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Politiškos Žinios
Rusija.

Rusijoj cholera ima siausti 
išteisybės ir kas-kartas apima 
vis naujas gubernijas, kur a- 
nais metais nuo tos neprašytos 
viešnios išsigelbėta. Ji dabar 
siaučianti plačiai pietinėse gu
bernijose ir pačioj sostainėj 
Peterburge. Toji epidemija 
paskui save paliks žymius 
pėdsakius tarp gyventojų ir 
negreit bus galima ji nusikra
tyti. Valdžia susirgusių ir mi
rusių taja epidemija žmonių 
skaitlines labai siaurina, idant 
nesukelti prieš savęs gyvento
jų ir neužsitraukti ant savęs 
kitų viešpatysčių neapykantos 
už savo tokį nedorą apsileidi
mą, valdant tiek milijonų gy
ventojų. Valdžia meluoja tai
gi paduodama mažas skaitli
nes, nes didžios skaitlinės ir 
jai pačiai skaudžiai duria į 
akis. Bet nereikia ko geresnio 
ir tikėties nuo caro valdžios, 
kuri per amžius maudosi žmo
nių kraujuose.

Cholera apsiautus visus plo
tus, apgyventus kazokais. Ir 
tų caro tarnų nesigailima. Pie
tų Rusijoje daugumas kasyk
lų uždaryta, o ir dirbtuvėse 
menkai tedirbama žmonių, nes 
daugumas persikraustė į kitur, 
bijodami choleros. Žmonės 
neapšviesti, tikinti į burtus, 
netikinti daktarams ir vais
tams, nešinasi kur per kalnus 
su savo šeimynomis, arba ant 
vietos meldžiasi, manydami, 
malda juos išgelbėsianti nuo 
tos baisiausios epidemijos. 
Žmonių-gi tai tamsybei kaltas 
ne kas kitas, kaip tiktai cariz
mas, kuris tautos turtus kas
inėtai suvagia, išleidžia di
džiausios armijos ir gaujoms 
viešos ir slaptos policijos už
laikymui, o visokią liaudies 
apšvietą palieka pašalyj, nes 
tamsus mužikas galima len
gviau durtuvais suvaldyti.

Štai kodėl cholera Rusijos 
liaudį smaugia!

Apart choleros m. Odesoj 
atsiradęs kokios tai rųšies ma
ras. Už tai kaltinama žiurkės, 
isnešiojančios tas užkrečiamas 
ligas. Odesos prefektas tą 
miesto dalį, kur apsireiškęs 
tasai maras, apsiautęs kariuo
mene ir prisakęs niekam iš 
ten neišeiti, nei ten ineiti. Tik 
vieni daktarai turi laisvą šen 
ir ten perėjimą.

Visos pasieniais viešpatys
tės, kaip tai Austrija, Rumu
nija, Bulgarija ir kitos išlei- 
džiusios sanitariškus priešą 
kus, kad nuo Rusijos choleros 
kaip galint apsisaugoti.

Darmštadte pilis Friedberg 
(Vokietijoj) jau parengta Ru 
sijos caro priėmimui, kuris į 
tenai šį mėnesį keliausiąs su 
visa savo šeimyna. Mat, caras 
ten atlankysiąs savo žmonos 
brolį, kunig. Ernestą Liudvi
ką. Pilis jau išanksto policija 
ir šnipais aplinkui saugojama, 
idant tie “mieli” svečiai nesu
tiktų ten sau pavojaus. Sako
ma, kad caras tenai pasimaty
siąs ir su Vokietijos “didžia 
vyriu” kaizeriu ir abudu ap-

Iš Grand Rapids’o, Mich. Žalgirio apvaikščiojimo ir parodos Liepos 24 d. š. m. Perstatoma D. L. K. Vytautas su savo raiteliais.

kalbėsią politišką padėjimą. 
Nėra nieko tokio indomaus, 
juk abudu “konstitucijiniai” 
valdovai. Nėra tiem ponam 
mirusio karaliaus Edvardo, o 
tuokart jiem nereikėtų tarties 
apie politikos reikalus, nes 
tasai mokėdavo ligšiol juos 
visus pančiuoti.

Kalbama dar, kad Rusijos 
satrapas pasimatysiąs ir su 
Austrijos ciesorium ten kur 
pasienyj. Anarchistams bus 
daug nemiegos.

Sibiro tyruose ilgą laiką 
gyveno nekoksai G. Domni- 
čenko, 90 metų senelis, kuris 
nesenai mirė. Jis, kaip pasiro
do, prieš 40 metų buvo ištrem
tas iš Poltavos gub. Sibiran, 
atbuvo čia bausmę ir pasiliko 
gyventi. Nusipirko žemės ga
balėlį, pasistatė trobą ir apsi
gyveno. Iš ko jis gyveno nie
kas nežinojo. Tik jam mirus 
sužinota tai. Pasirodo, kad 
pas jį naktimis atsilankydavo 
pabėgėliai katorgininkai ir 
visokie kitokie prasikaltėliai, 
nekartą ir gerai pinigų pasi
grobę prie savęs turėdami. 
Domničenko pavaišindavo 
juos gardžiais pyragėliais ir 
mėsa, duodavo stiklą arbatos, 
kurion kažko inpildavo, kad 
svetys tuoj užmigtų. Užmigu- 
sį-gi paplaudavo, atimdavo jo 
turtą, o jo mėsą sunaudodavo 
pyragėliams.

1913 metais sukanka 300 
metų nuo to laiko, kaip Rusi
joje viešpatauja Romanovų 
Namai. Tuo tai laiku, sako, 
busianti dovanota kaltė dau
gumai prasikaltėlių. Politikos 
prasikaltėliai ne tik busią pa- 
liuosuoti, bet ir teisės busian
čios jiems sugrąžintos.

Ispanijos valdžia neužsi- 
leisianti.

Ispanijos valdiškas dienraš
tis “Liberal” andai savo skil
tyse patėmijęs, kad valdžios 
nusprendimai kas link religi- 
jinių reformų esą jokiuo budu 
neatšaukiami ir su Vatikanu 
susinešimai visai negalimi, kol 
pastarasis nepripažįsiąs val
džios tų nusprendimų, kaipo 
atliktų faktų.

Ispanijos katalikiški laik
raščiai tvirtina, kad iš Ispani
jos popežiui pasiųsta net 18.- 
000 lojališkų telegramų. Te- 
gramai daugiausia siunčiama 
karlistais.

Pats karalius dabar vieši 
Anglijoje ir savo kraštu visai 
nesirūpina. Kuomet valdžia 
andai uždraudė San Sebastia
no katalikams parengti de
monstraciją, karalius Alfon
sas viešai pagyrė savo mini- 
sterių pirmininką Canalejas 
už jo tokią energiją kovoje su 
Vatikanu.

Iš Rymo-gi pranešama, kad 
Vatikanas trumpu laiku pa
siusiąs Ispanijos valdžiai raš
tą, kuriuomi bus pasistengta 
taikinties su dabartine val
džia. Bet kuomet tas atsitiks, 
nežinia, kadangi popežiaus se
kretorius, kardinolas Merry 
del Vai, gyvenąs savo vasar- 
namyj ant Monte Mario. Jo iš 
Vatikano prasišalinimas reiš
kia, kad tame visame reikale 
tuo tarpu nieko neveikiama.

Regis susitaikymas negali
mas, kadangi abi pusi nenori 
nusileisti.

Tuo tarpu pačioj Ispanijoj 
dvasiškija jau persekiojama, 
nes jai užmetama, buk gundą 
liaudį prie revoliucijos.

Vargas su sultano 
pačiomis.

Buvusio sultano Abdul Ha- 
mido pačios dabartinei Turki
jos valdžiai gimdo naujus ir 
nuolatinius vargus. Pirmiau 
jo pačių skaičius sužinota tik 
200, kurių tarpan buvę įėju
sios visokios rųšies vergės-tar- 
naitės, tečiau finansų ministe
rija dabartiniais laikais paty
rus, kad net 746 moterįs rei
kalaujančios sau nuo buvusio 
sultano atlyginimo 800.000 
dolerių. Valdžia, žinomas da
lykas, nenori išmokėti tokios 
aukštos sumos, bet užuot to 
proponuoja, idant parlamen
tas toms moterims paskirtų 
mėnesines algas nuo $4.25 lig 
$21.25, kokių ir pačioj Tur
kijoj nepakaktų užsilaikymui. 
Bet parlamento atstovai pate- 
mija dar, kad finansų ministe
rija ir taip perdaug siūlanti 
moterims algos. Dabar val
džia ir nežino, kas su tomis 
moterimis padaryti. Su jomis 
apsivesti dabar niekas nenori, 
o tėvai nepriimanti jų pas sa
ve į namus. Taigi andai par
lamente delei tų moterų butą 
didelio trukšmo ir pagaliau 
joms visoms paskirta algos, 
bet mažesnės už ministerijos 
proponuojamas algas.

Salos Kubos politika.
Pertraukus Kubos kongre

so sesiją, kuri respublikai ne
suteikus naudingų politikoje 
pasekmių, tuojau imtasi kuo- 
greičiausiai varyti naują poli
tišką kompaniją su tikslu pri
sirengti prie naujų rinkimų, 
kurie turėsią atsibūti šiemet 
Lapkrityj.

Tie nauji rinkimai naujai 
respublikai bus antrasis ban

dymas. Turi but išrinkta vie
na pusė senatorių ir pusė at
stovų kongresan, apart to ir 
miestų valdininkai.

Politiškas padėjimas tat la
bai apverktinas, nes atsirasta 
labai daug viena kitai prieš
taraujančių partijų. Svarbiau
sią politikoje rolę lošia parti
ja “Jaunoji Kuba”. Šita par
tija panaši jaunaturkių parti
jai. Partijos programas pla
čiai radikališkas.

Kubos finansų stovis taip- 
pat apverktinas. Iš įvairių Lo
terijų valdžia nieko nelaimė
jus finansiškai. Išdas beveik 
tuščias, niekas neskolina ir 
salai gręsia nusibankrutiji- 
mas.

Škotija reikalauju savy- 
valdos.

Pirmiau Didžiojoj Britani
joj grumtasi tik už vieną Ai
rijos autonomiją, o pastarai
siais laikais pakėlė savo bal
sus ir škotai, ant kurių tėvy
nės taippat gulintis Anglijos 
valdžios slogutis. Tatai pas
kui Airiją ir Škotija reika
lauja sau visiškos autonomi
jos. Antai nesenai 21 parla
mento atstovas iš Škotijos iš
leido ir apskelbė manifestą, 
kuriame sakoma, jog pagaliau 
atėjęs laikas, idant ir Škotijos 
gyventojai gautų sau “home 
rule”, ty. savyvaldą.

Škotija ligšiol valdoma, 
kaipo kokia podukrė. Kitiems 
kraštams viskas lengvu budu 
suteikiama, o Škotijai duoda
ma tik tada, kuomet jau būti
nai yra kas reikalinga. Ir pa
čiam parlamentui to krašto 
reikalai visai Berūpinti.

Taigi dabar kas link auto
nomijos po minėtam manifes- 
ui ir prasidėsią judėjimai.

Londonas turi būti tėvas, bet 
ne patėvis.

“Raudonasis” pavojus.
Vokietijos vidurinės politi

kos vedėjams neduoda ramiai 
miegoti nuolatinis socijalde- 
mokratų partijos bujojimas. 
Socijaldemokratų eilės Vokie
tijoje kaip kokie sniegynai 
auga ir “raudonoji” vilnis vis 
labiau Vokietiją užlieja. Ne
daug laiko praėjo, kuomet li
beralai su konservativais, pri
sidengę “tautos judėjimu”, te
galėjo atsispirti prieš soči jai- 
demokratijos augimą ir jos 
bujojimą šiek tiek šauksmais 
ant “vidurinio priešo” — bet 
šiandie tasai priešas laisvai 
sau visur krikštauja ir savo 
pusėn tiesiok patraukia mi
nias. Ir kas bus ateinančiais 
rinkimais parlamentan — gal
voja sau politikos vedėjai — 
jei į atstovus pateks diduma 
socijaldemokratų?

Politikų ir valdžios nusimi
nimas gana aiškus, juo labiau, 
kad dabartinė valdžia visais 
neapkenčiama.

Monarchija tat pavojuje...

Iš Viso Pasaulio.
Kadangi Ispanijoje tuo tar

pu viešpataujanti ramybė, tat 
karalius Alfonsas nusprendęs 
savo viešėjimą Anglijoje pra
tęsti dar pora savaičių.

*
Iš Peterburgo pranešama, 

kad staigus ant Kaukazo išti
kęs potvinis ir išnaikinęs nuo 
paviršiaus žemės vietovę Baš- 
gejuk su 500 namų ir visais 
gyventojais.

*

Naujas Japonijos valdyto
jas Koreoj, generolas Taran- 
chi, įvedęs ten aštrią ant laik
raščių cenzūrą ir uždraudęs 
rašyti apie Japonijos valdžios 
darbus Koreoj.

