų tam 
atgal. Padainuota — Oi, lin 
ksma, linksma yra mums šią 
dieną. Paskui dar antrukart 
kalbėjo p. J. Jaruševičius apie 
prietikius lietuvių su lenkais. 
Kalba visiems patiko.

Pasibaigus prakalboms rin
kta aukos lietuvių tautos na
mams Vilniuje. Surinkta 
$15.60. Po aukų rinkimo de
klemavo T. Tylia — Ką tie 
žmonės sau išmano. Paskui 
padainuota — Verkiu nakiį, 
šaukiu dieną ir pagalinu pa
skutinis kalbėtojas p. V. Kli
maitis paraginęs lietuvius ra- 
šyties prie lietuviškų draugy 
t-čių ir, uurodęs to prisirašy 
mo naudą, uždarė apvaik čio- 
jimą.

W. Zaremba.

Visą Atidžiai.
Visiems yra žinoma, jog vi

si ateiviai turi turėt tikietus ir 
po $25 00 pinigais, kuriuos 
turi parodyt kaslegarnėje. Te- 
čiaus nekurie giminės ar drau 
gai Amerikoje, siųsdami lai- 
vakor<er':^ikĮupinigus kelio
nei, savo draugams ir gilti
nėms rašo: ‘‘Pinigų neimk, te
legrafuok iš kaslegarnės, o aš 
atsiųsiu.” Toks patarimas yra 
labai prastas, nes ateivis ant 
to patarimo pasitikėjęs taip ir 
daro, neima pinigų ir atkelia
vęs į kaslegarnę, neprisišaukęs 
pinigų, tuii grįžt atgal.

Tudėl visi patarėjai, rašy 
darni savo giminėms ar drau 
gams, parašykite, idant be pi 
nigų ateiviai nei iš namų nei
tų, ir prie laivakorčių pridė-

ateiviai galėtų parodyt kasle* 
garuėje ir keliautų į savo vie- ; 
tas be painių-užlaikymo.

Nekurie vėl rašo savo-drau
gams ar giminėms, jog jau tu
ri gatavus darbus su paskirta 
alga po tiek ir tiek savaitėje, 
jog jau kalbėję ir su “bosais” 
delei jų priėmimo dirbti ir, 
jog tuojaus gaus darbą, kaip 
tiktai atkeliaus. Kiti rašo: 
“Atvažiuok, aš tau duosiu 
darbą.” Visi, kuiie sakosi turį 
gatavus darbus Amerikoje, 
nes taip jiems rašė jų giminės 
ar draugai iš Amerikos, yra 
gražinami atgal, kaipo kon- 
traktuoti darbininkai, nes 
Jungtinių Valstybių įstatymai 
užgina tokiems atkeliauti.

Dėdės, pusbroliai, švogeriai 
ir diaugai nevedę, arba kurių 
žmonos yra Lietuvoje, siun
čianti laivakortes savo gimi 
naitėms ar draugėms, sykiu 
tepaduoda adie.-us nuo mote
rų, artimiausių giminių arba 
draugių Amerikoje, nes mote
riškos yra neleidžiamos pas 
vyriškius, kurie nevedę, arba 
kurių žmonos yra Lietuvoje, 
kurie gyvena pavieniu arba 
susidėję keli, be vedusių žmo
nių, pas kuriuos atkeliavusiai 
moteriškei nėra vietos.

Vaikai, neturinti 16 metų, 
kurių tėvai gyvena Lietuvoje, 
keliaujanti pas gimines, bro
lius, seseris, tetas, pusseseres 
ir pusbrolius, yra sulaikomi 
kasle ai nėję kaipo nesuaugę 
ir tankiai gražinami algai pas 
tėvus su globėjai, po kurių 
globa atkeliavo. Vaikai ir jų 
palydovai tankiai meluoja, 
sakydami, jog \aikas jau turi 
16 ar 17 metų, kada yra tiktai 
14-15 metų. Meluoja pagal 
tėvų arba “rodauniukų” pata 
rimą ir tokie yra neleidžiami.

Valdžios ir įstatymų akyse 
visi, kurie gauna laivakortes 
iš Amerikos, yra skaitomi pa
vargę! iais-gel betai s atei viais, 
neturinčiais pinigų kelionei, 
kurie gavę laivakortę su maža 
suma pinigų arba visai be pi
nigų keliauja. Tokie tai rizi
kuoja. Geriausiai yra, kad 
ateiviai savo kelionę užsimo
ka savais pinigais, turi tikie- 
tus į vietas, kur keliauja, turi 
po $25 00 pinigais parodymui 
ir aiškiai parašytus adresus.

Chicago turi 65 viešas bib 
lijotekas su 1 482.931 tomų 
knygų, neskaitant žemlapių ir

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

meniai, jog Bau seniausias gydytojas ant 
Bridgeport©, praktikuojant per 19 me 
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo iocną namą po nr.

3149 So. Morgan. Si
Kertė 82-ros gat.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng 
sluosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to 
liaus mane rems, esi u namie ant klek 
vieno pareikalavymo dieną ir naktj. E 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. Ir užsendintose ligose. Darau vi 
šokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgnn Street

Kertė 82-ros gatvės.

DR. F. B0Z1NCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

l’boue Honroe 801 

nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare
Gyvenimas 1G29 N. Spaulding Ave.

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

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

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

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozapa Ridiką.

Turiu didelę salę d 01 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct. kertė 38

laikraščius apie tą apvaikščio klausėsi, beveik visi išvaik

Seniausia LIetuviszka Karczema 
GfilGflGOJE

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

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
l'erymų, kaip szalto aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų.

Kur begi Raulai? 
Nugi paa PET
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivedyti, 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 f abrikose isz varo teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima bu asekuracija na
mų ir rakandų.

PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.)

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELI3 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 
cigarai vai
kine, tai 
ret isz pat 
Kauno.

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

GERIAUSIAS KOTELIS
ANT BRIDO EPORTO.

Jaigu esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

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

RU1GIS ir LIEKIS.
3301 8o. Morgan St. Chicago.

Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZ1O

Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
niszki, geriau 
sias vynas dek- 
tine rubine o ei 
garai tai net Isz 
paezios ttirkijot 
kaip rukai tai 
net durnai kve

pia.
2334 SO. LEAVITT ST.

kerte 23rd Pi.

KUR VAŽIUOJI POVILAI

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę ir 
kvepenezius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104

Jonas Brnzauskis 
-UŽLAIKO -

PIRMOS KL1AS0S SALIONA
Szaltas A lūs, Gardiu Arielk 
Kvepianti rl wanos Cigarai 

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

mą ir pakvietė sau talkon be 
tuvius ir rusinus, žinoma, ta 
▼o garbės padidinimui. O mų
sų mie>to lietuviai labai su 
lenkais susibroliavę, tartum, 
jie butų dar kūdikiais ir savo 
priedermių visai nežinotų. 
Mat, jiems be lenkų labai sun 
ku apsieiti, kaip vaikui berno 
tinos.

Paminėsiu nors trumpai tų 
trijų susijungusiųjų krūvon 
tautų tą apvaikščioj mą.

Apvaikščiojimas atlikta 17 
d. Kuomet lietuvių bažnyčio 
je pamaldos pasibaigė, klebo
nas, kun. Kasakaitis, po pa- 
mok-lui pranešė, iJant lietu
vių šv. Petro ir Povilo dr-stės 
sąnariai 2 vai. po pietų susi 
rinktų bažnytinėn salėn (kur 
laikoma lietuvių pamaldos) ir 
lauktų ateinant lenkų draugi
jų, kurios čionai paim-ią lie 
tuvius f-avo tarpan ir drauge 
nueisią parodon ir apvaikščio- 
jiman. Kaip klebonas pasakė, 
taip ir atsitiko. Daugumas 
draugy-tės sąnarių to apvaik 
ščiojimo vi^a’ nesuprato ir ne
labai norėjo eiti, bet viršinin
kų buvo priversti tai padary
ti. Lietuviai susiiinko paskir
toj valandoj. Atėjo lenkai s<. 
muzikomis, lietuviai stojo gli 
tose paskui lenkus, taip nn 
maršalo į rusinu kolioniją ir 
tenai tokiuo pat budu paėmė

ščiojo namo spjaudydami ir 
“laimindami” lietuvio klebo 
no prielankumą lenkams, 
tiems lietuvių nevidonams.

Verčiau lietuviai rocheste 
'ėnai to apvaikščiojimo butų 
nematę!

Lietuvos Kareivis.

Grand Rapids, Mich.
Liepos 24 d. čionai atsibu

vo iškilminga lietuvių paroda 
500 metų kovos ties Žalgiriais 
sukaktuvių atminimui. Paro 
da ir apvaikščiojimas atsibu 
vo kuogražiausiai, tvarkoje. 
Diena išryto nors pasirodė lie
tinga, bet po pietų ta:p giedri 
ir saulėta buvo, kad tas ateiti 
kimas net malonu paminėti.

Per parodą visos gatvės bu 
vo apgultos žmonėmis ir visi 
gėrėjosi lietuviais,jų sueiklau- 
simu. Daugiausiai ameriko
nams krito akin lietuvių isto 
i iškas vežimai, kuris buvo 
melinai ir baltai išpuoštas, ap 
kaišytas tokios pat spalvos 
lietuviškomis veluvomis. An
gliški laikraščiai antiytojaus 
pagyrė lietuvius, kurie ištei- 
-yb -s pasirodė gana patrijo- 
tiškai.

Kas iš amerikėnų ligšiol 
manė, kad lietuviai yra len
kais (polacks), dabar tegu ži
no, kad lietuviai yra savisto 
vi tauta ir su lenkais nieko

kite visados po $25.00, idant brošiūrų.

Oil

Matoma bevielinio telegrafo sto
tis m. Quebec, Canada, su kurie 
pagalba suimta iŠ Londono pabė
gęs dr. Crippen su miss Ethel 
Le Neve, kuri čia perstatoma. 
Kitu du vyru yra policijos virši
ninku.

Dr. Crippen Londone at 
radęs daug savo bičiuolių, ku
rie savo lėšomis nusamdę jc 
ginimui garsų Anglijos advo 
katą Newton. Tos piktadaiy 
bes nėra prirodymų, nes su 
rasto lavono negalima pažinti 
kas jis do vienas.

Phone Canal 1924
Telephone Yards 2750

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

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

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

CHICAGO, ILL.

j. zmm
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Eiaminavojn Abstrlctus, tr at- 
lieau kitus visus reikalus No* 
tariusfcrO pigiai Ir atsakaneziai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pat ave- 
timtautĮ.

917-33rd St.
jpri. 5428.

PIRMOS KL1AS0S SALIUNAS
T- RABAV1CZE

Linksminkis brolau pas mane atėjęs 
nes asz užlaikau szalts alų, geriausia 
vynairrugine 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 - 88rd. Chicago, Ill.

Phone 1044 

Lietuviškas Salimins 
NORTH CHICAGO-!.

Užlaikau ge
rinusius gCry- 
nius, szaltą a- 
lų perinusią a- 
rielką ir pui
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 
gentu West Si
des Brewery 
Ka pas mane

atsilankys bus užpanOdin'as.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžlausis Liker Sklodas.

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 
alų, geriausia arielka vardu “RUG 
BY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 
puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristaiom orderius į nnmns ant viso
kių bal ų. Isz tolia us atvažiavusiems 
atmokant kelio kasztus.

90S1 Commercial At. kampas 91 fit.
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZD1RBEJAI

Geriausiu H’whtios Domesti

WHITE KONE CLu, 
SABOTSKIS ir LETUKAS

*614 So. Wood St. Chicag ’. III.



Savaitinis Kalendorius

Rugpiutis 1910 m.
11 k. Zuzanos panos
12 p. Klaros panos
13 s. Ipolito kank.
14 N. Euzebiaus
15 p. Dangun Ėmimas P. M.
16 u. Roko išpaž.
17 s. Jackaus išpaž.

« b Pinurn. |
Pereitame “Kataliko” nu- 

meryj apskelbėme tam tikruo
ju straipsniu, kad “Aušros” 
draugijos čikagiškė kuopa su
manius įkurti m. Chicagoj pir
mutinę Lietuvių Amatų Mo
kyklą. Toje mokykloje norin
tieji lietuviai busią mokinami 
dailidystės amato, to amato, 
kuris šiandie visur brangiai 
apmokamas ir iš kurio galima 
turėti lietuviui darbininkui 
nemažas pelnas.

** *
Tasai “Aušros” čikagiškės 

kuopos sumanymas išteisybės 
vertas buvo įvykdinti keli, jei 
ne keliolika, metų pirmiau, 
kuomet ėmė dauginties lietu
vių skaitlius tame pramonės 
ir vaisbos, bet podraug lietu
vių vargo ir skurdo, mieste. 
Kiek tai panaši mokykla Ilg
šiui butų išmokinus savo tau
tiečių amato ir kiek už tai bu
tų aplaikius padėkos ir parė
mimo, vienas tik Dievas legal 
žinoti.

* * *
Garbė tokios mokyklos už- 

manytojams, o didesnis tautos 
palaiminimas kris ant tų tau
tiečių, kurie savo pastangomis 
prie tos mokyklos įkūrimo ir 
paskui palaikymo prisidės. 
Tegul tik bus inkunyta pir
mutinė pradžia tai mokyklai, 
o atsiras paskiau ir m-oldnių, 
kurie šiandie~savo spėkas ir 
gabumą pašvenčia tankiausiai 
prie sunkiųjų darbų skerdyk
lose nuo saulėtekio lig šute 
mai ir kur užmeta savo jauny
stės idealus, kurių delei nuo
latinio vargo negalima jau pa
skiau sujungti su energija. 
Taigi tasai užmanymas, toji 
Amatų Mokykla, iš širdies 
patariama kiek tik galima 
remti. Patogiau butų, jei bile 
vienas geros valios turtinge
snis lietuvis tai Mokyklai pa 
darytų pradžią, o tuokart vis
kas pasekmingiau sektųsi, ka
dangi lietuviams tik viena 
pradžia yra sunkoka. Minėtos 
mokyklos inkurimui priima
ma kad ir mažiausios aukos.