*

Nekurias Japonijos provin
cijas tomis dienomis aplankęs 
didelis potvinis. Tūkstančiai 
namų atsiradę vandenyj, daug 
žmonių pražūta staiga išsilie
jus upėms. Geležinkeliais ju
dėjimas nekuriose vietose ant 
ilgo laiko pertrauktas.

*

Mirusio Belgijos karaliaus 
Leopoldo sugulovė, o paskiau 
žmona, baronienė Vaughan, 
kuriai miręs karalius palikęs 
milijonus, nusprendžius ište
kėti už turtingo pirklio Du- 
rieux, kuris seniau buvęs jos 
finansų patarėjas.

*

Rusijos trečiosios Durnos 
pirmininkas Gučkov, kuris 
buvo pasmerktas 4 mėnesiams 
kalėjiman už dvikovą ir kuris 
andai jau buvo pradėjęs kalė
ti, po 5 dienų iš kalėjimo pa
leistas. Mat, caras ant jo susi
mylėjęs ir jam tą bausmę do- , . . '“k*‘ »>. - . .. - ' " ■
vanojęs^ ’ \

*

Portugalijoje taippat pie
nuojama prieštikybinis judėji
mas, panašus Ispanijos nesuti
kimams su Vatikanu. Val
džios nesutikimai jau įvykę 
su Bragos antvyskupiu. Val
džia be to įsakius, kad metri
kų knygos kas link gimimo, 
apsivedimo ir mirties, butų 
vedamos civiliškomis valdybo
mis.

*

Vokietijos kaizeris Pozna- 
niuje pasistatydinęs sau nau
jus puikius rumus ir tų rūmų 
busiąs “pašventimas” 20 die
ną šio mėnesio, kur tą dieną 
susirinksianti visi Vokietijos 
didikai su pačiu kaizeriu. Ka
dangi Poznanius apgyventas 
lenkais, tat pastarieji kelia 
trukšmą, kad juos tais rūmais 
norima suvokietinti.

v «•

Nicaraguoj revoliucija sa
vais keliais tęsiasi. Revoliuci- 
jonierių generolai nuolatos gi
riasi, kad jiems ant visų pu
sių sekasi kariauti su valdiš
kąja kariuomene. Stebėtina 
bet, kad jie senai taip daug 
giriasi ir ligšiol nieko tokio 
svarbaus nenuveikia, nežiū
rint to, kad ir Washington© 
kapitalistai juos nuolatos re
mia.

*
Iš Kalkutos Jungtinių A- 

merikos Valstybių konsulis 
andai Washingtonan pranešęs, 
kad iš tenai indusai smarkiai 
ėmę keliauti į Kaliforniją. In- 
dusai augaloti ir kareiviški, 
sakoma, jie norėsią Ameriko
je pastoti policijantais arba 
kitokiais sargais. Konsulis 
manąs, kad Washington© val
džia jų neįleisianti savo kraš- 
tan, kaipo pavojingą tautą. 
Konsuliui tik tokiais darbais 
ir užsiimdinėti.
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| Žinios iš Lietuvos
OBELIAI.
(Ežer. ap.).

Netoliese Obelių miestelio, 
prie Papilių sodžiaus yra di
džiausias pilekalnis, kuriame, 
kaip pasakoja seneliai, esąs 
palaidotas koks tai didis kar
vedys. Ant kalno kartais ran
dama visokie gelažgaliai, iš ko 
galima spręsti, kad giliau pa
sikasus gali rasti ir ginklų. 
Pilekalnį aria. Artojai pasa
koja, kad tą kalną beariant 
rodosi, jog vaikščioji po api
piltą stora eile mūrą. Vasarą 
tenai dažnai susirenka jauni
mas iš visos apylinkės, iš visos 
parapijos ir taiso pasilinksmi
nimus, kuriuos žalimais 
vadina.

Apie šį pilekalnį yra čia 
toks padavimas: Jau gana se
nai ant to pilekalnio stovėjo 
kryžius, prie jo iš Papilių so
džiaus kasdiena vaikščiodavo 
koks tai žmogus ir meldėsi. 
Kartą besimelsdamas jis pa
matė, kaio išlindo iš urvelio 
pelytė, turėdama įsikandus 
dantyse sidabrinį pinigėlį, 
kiek pabėgiojus ir vėl atgal į' 
lindo. Tas žmogus, pakasęs 
tą vietą, kur ji įlindo, rado 
daug sidabrinių pinigų. Ki
ti pasakoja, jog kadai-kit
kart ant to pilekalnio vie
na moteriškė radusi auksi
nį brasletą. Žmonės tvirtina, 
jog tai tikra teisybė.

Svirno Žvyne.

tur-but, dėl to išėjo ir iš gal
vos. Jis kvailinėja po sodžius 
ir ką tik nutverdamas ima ir 
nešasi. Jis “vagia” visiems 
matant, ir, žinoma, dažniausia 
iš jo atima paimtuosius daik
tus čia-pat, kartais gi atranda 
kai-kur numestus. Žmonės, 
ypač kurie mažiaus jį pažįsta, 
muša kaip tikrą vagį; kartais 
apleidžia dar vaikais, ir tie jį 
visaip kankina, mėto akmeni
mis.

Jis 
mušti, 
jauni
savo sveikata, tranko jam žan
dus. .. Žmonės, žmonės! Kaip 
gi taip niekinti žmogaus var
das?! Tegul gi labiau rūpina
si jo brolis, sesuo, Vėžionįs, 
mes visi, kad kur-nors jį prie 
vietos priglaudus. Nebeduo
kim tvirkti 
kankinant 
žmogų!

visą Birželio mėnesį buvo už
siėmęs archaiologijos tyrinėji
mais Ukmergės ir Panevėžio 
apskr., pargabeno Vilniun 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Muzejui gana turtingas kolek
cijas: apie 80 kaukolių ir įvai
rius, kapuose rastus, žalvario

vo trumpą buvimą (išbuvo vos 
9 mėnesius), daug čionai gero 
padarė. Jo rupesniu pradėta

galima butų daryti susirinki
mai, vakarai su vaidinimais ir 
t.t. Bet dabar tam mųsų ger
biamam kunigui išvažiavus, 
nežinia kas su ja bus, gal ir 
ilgai stovės nepabaigta, kolei 
ja nepasirupįs kitas toks ge
ras žmogus.

J. Stakuois.

dabar galima visiems 
ir todėl atsitinka, kad 
berneliai, pasigirdami

ir savo vaikams, 
tą nelaimingąjį

Pūdymėlis.

di-

KUPIŠKIS.
(Ukm. ap.).

Pačiame Kupiškyje ir kai- 
kuriuose sodžiuose dažnai ga
lima matyti barzdotas kvailys, 
nudriskusiais drabužiais, šlu- 

hasp-jVHvthdaM sumėlynuotas, 
beveik visuomet apkrešėjęs 

Tatai yra Vėžionių 
Jurgis Pilkauikas. 
kariuomenėje, pas- 
daugel metų muzi

RATNYČIA.
(Trakų ap.).

Birželio 26 d. buvo čia 
dėlė nepaprasta bažnytinė iš
kilmė. Pašvęsta naujoji baž
nyčia vardu — V. Jėzaus Šir
dies ir šv. Baltramiejaus. Bu
vo pamokslai lietuviškai (po 
votivos) ir lenkiškai (po su
mos). Lietuviškai kalbėjo ki
lęs iš tos parapijos, kuo. Ma
liukevičius, Vilniaus katedros 
kamendorius. Jisai pastatė 
naujoje bažnyčioje savo lėšo
mis vieną altorių.

T

SARENČIONĮS. 
(Švenč. ap.).

Sarenčionyse ganykloje per- 
" ’WJOg, /WA-"'--A Ą 

■B.uif&t-’7 iJiLuiiu^ -vieuu metu i 
meitėlį, 2 karvi ir 16 avių. 
Žmonės nežinodami, ar galima 
perkūno užmuštieji gyvuliai 
valgyti, užkasė juos žemesna. 
Karvės ir meitėlis buvo rie
bus. A. V.

tyrinėjo “milžinkapius” Ragi- 
nėnų, Plaučiškių ir Pakalniš
kių kaimuose, kur rado, iš da
lies degintus lavonus iš laikų 
dar prieš krikščionystės Lie
tuvoje įvedimą (1387), iš da
lies užkastus lavonus iš to pe
riodo, kursai tuojau sekė, de
ginimą lavonų uždraudus. Pla
čiau pasisekė jam ištyrinėti 
kapines Šeimyniškių laukuose 
pas Anykščius ir ant “Taura- 
kalno” pas Svėdasus Ukmer
gės apskr., kurios tat kapinės 
pridera į vėlesnius, jau krikš
čionystės įvedimo, laikus, bū
tent į XV — XVII metašim- 
čius.

Kaip “milžinkapiuose”, taip 
ir tose kapinėse rastosios in- 
kapės rodo, kad paminėtuoju 
laiku lietuviai, nors iš vardo 
krikščionįs buvę, savo numi
rėlius vis dar laidodavę “pa- 
gonų” budu, dažnai pridėda
mi daugybę inkapių, kurios, 
anot jų tikėjimo, buvusios vė
lėms reikalingos ir aname 
sviete, žalvario papuošalai ir 
kiti daiktai, kaip adatos, pirš
tukai (nuoperskai), raktai, 
puodai prie moterų lavonų; į- 
vairus daiktai geležiniai, kaip 
skiltuvai su titnagais, peiliai 
su budėmis (galąstuvais), kir
viai, iešmai, vario pinigai ir 
k. aiškiausiai rodo, kaip men
kos dar butą tuomet bažnyti
nės intekmės į žmonių gyve tyt, troško 'pažinti latvių-vo- 
nimą ir jų nekrokultą. Ypač^ki'ečnf“kultūrą”. Juokai ima 
kapinėse rastoji medžia^jfe. 
tuvių antropologija^svar-

V.

PLUKTAI.
(Pan. ap.).

Mųsų kaimo du vaikinu — 
Klikunas ir Želvis susitarę pa
metė tėvus ir išvažiavo Sibi
ran darbo ieškotų. Ten, jie 
girdėję, buk galima gerai lai
mėti — bent po kelius rublius 
uždirbti į dieną... ir darbas 
kur kas lengvesnis, negu na
mie. .. Ten — sako — aukso 
kalnai yra, ten buvęs japonų 
karas — pinigų visur pribar
styta, tik reikia semti ir ga
na...

Tečiau mųsų “išeiviams” 
nepavyko; jie pavažiavę gi
liau į Rusiją, pritrukę pinigų, 
pamatę gerokai vargo ir bado, 
rašo laišką, kuriuo atsipraši
nėja tėvų, išreiškia pasiilgimą 
gimtinės ir pasisako, jog grįš- 
tą atgal... pėsti; ir tik už 
dviejų mėnesių pagrįžią elge
taudami!.. Nieko, matyt, ne
gelbsti nei “kinžalai”, kuriais 
apsiginklavę manė pergalėti 
Sibirijos “Chunguzus”...

Samanynės kaimo ūkininko 
M. sūnūs taipgi išėjo “uždar
biauti” į Kuršą. Namie jam 
netiko gyventi prie tėvų ir ra-, 
miai valgyti duone]^ ji^nia-

VAINUTAS.
(Ras. pav.).

Vasarą teko man pasivaži
nėti. Kaip vilką prigimimas 
traukia į mišką, taip man ru
pi pamatyti, kaip mųsų žmo
nės gyvena. Vainuto parapi
ja alutį ir degtinę srebia ir 
saldžiu miegu miega. Mono
polis pelno apie 50.000 rublių. 
Nėra nei vartotojų draugijos, 
nei “Blaivybės” skyriaus, nei 
knygyno. Kitose vietose, ka
me įtaisytos vartotojų draugi
jų sankrovos, žmonės džiau
giasi, bet kai-kur girdėjau ru- 
gojant ant kunigų, kad jie į 
sankrovas prikišo savo gimi
naičių ir sankrovas pavertė į 
niekus. Keleivis.

SALOČIAI.
(Pan. pav.).

Ištiko naktį baisus gaisras. 
Sudegė 40 trobų ir daug gy
vulių. Uždegė merga, kad jos 
mylimasis ima kitą. Ji suimta.

GRUZDŽIAI.

Birželio mėnesyje atvažiavo 
Valstiečių Banko valdininkai 
ir matininkai ir matuoja nu
pirktų iš Nariškino dvarų lau
kus nedideliais gabalais po 20 
dešimtinių ir apriboja kap- 
čiais. Teko matyti rusus žiū
rinėjant dvaro laukus. Reikė
tų vietiniems gyventojams pa
siskubinti duoti prašymus 
Valstiečių Pankui, kad jisai 
ir vietiniems gyventojams 
parduotų žemę. Žemė čia ne 
iš geresniųjų, bet rupestingai 
prižiūrint ir gerai ją išdirbant, 
gailina vidutiniškai versties.