Amerikos lietuvių laikraš
tijoje retkarčiais užtinki pla 
tesnius straipsnius apie dien
raščio sumanymą ir inkurimą. 
Vieni straipsnių autoriai dien
raščio klausimą vienaip ka
mantinėja, kiti kitaip. “Lie 
tuvių Sp. Bendrijos Ameriko
je” prezidento sumanyta kuo
met nors išleisti lietuviškas 
dienraštis, jei susirinksią ne
mažiau L0.000 ėmėjų, kurie 
iškalno turėsią užsimokėti po 
3 dolerius prenumeratos. Kiti 
vėl kitaip mano. Bet įdo
miausiai tame dalyke rašo 
“Vien. Lietuv.” nekoksai p. 
P. D. Papartis, kuriam užvis 
daugiausiai rupi busimo dien
raščio pakraipa. Regis p. Pa
parčio esama didelio “pirmei
vio”, bet nepatrijoto, jei visu- 
pirmu rūpinasi, dar prieš 
dienraščiui užgimsiant, jo pa
kraipa. Jisai sako, kad garsi
nami laikraščiuose kuponai-- 
tai’geras dienraščio vykdini- 
mui būdas, bet pataria po
draug, kokius ant minėtų ku
ponų padėti klausimus. P. Pa
partis trokšta, įsitėmykite 
gerb. Skaitytojai kad prisiun-

čiant iškalno už dienraštį 8 
dolerius, siuntėjas ant kupono 
pažymėtų, kokius jis laikraš
čius skaitąs ir kaip senai akai 
tąs.

** *
Štai tau ir pirmas dienraš

čiui insmeigtas peilis! P. Pa
parčiui rupi vientik “pirmei- 
viškumas”, o jei tas nenusi
sekti), tai nors aklas partyvis- 
kūmas, iš kurio lietuviai ne 
norima už jokius pinigus iš 
vilkti. Ar-gi tai ne nonsensas 
toksai sumanymas? Pirmasis 
lietuvių dienraštis norima pa 
statyti siauron vagon ir pri
versti tarnauti partijai, bet ne 
visuomenei. Reikalaujant pas 
lietuvius panašios ir ten kito
kių išpažinčių, ilgai dar dien
raščio negalėsime išvysti. Pir
mutinis Amerikoje lietuvių 
dienraštis privalo rupi uties 
visuomenės reikalais, bet ne 
kokios ten partijos svajonė
mis. Dienraštis turi but visa
pusiškas, o tik kaipo toksai 
šiandie turėtų sau atsakantį 
ėmėjų skaitlių. Ir todėl nerei
kia tuščiais žodžiais aušinti 
visuomenės ir aną versti prie 
išpažinties ir tai dar tokios, 
kas priešinasi šių dienų dva
siai. Tik visapusiškas, ty. be- 
partiviškas lietuviškas dien 
raštis Amerikoje tegali turėti 
kuoplačiausiąją sau dirvą.

** *
Vilniškė “Viltis” praneša, 

kad Krokavos lenkų “Žalgi
rio sukaktuvių paminėjimo” 
komitetas prieš savo apvaik- 
ščiojimą išsiuntinėjęs visoms 
Didžiojoj Lietuvoj lietuviš
koms redakcijoms sekantį sa
vo iškilmybėn užprašymą:

“Liepos 15, 16, 17 d. 1910 
m. Lenkų visuomenė minės 
Žalgirio laimėjimo 500 metų 
sukaktuves. Toje iškilmėje 
geistume pasveikinti ir J s, 
brolius lietuvius, kaipo tuos, 
kuriems Žalgirio laimėjimas 
yra taippat kilmingiausias is
torijos atsitikimas.

Tikėdamies, jog, kaipo ai
niai ir paveldėtojai tų, kurie 
susijungę buvo su mųsų bo
čiais penkių šimtų metų tradi
cijomis, mųsų užkvietiman at
silankyti pas mus neatsisaky
site, siunčiame drauge iškil
mių programą, laukdami Ju
mis kuoskaitlingiausiai atsi
lankant.

Su augšta pagarba etc.”'

* *
Didžiosios Lietuvos mųsų 

broliai apsukresni. Jie užuot 
to visko nusiuntė lenkams se
kantį atsakymą lietuviška te
legrama:

“Ačiū už mandagų pakvie
timą. Žalgirio iškilmėse Kro- 
kavoje dalyvauti atsisakome 
del skaudžių dabartinių santi- 
kių su lenkais. Bet geidžiame 
lenkų tautai laimės ir kloties. 
Pasirašė: “Vienybė”, “Drau
gija”, “Viltis”, “Saulė”, Dr. 
R. Šliupas,

Aišku tat, kad lenkams at
sakyta karti tiesa ir už tai 
mųsų tėvynainiams tegu bus 
ačiū.

Kokia iš mokslo
nauda.

Buvo gyveno Cliinuose bog- 
dichanas karalius Czan Zi-O, 
— teminavoja žmonės jo var
dą, kol mųsų tėvynė gyvuos! 
Jam labai rūpėjo mokslas, 
nors pats vos mokėjo skaityti, 
o pasirašyti visados liepdavo 
už save kitiems, kuo labai 
naudojosi jo artimieji manda
rinai.

Bet nieko nežiūrėdamas, jis 
labai buvo užsiėmęs mokslu. 
Vieną sykį Czan-Zi O uždavė 
sau tokį klausimą:

— Kokiems šimtams tas 
mokslas ?
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Iš Žalgirio apvaikščiojimo lietuvių ant Town of Lake, Chicago, Ill. ,Liepos 17 d. š. m. Ant paveikslo matoma D. L. K. Vytautas ir 
6 mergaitės, nešusios parodoje kovos ties Žalgiriu paveikslų.

Paskyrė dieną ir prisakė 
sušaukti visus mokslininkus.

Ties visų universitetų var
tais užbugnavo ir šaukė šauk
liai:

— Ei jus! mokyti žmones, 
galvočiai! Meskite knygas. 
Eikite į sostinę Pekiną p sa
kyti viso pasaulio linksmybei, 
mųsų geriausiam bogdichanui, 
kokia iš mokslo žmonijai nau
da.

Paskirtą dieną, prieš-pat 
bogdichano rumus, ant dide
lės rinkos susiejo daugybė 
augšto mokslo vyrų galvočių 
iš plačios Chinų žemės. Buvo 
čia tokių žilų senelių, kuriuos 
nešte nešė, bet buvo ir jaunų, 
kurie daug senesni išrodė už 
pačius žilus senelius.

Buvo mokslininkų, kurie 
taip augštai savo nosį kėlė, 
kad jų nugarkaulis buvo taip 
įlinkęs, kad ir patį Dievą pa
siekę jie nebūtų galėję nusi
lenkti. Buvo čia ir tokių mok
slo vyrų, kurių nugarkauliai 
nuo sėdėjimo prie knygų visai 
buvo sulužę. Buvo čia moksli
ninkų gausiai apdovanotų už 
savo mokslingumą. Buvo mok
slo vyrų su dviem, trimis, ke
turiais kamuolėliais prie ke
purės, buvo ir povo plunk
snomis apsikaišiusių. Buvo 
mokslininkų žaliais drabu
žiais, buvo ir tokių,kurie gelto
nai dėvėjo. Ir visi buvo su 
akiniais, nėsa žinia, jog aki
niai liudija mokslingumą, jog 
mokslo vyrai visi netoli tema
to...

Kada užtekėjo saulė ir ap
švietė savo skaisčiais spindu
liais visus mokslininkus, jų 
akiniai taip ėmė blizgėti, kad 
ir pats bogdichanas turėjo už
simerkti.

— Kaip jų akįs verda! — 
tarė jis — tartum jie laukia, 
kad jiems pridėtų algos.

Apžiūrėjęs susirinkusius ir 
atradęs visą tvarkoje, bogdi
chanas tarė:

— Nesiliaudami rupinties 
Mųsų vaikų chiniečių laime 
Mes nusprendėme išaiškinti, 
kam rėikia to mokslo. Mok

slas jau senai yra atsiradęs, 
todėl Mes norėtumėm sužino
ti, kam jo reikia. Tai atsi
liepkite stąčįąijy'j^įrdjes, be 
mažiausios gudrybės, nieko 
neslėpdami: kokia iš mokslo 
nauda? Pradėsime tai kad ir 
nuo tavęs! — tarė jis atsikrei
pęs į garsiausią astronom,, — 
aš pats dangaus sūnūs, nuo 
dangaus ir noriu pradėti. Man 
taip geriau patinka. Tavo 
mokslas visų-augščiausias, tu 
ir pradėk!

Astronomas priėjo artyn ir, 
atidavęs priderančią garbę, 
švelniai pasakė:

— Kada nemokytas žmogus 
išeina vakare iš namų, jis, ne
lyginant kiaulė, žiuri tik sau 
po kojų, o jaigu jam ir pasi
taiko žvilgterėti į dangų — 
jam rodosi tik, kad dangus 
lyg raupais išbertas žvaigždė
mis. Visai kas kita mokytas 
astronomas. Jam žvaigždės 
vistiek, kaip žodžiai, ir jis pa 
gal jų skaito iš dangaus, kaip 
ir iš kokios knygos: — kokie 
bus saulės ir mėnesio aptemi 
mai, ar bus tvanas, kaip švies 
saulė, ar labai ar nelabai. Ap
skritai mes atspėjame kas bus 
ateityje.

— Atspėjate kas bus? La 
bai įdomu! — sušuko bogdi
chanas; — tai pasakyk man 
meldžiamas, kas dabar darosi 
Nankine (kitame mieste) šią 
valandą?

— Iškur aš galiu žinoti, kas 
ten darosi! — atsakė, žemai 
nusilenkdamas astronomas.

— Aa! — suriko bogdicha
nas — kas bus, tai jus žinote, 
o kas yra dabar, tai ne.

— Geriau jus žinotumėte, 
kas dabar yra, ne kas bus atei
tyje. Tavo mokslas niekam 
netikęs! Tesakai kitas!

Už astronomo stovėjo gar
siausias istorikas. Sakų, toks 
istorikas, kad žinojęs visų, 
kurie kuomet buvo gyvenę, 
vardus. Jis prieš bogdichaną 
atsiklaupė ir sakė:

— Gerų darbų pavaizęja, vi
sų didžiausiasis valdove, ku

riam lygaus aš nežinau visoje 
Chinų istorijoje! Mano mok
slas neužrustįs tavęs, kaip ma
no draugo mokslas. Mes tyri 
nėjame praeitį. Tyrinėjame ir 
aprašome visas žmonių klai
das ir nuodėmes, jų protą ir 
kvailybę.

— Tavo mokslas naudin
gas vien neišmanėliams! — su
šuko bogdichanas, — kiekvie 
nas kvailys gali be bausmės 
kvailybę daryti. Reikia jam 
tik užminti jųsų mokslas: 
kvailybes ir klaidas — sakys 
jis, — visados esu daręs ir iš
siteisins. Kvailas, niekam ne 
vertas jųsų mokslas! Eik sau 
po šimtų!..

— Tu kuo užsiimi ir kokia 
iš tavo mokslo nauda?

Virpėdamas iš baimės mok
slininkas, kurio paklausė bog- 
dichanas, šiek-tiek nusirami
nęs kalbėjo:

— Mes tyrinėjame ir gvil 
dome klausimą, kaip valstija 
tvarkyti. Kaip reikia valdyti, 
kokie turi būti įstatai, kokios 
teisės pridera mandarinams ir 
kokios prastiems žmonelėms.

— Turi, turi būti! — suriko 
bogdichanas — ar kas nors 
daro taip, kaip turi būti. Ir 
uenoroms, pažinęs jųsų mok
slą, kiekvienas ims lyginti kas 
yra su tuo, kas turi būti, — ir, 
žinia, pasiliks nepasitenkinęs. 
Visų pavojingiausias tavo 
mokslas! Daugiau tu man ir į 
akis nebesirodyk! Eik sau po 
šimtų!..

— O tu ką Mums pasakysi?
Šį klausimą uždavė gydy

tojui.
— Mųsų mokslą, — pasakė 

jis, — visi pripažįsta didžiai 
naudingu. Mes išmokstame 
pažinti žoles ir, kas kam kur 
tinka, iš kurios galima skysti
mas gauti, iš kurios milteliai, 
iš kurios balzamas. Mes ren
kame Šakneles ten-sen ir mo
kiname rinkti tik tokias, ku
rios į žmogų pasineša. Mes 
džioviname briedžio ragus, 
malame juos ir verdame iš jų 
viralą, tirštą, kaip kliją ir

gaivinantį, kaip pavasario o- 
ras, kuris kaip ranka atima 
visas ligas. Žinia, kol žmogus 
sveikas, mųsų mokslas jam ne
reikalingas, bet jaigu jis ne
pasisaugos ir apsirgs — mes 
B tuoj gydome, jam padeda
me.

— Dangaus sunau! tavo tė
tytis turėjo labai gražų sodną, 
kur augo tokios gražios ir to
kios kvepiančios gėlės, jog ne 
tik iš visos apylinkės bitės 
suskrisdavo, bet ir žmonės 
nuo kelių varstų sustodavo 
pakvėpuoti oru, sakydami: 
“turbut šiandien rojaus vartus 
užmiršo uždaryti, kad taip 
gardžiai kvepia.” Vieną sykį 
įėjo į sodną karvė. Pamačiusi, 
kad iš žemės kas auga, ėmė 
gėles ėsti. Pakramtė rožę ir 
numetė, nėsa dūrė į liežuvį, 
nukando leliją, nuskynė reze
tas, leukojus, nukramtė jazmi
ną ir išmetė, sakydama: “Vi
sai nei kokio gardumo! nesu
prantu, kam tie žmonės gėles 
augina.” Mano nuomonė, dan
giškasis sunau, karvė geriau 
butų padarius neklausinėda- 
ma apie tokius dalykus.