Liet. Žinios”.

bi.

VALKININKAI.

LEW. WALLACE.

BEN-HUR
ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

M

B

*
i
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sodžiaus
Jis buvo 
kum ten 
kantavo ir pagaliaus, prieš ke
lerius metus buvo gavęs Tel
šiškiuose raitojo sargybinio 
vietą. Tarnaudamas sargybi
niu jis gerokai girtuokliavo ir,

SENOVĖS KAPŲ 
KALNAI.

D-ras Basanavičius, kursai

Valkininkiečiai neteko kun. 
Pakalnio, jis iškelta į Lentu
pį. Nors žmonės parapijiečiai 
buvo padavę prašymą Valdy
tojui, bet prašymas liko neiš
klausytas. Lietuviai neapsa
komai jo gaili, nes jis per sa-

ir liūdna darosi tai matant.
Vienasėdžio Z. sūnūs beda- 

vatkaudamas apleįdoj^amus ir 
išėjo į svietą., 
tyje, Smilgifee, sidlavoje; 
dabar, rašo, Plungėje, ir jau 
baigią pasiekti Žemaičių Kal
variją. Namo nežadąs grįžti — 
keliausiąs dar toliau. Tėvai 
vargsta, dejuoja, užauklėję sū
nų perdaug palinkusį prie 
maldų', o ne prie darbo...

Žemės Dulkė.

“Viltis”.

VAŠKAI.
(Pan. pav.).

22 d. Birželio pakilo baisus 
debesis su perkūnija, Kriau- 
^iškių'sodžiilje uždegė Dule- 
vičiaus tvartus, Sudegė 5 kar
vės, jautis, 10 avių ir 16 ėre
lių, kumelė su kumeliuku, 
ratai ir daug kitokios padari
nės. Nuostolių skaito apie 700 
rublių. 28 Birželio ledai iš
mušė javus Žvirblinių pusę 
lauko.

Balandžių Dėdė. 
“Vienybė”.

(Tąsa).

— Kurie dar mažiau gelbės, nei Egiptiečių — užbai
gė, kratydamas galva Juda.

— Taip manai? Nenoriu su tavim ginčyties — atsakė 
Tirza — nevartosime jų, nes štai turiu amuletą*), kuris paei
na nuo kokio tai persų burtininko ir labai senai priguli 
mums. Žiūrėk, parašas jau visiškai nudilęs.

Tai kalbėdama padavė jam auskarį; jis paėmė, apžiu
rėjo, paskui atiduodamas nusijuokė:

— Nors ir mirčiau, Tirza, nevartočiau amuleto, nes tai 
yra stabmeldystės palaikai, uždrausti kiekvienam — Abrao
mo sunui ir dukterei. Imkie jį, bet daugiaus jo nedevėkie.

— Uždrausta! Negali tai būti — atsakė — mųsų tėvo 
motina nešiojo šį amuletą kas subata per visą savo gyvenimą. 
Nuo jo pasveiko daugybė ligonių. Žiūrėk, yra net užgirtas, 
ant jo yra rabino antspaudas.

— Netikiu į amuletus.
Su pastaba atkreipė į jį savo akis.
— Ką pasakytų ant to Amra ?
— Amros tėvai buvo sargais daržų prie Niliaus ir 

stabmeldžiais.
— Bet Gamaliel.
— Jisai tvirtina, kad tai yra bedieviški stabmeldžių 

išmislai.
Tirza žiurėjo į amuletą su apgailestavimu ir neištiki

mybe.
— Ką turiu i-u juomi daryti?
— Nešiok jį, sesute. Jisai dabina tave, nors po teisy

bei ir be jo esi daili.
Užganėdinta tuomi Tirza įkabino amuletą vėl į ausį, o 

tuo tarpu Amra atnešė bliudą su vandeniu ir rankšluoščius.
Kadangi Juda nebuvo farizejum, tat apsiprausimas ne

užėmė daug laiko; išėjus tarnaitei, Tirza sušukavo brolį. Pas
kui išsiėmus iš po antjuosčio mažą veidrodėlį, padavė jam 
prisižiūrėti, koks yra gražus. Tuomet vėl pradėjo kalbėti:

— Ką sakysi ant to, Tirza — išvažiuoju...
Nusigandus sudėjo rankas.
— Išvažiuoji... kada... kur... dėlko?...
— Štai trįs užklausimai vienu kvapu! Kas per žingei

dumas! — Už valandėlės pavartauniai tarė: — Žinai, bad ( 
mųsų teisės verčia mane pasiskirti kokį-nors užsiėmimą; mi^ 
tėvas paliko man tame geriausią pavyzdį. Tu pati niekintum 
mane, kad tinginystėj naudočiausi jo darbo vaisiais. Važiuo
ju į Rymą.

— Vežkis ir mane su savim!
— Juk abudu negalime apleisti motinos, turi likti prie 

jos. — Nuliūdo.
— Aure! Bet ar būtinai turi važiuoti ? Juk ir čionai 

Jeruzolimoje gali išmokti visko, kas yra reikalinga pirkliui— 
jaigu manai pasišvęsti tam užsiėmimui.
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Amerikos žinios.
Anglekasiai tiki burtams.

Hazleton, Pa. Andai čio
nai tarp gyvenančių angleka-. 
šių patirta, kad jų daugumas 
tiki į burtus, kaip tai senovė
je tikėta. Ir apie tai pirmiau 
nei nemanyta. Bearer Brook 
pav. didesnė pusė emigrantų 
bijosi vieno asmens, kad tasai 
anų neužkerėtų. Nesenai vie
nas vyriškis teisman patrauk
ta už atėmimą karvei pieno su 
burtų pagalba. Teismas, žipo- 
ma, iš to pasijuokė ir nekaltą 
žmogų paleido. Šiame mieste 
labiausiai žiūrima į nekuriuos 
italus, kaipo į raganius ir bur
tininkus ir jų bijoma. Hazle
ton emigrantai esą labai tam
sus, o tas tamsybes tankiau
siai atsigabena su savimi iš 
Europos. Burtai prasiplatinę 
daugiausiai tarp lenkų.

Majoras pašauta.

New York. Kuomet miesto 
New York majoras Gaynor 
pereitoj savaitėj vieną dieną 
išsirengė keliauti į Europą ir 
nukako ant laivo “Kaiser Wil
helm der Grosse” ir tenai šne
kučiavosi su savo biči uoliais, 
prišoko prie jo nekoksai Ga
llagher ir paleido į majorą iš 
revolverio tris šuvius. Gal bu
tų šovęs ir daugiau, bet tuo
jau liko parblokštas ir tik 
vienu šuviu sužeidė darbo ko- 
misijonieriui ranką. Majoras 
tik vienu šuviu į kaklą sužei

stas ir prisieis kulipką išimti. 
Sakoma, kad greitai pasveik
siąs. Gallagher turėjęs miesto 
darbą ir majoras jį prašalinęs, 
už tai norėta jam atkeršyti, tė
čiai! nekaip nusisekė. Galla
gher, sakoma, savo darbo ne 
sigailįs.

Anglekasių mokestis Illinois.

Washington, D. C. Emi
gracijos biuras apskelbė, kad 
anglekasių mokestis minkšto
se kasyklose valstybėje Illi
nois išneša abelnai imant ant 
kiekvieno anglekasio po 82.49 
dienoje, arba yra daug auk
štesnė, nei kur kitur šiame 
krašte. Pennsylvanijos angle
kasiai gauną dienoje 42 cen 
tais mažesnę mokestį. Be to, 
sakoma, kad Illinois angleka
siai geriau valgą, turį geres
nius butus, nei anglekasiai ry
tinėse valstybėse.

Ar tik nebus valdžios per
dėta, jei ilgas laikas Illinois 
anglekasiams šiemet reikia 
badauti.

Nuplaukė 12 mylių.

Boston, Mass. 15 metų 
mergina iš Dorchester, vardu 
Rose Pitnoff, andai nuplau
kusi 12 mylių, plotį tarp tilto 
Charlestown ir Bostono juros 
lempos. Kiek tai sykių bandė 
tą platumą perplaukti geriau
si ir garsiausi plaukėjai, bet 
iš jų tik vienas savo tikslą at
siekęs, nekoksai Alois Aderle.

Su mergina Pitnoff net 7 vy
riškiai stengėsi plaukti, tečiau 
delei šalto vandens, didelių 
bangų ir kitokių vandens 
smarkių judėjimų turėjo atsi
sakyti nuu to užmanymo. Mer 
gina buvo vandenyj 6 vai. 50į 
minutų ir savo tikslą atsiekė.

Nusidažė sau barzdą.

New York. Vietinėn emi
grantų prieplaukon andai at
keliavęs iš Portugalijos žydas 
Morris Lukovski, bet kad jis 
turėjo 70 metų ir žilą barzdą, 
tatai bijodamas grąžinimo, nu
dažė sau barzdą, ubus ir plau
kus ant galvos ir tai padarė iš 
vakaro ant laivo, kuomet ant- 
rytojaus turėjo išlipti. Bet bė
dino žydelio apsirikta. Užuot 
nusidažyti sau juodu dažalu, 
jis nusidažė melinu ir to apsi
rikimo nematė. Daug iš jo 
juoktasi emigracijos biure ir, 
žinomas dalykas, nuspręsta jis 
grąžinti atgal į Europą.

Kardinolas prieš moterų 
politiką.

New York. Kardinolas Gi
bbons, kuris čionai atlieka sa
vo vakacijas ir buna drauge 
su savo bičiuoliu, mgr. James 
Duffy, šv. Agnieškos bažny
čios klebonu, priešinasi mote
rų visokiai politikai. Neno
riu, kad moterims butų sutei
kta rinkimuose balsavimo tei
sės — pasakė kardinolas. Tu
ri jos daug kitokių reikalų, 
kurie nuo anų reikalauja daug 
atidžios ir darbštumo. Tegul 
jos viešpatauja savo naminės

karalystės ribose, nes tai jų 
ten sluogsniai. Kas link nesu
tikimų Vatikano su Ispanija, 
kardinolas nieko nesakęs re
porteriams.
John Mitchell gubernatorium?

New York. Čionai andai 
pasklydęs garsas, kad į New 
Yorko valstybės gubernato
rius kandidatu nuo republiko- 
nų partijos norima paskirti 
buvęs mainierių unijos prezi
dentas John Mitchell. Regis 
pats Theodore Roosevelt tą 
Kandidatūrą remiąs ir tame 
reikale su Mitchell’iu net tu
rėjęs pasikalbėjimus. Repu 
blikonai mano, kad Mitchell 
savo pusėn patrauksiąs visus 
darbininkus ir tuokart New 
Yorko valstybė pereisianti į 
republikonų rankas. Pats 
Mitchell apie tai nieko nesa
kąs.

Apie Kanados emigiautus.

Washington, D. C. 12 mė
nesiais, ty. metais, kurie pasi
baigę Kovo 31 dieną, į Jung
tines Amerikos Valstybes iš 
Kanados atkeliavę 72.912 emi
grantų ir čionai ant visados 
apsigyveno. Užpereitais me
tais atkakę 61.517 emigrantų. 
Tuo pačiu laiku iš Jungtinių 
Valstybių emigrantų ir pilie
čių Kanadon nukeliavę viso 
103.789 emigr., o pereitais me
tais tik 59,832 emigr. Iš to 
pasirodo, kad daugumas ame
rikonų iškeliauja į Kanadą.
Vokiečiai studentai Amerikoj.

New York. Į Jungtines A-

merikos Valstybes andai atke
liavo iš Vokietijos 28 studen
tai ir 4 profesoriai, kad čionai 
pastudijuoti prekybos ir pra
monės šakas. Tų studentų 
priešakyj stovi profesorius 
Eckert, kuris visuomet gyręs 
Amerikos pramonės besivy- 
stymą, taigi dabar norima tai 
iš pat pašaknių išstudijuoti.

Miškų gaisrai daug nuostolių 
padarę.

Washington, D. C. Žem
dirbystės departamentas ap
skaito, kad miškų gaisrai val
stybėse Montana ir Idaho val
džiai padarę daug nuostolių, 
beveik ant pusės milijono. 
Ugnis buvo apėmus 175.000 
akrų miško ir nepasisekė ta
sai gaisras užgesinti. Degą 
dar ir dabar. Gesinimui vai 
džia išleidžius $45.000.

Milžiniškas gaisras.

Boston, Mass. Andai nak
čia šiame mieste užgimęs gai
sras tarp didelių prekių san
delių. Sudegęs medžių sande
lis, ugnagesių stotis ir šeipjau 
daug mūrinių aukštų namų. 
Nuostoliai apskaitoma ant 
milijono dolerių. Kaiptik ta
sai gaisras prigesinta ir jame 
sužeista keli ugnagesiai.

Popežius Pijus X pereitoj 
savaitėj prezidijavęs puikiose 
iškilmėse delei Jo Šv. vaini
kavimo metinių sukaktuvių. 
Sakoma, kad popežius esąs la
bai daug susirūpinęs.

*) Amuletas — daiktas, apsaugojantis nuo igų ir’nelaimių. Nešiodavo juos 
pilni prietarų žmonOs.

(Tolinus bus)

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pa-argų, nei visose virtuvių knygose ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų, idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas turi kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

. JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs $2.00, gaus tų juokingų knygų ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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Dr. G. M. Glaser

vi-

žemę be

*

J. S. Povas.
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LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

pas mus 
neprigul-

Daugiau 70 nuošimčių fab
rikų produkcijos visoj Illinois 
valstybėj suteikia — Chicago.

tai bus žingeidu ir “Kataliko” 
skaitytojams nekurias svar
besnes smulkmenas žinoti.

DE. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phone Monroe SOI 

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

Tel. 4823 Irirlng Park 
prieaz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

?
;i i

Jonas Brazauskis
— UŽLAIKO —

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltas A lūs, Uardia Arielk 
Kvepianti th vanos Cigarai 

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

Tiktai 5 valstybės Šiaurinės 
Amerikos Unijos persveria 
savo fabrikų produkcija Chi- 
cagos produkciją.

*

Užlaiko puikų alų, elių ir porterį; pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu
vęs keleivis visados gauna nakvynę ,ir 
visą patarnavimą.
781 Clifford 4 kertė Henry St.

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę' Ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104

1848 metais Chicagoj per
gabenimas javų išnešė 3.001.- 
740 bušelių, o dabar išneša 
272.000.000 bušelių.

*

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

Samuel Kulwinsky
Didžiausis Liker Sklodas.

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

9055 Commercial Av, kampas 91 pi.
------ Tel. So. Chicago 5783.

GERIAUSIAS H0TEL1S
ANT BRIDGEPORT!).

Jaigu esi nubudęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

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

RUIGIS ir LIEKIS.
3301 So. Morgan St. Chicago.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

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

Geriausiu Hsv^nos Doraesti

WHITE KOŠE CLUB 
SAB0TSK1S ir LETUKiS

4614 So. Wood St. Chicag , Ilk

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. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Canal 37

Sziuomi apreiszkiu pagodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeport), praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

3149 So. Morgan. St.
Kertė 32-ros gat.

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8258 Illinois Ct. kertė 38

Chicago turi didžiausias ant 
viso konti ento fabrikas: va
gonų, telefonų aparatų, forte
pijonų ir vargonų.

*

Lietuviškas Saliunas
J. MIKALAJŪNO

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

pia.
2884 SO. LEAVITT ST.

kerte 23rd Pl. Phone Canal 1924

ra 
i»

ANTANAS KANDROTAS
drūčiausias lietuvis visame pasaulyj, gimęs 1882 m. Sundakų kaime, 
Vilniaus gubernijoj, Trakių pav. Kandroto drūtumas ne mokslu iš
lavintas, bet jis tiesiok gamtos taip apdovanotas. Jis 16-kos metų 
atkako į Ameriką. Regis Ant. Kandrotui prisieis kuomet nors Ame
rikoje imties su drutoriais anglais, lenkais, turkais ir kitais ir atimti 
iš anų visasvietinio šampijono vardas. Lietuviai tuo atsitikimu butų 
labai išdidus. P. A. Kandrotui velijama pasisekimo.

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

inet isz pat 
Kauno.

Tarpu 1901 ir 1909 m. fab
rikų produkcija Chicagoj pa
sididino nuo §1.086.248.000 
vertės ant §1.495.262.500.

*

Szaltas
alus
skani a- /
rielkair (į
kvepen
ti eiga

rai.

tuvis sav

Iš Lietuviškų Dirvų
Worcester, Mass.

Pas mus oras šiemet labai 
sausas, lietaus senai nėra, vis
kas visur taip išdžiuvo, kad 
net liūdna darosi žiūrint į su
kepusią žemę, kuri laukia iš 
dangaus iškrintant nors vieno 
atgaivinančio lietaus lašo. 
Laukia ir nesulaukia ir Die
vas žino, kas bus toliau, jei 
tokia °ausuma taip ilgai pa-

dasi pats San Francisco did
miestis. Gyvena jame visokios 
tautos.

Darbininkų yra daug, nes 
čia yra daug dirbtuvių. Bet 
darbas — sunku gauti.

J. S. Povas.

vandens.
Pirm poros metų 

susitvėrė lietuvių 
minga parapija vardu Visų 
Šventųjų. Ligšiol apie ją ma
žai kas buvo girdėties, tary
tum, jau buvo žlugus. B e J pa- 
skujais laikais angliškuose 
laikraščiuose paskelbta žinia 
ir tarp vietinių lietuvių išmė
tyta lietuviškai spaudinti la
peliai, kad lietuvių neprigul- 
mingon parapijon ateinąs kle
bonauti “kunigas” Mickevi
čius iš Providence, K. I. Lie
tuviai turi nusamdę svetainę 
po No. 274 Main gat., kur 
busią jiems laikoma dievmal- 
dystės.

Nieko nesakyčiau dar, kad 
mųsų tie “neprigulmingieji” 
butų gavę kunigą, kaip reikia, 
bet tokiam Mickevičiui nega
lima daug nusitikėti, nes, kiek 
žinoma, Mickevičius nėra jo- 
kiuo kunigu ir dar net neži
nia, kas jį toks iškrapino į to
kius je^amasčius.

Su mųsų vietiniu klebonu 
lietuvių nesutikimai nuolatos 
vis auga. Juk ne kas kitas 
kaltas neprigulmingųjų atsi
radimui, kaip dabartinis kle
bonas, kuris parapijoje bešir
džiai carauja. Ir iš niekur 
nieko gero nesitikima sulauk
ti taip dalykams stovint. Mų
sų klebonui kadangi rupi ne 
Kristaus mokslas, bet doleriai 
ir tokiuo budu daug lietuvių 
atšaldoma tikyboje. Prie to 
prisideda dar pačių lietuvių 
nesutikimai — ot, ir pasida
rius Sodoma. Ar-gi jau mes 
nesulauksime laimingesnių 
laikų, ar-gi jau ukęsime nj- 
prigulmingo judėjimo bango
se! P. Juška.

St. Charles, Lil.
Rugpiučio 2 dieną š. m. čio 

nai patiko nelaiminga ir stai
ga mirtis Joną Savicką, lietu
vį, iš De Kalb, III. Grįštant 
jam namo su kitais savo drau
gais iš Jono Lunkausko šer
menų, 8 vai. vakare ant Chi
cago and North Western ge
ležinkelio stoties “Geneva”, 
belaukiant jiems traukinio, 
užbėgo greitasis traukinis iš 
priešingosios pusės. Jie ma
nydami, kad tai ateinąs tas pat 
traukinis, į kurį jiems reikės 
sėsti ir važiuoti, norėjo per 
bėgti skersai bėgius, bet kad 
traukinis jau buvo perarti, tai 
paskutinį J. Savickį traukinis 
pagavo ir užmušė ant vietos: 
galva sudaužyta, viena koja 
sumalta, o kita visai nupjauta.

Tai vis girtuoklystės vaisiai. 
Rods velionis nebuvo labai 
girtas kaip kad kiti jo drau
gai, vienok negalima sakyt, 
kad jis buvo visai blaivus, nes 
tramvajų važiuodamas į stotį 
dainavo lietuviškas dainas ir 
svetimtaučius prijuokino. Ne
girti, žinoma, taip nepasielgtų.

Velionis turėjo 27 metus, 
paėjo iš Kauno gubernės, Še
duvos parapijos.

Vytautas.

Natron, Ore.
Šis miestelis nedidelis, turi 

gyventojų į 400 su aplinki
niais gyventojais. Šis mieste
lis užsilaiko vientik iš aplin
kinių ūkininkų.

Per miestelį tiesiamas nau
jas Southern Pacific geležin
kelis. Jis pradėta tiesti nuo 
Eugene, Ore. ir trauksis ligi 
Weed, Cal.

Šitą geležinkelį nutiesti pa
daryta kontraktas su “Utah 
Construction Co.”, kuri tai 
kompanija dabar skubiai ir 
dirba ir suteikia tat darbą ne
mažiau 600 darbininkų. Dir
bama į dieną 10 vai. ir moka
ma nuo §2.25 lig §3.00 už die
nos darbą. Darbas labai sun
kus, ilgai išdirbti jokiuo budu 
negalima. Ant darbininkų 
nuolatos rėkiama, kad jie dir
btų kuosparčiausiai, kuogrei- 
čiausiai. Kelias tiesiama per 
platus ir aukštus kalnus, tatai 
daugiausiai sveikatos padeda
ma su akmenų ir uolų dau
žymu.

Kompanija duoda valgį, už 
kurį kiekvienas darbininkas 
dienoje turi užmokėti 75 cen
tus. Lovos neduodama, dar 
bininkai privalo turėti savo 
guolius, paklodalus. Pastogės 
padarytos audeklinės, po ku
riomis padaryta iš lentų neva 
lovos, vienos aukščiau, kitos 
žemiau, trimis eilėmis. Ant tų 
lentų priversta šiaudų, aut jų 
taigi darbininkai ir turi sau 
guolius. Tie šiaudai sumalti į 
dulkes, o šviežių neduodama. 
Blusų tuose šiauduose čiela 
galybe, taigi ant jų gulint ne
galima atsilsėti nuvargusiam 
darbininkui, nes tie gyvulėliai 
be paliovos šonus gnaibo. Kad 
tas blusas su šiaudais išnaiki
nus, reikėtų tas visas pašures 
su viskuom sudeginti ir dirb- 
dinti sau naujas. Bet tas kom
panijai neskauda ir jai visai 
negalvoję.

Be to. darbininkai priversti 
turėti savo rankšluosčius, mui
lą ir šviesą. Jei kam vakare 
norisi ilgiau skaityti ar ką

nors parašyti, reikia ir šviesos. 
Perkama tat žvakutės ir mo
kama 10 centų už tris. Viena 
žvakelė vienu vakaru suden- 
ga-

Kuomet darbininkas prade
da dirbti ir kuomet per dieną 
išvaro 82.25, tai jam viso už
darbio pasilieka tik 25 centai, 
nes §1.00 paliekama daktarui 
— nežiūrint to, ar tik vieną 
dieną ar ištisą mėnesį dirb 
tum ir §1.00 paliekama už 
pirmos dienos valgį.

Valgis duodama neblogiau
sias, bet vis-gi už 75c. reikėtų 
gauti geresnis, kad but galima 
sočiau pavalgyti. Bet kas link 
indelių, šakučių ir peilių, ne
galima net išgalvoti, ar jie 
kuomet nors mazgojama ir ap
valoma, nežinia. Viskas rūdi
mis taip aptraukta, kad net 
negalima pažint, iš kokio me
talo jie padaryta.

Į čionai darbininkai gabe
nami iš San Francisco, Sacra 
mento, Portland ir iš kitur. 
Agentai jiems pažada gerus 
darbus, bet kaip čionai atva
žiuoja, visai ką kitą atranda. 
Bet žinoma, darbininkams 
duodama laisvė, kas nori, dir
ba, kas nenori, ne ir prie dar
bo neverčiama, o tai todėl,kad 
kasdiena duonos ieškotojų at
gabenama pilni karai. Yra iš 
ko pasirinkti ir kompanija tuo 
gali pasididžiuoti. Kadangi 
darbas labai sunkus, tat be
veik kasdiena darbininkai 
mainosi.

Rumford, Me.
Čionai lietuvių gyvena gra

žus būrelis, nes beveik į 500 
dūšių. Visi jie per dienas 
skursta surukusiose fabrikose, 
o šventomis dienomis uždirb
tus centelius pralėbauja alu
dėse. Yra čia dvi katalikų 
bažnyčios, francuzų ir airių. 
Šitų tautų žmonės nedėliomis 
renkasi į bažnyčias pasimels
tų, o lietuviai traukia kur į 
kalnus kazyromis iš pinigų 
loštų. Tenai susivaidija, pas
kui patenka į šaltąsias ir už 
simoka bausmes.

Norėta sutverti lietuviška 
parapija, bet lietuvių nesusi
taikinta, nekuriu nenorėta iš 
leisti kelių dolerių parapijos 
reikalams. O tokiam lietuvių- 
skaitliui parapija labai reika
linga. nes be dvasiško vadovo 
jie iškryps visai iš doros kelio 
ir pavirs į nuožmius sutvėri
mus.