Bogdichanas supyko ir pri
sakė nukirsti jam galvą. Bu 
deliai tuoj čia-pat ir nukirto. 
Ir bogdichanas žiūrėdamas į 
Mu Si be galvos užsimąstė. 
Gana ilgai pastovėjęs, ant ga
lo atsiduso ir pasakė:

— Tik vienas gudrus žmo
gus buvo visuose Cliinuose ir 
tas pats dabar numirė.

Parašė V. M. Dorovič.

Didžiamjame New 
Yorke inkurtos Rug- 

1909 m.
Liaudies Mokyklos 

Instatai.
§ 1. Draugijos vardas: 

“Liaudies Mokykla”.
§ 2. Tikslas: Skleidimas 

šviesos ir abelnas kultūros kė 
limas lietuvių tarpe. Šį tikslą 
Dr-ja stengiasi vykinti:

sėjuje

L a) skaitymu sistematiškų 
lekcijų iš įvairių mokslo, dai
lės, visokio meno ir pramotu- 
j os šakų;

b) skaitymu referatų ii ve
dimu viešų diskusijų įvairiuo
se dienos klausimuose, paties 
gyvenimo iškeliamuose;

c) inkurimu pradinio mok
slo kursų suaugusiems ir pri
augantiems;

d) steigimu knygynėlių ir 
viešų skaityklų;

e) organizavimu dramatiškų 
kuopų, dainininkų chorų, ren
gimu spektaklių, koncertų ir 
šiaip jau padoraus pasilink
sminimo vakarų.

II. Liaudies Mokykla savo 
veiklumą tiesia ir į kitas lie
tuvių kolionijas. Ji stengiasi 
visur, kur tik pasiekiama:

a) organizuoti šviesesnįjį 
lietuvių—išeivių gaivalą į tam 
tikrus šviesos platintojų rate
lius, kurie toliau patįs varo 
kultūros darbą toje apylinkėj;

b) apylinkėse, kur dvasiškų 
jėgų stoka, Liaudies Mokykla, 
sulyg savo išsigalėjimo, siun
tinėja iš savęs ar iš kitų arti
mesniųjų vietų prelegentus, 
kalbėtojus, pagaliaus sutaisy
tas viešam skaitymui lekcijas 
ar referatus.

SĄNARIAI.
§ 3. Liaudies Mokyklos są

nariu gali būti be gimties 
skirtumo kiekvienas praeišvie- 
tęs asmuo, sutinkąs su Drau
gijos tikslu ir norįs aktiviškai 
prisidėti prie jos uždavinių 
vykinimo.

§ 4. Kandidatai į sąnarius 
turi būti rekomenduojami 
dviejų L. M-klos narių. Jie 
priimama slaptu balsavimu.

§ 5. Teisės visų sąnarių ly
gios.

§ 6. Kiekvieno sąnario do
riška priedermė prisirengti 
į metus nors viena vieša pa
skaita.

§ 7. Sąnariai ’ moka L- 
M-klos isdan mėnesinių įnašų 
sulyg jos Visuotinųjų Susi
rinkimų nutarimus.

(Tąsa ant 5 puslapio).
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“VESTUVES”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, Ilk
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Liaudės Mokyklos Įstatai.
(Tąsa nuo 4-to puslapio).
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“Ziviązek Katolicki”.

Seinų Vyskupo Anta
no II ingresas.
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Seinų arba Augustavo vy
skupas Antanas I Baranau
skas mirė 1902 m. Vyskupi
jai valdyti kapitulą išrinko 
prelatą Antanavičių, tuomet 
Dv. Kolegijos narį. Peterbur
ge J. S. pr. Ant. buvo lietu
vių tarpe labai populeriškas, 
todėl skyrėsi su juo ašarotom 
akim. Seinų vyskupijai reikė
jo lietuviams palankaus val
dytojo ir jų užtarytojo. Lie
tuviai buvo jau sujudę, susi- 
prasti pradėję, savo teisių ieš
koti ėmę. Atvykę-. Seinus, 
pr. A. daugelyje vietų išlygi
no santykius tarp lietuvių ir 
lenkų; atpainiojo ir tai, ką 
a. a. vyjkupas Baranauskas 
lavo nioko nežiūrinčiu statu
mu buvo gerokai sudraikęs. 
A. a. vys. B ko despotišku
mas, nesiskaitymas su valdo
mosios vyskupijos nuomonė
mis, įvedimas lenkiškų evan
gelijų ir suplikacijų ten, kur 
nei didžiausi lenkintojai jų 
nereikalavo ir neįvedė, neap 
kentimas lietuvių idėjos, pra
sidėjęs nuo 1882 metų,— visa 
tai nebūtų padėję taip pakilti 
seiniškių lietuvių idėjai ir jų 
laikraštijai, kaip tai atsitiko 
pr. Antanavičiui valdant. Gra
žiai pasižymėjęs tuo laiku, 
gražiai bus ir lietuvių istori
joje užrašytas. Tai privalome 
atminti, dabar su juo atsisvei
kindami, atvykus tikrajam vy
skupui J. E. Antanui II Ka
rosui.

Vis dėlto skaitome savo pa
reiga pažymėti, jog garbingos 
savo rolės pr. A. iki galo ne
išlaikė; santykiai su žemesnią
ja kunigija buvo gerokai pra
dėję irti, o su lietuvių spauda 

i ir visai suirę; darbštieji sei
niškiai lietuviai kunigai pate- 

F ko j nemalonę, pradėta jie po 
truputį išstumti. Iš antros pu
sės imta gabenti ir remti gal 
ir labai geri kunigai, bet per- 
uolųs lenkai, kurie Lenkijoje 
butų labai daug verti buvę, 
bet Lietuvoje tesugeba ardy- 
melius daryti. Daug faktų 
pradėjo liudyti, jog pr. A. 
griežtai persimetė lenkų pu
sėn. Kam ir kodėl, nedrįsta
me Čia spėti... Vyskupo atva
žiuojant pradėta nekantriai 
laukti.

Štai pačių lenkų (pavardes 
apleidžiame, bet turime pasi
žymėję) paliudijimas. Atvykę 
į ingresą ir prisiklausę vieti
nių lenkų-kunigų pasakų, ši
taip mums išreiškė savo įspū
džius.

. Kas čia darosi! kas čia da
rosi! Pasigailėk, Viešpate, 
jaunosios kunigų kartos! Ar 
gitai kunigai? Tai šėtonai 
kunigų rūbuose! Draskyti, ką 
amžiai sujungė! Tiesa, ant tų 
šiukšlių spiauja senoji kuni
gija, Let kas iš to, kad vis 
dėlto prišiukšlino Seinus. E- 
jome čia mokslus. Neikados 
nebuvome girdėję, kad Sei
nuose butų lietuvių. Dabar 
štai — į komitetą vyskupui 
sutikti jie užsigeidė kišties. O 
vietiniai lenkai kunigai sako, 

I Seinuose tesą šrši “chiopy i to 
I przyblędy”. Kasžin ar užteks

energijos vyskupui Karosui 
visa tai iš čia išluoti... Du tė
ra išmintingu lietuviu: pr. 
Antanavičius ir pr. Blaževi
čius, ir tuodu drauge su len
kais kunigais kuoneveikiamu 
po laikraščius. Pr. Ant. pa
klaustas, kodėl vištai kentė, 
atsakė: “Bučiau senai iššlavęs, 
tik negalėjau: lietuviai kuni
gai butų mane suėdę” ir tt.

To lenkų kunigų apsisaky- 
mo butume nei nedėję: kam 
to juodo taško reikia ant gar
bingo pr. A. valdymo istori
jos. Bet jis mums reikalin
gas toliau seiniškių santykių

vaizdeliui piešti ir parodyti, 
kas gi čia kaltas: ar “šiuk
šlės”- lietuviai, ar “šluojėjai” 
-lenkai.

Visuotinąjį lenkų ir lietu
vių susirinkimą susitarti apie 
vyskupo priėmimą aprašė 
“Šaltinis” No. 24. Jis parodė 
ir intariamą tame susirinkime 
rolę kun. profesoriaus Vondo 
lovskio, be kurio žinios niekas 
tuo laiku Seinuose nesidarė. 
Lietuviai buvo pašalinti nuo 
vyskupo priėmimo. Anot len
kų, vyskupą turi priimti Sei 
nų miestas. Lietuvių namųsa 
vininkų tesą 6, tai jie, kaipo 
“lietuviai”, negalį turėti jokio 
balso, nei galį lietuviškai pra 
bilti į savo vyskupą. Kitų 
Seinų lietuvių, ne. namų savi
ninkų, nenorėta žiūrėti. Taip 
susidarė skyrium lenkų komi
tetas ir skyrium lietuvių. A- 
budu padavė prašymus į gu 
bernatorių ir abudu gavo lei
dimą. Bet dabar apskrities 
viršininkas atsirado keblarae 
oadėjime — katriem leisti 
bromą taisyti. Jis ėmė versti, 
kad lenkai ir lietuviai bendrai 
pastatytų vieną bromą. 10 
žmonių lietuvių komiteto iš
siuntė tada kun. Staugaitį ir p. 
Petruškevičių tarties su len
kų komitetu. Šisai teisinosi 
neesąs zisuotinojo susirinkimo 
ingaliotas, nes protokole aiš
kiai pasakyta: lenkai rūpinasi 
vyskupą sutikti. Tečiau d-ras 
Urban, pasišnekėjęs su kitais 
komitetininkais, nors peržen
gęs ingaliojimą, nusileido, sta
tydamas išlygas 1) kad ant 
bromo nebūtų lietuviško pa 
rašo, užtai ir komitetas nepa- 
dėsiąs lenkiško (!), ir 2) kad 
visą darbą atliktų vieni len
kai, nesikišant lietuviams, tik 
padedant jiems pinigais. Lie
tuvių pasiuntiniai sutiko ir 
pasiūlijo pusę išlaidų. Pasi
rodžius, kad lenkai jau turį 

, surinkę didžiąją pusę irnepri- 
tenką tik 20 rb., lietuviai bent 
tuos įmokėjo. Rodės, nesuti
kimai tuo ir užsibaigs. Bet po 
kelių dienų lenkų komitetas 
sugrąžino pinigus, pasiteisin
damas, kad visuotinasis lenki 
susirinkimas užsipuolęs ant jo, 
kam peržengęs pirmojo susi
rinkimo nutarimą ir “za 20 rb. 
sprzedali Polskę” (!). Kvietė 
tad tarties su pačiu susirinki
mu. Lietuviai, žinodami len
kų minios įnirtimą, nebepano- 
rėjo eiti į jų būrį ir antrą syk; 
klausyti pažeminimų. Taip 
tad ir paliko lenkų valioje 
bromos taisymą, o patįs sky
rium ėmė ruošties.

Bažnyčios puoštų tečiau at
vyko daugybė lietuvaičių so
diečių su begale pintų vaini
kų. Bet vos tik pasirodė ba
žnyčioje, lenkės sušuko: “Won 
z košciola, vvy poganie, ma- 
rjawici! Jedua wiara — jeden 
język! Tu poganstwa (ne: po- 
ganstwa) niebyio i niebędzie” 
ir tt. Kad katedros klebonas 
kon. Augustaitis nebūtų visų 
išvijęs iš bažnyčios, tikrai bu
tų bobos susimušusios.

Vakarą prieš atvažiuojant 
vyskupui lietuvių minios bu
vo tokios, kaip kad nabastiko 
laidoti, o ne laukiamojo vy
skupo susitikti butų pasiruo
šę. Iš visų lenkų akių tryško 
neapykantos ir keršto spindu
liai. Vos tik peržengs lenkas 
slenkstį, tuoj prasideda keik 
smai ir plūdimai ant lietuvių, 
kaipo kaltininkų. Kuo jie bu
vo kalti, niekas nemokėjo pa
sakyti: taip jiems inkalta bu
vo vietinių lenkų vadų ir ga
las.

16—29 dieną J. Mylista 
Vyskupas atvyko iš Krasno- 
polės, kur buvo nakvojęs. Mi- 
nių-minios suplūdo į Seinus 
iš visos tolimos apylinkės ir 
kuone vienų lietuvių; kur tik 
pasiklausysi — visur lietuvių 
kalbą girdi. Dvasiškių šuva-

žiavo apie 130; iš jų veik vi 
aas šimtas lietuvių, su- kam 
Prapuoleni a ii pr. Styra vičiu- 
mi iš Kauno, o Akademijos 
prof. Grigaičiu iš Peterburgo. 
Jo puiki raudona toga labiau 
stebino minią, neg pats vy 
skupas. Prie bromos Vysku
pą sutiko Seinų lenkų depu
tacija savo prakalba. Seinų 
lietuvių deputacija su rinklia
vų inspektoriumi p. Urbu 
taippat sutiko prakalba, nors 
lenkai ir buvo andai prieši
nęsis.

Kitą kart, vyskupą sutin
kant ir į katedrą vedant, gie
dodavę lenkiškai. Bet šiuo sy
kiu, kad ir lietuviai nepreten
duotų, giedota lotiniškai. 
Taip bent lenkai aimanojo.