Chicago, III.
Rugpiučio 7 dieną nakčia 

ant Town of Lake po nume
riu 4400 Honore gat. per lan
gą nuo antrųjų lubų iškrito 
ant gatvės Liudvikas Kunec- 
kis. Jis parėjo labai vėlai na
kčia namo, kuomet visi mie
gojo. Užsimušė ant vietos. Tų 
namu šeimininkas taip kietai 
miegojęs, kad polic.ja turėjus 
išversti duris. Visi atsakė, 
nieko nežiną, kas su juo atsi
tiko. Paėjo nuo Šaulių, bet 
regis neprigulėjo nei prie pa
rapijos, nei prie draugysčių. 
Turbut neblaivaus jo butą.

Tą pačią naktį ir ant tos 
gatvės atrasta negyva mergi
na. Nepatirta, kokios buvo 
tautos ir kas aną nužudė.

a gat. vienas lie- 
eilių akis

išbadęs ii primušęs.
Gyventojas.

Seniausia Lletuvlszka Karczema CflICflOOJE
L. AZUKO

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

gėrynių, kaip szalto alnczio, gardžios arielkeles 
ir kvepenczių cigarų.

Oakland, Cal.
Šitas miestas guli ant Ka

mana vandenyno kranto ir 
San Francisco Bay. Turi gy
ventojų suvirs 70.000. Pramo
nė čia geroka, nes arti jo ran-

Kur begi RaulaiT 
Nugi pas PET
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivedytl, nes 
jis turi bavarska 

alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negaliu su 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu sku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro
dąs visokiuose reikaluose ir provose. 
Teippat eina už vertėja į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namas ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant narna ir badavoji- 
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 HOTELIS 
ROCHESTERYJE

RICKIOJOS

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS 

Juozupa Ridiką.

KUR VAŽIUOJI POVILU

L’ASWM. MUKUS

*

M' II

*
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Tautos ir prekybos miesto 
mokyklos turi 12.000 mokinių.

1840 ir 1900 metų 
gyventojų skaitlius

i kitur daugiau, 
kontinento mies-

Chicago išdirba daugiau 
plieninių bėgių gelžkeliams, 
negu koks kitas pasaulyj mie
stas.

Kad pergabenti visus ke- 
liauninkub miestan Chicago iš 
priemiesčių ir aplinkinių mie
stelių — kasdiena reikalauja
ma 1.000 traukinių.

Chicagoj randasi 5 teoliogi- 
jos seminarijos su 1.047 klau
sytojais.

-v

Photos by American Press Association.

Čionai perstatoma generolas Frederick D. Grant ir reguliariškoji kariuomenė. Gen. Grant kelis me
tus gyveno Chicagoj, labai populiariškas. Nesenai perkeltas į New Yorką ir to kariuomenės krašto pa
skirtas komendantu.

Nekurie svarbus pa- 
temijimai apie 

Chicago.
Kuomet Liepos 4 dieną mie 

ste Chicago “The Sane Fourth 
Association” parengė demon- 
stracijinę parodą, kurioje, 
kaip žinoma, dalyvavo iškil
mingai ir lietuviai, vietinė 
“Association of Commerce” 
išleido mažą brošiūrėlę apie 
miesto Chicago vystimosi. Ta-

mW

/

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

įRafc - O

Tarpu
Chicagos
padidėjo 3.552.3 nuošimčiais, 
St. Louis 339.8 nuoš., Phila
delphia 128 nuoš., New York 
555 nuoš. o Boston 497 nuoš.

Chicagoj produkuojama 
valgomų daiktų ir rūbų Ame
rikos gyventojams ir iš miesto 
išsiunčiama 
nei kituose 
tuose.

Chicago yra didžiausioji ant 
žemės turgavietė gyvuliais. 
Nei viename mieste pasaulyj 
nei atgabenama, nei išgabena
ma tiek daug visokios rųšies 
gyvulių, kaip Cliicagoj. 1909 
m. atgabenta gyvulių 14.491.-

*

Chicago turi 1.628 mylias 
asfalto ir gręstų gatvių ir 
1.724 mylias kanalų.

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

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

CHICAGO, ILL.

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ.

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

atsilankys bus užganėdintas.
JOSDACKEYICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Esamlnavoju Abstrictus, Ir at
lieka kitus visas reikalas No- 
tarlnszo pigiai ir atsakanczlal. 
Visą savo darbą gvarantuoja. 
Eikit pas lietuvį o ne pas sve
timtautį.

J. IZACKAREWICZ.
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

917-33rd St.
o423.



18 k. Alenos Kar. Agapito
19 p. Zetaldo, Ludviko
20 s. Bernardo opato
21 N. Joanos našlės
22 p. Simforiaus kank.
23 u. Širdies P. M.
24 s. Baltramiejaus kank.

SavaitinisKalendorius

Rugpiutis 1910 m.

Įdomią žinią lietuviams pra
neša “Draugas” apie Scranto- 
no lietuvių parapijos reikalus. 
Seniau visi lietuviški laikraš
čiai iškilmingai apskelbė ko
respondencijas ir pranešimus, 
kiti net stambiomis raidėmis 
patėmijo, kad Scrantone lie
tuvių bažnyčia jau galutinai 
iš vyskupo jurisdikcijos atim
ta ir pasilikus lietuvių savas
timi ir kad nekoksai ten J. 
Aponas net tai “atimtai” ba
žnyčiai paieškąs kunigo. Pas
kui tuos laikraščius ir “Kata
likas” andai tą žinią atkarto
jo, tečiau dabar pasirodo, kad 
tie laikraščių pranešimai visai 
nesutinka su tiesa.

“Draugas” No. 31 štai ką 
tame reikale tarp kitko rašo:

“Laisvamanių ir socijalistų 
organams paleidus neteisingas 
žinias apie Scrantono lietuvių 
parapiją, daugelis kiausia mų
sų, kas ten ištiesų pasidarė. 
Zingeidingiems paaiškiname, 
kad niekas nepasidarė: kaip 
buvo, taip ir pasiliko. Tas ne
tiesa, buk žmonės atėmė baž
nyčią nuo vyskupo ir dabar 
gali pasiimti sau kunigą, kokį 
jie patįs norį. Bažnyčia, kaip 
buvo, taip ir pasiliko parapi 
jos; žmonės negalėjo atimti 
jos nuo vyskupo, nes vysku- 

'pAs josnerkados nebuvo už
valdęs. Vyskupas buvo tik 
bažnyčios globėju (trustee), ne 
savininku, o kaip aukščiau
sias teismas paaiškino, globė
jas (ar bus jis vyskupas ar 
svietiškas) neturi jokios valios 
nei galybės ant bažnytinio 
turto. Bylinėjatės, girdi (taip 
skamba aukščiausiojo Penn- 
sylvanijos teismo nusprendi
mas), už nieką, už tuščią mai
šą. Bažnyč a, kaip buvo, taip 
yra parapijos nuosavybe; toji 
nuosavybė negali būti pavesta 
jokiems kitiems siekiams, kaip 
tik Dievo garbinimui sulyg 
Rymo katalikų bažnyč’os įsta
tymų. Teisėjas Newcomb pa 
sielgė neteisingai apskelbda
mas globėjo rinkimus. Tuose 
rinkimuose žmonės balsavo ne 
kaipo parapijiečiai, bet kaipo 
šalininkai vienos ar kitos par
tijos. Todėl tie rinkimai netu
ri jokios svarbos.

Trumpai imant, Scrantono 
lietuvių parapijos reikalai sto
vi šitaip:

Jaigu žmonės nori, kad ba
žnyčia butų atidaryta, tai turi 
prisilaikyti prie katalikų ba
žnyčios įstatymų. Jaigu to ne
padarys, tai bažnyčia pasiliks 
uždaryta ir tolesniam laikui. 
Joks kunigas į bažnyčią nega
li įeiti be vyskupo žinios ir 
leidimo. Tat netiesa, kaip ra
šo J. Petrikis “V. L.”, kad J. 
Aponas gali priimti bent ko
kį kunigą. Nei Aponas, nei 
net visa 10 dabartinių bažny
čios globėjų neturi jokios tei
sės valdyti parapiją arba įsi- 
leizdinėti į bažnyčią kunigą.”

** *
Ir kaip dabar suprasti tasai 

atsitikimas? Vieni laikraščiai 
vienaip rašo, o “Draugas” vi
sai kitaip. Ir štai kaip ant to 
“Draugo” rašymo “Darb. Vil
tis” tarp kitko atsako:

“Draugas” neteisingai sako, 
buk su Scrantono parapija 
“nieko nepasidarė”. Ten daug 

pasidarė: lietuviai atsiėmė sa
vo turtą ir nori ant jo patįs 
gaspadoriauti. Jaigu butų 
‘‘nieko nepasidarę”, tai vysku
pas butų neatėmęs kunigo. 
Tas teisybė, kad, kaip “Drau
gas” sako, “bažnyčia kaip bu
vo, taip ir pasiliko parapijos”, 
bet “Draugas” pamiršta pasa
kyti, kad vyskupas nori pri
versti parapijonus jam vėl už
rašyti bažnyčią, ty. išsižadėti 
savo turto.”

** *
Labai liūdnas žinias prane

ša “Saulė” iš savo miesto, Ma- 
hanoy City, Pa. Philadelphi- 
jos arei vyskupas Ryan, kaip 
Shenandoah lietuvių parapi
joje prieš šeimininkaujantį pa
rapijos komitetą išėmęs “in
junction”, taip dabar j padaręs 
ir Mahanoy City lietuvių baž
nyčioje, kur klebonauja kun.
5. Pautienius. “Saulė” rašo, 
kad užpereitoj subatoj depu- 
ty-šerifas apsilankęs pas kiek
vieną parapijos komiteto są
narį ir perskaitęs aniems arei- 
vyskupo Ryan uždraudimą, 
idant tasai komitetas paliautų 
maišyties į parapijos reikalus 
ir nesikištų į jo (arcivyskupo) 
nuosavybę. Arei vyskupas sa
vo skunde tvirtinąs, buk para
pijoms visiškai apėmę bažny
čios valdžią be jo ir klebono 
leidimo. Pagaliau arcivysku- 
pas tvirtina, buk jis turįs pil
ną teisę ir valdžią ant bažny
čios, o parapijonų privalumas 
— jo klausyti ir pripažinti jo 
vyriausybę, kas lytisi dvasiš
kų ir finansiškų parapijos rei
kalų. Komitetas turėsiąs da
bar teisinties. “Saulė” sako, 
kad toji parapija buvus mai
šiausia visoj Amerikoj ir lig- 
šiol ten nebuvę jokių maiša
čių.

* * *
Kun. Miluko “Žvaigždė” 

praneša, kad Tėvas Kazimie
ras (vienuolis-kapucinas) jau 
iškeliavęs į Europą. Paskuti
nės jo misijos atsibuvusios 
Philadelphijoj, šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj, Rugpiučio
6, 7, 8, 9 ir 10 dienomis.

Apie T. Kazimiero išvažia
vimą tenpat skaitome:

“Svarbus reikalai privertė 
Tėvą Kazimierą tuojau grįšti 
savo vienuolynan, nors dar 
nėra užbaigęs savo misijų 
Amerikos lietuvių bažnyčio
se... Yra viltis, kad Tėvas 
Kazimieras, atlikęs reikalus, 
galės sugrįsti ir pabaigti savo 
misijas Amerikoje.”

** *
Ar Tėvo Kazimiero reikalai 

nebus tik surišti su Jo Sv. Pi
jaus X įsakymu kapucinams- 
vienuoliams. Kaip žinoma, 
nuo šio Rugpiučio l-mos die
nos popežius prisakė Tėvams 
kapucinams grįšti išnaujo prie 
savo aštraus gyvenimo. Taigi 
uždrausta jiems nešioti skry
bėlės, užuot apautuvų liepta 
turėti po kojų padais tik san
dalus, vasarą nenešioti jokių 
apatinių baltinių, tik žiemą 
vilnonius marškinius. Paga 
liau uždrausta miegoti lovose 
su patalinėmis, bet tik ant pa
prastų materacų, ištiestų ant 
lentų. Taigi pasirodžius tam 
įsakymui, Tėvų kapucinų per- 
dėtinis Budapešte apskelbęs 
laikraščiuose, kad tasai įsaky
mas tarp TT. kapucinų pa
gimdęs didelę konsternaciją 
(nuostebą) ir abejojama, kad 
toji reforma šiais laikais pri
gytų-

Indomųs surėdymai 
Naujojoj Zelandijoj.

Naujoji Zelandija mums to
limas kraštas, nesenai dar vi
sai mažai žinomas, o šiandie 
apgyventas baltais civilizuo-
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Grand Rapids’e, Mich. lietuvių bažnyčia ir mokykla. Prieš tų bažnyčių ant lankos Liepos 24 dienų š. m. buvo didelis lietuvių po parodai 
susirinkimas, kur pasakyta prakalbos, apvaikščiojant Žalgirio sukaktuves.

tais žmonėmis, paeinančiais iš 
Europos.

Tasai kraštas guli Ramaus 
vandenyno pietinėj dalyj, ty. 
į rytus nuo Australijos už ko
kių 1.800 kilometrų.