Vainikais papuoštoje Kate
droje Suvalkų kanauninkas 
Daukša iš sakyklos paskaitė 
Popežiaus raštus lotiniškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Jo 
Malonybė Vyskupas Antanas 
II prakalbėjo į žmones lenkiš
kai ir tą patį puikiai taisy• 
kliškai atkartojo lietuviškai. 
Atidavus jam pagarbą, kaipo 
jau tikrajam vyskupui, prela
tas Antanavičius, atsistatyda- 
mas nuo vyskupijos valdymo, 
savo ir kapitulos vardu prabi 
lo ne oficijaliue bažnytine lo
tinų, bet lenkų kalba. Atrodė 
*ana keistai: pr. Antanavi
čius gražiai moka lotiniškai. 
Jo Malonybė vyskupas patai
sė jį— atsakydamas lotiniš
kai. J. M. išrodo gana silpnas 
— prieš mišias, ingreso cere
monijas atlikęs, turėjo eiti 
pasilsėtų.

Po mišių J. M. prelato Bla
ževičiaus buste priėmė depu
tacijas. Visų-pirma pasveiki
no
Seinų 
gijos
Daugiau jų draugijų gal ir 
nėra, o iš gilumos vyskupijos 
niekas neatvyko. Lenkų dele 
gacijos atvyko tuščiom ran
kom.

Puikiai išrodė ilga eilė lie 
tuvių deputacijų iš Seinų, Ma
rijampolės ir k. Visos nešėsi 
puikiai papieštus adresus. 
Prakalbėjus draugijų vardu 
Lekėčių mokytojui p. Joku- 
bauskui, o lietuvių mokyklų 
vardu mokytojui Žirniui, vi
sos ūkio, švietimo ir darbinin
kų draugijos paskaitė savo a- 
dresus ir inteikė. Visoms J. 
M. meiliųgai dėkojo, visas lai
mino ir pasisekimo velijo. Ne-

truko nei Marijampolės Ūki 
ninku Draugijos, kuri šiaip 
jau gana smarkiai pešasi su 
“katalikiškąja Žagre”. Malo
nų įspūdį darė nors tame da
lyke katalikų su pirmeiviais 
vienybė.

Ypač gražiai išrodė Seinų 
miesto lietuvių paminklas — 
gražiai papieštas “Geras Pie 
niuo” viršuje, o Seinų katedra 
apačioje adreso. Betc inteikė 
jie puikiai auksu išsiūtą pa
galvėlę su labai dailiais auk 
su išsiūtais l^^iškais pasvei
kinimais. Darbas tikrą garbę 
darąs išpildytojai — p. C. Pe
tronienės mokyklai Kaune.

Paskui sveikino Seinų lie
tuvių laikraščių: “Šaltinio”, 
“Vadovo” ir “Spindulio” var
du redaktorius kun. Staugai
tis ir Vilniaus “Vilties” var-. 
du kun. J. Tumas, taippat iš
girdę prielankumo žodžius.

Skyrium salėje savo Gany
toją pasveikino seminarijos 
klerikai puikia lotinų kalba 
ir giesme “Gratulamur” Nau
jalio kompozicijos. J. M. taip
pat lotiniškai atsakė, kaip kle 
rikams taip ir chorui.

Pietus iškėlė kapitula, pa- 
kviezdama vienus kunigus. 
Atmosfe.a buvo sunki; visi 
jautė, jog čia susirinkta nors 
vienodo pašaukimo, bet nevie
nodos širdies žmonių: lenkų 
ir lietuvių. Skurdu buvo sė
dėti, atminant, kokia maloni, 
liuosa ir džiaugsminga dvasia 
viešpatavo per J. M. Kauno 
Vyskupo Gasparo ingresą ir 
puotą.-,-.

Kapitulos vardu Vyskupą 
pasveikino pr. Antanavičius 
vėl lenkų kalba. Ir vėl gavo 
atsakymą lotinų kalba. Susi 
rinkimas tai pasergėjo ir ne 
mažai stebėjosi iš pr. Antana
vičiaus užsispyrimo vien len
kiškai prakalbas laikyti. J.M. 
vėl lotiniškai sveikino ypačiai 
pr. Antanavičių, kaipo ligi 
šiol nešusį valdymo naštą. 
Taippat lotiniškai sveikino 
dekanus ir klerą.

Kada-
kanas Lindo prabilo lenkiš- 

. kai ir vyskupas jam atsakė 
lenkiškai

Žemaii 
į sk u pi jos 

vusį pro 
vykęs 
stebėtina, ne žemaitiškai, bet 

. lenkiškai. Šiaip jau gražiai ir
■ taktingai kalbėjo. Indomu
■ buvo gerb. kalbėtojo spėjimas,

jog, turbūt, “visi be išimties i 
džiaugiasi, gavę ze krwi i 
košei litwina”. Lietuviai — 
taip, bet lenkai gal butų be
veliję mozūrą gauti, kurs drą
siau šluotų “Seinų šiukšles” 
— lietuvius laikraštininkus. 
Susirinkimas dideliu pagavi
mu pagiedojo ilgiausių metų 
Žemaičių Vyskupijai.

Pr. Antanavičius vėl len
kiškai sveikino apskrities vir
šininką, kurs pabaigoje toastą 
pakėlė už vyskupą rusiškai.

Labai įsišoko senutis lietu
vis Kudirka, dekanas Mozuri- 
joje, lenkiškai pynęs, jog lai
kraščių pranešimai apie “roz- 
lamą” esą melas — esanti pil
na santaika ir tt. Kaip lenkai 
taip ir lietuviai gana š ykščiai 
juokėsi iš to senelio kliedėji
mų.

Prasidėjo lietuvių kalbos. 
Kun. M. Gustaitis nupiešė se 
novės ir dabarties gadynę. 
Džiaugėsi, kad pirmą kartą 
galima drąsiai viešai lietuviš
kai prabilti. Daugelis gal 
mielu noru grįžtų, sako, į se
novę, bet ką veiksi, kad laikas 
visas formas keičia; nabašti- 
kai pasikėlę dabarties nebe
pažintų. Štai iš 9 Seinų vy
skupų sveikiname antrą lietu
vį, štai jau Seinuose kelių lai
kraščių redakcijos. Kalbėtojo 
džiaugsmas buvo pamatuotas, 
nes ir per pirmojo “lietuvio” 
Baranausko ingresą, vos tik 
kanauninkas Staniulis pradė
jo lietuviškai garbinti vysku 
pą už jo darbus litvanologijo
je, tuoj jį vyskupas pertrau 
kė, nenorėdamas klausyti lie 
tuviškai. O lenkiškų plepalų 
klausėsi kantriai, nors dažnai 
buvo tušti ir upe liejosi. Taip, 
kitokių laikų virsta ir senųjų 
nebesugrąžįsi.

Jo Malonybė atsakė lietu
viškai, tuo pačiu sykiu gera 
velydamas ir lietuvių spaudai.

Toliau dar kalbėjo kun. 
Laukaitis “Šaltinio” vardu ir 
kun. Staugaitis — katalikiš
kosios spaudos vardu sveikino 
pirmąjį katal. laikraščio “Ne- 
dėldienio Skaitymo” Redak- 

i torių. Kalba buvo graži.
Gal butų ir daugiau buvę

■ ko indomaus, bet J. M. pasi
darė silpna ir jisai galo nebe

■ laukdamas, išėjo. Veikiai ir 
, pietus pasibaigė.

Daug suvalkiečiai lietuviai 
laukia iš dabartinio savo Ga
nytojo. Reikia tikėti, kad ne- 
užsivils. J. M. Vyskupas An-

tanas II Karosas moka įsigi
linti į dalykų padėjimą. Tii 
tegu žino tikrą visų dalykų 
padėjimą.

Vyskupas Antanas II yra 
gimęs Kauno gub. Ukmergės 
apskrityje Anykščių parapi
joje Vėjeliškio vienasėdyje, 
1858 m. Dabar tad turi vos 
tik 52 metus. Duok Dieve dar 
ilgai gyventi. Mokslus ėjo 
Šiaulių gimnazijoje, Žemaičių 
Seminarijoje Kaune ir Peter
burgo Akademijoje. Gavęs 
Teol. Magistro laipsnį, sugrį
žo Kaunan profesoriautų ir 
sekretoriautų. Tūlą laiką bu
vo Seminarijos rektoriumi; 
1906 m. liko pakeltas į titule- 
rinius Dorylėjos vyskupus ir į 
Žitomieriaus pavyskupius.

Indomus subėgimas aplin
kybių: Seinų vyskupijos sostą 
vienas paskui kitą užima an
tras Antanas, antras anykštie- 
ris, antras lietuvių kalbos pro
fesorius Žemaičių Seminarijo
je. Tikra garbė anykštėnams.

Valio! Gerbiamasis Vysku
pas — plurimos annos!

Iš “Vilties”.

susidedanti iš a) Pirmininko, 
b) Raštininko-Išdininko, c) 
Knygininko ir d) dviejų Lite
ratiškojo Komiteto sąnarių.

§14. Viršiausioji L. M-klos 
įstaiga yra jos narių Visuoti- 
našai Susirinkimas.

§ 15. Visuotinąjį Susirin
kimą sušaukia Valdyba sykį 
į metus, pasibaigus paskaitų 
sezonui, ne vėliau Gegužės 15 
dienos.

§ 16. Pakvietimą Visuoti- 
nan Susirinkiman Valdyba iš
siuntinėja visiems nariams ne- 
vėliaus dviejų savaičių prieš

§ 8. Sąnarys nesilankęs per 
šešis mėnesius į Dr-jos susi
rinkimus ir aktiviškai neprisi- 
dedąs Liaudies Mokyklos kul
tūriškame darbe, skaitoma sa 
vo noru iš Dr jos išstojusiu.

§ 9. Paprastieji L. M-klos 
posėdžiai laikoma sykį į mė
nesį; prisiėjus reikalui sušau
kiama nepaprastasai susirin
kimas.

§ 10. Posėdis skaitoma tei- 
sotas, atvykus | narių.

TURTAS.
§ 11. Liaudies Mokyklos 

turtas susideda: a) iš mėnesi
nių sąnarių įnašų; b) pelno iš 
įvairių Dr jos parengiamų su
sirinkimų, vakarų, spektak
lių, etc.; c) dovanų.

§ 12. Turtas apverčiama: 
samdui butų susirinkimams ir 
vakarams; knygynų steigimui; 
parsisiųzdinimui įvairių lietu
viškų ir svetimomis, sulyg rei
kalo, kalbomis perijodiškų ra
štų skaityklon ir abelnai pri
dengimui visokių išlaidų, ku
rios tik L. M-klos kultūrinia
me darbe pasidaro.

ORGANIZACIJA.
§ 13. Pildomuoju Draugi 

jos organu yra jos Valdyba, 
renkama vieniems metams ir

§ 17. Visuotinasai Susirin
kimas:

a) išklauso Draugijos Pir
mininko pranešimo apie L. 
M klos veiklumą prabėgusiais 
metais;

b) nuskiria revizijos Komi- 
sij i peržiūrėjimui Draugijos 
turto;

c) perkrato Valdybos ir 
Komisijų veikimus;

d) peržiūri ir patvirtina 
Dr-jo8 inplaukų ir išlaidų a- 
pyskaitą už prabėgusiuosius 
metus;

e) perrenka Dr-jos Valdy
bą sekamiems metams;

f) nubraižo Liaudies Mo
kyklos darbų projektą seka
miems metams.

§ 18. Visuotinojo Susirin
kimo nutarimai atliekama 
slaptu balsavimu.

§ 19. Visuotinojo Susirin
kimo posėdžiai teisoti daly
vaujant juose vienam trečda
liui visų Dr jos naiių - išski
riant tarimuose apie Draugi
jos likvidaciją (§ 21).

§ 20. Šie įstatai gali būti, 
sulyg reikalo, Visuotinųjų 
Susirinkimų taisomi ir papil
domi, neliečiant vienok pačių 
L. M klos pagrindų, apskelb
tų jos Tiksluose (§ 2, 1, II).

§ 21. Draugiją gali uždeng
ti tik Visuotinasai Susirinki
mas dalyvaujant jame ne ma
žiau dviejų trečdalių visų 
Dr-jos narių ir tinkant ant to 
nemažiaus dviem trečdaliam 
visų Visuot. S me dalyvaujan
čiųjų.

§ 22. Įvykus Liaudies Mo
kyklos reikalų likvidavimui, 
visas jos turtas turi but pave
stas Lietuvių Mokslo Draugi
jai Vilniuje.

Miškų gaisrai vakarinėj 
valstybės Montana dalyj su 
visu smarkumu siaučia ir api
ma vih didesnius miškų plotus.
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F. Bernatowicz

Pajauta
Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.

Istoriškas Romanas 
Išguldė Jonas Montvila.

(Tąsa), 
žmogui, kuris prapuldė mus visus, ir kasžin dar kokių 
nelaimių bus priežastimi!

— Pačios sau kaltos — atsakė aštriai Alena. — 
Kaip gilima buvo ant tiek užsimiršti? Gero gimimo ir 
gerai išauklėta mergina, kad susineš'ų su vyru, su kū
rėju, kurį šventinyčia ant visados atskyrė nuo pasaulio! 
Tiktai nesuprantu, ka:p tokis žmogus galėtų patraukti, 
nesakau jau Krivių krivaičio dukterį, bet prasčiausią 
merginą? Mano mergele, galima pamislyti, kad gerai 
žinojai jo padėjimą; pasakyk nors, ar jisai tave mylėjo?

— Ką-gi ant to galėčiau atsakyti? — kalbėjo 
užraudus nuleis lama akis — ar reikia, kad savo nelai
mėj ir apie tai abejočiau ? Mųsų kaltės ir klaidos randa 
si ne mumyse, bet skirtume tikėjimo; aš vienok jam no 
riai atleidžiu; kas jis nebūtų, gailiuosi jo, nes jisai vis
ką, ką darė, mintijo, kad daro kogeriausia.

— Klysti! — pertraukė Alena. — Jis tave vilio 
jo, žinodamas, kad vilioja; jis tave niekad nemylėjo, ji
sai negalėjo mylėti.

— O ne — tvirtai tarė mergina — jo širdis dėl 
manęs buvo jautri. Kai jo jausmai nebūtų tikri, butų 
apleidęs mus, nepasakęs kuomi esąs; bet jo širdis nega
lėjo perkęsti vyliaus. Matau dar jo susijudinimą, matau 
nykstančius ant lupų žodžius, kuria s bijojosi mane iš- 
gązdinti, o nors baisų smūgį uždavė mano tėvui savo 
prisipažinimu, aš vis matau tą, kad jis mylėjo mumis ir 
godojo.

— Išties, turėjo labai gailėtis, vienok pametė — 
išjuokiau č'ai.

— Tiktai piktas žmogus negili pasišvęsti dėl tė
vynės — atsakė Pajauta.

— Ypač j iigu toje tėvynėje randasi gražybė, 
dėlei kurios naujas karžygis turėjo liesą sudrevinti ga
lingos tautos tikybą.

— O ponia, kaip skaudžiai draskai man širdį! — 
sušuko Pajauta. — Yra tat kita, dėl kurios nesibijojo 
užtraukti ant mųsų nelaimę ? Jaigu jau mus visai ap
leido, tegul nors tas piktas, kurį mums padarė, išeina 
jam ant laimės.

— Džiaugkis, nelaiminga! džiaugkis, nes tau at
keršyta!— jautriai ją apglėbdama kalbėjo Alena. — 
Veltui jis ten nuvažiavo; ta, kurią jisai mylėjo yra pa 
skirta jau kitam. Žinok, kad manyje turi draugę nelai 
mes! Taip yra^kadaisia jisai man taipgi buvo mielas. 
Mų<ų tėvai jau rengė mųsų surišimą; nedėkiugis, aplei
do mane dėl tos pačios, dėl kurios pametė tave.

— Gailiuosi jų«ų — tarė stebėdamosi Pajauta,
— bet ką pražuvę jų->ų viltys gali turėti su mųsų nelai
me? Jisai tiktai iš aplinkybių, iš noro suvilto mano tė 
vo liko mano sužiedotiniu; aš paliuosuoju jį nuo duoto 
žodžio ir veliju, kad užmirštų apie mus ant visados.

— Nekalbėkime daugiau apie tai — tarė Alena,
— mųsų nuomonės ne kados tame nesutiks. Pasakykie 
velyt, kokiu budu likai atskirta nuo tėvo?

— Į kelias savaites po išvažiavimo Jagailo Len 
kijon, tėvas su manim nusidavė į Lietuvos gilumą ap
žiūrėti nekurias vietas. Visur atralo naujas nusiminimo 
priežastis. Buvome tuomi ant Nemuno krantų, kada iš
girdome apie įsiskverbimą Lietuvon kryžiokų, kurie 
taip taiga apėmė Nemuno kraštus, kad męs vos spėjo
me ištrukti. Mano tėvas senai susidraugivęs su kuni 
gaikščiu Danielium, ir jo namą skaitė geriausia slėpyne. 
Ir iš.ikro radome jame viską, ką tik gali suteikti nelai
mingiems atviriausias svetingumas. Teisingai, iš to at
žvilgio turiu stebėtis jo gerai širdžiai, tuomi labiau, kad 
praeitėj męs jį gal užgavome. Kunigaikštis, užimtas 
daug au medžioklėmis nei kar.škais reikalais, apart to 
netikintis į jokius pavojus, nepai-ė mųsų patarimo ap
ginkluoti rumus. Vieną dieną, kada didžiuma dvarėnų 
buvo užimta medžiokle, užpuolė kryžiokai. Nepamenu 
gerai, kur tuomet buvau, bet kad atsipeikėjau, pasiju 
tau ant arklio kryžioko rankose. Pirmiausia pamislijau 
apie tėvą ir pradėjau verkti; šiek tiek nurimau išgirdus 
balsą savo draugės, kuri, būdama ant arklio prie kito 
kryžioko, tikrino mane, kad priešas, ieškodamas tiktai 
pelno, nesigriebė nei ginklą. Prašvito mums viltis, ka
da pamatėme Danielių vejantis mus, kur s buvo ta p 
prisiartinęs, kad aiškiai girdėjome brangią užmokesnį, 
kurį siūlė už sugrąžinimą manęs, bet jo balsas neužilgo 
visai išnyko. Negaliu apsakyti, kaip baisiame buvau 
padėjime, ramino mane tiktai toji gera moteriškė, kuri 
niekad manęs neapleido. Kryžiokas, girdėjęs siulijimą 
už mane brangius išpirkimo, apsiėjo su manim labai ge-_ 
rai. Ketvirtą dieną drauge su kitais pristatė mane čionai, 
kur gavau laimę sutikti jumis.

Alena užtikrinėjo Pajautą apie savo prielanku 
mą. Norints tas jos prie Traidėno prisirisimas galėjo 
sukelti tiktai užvydėjimą lenkės, bet tas atvirumas ir 
nuolankumas lietuvaitės sukėlė šiokį tokį gailingumą ir, 
ramindama ją laimingesne ateite, užtikrinėjo, kad po jos 
globa neturi nieko bijotis.

Taip sudrutinta Pajauta stengėsi kaip galėdama 
įtikti Alenai ir parodyti jai savo dėkingumą. Kuntoras 
-gi, nepavydamas nei savo priderysčių kaipo vado, vi
sokiais budais stengėsi jatikti Pajautai ir patraukti ap
linkinių lietuvių širdis. Karumenei savo iš lavė prisa
kymus apsieiti koger.ausia su šalies gyventojais. Gau

šiai apdovanodamas paliuosuodavo savo suimtinius; kė
lė puikias puotas ir jose vaišino sukviestus kaimynus; 
lankė dievotas lietuvių žaisles, lenkėsi net prieš jų die 1 
vus; žodžiu, darė vieką, kas tik galėjo duoti suprasti 
žmonėms, kad tik jis vienas galėtų užimti vietą kuni
gaikščio, kuris juos apleido. Tokis jo pasielgimas pra
dėjo patraukti nekur’ų lietuvių širdis. Daugelio didžiū
nų balsus turėjo jau už save; visi jame matė išgelbėtoją 
tikybos, ant kurios pakėlė ranką nedėkinga Gedimino 
giminė, ir jau kone visi mintijo, kad Pajautos meilė pa
darys jį vienu didžiausių dievų garbintoju ir užlaikyto- 
ju Lietuvos teisių.

Bet visas tas saldžias svajones naikino Lietuvos 
pilįs: Vilnius, Trakai, Gardinas, Lida ir daugybė kitų. 
Amilonas žinojo kuntoro mierius; matė, kaip jis moka 
apmuilint žmonėms akis; kas aršiausia, patėmijo, kad 
jau ir nekurios pilįs pradeda būti prielankiomis kryžio 
kui; nenorėjo tat erzinti jo puikybės, nudavė prielanku
mą jo sumanymams, bet visokiais budais stengėsi pra
tęsti viešą su juomi susijungimą, tikėdamasis neužilgo 
sulaukti Jagailo sugrįžimo. Kuntoras, užimtas vien 
meiliniraosi prie Paj tūtos, nesuprato jo minties.

Perėjo jau kelios savaitės nuo atgabenimo Pa
jautos į bokštą, bet kuntoras dar nematė nuo jos jokio 
prielankumo. Liudnumu ir ašaromis atsakydavo ant vi
sų jo meilumų. Alena taip gi žinojo kuntoro mierius. 
Pykino tas kryžioko skverbimasis į vietą busiančio jos 
karaliaus, bet dar labiau erzino ją prisirišimas prie Pa
jautos vado, kuris, paniekinęs jos patogumus, visus sa
vo jausmus viešai atidavė stabmeldei. Pradėjo tat išra 
dinėti įvairias priežastis, kad tik nedaleisti kuntorą ma
tytis su jija; kuntoras tat dar labiau užsidegė meile. 
Pagalios Alena, matydama, kad kuntoro prie savęs ne
patrauks, visą piktumą išliejo ant Pajautos, išreikšda
ma, kad negali nenužemindama savęs ilgiaus laikyti 
merginos, su kuria taip artimus susinešimus turi pasi
šventęs vienuolynan jaunikaitis.

Gailiai verkė nelaiminga mergina. Kaip galėda
ma ramino ją Tėvunienė, pasakodama, buk kunigaikš
tis Danielius su tėvu neužilgo j i išvaduos, arba, kad 
gaus progą kaip nors dasigauti Vilniun, bet tas mažai 
ką gelbėjo.

V.si tie kuntoro pasielgimai labai nepatiko Mil- 
borgo preorui. Nelaikė jis už blogą gerą apsiejimą su 
žmonėmis, bet jautė, kad tas gerumas paeina ne iš mie- 
laširdingumo Sundsteino, ir nekartą kaltino jį už tai, 
kad neužpuldinėja ant pilių. Labiausia gi jį pykino 
perdidelis jo prisii išimas prie Pajautos, prie kurios kun 
toras perleisdavo net maldai pašvęstas valandas. Jau 
net ir kareiviai padėjo garsiai kalbėti apie jo meilę prie 
gražios stabmeldės. Mokėjo vienok kuntoras pasiteisin 
ti iš visų savo pasielgimų ir perkalbėti preorą, kad ne 
rašytų mistrui apie jį jokių skundų.

XXXV
ŽINGEIDŽIOS NAUIENOS.

Kurs pasaulio kampas, gul’ taip tamsiam šešėlyj, 
Kad negirdėtų jos garbingo vardo?

Trembecki.

Tokiame stovyje buvo dalykai, kada kartą kun
toras, užprašytas pas Habdanką vakarieniauti, gavo ži
nią, kad grįžtantis iš Krokavos mistro pasiuntinys pra 
šo permainymo arklių. Kuntoras tuojaus liepė jį atves
ti. Habdankas su dukterim, pora kryžiokų, Pajauta ir 
keli lietuviai didžiūnai buvo užimti pribuvimu pasiun
tinio. Pribuvęs pasiuntinys pasveikino kuntorą ir ati
džiai apsižvalgė aplinkui. Buvo tai neva puikus muzi 
kantas, kurį mistras išsiuntė Krokąvon išiiiti, ant kiek 
lenkai yra prielankus susijungimui su Lietuva. Kunto
ras pažino muzikantą ir, liepęs paduoti jam taurę vyno, 
klausė apie nauienas.

— Ar galiu kalbėti? — užklausė pas’untinys.
— Gali kalbėti viską, kas mums valia žinoti — 

atsakė kuntoras. — Juk muzikantas, žinai gaidas ir kur 
kokia dainuška tinka. Apart to dar mudu matysimės.

— Nauienos yra visokios — atsakė pasiuntinys, 
— liūdnos ir linksmos, kaip paprasta vestuvėse, kur 
ne tas veda, kuris yra mylimas. Kas ten darėsi pir- 
miaus, tas mane neapeina. Pribuvau į Krokavą į kelias 
dienas po išleidimo pasiuntinių į Vilnių užprašyti Ja- 
gailą ant sosto. Žmonės labai džiaugėsi iš to išrinkimo, 
bet ne karalienė, tuomi labiau, kad rūmuose nuolat gy
veno Rikužų kunigaikštis Vilhelmas. Mandagus tai 
viešpats, visados gerai man mokėdavo už serenadas, ku 
rias grežiau vakarais po karalienės langui. B tvo už
gavėnes, Krokava pilna didžiūnų, pinigų skambėjimas 
linksmai atsimušė į ausis. Ponai kėlė puotas, aš jiems 
griežinį. Vilhelmo puotos buvo kopuikiausios. Nema
loniai žiurėjo ant to Dobieslavas, Krokavos kaštelionas, 
kurs užsispyrė Vilhelmą išvaryti iš rūmų. Surinkęs tat 
tarybon panašius sau lenkus, nuėjo su jais pas karalie
nę ir vaide visos tautos pradėjo perstatinėti, kad jei ji 
yra paskirta Lietuvos kunigaikščiui, kuris neužilgo tu
ri pribūti, pr dera pranerti Vilhelmui, kad giįštų 
į savo šalį. Karalienė su nuosteba klausė tos kalbos,’ 
o pabaigus, tarė, kad j) patėmijimus priima už priro
dymą piielankumo; bet pridūrė dar, kad, jaigu kas- 
nors išdrįstų užsiminti apie tai kunigaikščiui, labai ją 
užgautų.

— Pirmiausia, nepatinka man — kalbėjo ji — 
tas atsišaukimas varde tautos, nes žemina sostą. Kas gi 
man, Lenkijos sosto valdytojai, galėtų uždrausti atiduo 
ti ranką kunigaikščiui Vilhelmui, kad šiandie norėčiau 
padaryti jį savo vyru ir Lenkijos karaliumi?

— Šviesiausia karaliene! — tarė nulenkdamas 
galvą senukas — buk valia tavo! Jei perdrąsiai pakė
liau balsą, t^gul jus gerumas atle:s mano atvirumui.

— Ji į a lidina jųsų pagodonę — jaut-iai tarė 
karalienė. — Pasakykite tat visiems tiems, kurie pik- 

(Toliaus bus).

Br. Vargšas.

JONO ŠIRDIS
Drama 5-se veikmėse.

(Tąsa).
Vincas. Kas tau rupi?...
Laurukas. (Su ašaromis) Eina

me į vidų... Ji taip labai serga; tik... 
tik dūsauja... Einame... (Veda Vincą).

Vincas. (Sau). Ką aš ten veiksiu 
įėjęs?... Ką?...

Laurukas. Vincai nemušk dau
giau manęs, tik einam į vidų... Agnė se
nai tavęs laukia...