Nauja Zelandija susidaro iš 
poros ilgų milžiniškų salų ir 
daugybės mažyčių salučių. 
Tenai klimatas daug šiltesnis 
už Lietuves, be to^daug švel
nesnis ir vienodesnis, taip kaip 
ir kituose kraštuose, apsiau
stuose jura.

Ant didžiausios salos išilgai 
rytinio krašto tęsiasi eilės sta
tų kalnų, apklotų amžinu 
sniegu, kuris pavirtęs į ledy
nus. Tarp tų kalnų giliai įsi- 
veržusios jurų intakos, aplin
kui kurias ošia žalios girios, 
pilnos milžiniškų paparčių su 
aukštais liemeniais ir ant vir
šumų plačiais vainikais, taip- 
pat su baltais ir raudonais 
žiedais.

Naujosios Zelandijos pauk
ščiai turi didelį skirtumą nuo 
mūsiškių: ten tarp kitko ran
dasi didelės ir išmintingos pa
pūgos su milžiniškais snapais 
ir kuodais.

Keturkojų raiškių yra ne
paprastai mažai, o draskančių 
žvėrių — visai nėra.

Kraštas gausus derlingomis 
dirvomis, puikiomis ganyklo
mis ir įvairiomis gerybėmis.

Pirmieji Naujosios Zelandi
jos gyventojai, maorai, buvo 
pirmiau ir šiandie augaloti, 
turinti gražią žalvarinę veido 
spalvą, dailų kūno sudėjimą, 
juodas akis, kiek tai juodus, 
tamprius plaukus, plačias no
sis ir storas lupas. Abelnai 
imant veido briežai mažai ką 
skiriasi nuoeuropėnų briežų.

Pradėjus nuo 17 metašim- 
čio į Naująją Zelandiją ke
liauja europėnai, pirmiau ho- 
landai, o paskui juos anglai.

Išpradžios jie tenaitinius 
gyventojus išnaudodavo ir 
peitat sutikdavo smarkius jų 
pasipriešinimus ir net abelnus 
maištus. Dabar vienok mao- 
rams pripažinta lygios teisės 
su kitais gyventojais ir jie tu
ri net savo perstatytoj us par
lamente.

Svarbiausią bet rolę Naujo
joj Zelandijoj lošia europėnai. 
Nesenai įkūrę ir sutvirtinę 
viešpatystę, jie įvedė kraštui 
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naujus ir labai indomius įsta
tymus, kokių dar nesiranda 
visame sviete. Pav. tenai mo

ša daugiau 1.100 dolerių. Pen
sija mokama tiesiok iš viešpa
tystės išdo ir darbininkams 
del gavimo tos pensijos nerei
kalingos jokios privilegijos, 
nei specijališkos mokestįs.

Kaip aprūpinama ten seny
vi žmonės, taippat neaplei
džiama ir jaunuomenė. Visur 
pilna neapmokamų valdžios 
užlaikomų mokyklų, vaikai 
privalo anas priverstinai lan
kyti, jei nelanko privatiškųjų 
mokyklų. Naujosios Zelandi
jos gyventojai labai išdidus su 
savo viešpatystės tvarka ir su
rėdymu.

Butų pageidaujama, idant 
panaši tvarka ir kitose viešpa
tystėse butų įvesta.

sės su vyrais.
Nuo 1891 lig 1898 metų 

Naujosios Zelandijos paila- 
mentas užgyręs net 26 naujus 
įvairios rųšies įstatymus. Pa
skirta dir^tuvą^aj^di.ški in
spektoriai iFvyriškį ir mote
rų, kurių užduotim dirbtuves 
prižiūrėti, idant jose darbiniu 
kame butų atvanga ir sveika
ta.

Jei mašina užmuša arba su
žeidžia darbininką, darbdavis 
be išsikalbėjimo privalo išmo
kėti paskirtą iškalno atlygini
mą. Draudžiama į dirbtuves 
ir varstotus priimdinėti vaikus 
žemiau 14 metų. Moterų ir 
visos jaunuomenės lig 18 me
tų darbdaviai negali palaikyti 
prie nakties darbo. Moterims 
po gimdymui draudžiami vi
sokie darbai ištisą mėnesį.

Darbas tęsiasi 48 valandas 
savaitėje, arba vidutiniškai 8 
valandas dienoje, be to suba- 
tomis dirbama tik lig 1-mai 
vai. po pietų. Kiekviena dirb
tuvė priversta viešai skelbti 
savo darbo valandas ir darbi
ninkų mokestį.

Atskyriais įstatymais su
tvarkoma krautuvių savinin
kai su darbininkais. Vyriš
kiai ir merginos, dirbanti 
krautuvėse, apart nedėlios at- 
silsio, kas savaitė gauna pusę 
dienos laisvos pasilinksmini
mams, o tai todėl, kad nedė- 
liomis teatrai ir kitokios pasi
linksminimo vietos uždarytos.

Krautuvėse moterų ir vaikų 
darbas tęsiasi neilgiau 54 va
landų savaitėje, arba viduti
niškai 9 vai. dienoje.

Pirklys, kurio krautuvėse 
dirba moterįs, privaląs turėti 
suolelius, idant retkarčiais 
moterįs galėtų atsisėsti, atleis
ti suvargusias nuo stovėjimo 
kojas.

Mokestįs už darbą taippat 
nemažos. 1899 m. parlamen
tas užgyrė įstatymą, kuriuomi 
paskiriama seniems darbinin
kams mokestįs (pensijos), ne
žiūrint lyties, pabaigus kiek
vienam 65 metus amžiaus. Ne 
gali gauti pensijos tie, kurių 
metinės įplaukos perviršija 
275 dolerius, arba turtas išne-

lietu-

labai

tai neleidžia mųsų krašte pir
kti žemę ne rusų pavaldi
niams. 2) Akcijonierių ben
drovei gali būti leista pirkti 
žemės nedaugiaus 4200 “dese- 
tinų” (apie 400 margų). Beto 
akcijonierių bendrovė gali 
būti įsteigta tiktai leidžiant 
valdžiai. Bet kad valdžia ir 
leistų įsteigti tokią bendrovę, 
tai kas per darbas jos butų,
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Reikale organizacijos 
išpirkiniui ir išparcelia- 
vimui žemės Lietuvoje.

Amerikos laikraštininkų su
važiavime, kaip žinoma iš 
protokolo, pakeltas klausimas 
apie lietuviškąjį banką išpir
kimui Lietuvoje parduodamų 
dvarų ir šiaip žemės plotų. 
Susižinojimui, ar Rusijos tie
sos leis vesti Lietuvoje tokią 
operaciją ir kokiais pamatais 
galima butų įkurti panašus 
bankas, buvo išrinkta komisi
ja, į kurią įėjo D ras J. Šliu
pą-, A. Olševskis ir J. Gri
nius. Ši Komisija susirašinė
jo su įžymesniais Lietuvos 
advokatais ir ant to pirmas A. 
Olševskis gavo štai kokį atsa
kymą:
P. A. Olševski,

Chicago, Ill. 
Gerbiamasis Tamsta!

Kilęs tarp Amerikos 
vių sumanymas, apie 
Tamsta rašai, — yra
svarbus ir gali būti pelningas. 
Tiktai reikia kapitalo ir žmo
nių, norinčių veikti.

Amerikiečių bendrovė ne

jaigu ji galėtų pirkti tik 200 
dešimtinių. 3) Bendrovei-gi 
ne ant akcijų, bet komanditi 
niai galima bus pirkti žemę 
tik tuomet, jei jos pilni nariai 
bus visi Rusijos pavaldiniai. 
Taigi mano nuomone, žemės 
pirkimą ir pardavimą parce
liuojant ją galima didesnėse 
ribose įtaisyti tik štai kokiuo 
budu: jaigu susidaiytų ko- 
mandintinė draugija, rusiškai 
vadinama “tovariščestvo na 
vierie”, kuri įtaisoma be val
džios leidimo. Joje gali būti 
vienas, arba daugiaus “drau
gų”. Tie asmenįs, kurie skai
tysis draugais, privalo turėti 
teises pirkti žemę Lietuvoje. 
Toji draugija turi susidėti iš 
tokių žmoniij, kuriems visuo
menė užsitikėtų ir duotų savo 
kapitalus apyvartai. Aug 
ščiaus pavadintoje draugijoje 
esti dar pajininkai, rusiškai 
vadinami “vkladčiki”. Sitųjų 
nei skaitlius, nei suma įneša
mų pinigų neapribota. To- 
kiuo budu ištikimi ir turintie
ji turto gvaranciją žmonės ga
lėtų sutraukti daug kapitalo, 
turėti savo tarnystoje reika
lingus specijalistus: agrono
mus ir kitus, pirkti ir parda
vinėti dvarus su pelnu sau ir 
nauda visam kraštui. Dabar 
Lietuvoje žemė, sulyginant su 
kitomis dalimis, neperbrangi, 
o su kiekvienais metais jos 
kaina būtinai augs, nes žmo
nės dauginasi, apdirbimo bū
das tobulinasi etc. Taigi, ger
biamieji Tamstos, greičiaus 
tarkitės, mes čion kiek galė
dami prisidėsime darbu ir pi
nigais. Jaigu Jus, amerikonai, 
prisidėsite, tai įvyks didelis 
darbas. Su tikra pagarba... 
(vardo del nekuriu priežasčių 
nededame).

Iš šito atsakymo aišku, kad 
Lietuvos žemių supirkimui ne
galima įkurti jokio banko ar 
korporacijos Amerikoje. Lie- 
tuvoje-gi parankiausia tam 
tikslui draugijos rųšis yra ko- 
mandintinė draugija, kurios 
sąnariai privalo turėti teises

ra ir nežinoma, kokios bus 
gvarancijos, kad įdėtieji pini
gai nežus, Amerikos lietuviai 
nieko tame dalyke veikti ne-

tuviai padaro pradžią, įkuria 
tokią draugiją atsakančiais 
pamatais, o be abejonės Ame
rikos lietuviai ją rems.

Trupiniai.
Korea kas metai produkuo

ja tabako vertės $1.350.000 ir 
tai senomis metodomis, ką ja
ponai stengiasi pagerinti.

Skrynutės laiškams ant ga
tvių pirmusyk užvesta 1855 m.

*

Pirm poros metų upės Hud
son, New Yorke, vandenis 
pjaustė nesuskaitoma daugy
bė valčių ir pervažų; šiandie 
upės apačia tuneliais pergabe
nama kas metai po 50.000.000 
asmenų.

*

Žiurkės uodega turi daug 
daugiau raumenų, nei žmo
gaus ranka.

*
Pirmoji skambanti moneta, 

kuri galima pavadinti ameri
koniška, atmušta 1652 metais 
Massachusetts.

*
Sunkiausias kūjis ant žemės 

sveiia 50 tonų, ir jis nulietas 
dirbtuvėse m. Terni, Italijoj.

*
Telefonų randasi: Europoj 

1.800.000, Azijoj 56.000, Af
rikoj 9.000, Amerikoj 7.700.- 
000 (iš ko 7.590.000 Jungti
nėse Valstybėse) ir 53.000

Turkija taiso sau karo lai
vyną, bet nekaip išrodys tasai 
laivynas, nes tam tikslui su
perka senus ir išnaudotus lai
vus. Antai valdžia Vokietijo
je nupirkus tris senus šarvuo
čius, kurie Vokietijai jau ne
tinka, ir užmokėjus už juos 
$3.500.000. Kadangi šiais lai
kais Vokietijoje imta taisyti 
didžiuliai laivai, tatai parduo

būti Rusijos pavaldiniais. Įsi
kūrus Lietuvoje tokiai drau
gijai, Amerikos lietuviai ga
lėtų ją paremti, pavesdami jos ti Turkijai buvo jau išmesti ii 
operacijoms savo pinigus, kai- karo laivų skaitliaus. Ir tok- 
po pajininkai. Dabar, kol dar sai laivynas taisoma!



Pavojingiausi užsiė
mimai sviete.

Kiek lėšuoja žmogaus gy
vastis ? Tiktai devyni doleriai, 
kadangi už tokią sumą kas
diena New Yorke parsiduoda 
darbininkas, tiesdamas ilgus, 
milžiniškus tiltus. Jį tenai 
greitai gali sumalti stambi ge
ležis, gali nuo inkaitiutos ge
ležies susideginti, arba inkris- 
ti vandenin nuo kelių šimtų 
pėdų aukščio.