Vincas. (E'na). Eisiu nuodinties 
tuo paveikslu... (E damas). Tu davei pi
nigų motinai. Einame... (Vincas ir Lau
rukas išeina).

VI
Įeina Jonas.

Jonas. (Vienas atsargiai 
ant scenos), čia, čia ji vargsta. .. 
jau serga... Aš už tave vargau, aš už ta
ve kentėjau, aš už tave tiek aš irų išliejau, 
dabar tu pasiraityk; pasiraityk prie mano 
akių. (Eina prie lango). Ir Laurukas ir 
Spirgeviče č a... Sunkios mano rankos 
neištruksite iš jų... Agnute, tu sergi? 
E kš, čia, aš tau padėsiu aš tave išgelbėsiu, 
aš tave priglausiu prie savo susopėjusios 
krutinės, ir tu busi sveika iras..- busiu 
laimingu... O kaip aš tada bučiau lai
mingu; laimingiausiu -žmogumi!... Nuo 
tos dienos kada aš čia pargrįžau ir kada 
Vincas mane sumušo prie tavo akių, aš 
nešioju su savimi šitą mažą... mažutėlę 
bon kūtę... nešioju savo mirtį su savimi 
ir dibar aš jos laukiu, laukiu drauge savo 
laimės... Kada mirtis priglaus mane prie 
savo šaltų kaulų,’ kada ji apkabins savo 
baisiom šaltom rankom, tada, tik tada aš 
pasilsėsiu, tada tik aš atrasiu senai ieško
mą ramumą. Nieks dar jautriai, nuo šir
dies manęs neapkabino, nieks, kaip ilgai 
gyvenu, mane nepriglaudė; matyt toks 
mano likimas... (apsidairęs, bepietiškai) 
Agnute, Agnute, ar girdi mano sielos de 
javimus?... Ar tu girdi, kaip aš labai 
nenčiu?.. (ironiškai). Ir tu dejuoji, ir tu 
kenti, ir tu drauge su manimi raitaisi!... 
O, aš laimingas, kad su tavim kenčiu...

(Įeina Liurukas).
VII

Laurukas. (Įeina raudodamas) 
Oi, oi, oi jau numirė mano jauna šeirni 
ninkė... Prieš mirsiant ir mane pabučia 
vo...

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 aut šio antrašo:

KAZ. KUCZ1NSKAS,
1681 toiiigta SI, Bta-ta, Pi.
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Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszn:

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

M 
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Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną, 1 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabro ir Auksu. Rel- j 

kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengslhiBsI klek- į 
vieną užganėdinti. Teipogt užlaikome gyvas kvletkas.

1718 W. 47-thSt. CHICAGO,UI į

GrEORGrE hazard
PLUMBERIS

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

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

a VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
r--—Gerousiu armonikų, skripku, kiernetu, triubu, koncertina irdau- 

gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausio dziegoreliu, SU 
lenciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ms- VA

■?. Bzinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istcriEžAuir K M
maldaknygių, visokiu gražiu popieru (Iri raszymo gromatu tuzinas E ||| 
25c., 5 tuz. už §1.00. Atsiirk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ai- » 
turo3i No.3 katalor-ą ru 450 paveikslu ir 1 000 visokiu naudint-u dal- ■ M 

Ifog-ISSSs-gqrv ktu. Asz rvarsntuojn kad mano tavoms pirmos kllasos o prekes pi- K B 
gesnes kali kitur. Orderins Iszslunczlu greitai in visus Amerikos, 
Kanados ir Auęlijos krasztns. Krleczln visus aflankit su visokiais

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICII, Dep.K. 112 GRAND ST. unoou,nr*T-
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Jonas. Lauruk, artu matei Agnę?! 
Laurukas. O, tu, žaltys!
Jonas. Ar matei, Agnę? Sakyk?
Laurukas. E±k ir tu dabar pa- 

sidžiaug.i...
Jonas. Kas yra ? Ko raudi ?..
Laurukas. (Ramdomas). Jau už

merkė akis...
Jonas. Mirė?! Ar Agnutė mirė?!
Laurukas. Tai gi nešu ant pad 

dzvanų... Žaltys tu, žaltys... (Laurukas

VIII
Jonas. (Vienas). Pajudinkit var 

pus drauge ir uz mane. Ir mane paguldy 
kit į tą pačią duobę šalimais grabo Agnu- 
tės, kad aš bučia arti jos... Daugiau ne 
turiu dėl ko gyventi... (Išgeria nuodus)

(Greitai Įbėga Ji.zė ir griebia už bon- 
kūtės, bet ji jau tuščia).

Juzė. Ką darai Jonai? Ar tu nebe
turi dėl ko gyvemi ?

Jonas. (Lėmęs duoda visus pini 
gus Juze ). JLh.ugiau nieko prie... manęs 
neliko... Šia priimk nuo manęs... tik 
vienas žmogus mane m) Įėjo, t.k vienam 
aš dar reika ingas!..

J ų z ji- Kam tu išgėrei ?...
<" J o n a s. Nebetur.u ką mylėti... 

n'ębeturiu kam keršyti... Oi... širdį man 
degina!. . (Drasko nuo kiūtinės maršti 
nįįu-). Jus Visi 1 imingi, jus visi mylėjot.. 
tik niekur nerado laimės Jono širdie... 
(Ėuola ant rankų Juzės, ši paguldo jį am 
žemės).

(Už scenos girdžiasi varpai).

Petronė. (Įeina raudo lama) Vie 
nulinė mano dukreie akis užmerkė. Oi, tu 
Jonai, Jonai beširdi tu...

. X
Juzė, Jonas gu’.i, Petronė, Spirgeviče 

ir Vincas.
Spirgeviče. Neraudok Petro

nė, aš senai spėjau, kad taip bus...
; Petronė. (Pro a aras). Oi tu 

vienturtėje mano, vienturtėje...

JONAS MAŽE1K0
Pirnnau-dae agentas ir notarijuszae 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba fanna, 
tai męs pankolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canal port Av., Tel. Canal R83

TRADE Mąf/k

Pamislyk Gerai
visi gorimai turinti mųsų Trade 

mųsų
kad visi gėrimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bmdvkit 
r , “ ■ _ " ’ ‘ " 
rielką. Mikų geriausios arielkos.

IZ1D0R KOHN & CO.
išdirbeja

3829 State St. Chicago, Ill.
Phono Douglas 3?9()

Ranger Spring Straight Kentucky A-

Im. 23 MstEii 
Sihblio kiHtlii
Vyriškas arbs mo
teriškas laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
lazmaiginti, gerai 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurietu- 
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųliii- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrooOlį ku k- 
vienam C O. D už 8\75 ir expreso kaš
tu* dol peržiūrėjimo. Jei nepat ks, nemo
kėk nei cemo. Už jį kitur mokėtum S-35 
I4k paauksuotas lenciugOiis dovanai 
prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bld);., Chicago, III.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV.
— tszdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
1601 W 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.
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ISZ SENO KRAJAUS Z

Gydo labai pasekmingai visokias U- Z 
gaš chroniszkas vyriszkas ir moterį- 
szkas kurios yra uszsiseneje Jaigo UM 
kiti jums nopagelbejo, atsilankyki!
pas mane. NM
EOZAMINAVOJA riKMU KARTU DTIA1 Z 
1727 18ta gat. tarpe Paulina Ir Wo»4 3 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nno! J 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedalio- Z 
mis: 10 iki 2 P.M. 3

Tel. Canal 8263. <

/AAAAAAAAI,

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką rusiszką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeport©. Me
no pirtis buna ketvergais del motetą o 
petnycziom ir subatomis del vyrų.Taip
gi užlaikau pulkų salinus su visokiai! 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi
lankys bus sz>rdin/ai priimtas.

£318 SO MORGAN M

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nak vines. Pakelei vingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
i duosime ab-akanczlą vie'ą pailsiu ir pi- 
tarnavimą v šoriuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Godotini draugai!
Kauno redybos ir visi pažĮ-tami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu aU
Šliaukyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S Daisied Sir.

Tyriau

Aleksai

J. K. C

Admir
Jut
Juost

Juor

P. 
44U8 

Joną!

įpyinlnlu 
nutuko.

Keista’o 
Dr ste No 
Ragpiuczlo 
prie mąeą s 
n badas de 
per mq«ą i 
kiaušiai yri 
Tinki pinig 
libo.

eutuitėle mano, vienturtėje...
Vincas. (Pamato gulintį Joną). 

Jonas! C a Jonas gu i...
J u z ė. Jus jį nužudei! Jus suėdėt 

širdį Jono!..
P e t r o n ė. Plaka mus Visagalis už 

odėmes.
Spirgeviče. Aš senai spėjau, 

kad taip su Jonu atsitiks.
GALAS.

NAUJASGYVASTES BiTTER TONIC
TOTONOL

Geriausias gerymaa nuo visokių ilgų 
kaip tai: del Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konstipaeljos, Billausness ir 1.1.

TOTONOL DRUG CO.
22 nd Ir Sacramento Ave Chicago. Ill

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras kišeniniu.

Su paveikslais, naudingais patarimai! 
ir daugybe receptų nuo visokių ligą, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 dol. T| 
knygą gali gauti dovanai užskandi
mas "Kataliką” ant metų mnkedamu 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M. PALTANAV'.CZE
51 Millbury St Woicester Mm*

Dr-ste Sz 
aro meaeni 
i Rugpiuc. 
popiną, Si 
nOje, prie 41 
ui sąnaris 
daug teikal 
SpTukhZCZlI

Pau

The S ta r.Ci gar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Plrmntinie Činarų dirbėjas Ir pardavė
jas Chicago ir apielinkej Pardnoda lie 
tuviazkne cigaras Vut^ ir Gedimino. 
298 E. 14 th 8t. Chicago lieigūts, 111.

A. COHEN,
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DR BUŽIO 
Jeigu norite pirkti ką nors anttiemo* 

ir szvenczlų, eikite pas A COHEN Te
nai rasite visokių drabužių del vyrų, 
moterų ir vaikų. Turime daugybę viio- 
kių puikių czeverykų. Mus czianiosl*' 
bai žetnoa. Męs kalbame lietnvinzke’ 
1334 Jefferson St • Oriojo, 1

Drwgyait
1 Nedraugai 

i Rogpiun 
po pietą, J.
•ten įve., i 
piram 
ikaitliiglan

Į kalta, nesti
ryti, ar van

Į daryti. Ii
utvinzmi



Administracija Liet. Teat. 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

Ml - 33rd. 8t.
Btan. Stcnevicze, Vlce-prez.

3206 Auburn Ave.
Martina* Z. Kadzievskis Sekr. Prot. 

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

8839 Auburn Ave Chicago, 711.
J. M. Tananevlcze Kasierius 

8244 So. Morgan St.
BEŽISZIERIUS TEATRU 
Martinas Z. Kadzlevskis

3244 So. Morgan St.

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

Jnoz. Klimas, PinneOdis 
4527 Marshfield Ave. 

Mot. Randis, Pagelbininkas
4608 So. Wood St.

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

Jirgis Brazauckas. Fin. rast
4551 Hermitage Ave. 

Kazimieras Stulga, kasierius
4513 So. Wood St.

Administracija D. L. K 
Vytauto Politiško Kliubo 

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aeeviczius Vlce-Prez. 
58 Sheridan St.

Sylvestras Pileckis Sekr. Prot.
i 462 E. South St.
I Kazim. Knczinskas. Sekr. Finansų 
j 180 N. Washington St.

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

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

| 662 Northampton St.
im. BrrzdaitissGlabejas Kasos, 

480 Stanton SU
Juozas Grimalla Maršalka 

31 Tonnary St.

į Administracija Dr-stės 
Lietuvos Sūnų No. 1

ANT TOWN OF LAKE.
I Stan. Anuczauskis, prez.
j 4559 S. Hermitage Ave
J Juozapas Klimas, vice-prez.
I 4527 S. Marshfield ave.
I Juoz, Žalandauskasprotokolų raszt.
I 4513 Hermitage Ave.
| St. Vaite*airis, rast. fin.
I 4504 S. Paulina st.
( Antanas'B. Žemaitis, kasierius.
f 4731 So. Wood SU

Pranešimas.
Visiems lietuviams esant dar jau

niems, kas nori prigulėti prie paszelpi- 
nes draugijos, tai dabar yra geriausia 
proga prisiraszyti prie Draugystes Pa
laimintos Lietuvos, dėlto kad dabar yra 
numažinta mokestis pristojantiems, 
per pusę metų bus priimami už vienų 
dolerį iki iO metų sennmo, teipgi prii
mami ir senesni už auksztesnį įstojimo 
mokestį, priimamas kožnas by tik Lie
tuvis, nežiūrint ant jo tikybos. Virsz- 
mineta dr-sto uždėta 12 d. Rugpiuczio 
1906 m., narių turi iki trijų szimtų, stp- 
vi ant gerų pamatų, ir gražioj tvarkoj. 
Taigi velijama prigulėti kožnam Lietu
viui, ligoj ar nelaimėj busi aprūpintas 
ir suszelptas. Susirinkimai atsibuna 
pradžioj menesio, antram sekmadienij, 
laikoma pas Jurgį Czarnauską. 1900 So. 
Union St., 1-mą vai. po , ietų.

Su godone
Edw. Czapulis, pirmin. 
Anicetas Linkus, raszt.

918 W. 32ud St., Chicago.

Ketvirtas Linksmus Meti
nis Piknikas!

Parengtas Dr-tOs 8zv. P. M. Ražancze- 
vos Panų ir Moterų, NedOlioj, 14 Rug
piuczio (Aug.), 1910 m. Bergmann’s 
Gro> e, Riverside, 111 Pradžia 9 valandų 
isz ryto. Inžanga 25c. porai. Inžanga 
vienai merginai 15c. Užpraszom visus 
lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlinglau- 
siai atsilankyti ant mųsų Ketvirto Link
smiausio Metinio Pikniko, kur kiekvie
nas galės link-mai laikų praleisti ir prie 
puikios muzikes smagiai pasiszokti. 
Teipgi męs kiekvienų atsilankiusį pri
žadame kuogerlausiai užganėdinti.