“Munsey’s Magazine” ap
skelbia užimančius išklausi
nėjimus darbininkų, dirban
čių tuos milžiniškus tiltus. 
Ačiū tam “Magazinui” pati
riame, kad iš darbininkų be
veik nerasi nei vieno, kuris 
nebūtų sunkiau arba lengviau 
sužeistas ir kuris kaip tik per 
plauką neišsisaugojęs baisios 
mirties. Vienas jų perlėkęs 
per Manhattan tilto škieletą. 
Rezultatas: trįs šonkauliai nu
laužti ir nulaužta viena ranka 
dviejose vietose. Kits nukri
tęs m. St. Louis nuo East 
Bridge tilto, 120 pėdų auk
ščio, ir dėkui aplinkybių susi
bėgimui išlikęs gyvas. Pasku
tinis paklaustas milžiniškas 
vyras laikė vieną ranką kiše
nių je. Kuomet pagaliau ją iš
traukė, pasirodė, kad be pir
štų. “Tas man atsitiko statant 
tiltą”, tai ė liūdnai. Statant 
garsų Blackwell’s Island 
Bridge tiltą pražuvo daugiau 
nei 60 darbininkų. Bet neiš- 
iyk, tik palengva, kasdiena 
po kelis, žiūrint darbo pažan
gumo.

Kitas pavojingas užsiėmi
mas — tai tunelio darbininko, 
dirbančio New Yorke arba 
kur kitur po vandeniu. Nepa
prastai sunkus darbas tune
liuose ir kersonuose, pripildy
tuose tiršto oro, kuriuo apsau- 
gojama vandens įsiveržimas. 
Tokiems darbams priimama 
tik žmonės visiškai sveiki, tan
kiausiai bedarbiai jūreiviai. 
Jiems dienoje mokama 3 dole
riai 50 centų.

Tankiai pasitaiko, kad van
duo vistiek į kasamus tunelius 
įsiveržia, o vieną sykį pasitai
kė, kad oras iš tunelio vande
niu stumiamas išnešęs vieną 
darbininką net ant paviršaus. 
Kitą sykį darbininkai būda
mi tunelyj butų prigėrę kaip 
žiurkės, kuomet viena prakiu
rusia siena pradėjo vanduo 
veržties. Vienok jie sugiebė 
tam užbėgti: didžiausiu iš sa
vo tarpo darbininku užkišo 
skylę, apstatė maišais su pila- 
vinomis ir tokiuo budu išsi
gelbėjo.

Taip vadiname Anthrazit 
krašte, rytinėj Pennsylvanijoj, 
kur randasi devynios didelės 
anglies kasyklos, netenka gy
vasties arba lieka sužeistais 
vieneriais metais į 1.000 an- 
glekasių. Kasyklų lavouyčios 
labai retai kada esti tuščios. 
Vienos tokių lavonyčių užvei- 
zda paklaustas, iš kur imasi 
tiek daug mirčiai kandidatų, 
atsakė: “Vaikinai menkiau 
bijosi mirties, nei danties ištu
pimo.”

Žmonės, dirbanti pagelbi- 
nėse ingulose, gauna už savo 
darbą ir įvairius pavojus 60 
dolerių algos mėnesiui, be to, 
jiems algos išmokama tik kas 
du mėnesiu.

Tarp visų kitų darbininkų 
daugiausiai ima mokesties na
rai, bet tik ne todėl, kad ji. 
darbas yra pavojingas. Auk
šta mokestis jiems mokama 
delei tų aplinkybių, kad be
veik kiekvienas toksai naras 
turįs būti ir dailidžių, ir kal
viu ir net inžinierium.

Paklausta taippat, kodėl 
tiek daug žmonių atsiliepia 
dirbti tokius pavojingus dar

ius. Atsakymas ant to klau
simo skamba, kad tuos žmo
nes vilioja jų pačių ambicija, 
jiems yra malonu kas minuta 
auktie mirties ir ją matyti. 

Jie pasidaro labai išdidus, 
tuomet jiems pasiseka išsigel
bėti iš mirties nagų. Bet 
svarbiausia priežastis, kad 
žmonės apsiima dirbti pavo
jingiausius darbus, tai įkas- 
dieninės duonos klausimas. 
Tik duonos reikalavimas pri
verčia žmones lįsti į požemi
nius urvus, laipioti ant aukštų 
namų ir dirbti pavojingiau
sius darbus.

Užimančiu yra dar tas fak
tas, kad dirbanti pavojingus 
darbus darbininkai laikui bė
gant netenka“jauslumo, pri
pranta prie aršiausių daiktų, 
kurių tarpe dirba. Naras pav. 
ant aukšto tilto škieleto ne
liptų nei už tūkstantį dolerių, 
o tilto darbininkas bijosi lysti 
po žeme, arba į vandenį.

Pasiutusio šunies 
inkandinias.

Pasiutusių šunų, kačių ir 
arklių inkandinias pagimdo 
kaip pas žvėris, taip pas žmo
nes pasiutimą. Baisioji ta pas 
žmogų liga, iš kurios priežas
ties negali nuryti vandens jįir 
juo tiesiok bjauriai, pavadinta 
dar hydrophobia (vandens 
baimė). Iš visų žvėrių tan
kiausiai šunes, o ypačiai maži 
kambariniai, kenčianti didelį 
karštį, badą, ar tai negaunan
ti gerti tyro vandens, patenka 
į tos ligos nagus, ty. pasiunta.

Pasiutusį šunį galima pa
žinti ant sekančių ženklų: Pa
siutęs šuo pikt is, arba prie
šingai esti liūdnas, apsunkin
tas ir slepiantysįs kertėse, ne 
nori laižyti šaltų d'aiktų, kaip 
tai akmens, geležies, labai 
tankiai ima ėsti žemę, pilavi- 
nas, šiaudus, net stiklus, 
griaužti medį, kaip tai grindis 
ir kitokius daiktus; loja ir 
staugia knarkdamas, užkimęs, 
visai kitaip, nei kaip sveikas; 
paprastai suloja sykį, tęsia 
balsą vis aukščiau ir išleidžia 
tokius garsus, kurie negalima 
pavadinti nei lojimu, nei stau
gimu.

Šuo ar greičiau, ar vėliau 
ima kandžioti, tankiausiai 
aplink save esančius daiktus 
arba kitus žvėrelius ar gyvu- 
ius, ir pagaliau užpuola net 

ant paties šeimininko; jo akįs 
2, 3 dieną pasidaro raudonos, 
silpnos, tarytum dulkėmis ap
neštos, plaukai pasišiaušti, vi
sa galva punta, kitais kartais 
tik viena nosis ir liežuvis, vi
sas kūnas džiūsta; snukis tan
kiausiai sausas arba drėgnas, 
išsižiojęs, nasrai apsiputoję; 
ėjimas pradžioje ligos papras
tas, paskiau siūbuojantis ir 
šuo pagaliau 8-9 dienoj stim
pa-

Pasiutusio šunio padaryta 
žaizda reikia plauti šiltu van
deniu, idant iš žaizdos ilgiau 
ir gausiau kraujas tekėtų. Ga
li atsitikti, kad su tekančiu 
krauju ištekės ir inkandimo 
nuodai. Paskiau, užuot žai
zdą išdeginti inkaitusia gele
žim, arba sieros ar azoto ruk- 
štim, geriau ją užlieti taip va
dinamu tinktūra jodi, kas ga
lima gauti vaistinyčioje, ir in- 
kąstąjį nugabenti tuojau Ii- 
gonbutin, kuriame gydoma 
nuo pasiutimo.

Didžiausias ir genijališkiau- 
sias pereito metašimčio^dakta- 
ras, Liudvikas Pasteur, persi
tikrino, kad kritusio nuo pa
siutimo kraliko nugarkaulio 
smegenįs, laikomos 14 dienų 
sausame ore, netenka savo už- 
nuodijimo. Tomis sausomis 
taigi smegenimis jisai sumanė 
gydyti žmones, sukandžiotus
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pasiutusių žvėrių. Sergan
tiems žmonėms laikas nuo lai
ko inleidžiama po oda tų sau
sų kritusio kraliko smegenų 
ir taip žmonės iš tos baisios 
ligos išgydomi. Ir dėkui tik 
daktaro Pasteuro išradimui 
kas metai tūkstančiai žmonių 
issigelbsti nuo ' mirties. Tie 
kraliko smegenįs po oda su
naikina besivystančius pasiu
timo nuodus ir žmcgus pa
sveiksta.

Taigi vienatinė pagalba ta
me nelaimingame atsitikime— 
kuogreičiausiai sergantį ga
benti Pasteuro įstaigon, ty. Ii- 
gonbutin ir nelaukti, kol liga 
pradės savo veikti. Susirgęs 
pasiutimu žmogus bijosi ne
tik vandens, bet ir visokių 
skystimų ir žibančių daiktų.

Ant rudens Austrijoje, tarp 
Galicijos ir Vengrijos, projek
tuojama dideli ciesoriaus ar
mijos manebrai. Tie maneb- 
rai norėta parengti kitur, bet 
kitur siaučiančios epidemijos 
tarp gyventojų. O armija juk 
turi but apdrausta nuo epide
mijų, nes kas butų, jei karei
viai išmirtų.

9^^

Kanadą atkeliauja generolas 
:n Powell, karžygis iš po Ma- 
ig, ir aplankys Jungtines A- 
kos Valstybes. Jis yra tve- 

vaikę organizacijos “Boy

Chicagos Lietuviškoji 
Muzikos Konservatorija 

3246 So. Halsted St.

Lietuviškosios Muzikos 
Konservatorijos tikslas: su
teikt mokiniams pilną muzi- 
kališkąjį išsilavinimą. Kon
servatorija rengs ne tik virtu- 
ozus-dailininkus, bet ir peda
gogus- mokvt4pn 
; j p
Konservatorijos Pro

gramas.
a) Specijališkieji dalykai: 

dainavimo, smuiko, piano te
orijos (harmonija, kontrapun
ktas, fuga ir formos).

b) Priverstini: elementariš
koji teorija, solfeggio, harmo
nija, enciklopedija, muzikos 
istorija ir tt.

c) Specijališkų dalykų kur
sai skirstomi šiokiu budu: in- 
strumentalinėse kliasose, kaip 
tai: smuiko, piano, klarneto, 
kornetų ir kitų instrumentų, į 
tris skyrius: į žemutinį, vidu
rinį ir augštutinį. Dainavimo 
kliasa turi du skyrių: viduri
nį ir augštutinį.

d) Kiekvienas skyrius bile 
kliasoj rokuojamas bus (įveja
metiniu. (Gali but ir išeini- 

mai: mokslo laikas galės but 
pailgintas ar sutrumpintas, 
pagal mokinio paspėjimo).

e) Priverstinų dalykų kur
sas pasibaigs į metus.

Pastaba. Mokinys, pasi- 
skyręs kokį vieną iš paminėtų 
dalykų, kaipo speci jaliskąjį, 
priverstinuosius galės lankyti 
per keturis metus be atskiro 
užmokesčio. Priverstinuosius 
be atskiro užmokesčio lankys 
tik tie, kurie bus užsimokėję 
už semestrą iškalno.

f) Mokslas dalinsis į du se
mestru. Pirmas semestras — 
nuo 8 Rugpiučio iki 24 Gruo
džio ir antras — nuo 2 Sausio 
iki 20 Gegužės.

g) Mokestis: žemesniojo 
kurso mokiniams — 15 dol. 
už semestrą, viduriniojo ir 
augštesniojo kursų mokiniams 
— 20 dol.; tame skaičiuje ir 
priverstinieji dalykai.

Pastaba. Kas ir nelan
kytų priverstinų dalykų, vis- 
vien turės mokėti tą pačią pa
skirtą mokestį. Iš priverstinų
jų be primokėjimo leidžiama 
lankyt tik vienas dalykas, jei 
kas panorėtų lankyt ir dau- 
giaus, tai primoka viršaus už 

kiekvieną dalyką 2 dol. už se
mestrą.

Įneštą mokestį ne,- 
grąžinama.

h) Žemutiniame kurse lek
cija tęsiasi į 30 minučių; vi
duriniame ir augštesniame 
kursuose — nemažiau kaip 45 
minutes. Lekcijos buna iš 
specijališkųjų dalykų: kartą į 
savaitę, o iš priverstinųjų — 
kas antra savaitė grupoje.

Pastaba. Instrumental!- 
nėsna kliasosna priimami ir 
tokie, kurie nei gaidų nepažį
sta; bet dainininkai įstodami 
gaidas privalo pažinti.

i) Konservatorijoje lekcijos 
eis kasdiena nuo 9 vai. ryto 
iki 10 vai. vakare, išskyrus 
nedėldienius ir didžiausias 
metines šventes.

k) Konservatorijos tikslas 
bus dar rengt nors po vieną 
koncertą kas semestras iš mo
kinių vidurinio ir augštesnio 
kurso, kad pripratinus tokiuo 
budu mokinius prie viešo pa
sirodymo.

Mokinys, pabaigęs abu se
mestru, turės laikyt klesinius 
egzamenus. Egzamenų laikas: 
nuo 21 iki 25 Gegužės. Galu 
tinai baigiantiems konserva
torijos mokslus, neskaitant 
kliasos egzamenų, bus dar ir 
vieši egzamenai.

l) Po galutino egzameno iš
laikymui, ty. užbaigus lietu
viškos konservatorijos mokslą, 
bus duodami paliudijimai ir 
diplomai.