Su godone, KOMU ETAS.
PASARGA: Važiuodami imkite 22ros 

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

Pirmas Didelis Piknikas! 
parengtas Lietuvių Krisuczių Kliubo 
savitarpines paszelpos, Nedelioj, 21 d. 
Rugpiuczio (August), 1910, Schuths dar
že, Riverside, Ill. Prasidės 9 vai. ryte 
ir trauksis iki vėlybam vak. Inžanga 
25c porai Bus tai vienas isz puikiau
siu piknikų, nes bus pirmutinis ir pa
rengiąs vienatines kriauezių dr tCs. Jog 
žinote k«d kriaueziai niekad niekų pra-
etai nedaro. Taigi kviecziame visus Jie 
tuvius ir lietuvaites atsilankyti koskait- 
lingiausiai, nes bus labai linksma diena. 
Lietuviszki muzikantai griesz puikiau
sius lietuvit-zkus ezokius. bus visokių 
skanių gCrymų ir užkandų ir kvepen- 
czių lietuviszkų cigarų. Didelis daržas, 
pilnas žalių medžių po kurių pavesiu ga
lėsite pasilsėti. Uzkvieczia visus

KOMITETAS.

Paieszkau Agotos Kilkienes, naszles, 
su 3 vaikais, du metu atgal gyveno 
Brookline, N. J., 69 North St. Meldžiu 
atsiszaukti arba duoti žinių ant adreso: 

Vincas Murauckas
23 High Street

Nashua, N. H.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo Duonkepe labai geroje 

lietuvių apgyventoje vietoje, netoli lie- 
tuviszkos bažnyczios. Savininkas isz- 
važiuoja ant farmų. Atsiszaukit į ‘Ka
taliko” redakcijų: 8244 S. Morgan St.

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

J. M.T^NANEVICZE,
324 4 So. Morgan St.

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. Atsiszaukit į “Katali
ko” Red. 3244 S. Morgan St.

Medinis namelis ant pardavimo szto- 
ras isz fronto ir 4 pagyvenimui rūmai 
ant 8010 3 hroop st. Locnininkas nori 
apleist Chicago, kaina S.650.00. Locni
ninkas vadinas, John J. Coughlan. (82)

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

2945 Throop St.

Parsiduoda geras medinis ant dviejų 
pagyvenimų namas už puę prekę po 
numerių 1411 S. 49 ave., norintieji gali 
atsiszaukti po antraszu:

Konst. Mikolaitis, (33
1345 — 49 ave. Grant Works, 111.

Cicero, Ill.

Pigiai ant pardavimo ant 2 lubų me
dinis namas, muriuis fundamentas 6729 
Oakley Ave., netoli Szv. Kazimiero Vie
nuolyno ant 67 tos ir Rockwell gat.

2 lotai ant 68tos ir Artesian Ave. 
$425.00.

4 ruimų namas ant--67 Bnlvardo ir 
Claremont Ave.. pigiai už §1550.oo.

Floersch
(.12) 6729 Oakley Ave.

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

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

Ant pardavimo namas ir lotas Lietu
vių apgyventoje vietoje netoli Grant

Kllubas Lietuvos K. Mindauglo.
I, V. Zacharevicze, prez.

917 33rd st.
Martinas Kadzievskis sekr.

iį 3244 So. Morgan st.
J. M. Tanunevięze, kasierius,

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

32ud Pl. and Auburn ave.
I

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Administracija Dr-tėsŠv.
Juozapo Lai m. Sm.
Juozupes Zslandauckas, prez.

4513 Hermitage Ave.
Juozapas klimas, vice p ez. 

4527 Marshfield Ave.
P. Vaitkus Rasz. prot. 

4408 S Hermitage Ave 
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.

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

4559 8. Hermitage Ave.

O* Davažiuoti galima Metropolitan 
eleveiteriu arba 12tos karais iki 48 ave., 
nuo ten LaGrange kotais iki daržui. (33

Chicagos Lietuviškoj Mu
zikos Konservatorijoj

Prasidės mokslas nuo 8 Rugpiutes 
(Augusto). Užsirasinėj imas prasidėjo; 
užinterisuotl teiksis apsilankyt: 324G So. 
Halsted Str. gavimui pilnesnių žinių. 
Lietuviškos Konsei vatorijos Direktorius

MIKAS PETRAUSKAS,
33) , Muzikos Magisterig.

Pajieszkojimal.
Reikalingas geras bncheris, kuris mo

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

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

(32) West Pullman, Ill.

Reikalaujam moterų darbininkių del 
dirbimo kalnierių, ezoldžių, beisterių, 
kotų beisterių, rankovių dirbimo aut 
surdutų. Atsiszaukite po num.:

1627 Fisk St., į užpakalį.

Works, prie 52 nd Ave. Parsiduoda už 
$1050. Atsiszaukit pas:

Thomas Watcak
(33) 5116 Lexington St.

Auksinės mainos-
Ant pardavimo, lietuvių apgyventoje 

vietoje GRO.^ERNE ir BUCZERNE. 
Parduosiu labai pigiai, nes asz nesukal
bu lietuviszkai. Turiu parduoti tuo- 
jaus. Atsiszaukit pas

MEYER
3440 So. Morgan st., Netoli 35th gat.

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

kys szokti kiekvieną jaunų ar seną. Isz 
mokina valcą 6 rų-zių ir taip kad gali 
drąsiai eiti szokti publikoje. Taip gi isz- 
mokys ir kitus szo ius su G vakarais; 
vakare nuo 8 valandų iki 11. Kas moka 
vaikszczioti, tas gali iszmokti ir szokti. 
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kasdien, ap irt szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

2124 South Halsted st.
Ofisas ant 3 ežių lubų.Atdaras utio 5 iki 
8 vai. vakare.

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

VAKGAMISTRA suprantantis muzl 
ką ir g> egonszką giedojimą pajieszko 
vietos. Meldžiu ats.szaukti “Kataliko” 
redakcijon. (34)

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

Draugisczių reikalai
Paieszkau savo skrynios, kur yra siu

vama maszina. Važiavau su vienu drau
gu isz krajaus ir sukeitOm skrynias. 
Meldžiu duoti žinių ant adreso:

Vladislovas Miknius
4410 Hermitage ave.,

(32) Chicago.

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

Meldžiu nepamlrszkitmano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 Ro. Wood St.. CbirapnTEHYK1TE 
LIETU VTA1!

Keistute Paskolinimo ir Budavojimo
Drstfi No 1. Nauja serija atsidarys 
Rugpiuczio 11 d. Meldžiame prisiraszyti 
prie mųsų spulkos, nes tai vienatinis y- 
n būdas del užezedijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
▼iazki pinigai eina del visų akc.jonierių 
labo. Su godone,

M. Z. Kadzievskis, prez.
S. A Pi nekas, Sekr. 

730 W. 17th SL
Chicago, Ill.

•, •
Susirinkimai.

Dr-stO Szv. Stanislovo V. ir K. turės 
savo mėnesinį susirinkimą. NedOlioj, 14 
d. Rugpiuczio (tugust) 191°, 1-mą vai. 
po pietų, Szv. Kryžiaus parap. svetai
nėje, prie 46th ir Wood gat. Kiekvie
nas sąnaris privalo pribūti, turėsime 
daug reikalų, kaslink paskutinio ap- 
apvaikazeziojimo.

Paul P Bdtutis, raszt.
3244 So. Morgan Street.

Susirinkimas.
Draugystes D. L K. Keistuczio liku

sia draugai laikys mitingą Nedelioj, 14 
d. Rugpiuczio (Augnst) 1910, 12:30 vai.
po pietų, J. Kavarsko salėj 2458 S. We 
stein ave., kur mitingai buvo laikomi ir 
pirmiau. Praszom susirinkti kono- 
tkaitliiiglausiai, ir tie kuriems dr to yra 
kalta, es tą dienų bus svarstoma ką da 
ryti, ar varyti toliau dr tę, ar ką kitką 
daryti. Taigi nepamirszkit susirinkti 
ant virez minėto susirinkimo.

DR-TES SĄNARIS.

Paieszkau savo draugo Antano Kak
tos, paeinanezio Kauno rOd.. Raseinių 
apskr., Vainuto parap. Girdėjau, kad 
gyvena Chicago j e apie Canal 8t. gal kis 
žinote ar jis pats, teiksis atsiszaukti ant 
antraszo (38

Vine. Jaksztas, /
10253 Comme. cial ave. S. Chicago, III

Paieszkau Povilo Vaitaiczio, paeina 
isz Kauno gub., PanevOzio p>iv„ Biržų 
parapij s. Girdėjau, kad yra CHcagoje, 
malonėkite atsiszaukti aut antraszo: 

Adomas Petrauckas, (31 
3253 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Paieszkau Vincų Misulį ir szvoge j 
Joną Szaladejų, pirmiau gyveno Anso
nia, Conn. Gal kas giidOjoie, ar jie pa
tys tegul atsibzaukia po antraszu:

Juozapus Koveia 
740 \V. 14th Place

Chicago, Ill.

Pale:zkau savo draugo Aleksandro 
Jokimo, paeinanezio isz Kauno gub. 
Krakių p.rap. Jau metai kaip matCme-i. 
Pirma gyveno Anglijoj, o dabar Ameri
koje. Meldžiu duoti žinią.

J. Urbas
824 So. Pyle St.

Kansas City, Kan.

Paieszkau savo szvogerlo Mikolo Mor- 
kevlcziaus, paeinanezio isz Kauno gub. 
Panevėžio par. Katkų sodžiaus. Mel
džiu atsiszaukti, arba duoti žinią.

Steponas Bochales
332 E 149th Str.

New York City.

KALNIERIAI
DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išžiuros- 

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

15c. vienas, du uz ?5c.
Cluott, Peabody <fc Company Arrow Mnnkiet. 2.5c

KO J1EŠKAI ČIA RASI!
Didžiausias Specijaiistas, delnu- 

gydymo nuo kojų Spaudukų (Komų), 
aš nugydau arba nuimu, nuo kojų spau- 
dukus. be jokio skausmo kentėjimo ir 
išgydau visokias kojų ligas, po gvaran- 
cije. Kas ateis in mano Offisų ir atsi
neš šitų apgarsinimų, vienų spaudukų 
nuimsiu dykai, o nuo abieių kojų kaš
tuos tik 75c visai pigei. Norėdamas 
pasirodyti visiem su savo darbu teisin
gu. Visiems ligei gydau spaudukus, vy
rams, moterims ir vaikams, galite atei
tie in mano offisų nuo 9 iš ryto, lig 6 
vakare.

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

i . ........ - ' -

. Pramonininkai pagelbiami ir apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuvo, ar kitokia vertelgyste, mes 
turime cash register) kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

Pramonininkai po visą svietų 
naudoja National Cash Regi- 
sterius dėlto kad:

Sustabdo klaidas, 
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
terių parduota pramonininkams idant 
pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi
nigų.

--------— Kaina ju nuo $15.oo----------
Teleponuokit ar rašykit Katauogo.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Register) už mažiau 
pinigų ne kokia kita firma ant pasaulio.

The National Cash Register Co.
47-49 E. Randolph Str. Chicago, 111.

TELEPHONE CENTRAL 1211.

Telephone Yards 3547

C. J. KIL_I_
kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd PI. > Chicago, III.

S. fl. ZalBWSKi
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą. 

OFISO FILIJA:
3203 W. North Ave.
kampas KedzleAve. Tel.Humboldt3021

OFISAS:
Kambarys 508^ Opera House Block 

112 Olai k gatv. Chicago, Ill.

Tel. Main 5227. Tel. Malu 2255.

Galvos neskaodbs, 
Nieksd nedejuosi 
Jei tik pas CZEl’LEVICZE 
B.oli uusidųosi, 
Cigarai vynas 
Degtino ruginBJ 
Apie cal
No sakyti vaikine > 
Nes apie CZEPLEVICZE 
Visi gerai žino.

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

Lietuviška Šokių 
Mokykla.

atsidaro nauja izokių mokykla 16 d. 
Rugpiuczio zn , kurioj bus mokinama 3 
vakarus aut savaites, Utarninko, Sere- 
dos ir Ketvergo vakarais, mokykla bus 
atdara nuo 7:’’0 iki 10:30 vai. Czia bus 
mokinama be skyriaus ar tai jaunas ar 
senas, ar merginos ar vaikinai, kas tik 
atrilankis tas uesigailOs; bus mokinama 
greitai ir gerai Szokiai bus mokinami 
liecuviszki ir angliszki kokius kas norOs 
ir iszmoks gerai szokti per kelis vaka
rus, by tik smagias kojas turi, tai ir 
szokti gal iszmokti, o nemokant szokti 
yra labai negražu ant baliaus ar veseli- 
jos nOra smagu, kad reik stovėti ker- 
czioj, o jeigu jaunas vaikinas ar mergi 
na moka gerai szokti tai yra labai sma
gu ir gražu. Taigi kas pas mus alsilan- 

-«ii» tas ne-igailOs, bus iszmOtrihtas kaip 
ka* norOs. Meldžiam atsilankyti į sve- 
tninę virsz minOius vakarus po No. 
3119 So. Morgan st., arti 31 st.

Pi of. F. J. ir A. L.

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

JOS. BARTK0WIAK
IszdirbOjas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

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

5900 S- Abhlnnd Ave.
Valandos: Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 Iki 8 

vakare.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offise and Residence

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

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 Bei nont a»e. ir 49th ave. 
Tiktai du bloku nuo Mllwaakee ave. 
ant lengvų iszmokesczlų. Atsiszau
kit ti ojaus pas

F. W. Alke,
2979 Milwaukee Avenue,

Netoli Central Paak Ave. Avondale

Kas prisius 10c pac- 
to markemi

gnus didžiausia lietuviškoje kalbojeka- 
talioga Drapanų, MuzikaiiHZkų lustru- 
memų, Bižuterij ■«, Laikrodėlių, ir d-iu- 
gybes kitokių labai naudingų ir kiekvie
nam reikalingų daiktų. Adresuokite szi- 
teip:

Tht Bridfep:rt tlothių Co.,
8248 8o. Halsted St., Chicago, Ill.

e o
Telephone Gary 182

$ J. T. Wachowski j 

j ADVOKATAS | 
j Varo provas suduose kopasek- . 
\ miugiauslai. Reikale kreipkitės ’ 
F po antraszu:
A /
i Broadway & Seventh Ave. .
J GAKY. IND. J 

9 -^z*. e

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konog riaušių visokių 

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

riausla del savo draugų.

S. Pocevicze
3302 8. Morgan St., Chicago.

Antakas Martinkus

Nmijiislšriidi mus!
Barometras ir {Termometras; labai pui
kus instrumentas kuris parodo koks o- 
ras bus prit-sz 
50 centų, 2c uiai 

K. C.

(34)

!4 valandas. Prislųskit 
ikCm.
K Daugmau

8 L Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

I

Lotų pirkėjams Excursion 
in LENA PARK, INDIANA 

“NAUJA DIRBTUVIŲ MIESTĄ“

Nedelioj, Rugpiuczio 141910, 9:15 ryte
Tlkieto kaina ten ir atgal 50c.

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

Keli namai bus parduoti ant lengvu iszmokesz.

LOTAI PARSIDUOS NUO $15 IR AUGSZCZ1AU
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.
Rūmai 604-605-606-607-608

Telephone Randolph 2692 ir 2693

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890

Szalti ir karszti užkandžiai. Ruimai del moterų. 
Europos laikraščiai, Bilijardu stalai

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

DR. A. L GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkiu 
ir paslaptingų Atnišaukiautiems iš kitur suteikiu sąžiningus patari
mus per laiškus.

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

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rielkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu« 
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
olsterių. Pakelevingi gaji gauti nakvynę ir 
prieteliszkų rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes eM visų linijų Ir siuneziu pinigus

121 E. Centre Št., Shenandoah, Pa.

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 paneziakos vartojamos nuo mėszlingio,
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.

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

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

3 TELEPHONE YARDS 1136

GERKIT
Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds

>.

■if
B

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

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

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

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

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

$18.00 - $40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING. HATS, FURNISHINGS & SHOES

1922-1932 So. Halsted St., : tarps 19tos ir 2Otos gatves
Krautuvė atdara vakarais išskiriant Seredos ir Pėtnyčios vakarus. 

Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai. Antanas TuPiKAms

i'-



KATALIKAS

VIETINES ŽINIOS.
“Knights Templar”.

Šitos organizacijos atstovų 
iią savaitę atsibuna didelis su
sirinkimas. Miestas kuopui- 
kiausiai papuoštas. Panedėlyj 
atidaryta susirinkimas, arba, 
kaip angliški laikraščiai vadi
na, konklava, o utarninke at
sibuvo paroda, kokios miestas 
dar nematęs. Mieste žmonių 
susikimšimas nepaprastas, nei 
pereiti, nei sustoti. Parodoje 
ėmę dalyvumą tų “ricierių” 
su uniformomis 34.540. Keli 
šimtai tūkstančių pašalinių 
svečių suvažiuota parodos pa 
•įžiūrėtų. Tokia paroda mie 
įtui labai naudinga, nes šuva 
žiavusieji svečiai paliks mili
jonus. Vieni mieste papuoši
mai suėdė milijonus.

Užmušta lietuvis.

Argo, III. vienas nigeris Al
bert Williams vienoj dirbtu
vėj nužudė lietuvį Kazį Gam- 
būtį. Juodu abudu susivaidi
jo ir nigeris, negalėdamas žo 
džiu pertikrinti baltojo, plie
kė pastarajam geležine dūda 
per pakaušį. Gambutis nuga
bentas ligonbutin pasimirė, o 
žmogžudis pasprūdo. Policija 
vienok jį netrukus surado m. 
Chicago ir areštavo. Kazys 
Gambutis turėjo 29 metus ir 
Argo išgyveno vostik kelias 
savaites. Jis buvęs švelnaus 
apsiejimo ir visų mylimas.

Chicago paeiliui imant yra 
ketvirtu didžiausiu miestu ant 
žemės; trįs miestai už jį dides
ni yra įkurti pirm 285—1 000 
metų, kad tuo tarpu Chicago 
gyvuojąs tik — 73 metus.

Nauji Raštai.
Vinco Kudirkos 

Raštai. Surinko ir spau
dai prirengė Juozas Gabrys. 
Su paveikslais ir vignetomis. 
Šešiuose tomuose. Spaudė v. 
Mauderode, Tilžėje, MCMIX 
(1909).

Pirmasis tomas turi 233 
pusi. Jame atspaudinta: Pra
kalba, Biografija, Viršininkai, 
Lietuvos tilto
cenzūros klausimas, 
Laisvos Valandos ir 
pasakos.

Antrasis tomas
pusi., kuriame atspaudinta: 
Tėvynės Varpai 1889—1899m.

Trečiasis tomas tur 254

atsiminimai, 
Vilkai, 

Krilovo

tur 383

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

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

Severos
-.STOMACH*

BITTERS Skilvio

i •
< d
i '

t
Lili' |i?J»

1' rl Kobolo
ITONICI

Geriausias vaistas

NUO SKILVIO
V>7THEGREAT JX'

j1/REMEDY V
f /MMraa ūko MnoMi w* trakt1 JWWW..
/ «o«t wrmooT— . 1W)U<CRU1Nt

° Ufy 'P

CO*rm«HTWl»OOtY

WBOWTONIG
MEDICINE G0.\k

CHICAGO. ILLS..><

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

i

Kaina $ 1 .oo 6 bonkos $5.oo
Parsiduoda visose aptiekose, o jaign jq« ap- 

tiekorins neturi tai raszyk pas

BOBOLO TONIC MEDICINE CD.
203! So. Halsted SI. Chicm III.

Pirm 71 metų Chicago ne 
turėjo jokių tramvajų, kad 
tuo tarpu 1909 metais gatvių 
gelžkeliai ir viršutiniai turėjo 
ilgio 1.508 mylias, vertės 
$163.788.300 ir kasdien per
gabendavo suvirs 2.378.020 
keliauninkų.

Pirmoji fabriką Chicago at
sirado metais, o 1905 
meiaįsTjų buvo jauTlbt 8.159,' 
kurių išdirbimae buvo vertas 
$955.036.274, jose dirbo 241.- 
98^ darbininkai, kurie metais 
paimdavo mokesties $136.- 
404.686.

Chicagos bankose depozitai 
Vasario 1 d. 1910 m. išnešė 
$969.203. 757, kuri tai suma 
yra 10 sykių didesnė nei Jung
tinių Valstybių išde kapitalas.

Chicago turi aukštesnėse 
mokslo įstaigose, kolegijose ir 
universitetuose 8.659 studen
tus, kas reiškia, kad Chicago 
yra viso krašto mokslo centru.

Chicago moka daug didesnį 
nuošimtį už mokslą ir viešą 
apšvietimą, nei kuris kitas 
miestas Jugtinėse Valstybėse 
su 300.000 gyventojų ir vir 
šaus.

Chicago savo ribose turi ge
ležinkelių 2.180.94 mylias, kas 
reiškia, kad tų geležinkelių 
randasi daugiau nei sekan
čiose skyrium 14 valstybėse: 
Maine, New Hampshire, Ver
mont, Delaware, Maryland, 
Arizona, Idaho, Utah, Neva
da, Oregon ir Wyoming.

Chicago yra didžiausiu svie
te geležinkelių centru, kadan 
gi išeina net 38 geležinkelių 
linijos. Tų linijų visi trauki
niai neapsilenkia miesto, bet 
visi turi savo stotis, ant kurių 
ir sustoja. Panašiai nesutiksi 
nei viename mieste ant žemės.

Chicago vadinasi miestu 
konvencijų ir suvažiavimų. 
Nuo 1832 m , kuomet šiame 
mieste atlaikyta pirmoji kon
vencija, nuo to laiko krašte 
butą 81 konvencijos, iš jų 16 
atlikta Chicagoj pradedant 
nuo 1860 metų. Tiktai 1909 
metais Chicagoj buvo 254 į- 
vairios konvencijos ir suvažia
vimai.

Mokslas, Politika ir kitokios 
smulkmenos.

Ketvirtame tome atspau
dinta Dramos ir apysakos, 
būtent Mindaugis, Keistutis, 
Narimantas, Vaidylos Apysa- 
ka ir Vėlinės. Sis tomas tur 
317 puslapių.

Penktasis tomas susideda iš 
apysakų, būtent: Žemės dul
kės, Pagieža, Jurgis Durnelis, 
Vaitiekus Smaigas, Žvirbliai, 
Užsimerkus. Šitas tomas turi 
256 pusi.

Šeštasis tomas susideda iš 
dramų: Orleano Mergelė, Vi
lius Tell’is ir Kainas. Pusla
pių 402.

Tai ir visi to mųsų didvyrio 
raštai 6 tomuose. Raštų dau- 1 
gybė, įvairumas jų didelis, yra I 
kuo pasigerėti. Spauda graži, 
kokia tik jau sugebiama Prū
sų lietuviškose spaustuvėse

ža. Žodžiu sakant, kiekvienam 
lietuviui tais raštais galima 
pasidžiaugti juos turint savo 
namuose. Už tai visa garbė 
priguli nei tų rastų prirengė- 
jui, nei kam kitam, kaip tik 
Tėvynės Mylėtojų Draugystei, 
kuri savo lėšomis papuošė lie
tuvių literatūros lentynas.

Administracijos 
klausimas.

Kas iš Philadelphia, Pa. 
“Kataliko” redakcijon pri
siuntė 50c. krasos ženkleliais 
ir prašė atsiųsti lenkišką le- 
mentorių ir kataliogą? Laiš 
kas su ženkleliais atėjo, bet 
siuntėjas nepadavęs nei pavar
dės nei gatvės su numeriu. 
Prašoma atsiliepti.

STRĖNŲ DIEGIMAS.
Daugelis gerų daktarų pri

pažįsta, kad ši skaudi reuma
tizmo forma, paliečianti nuga
ros raumenis, paeina nuo ne
higieniško gyvenimo, ypač 
nuo netinkamo valgio ir gėri
mo. Taip yra ir su kiekvienu 
reumatizmu. Serganti reuma
tizmu, reikia daboti, kad viri
nimo organai gerai veiktų, 
reikia valgyti pastiprinantį 
valgį ir turėti atkreiptą ati
džią į mažiausį kūno veikmių 
uereguleriškumą. Visuomet 
galima pasitikėti Trinerio A- 
merican Elixir’u ir kartaus 
vyno, kadangi jis greitai ap
valo visą virinimo sistemą nuo 
nereikalingų dalykų, audruti 
na nervus ir papildo kraują. 
Jį galima vartot visokiuose 
nesveikumuose vidurių, žarnų, 
nervų ir kraujui išsekus. Var 
tok jį, kai tik pastebėsi, kad 
pas tave sumažėjo apetitas ar 
ba nusilpnėjo kūnas. Gausi 
vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
nėr, 1333—1339 8o. Ashland 
avė., Chicago, III.

W. E SEVERĄ CO.
CCOAQ RAPID*.IOWA, 

pnice one dollar!

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

Ponas Juozapas Bartosz Isz 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.

RAPIDS^ 
o. - i; I0WA

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

Kobolo Bitters

YįThite rewing

Company

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
■>

KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS
1703 1715 SO. ASHLAND AVE., Netoli 18tos gat.

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

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

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

DIREKTORIAI:
J. F. BALCEB, B. L. MACIEJEWSKI, P. MEDZWIECKI,

H. NOWAK, J. CICHOCKI, FR. GORZINSKI, J. KOLBUSZ.

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafijos szv. Stanislovo iszgtjdgtas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
/ per vartojimą 

0OZON
2/OZON yra nauja gyduolė patvirtin
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduolė ant svieto nuo viduriu kataro 
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner- 
viškumo, stokos kraujo, negroniulia- 
vinio, abelno silpnumo ir yra geriau
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu.
Ka]s nori gauti ZOZON lai rašo pas

sustiprintoju silpnu ir ligoniu.

ir ?nieda Money Orderį į registruotą 
h šką o męs išsiųsim per expresą.

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

3 So. Morgan Street
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FOTOGRAFIJAS
Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir-

Gvarantuoja visą savo darbą.
JONAS-P. RASHINSKAS

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

Tel. Yards 2139 : : Chicago, UI.

Te 1 e p> In on e Yorcl« 3164

Phone Canal 1198
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Atsakančiausiai I
Lietuvis I

Fotografistas, ' I

Uždėta 1886 m.

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

puikiausius mąsą 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.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Persamdo kereezius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, III.

Jusu Namuose

Ko tu šauki 
broli?

jjC-jhia-gi kad
< mano burna 

labai sausa, 
tai begu pas

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

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu minerallszku 
gerymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ER1O 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCZYNSKAS

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

3315 S. Morgan SI, Chicago, 111.

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

mimo savo pažįs ‘ 
tarnų ir dėl apsi

saugojimo ligą, 
kiekvienas gy- 

i dytojas vėlina 
\ Solo Rye

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO | 
SZENDIE

STHAUS IJKOS. CO.
IiUlrbcjal Chicago

T. Padlackh, lietuvis agentai I