Paliudijimus gaus tie, kurie 
užbaigę vieną iš specijališkų
jų dalykų, bus lankę ir pri
verstinuosius dalykus paskir
tą laiką ir išlaikę egzamenus 
pagal konservatorijos progra- 
mo.

Diplomus gaus tie, kurie 
užbaigs vieną iš specijališkųjų 
dalykų, užbaigę priverstinuo
sius, draug ir pianą su peda
gogiškuoju kursu, o pianistai 
ar vargonininkai praeis visus 
pavyzdžius kontrapunkto. Tai
gi turi but pabaigę nors 4 
kliasas (jaigu Europoj) mok
sliškų dalykų, jaigu Ameriko 
je — tai public school ir nors 
du metu kad butų lankę high 
school arba kitokias tam ly
gias mokyklas.

Pirmieji gaus titulą: Mu
zikos mokytojas — an

trieji Liuoso Meno Dai
lininkas.

Pastaba. Kurie lankys 
ne mažiau kai tris semestrus 
arba bus pavesti pirmon daliu 
vidurinio kurso — gius pa
liudijimą apie konservatorijos 
lankymą. Gaunant paliudiji
mus, bus reikalinga primokėt 
po tris dol., gaunant diplomą 
prisimoka penki dol.

m) Užsirašinėjimaį buna 
kas nedėldienis, nuo 12 vai 
dieną iki 3 vai. po pietų.

Direktorius 
Mikas Petrauskas.

NB. Norintieji gaut lekci
jas privatišku budu — gali 
jas gaut. Privatišku budu 
imasi:

Už lekcijas dainavimo ir 
kompozicijos $1.50.

Už lekcijas piano, smuiko, 
violončelės, klarneto, korneto, 
trombonų ir kitų instrumentų 
— po $1.25.

Pinigus reikia įmokėt iškal
no ne mažiau kaip už keturias 
lekcijas.

Abelna pastaba. Mo
kinio praleistoji lekcija bus 
jam skaitoma kaip ir buvusi.

Iš Londono pranešama, kad 
ponia Franck, kuri norėjus 
lakstytu vu perlėkti La Manche 
kanalą (iš Anglijos į Franci- 
ją). Sunderlande su lakstytu- 
vu nukritus ir mirtinai susi- 
žeidžius.

Ant salos Formoza, kuri 
priklauso Japonijai, užgimus 
tenaitinių gyventojų revoliuci
ja. Japonai jau daug savo ka
riuomenės tenai prarado, mal
šinant sukilėlius. Traukiant 
ant vieno stataus kalno sun
kias kanuoles, tenaitiniai gy
ventojai daug japonų išžudė, 
rizdami nuo kalno uolas. Te- 
čiau japonai išlaikanti tauta. 
Gyvieji savo draugų lavonais 
ant kalno sulipę.

Didžiausias alyvų daržas 
ant žemės randasi Sylmare, 
arti Los Angeles, CaL, kur 
vaisingų medžių randasi 120.- 
000 ir kiekvienas atnešąs 50 
svarų vaisių. Tasai daržas 
randasi ant farmos, turinčios 
20.000 akrų žemės.
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Godotini draugai!
Kauno redybos ir visi pažįstami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S- ITalstedStr.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC S A V.
— iszdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO. 

Tel. Yards 1785.

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką. rusiuką 
ir turkiszkų pirtį ant Bridgeport!). Mi
no pirtis buna ketvergais del moterų • 
petnyėzlom ir sukatomis del vyrą.Taip
gi užlaikau puikų salinna su visokiaii 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane ltd- 
lankys bus 8Z'rdin?al priimtas.

1318 SO MORGAN bl

Lietu viszkas Buffeto
Kas neturi nakvinOs. Pakelei' 

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakauezią vietą pailsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave-

EI
J. V.

NAUJAS G WASTES BITTER TONIC

T0T0N0L
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: dol Dispepsijos, Negromnliavi- 
mo, Konstipacljos, Biliausness ir t.t.

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

Alei

J J

Mart

S.M

Kui

■ ras
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai visokias li
gas chroniszkas vyriszkas ir moteri-
szkas kurios yra uszsiseneje. Jaigu O 
kiti jums nepagolbejo, atailankykii 
pas mane. N4
Egzaminą voj a pirmu kaktų pikai # 
1727 18ta gaL tarpe Paulina Ir Wo»4 \ 

Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nuo J j 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakaro. Nodelio- < 
mis: 10 iki 2 P. Al. J

Tel. Canal 3263. <

rielkų. Mųsų geriausios arielkos.
IZIDOR KOHN & CO.

išdlrbeja
3829 State St. Chicago, Ill.

Phono Oouglas 3390

■
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F. Bernatowicz

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

(Tąsa).
tinasi buvimu čia kunigaikščio, kad dar nežino savo ka
ralienės; pasakykite, kad jau tiek dėl jų padariau, jog 
prižadėjau atiduoti ranką tam, kurį jie sau apsirinko 
karaliumi, tegul buna nors ant tiek nuolankus, kad ne
verstų mane atsakyti svetingumą tam, kuris visados ro
dė man draugiškumą. — Linktelėjus galvą nuėjo į sa
vo kambarius.

— Netrūksta jai niekad, kaip matau, ant atsa
kymo! — atsišaukė kuntoras.

— Dobieslavas, pasilikęs su savo susimaišiusiais 
rodininkais — kalbėjo pasiuntinys — suprato, kad įsi
kišo ne į savo reikalus. Sužinojęs apie tai kunigaikštis 
pasirįžo kogreičiausia išsikraustyti iš rūmų. Kitos die
nos vakarą kunigaikščio vežimai su tarnais, susimaišę 
su daugybe kitų nematomai išvažiavo iš rūmų ir kuni 
gaikštis apsistojo mieste. Nusiminė Dobieslavas ir pra
šė kunigaikščio grįžti į rumus, bet kunigaikštis tik nu
sijuokė ir grįžti nežadėjo. Tą pat vakarą perprašė Jad
vigą už slaptą pametimą rumų, teisindamasis, kad nori 
iškelti karalienei puotą savo namuose. Karalienė supra
to jo mandagumą ir prašė, kad leistų jai toj puotoj šei
mininkauti.

Nudžiugęs kunigaikštis tuojaus pradėjo ieškoti 
svetainės dėl rengimo puotos, bet svetainių savininkai, 
žinodami, kad neužilgo turi pribūti busiantis jų kara
lius Jagaila, nenorėjo kunigaikščiui jų nusamdyti. 
Turėjo tat kunigaikštis paimti refektorių tėvų pranciš
konų, kurį liepė ištaisyti kopuikiausia. Prieš tai kuni
gaikštis išsiuntinėjo užprašymus pas visus žymiausius 
lenkus ir užsieninius kunigaikščius, kviesdamas juos 
pribūti su pačiomis ir dukterimis puoton, kurioj šeimi
ninkaus lenkų karalienė. Svečių suvažiavo daugybė, 
nes kiekvienas laikė sau už priedermę pasirodyti taip 
aukštai šeimininkei. Karalienė su savo panomis pribu
vo pirmutinė. Pasitiko ją Vilhelmas ir nuvedė į svetai
nę taku, išklotu auksuotu audimu. Puotą pradėjo kuni
gaikštis su Jadviga lenkišku šokiu, o aš vedžiau muzy- 
kę. Po to visi svečiai kaip lenkai, taip rakužai buvo 
svetingai vaišinami, o karalienė šoko su kiekvienu, ku
ris ją vedė.

— To ir tikėjausi — atsišaukė kuntoras. — 
, Linksmumas ir šokiai, tai prigimti jų giminėje dalykai. 
Motina jos visados būdavo linksma, o bobutė, karalienė 
Elzbieta, turėdama aštuoniasdešimt metų geriausia šo
ko, ir tai tada, kada priešas artinosi prie sostapilės sienų.

— Vienok, nors karalienė norėjo būti linksma
— kalbėjo toliaus pasiuntinys — liūdnumas vis-gi atsi
mušė ant jos veido. Sergėjosi kalbėti su kunigaikščiu, 
kuris visados buvo pasirengęs ant pirmutinio jos mos
telėjimo. Tuomtarpu svečiai linksminosi prie skuomių, 
apkrautų valgiais ir gerymais. Nekurie taip nusigėrė, 
kad net atsišaukė su Jagailo sveikata, bet tuoj liko nu
ramdyti. Tuojaus po pusiaunakčiui karalienė su pano
mis išvažiavo į savo rumus.

Grįždama į rumus pamatė naują apie save Vil
helmo stropumą. Važiuojant jai staiga apšvietė visą 
kiemą puikus fejerverkas su ugniniu parašu: Dailiajai 
šeimininkei dėkingi rakužiečiai. Buvo tai visai nauja 
regykla krokavėnams.

— Kaip tai gaila — atsišaukė viens kryžiokų
— kad lenkai neapsirinko karalium taip mandagų ku
nigaikštį!

— Toji ir paskesnės puotos žymiai padaugino 
skaitlių Vilhelmo šalininkų, taip kad Dobieslavas, per
imtas jo mandagumu ir, matydamas prielankumą kara
lienės, vėl su keliais draugais nusidavė pas Jadvigą. Jei 
pirmutinis jo atsiliepimas buvo nesmagus karalienei, tai 
šis ir-gi uždavė jai nemažesnį skausmą. Ilgai žiurėjo į 
Dobieslavą liūdnom savo akim, paskui tarė:

— Jau kartą tamistų prašiau, kad su tais reika
lais daugiau prie manęs neatsišauktumėte. Ar tai taip 
pildote mano prisakymus, tai tokia jūsų ištikimybė savo 
viešpačiui, kurį pašaukėte ant sosto ? Dobieslavai — 
kalbėjo labai prielankiai — prasikaltai prieš savo val
dovą, kurio tiesų dangus paskyrė mane sargu. Noriu 
vienok tau atleisti. Kad nebūčiau lenkų karaliene, o tu 
butum mano tėvu arba globėju, gal išgirstum nuo ma
nęs kitokius žodžius; bet iš šios vietos, mano drauge, 
kitaip mums pridera kalbėti ir daryti! Nežeiskite tat 
mano širdies ir žinokite, kad kartą duotą Lietuvos ku
nigaikščiui žodį nesulaužysiu, kokia nebūt ateitis manęs 
laukia, nes tautos ramybė ir atvertimas prie Dievo mili
jonų žmonių, daro man viską mielu. Ačiū už prielanku
mą, kurį pagalios parodėte kunigaikščiui Vilhelmui. 
Prašau tik jųsų, kad šita nelaikinė žinia neikados nepa
siektų jo ausų.

— Karaliene! — šaukė paskui atsitraukiančią 
susigraudinęs senis — tu esi dievystė lenkų! Dėlko dan
gus taip surėdė, kad iš tavo ašarų turi būti sutverta jų 
laimė?

— Tai-gi mat, — atsišaukė kuntoras — po mo
teriškės vadovyste visados reikia verkti, arba šokti. Pa
žįstu Dobieslavą; narsus tai vyras, bet ne šiuose laikuo
se. Kad butų užsiminęs apie privilegijas, gal but pasta
tęs ant savo; bet ką-gi čia daryti su susijudinusia šešio
likos metų mergaite ?

— Po kelių dienų — kalbėjo pasiuntinys — pa-

sklido gandas, kad Jagaila yra jau Sandomienuj. Buvo 
tai baisus Vilhelmui smūgis. Norints karalienė su savo 
panomis tankiai būdavo ant vakaruškų, kurias dėl jos 
kėlė kunigaikštis vienuolyne, bet matė nelaimingas, jog 
artinasi valanda, kurioje turės apleisti tuos kraštus ant 
visados. Prisirengimai priėmimo Jagailo davė jam su
prasti, ką reikia daryti; nenorėdamas tat susitikti su 
juomi, slapta apleido Krokavą, o ant ženklo laimingai 
praleisto laiko karalienės namuose, visus savo brangu- 
mynus, vežimus, arklius paliko pas Gnievošą, rūmų pa- 
kambarininką, ir daugiaus nenorėjo apie juos žinoti. 
Tuomtarpu į Krokavą traukė žmonės iš visų pusių, no
rėdami pamatyti busiantį savo karalių. Pagalios pasiro
dė vežimai ir daugybė karžygių. Visi Krokavos gyven
tojai sulipo ant sienų, norėdami atminti, kuris yra Ja
gaila, bet apsiaubę jį karžygiai buvo taip turtingai ap
sitaisę, kad negalima buvo atskirti, kuris buvo kuni
gaikštis. Pirmiausia jojo penki skyriai raitelių lietuvių, 
paskui iusai su totoriais, o paskui juos jauni Lenkijos 
karžygiai, blizganti auksu, apsupę Jagailą. Jagaila 
draugijoje brolių sėdėjo ant puikaus arabiško žirgo, ap- 
apsisupęs dailiais kailiniais, su kepure truputį ant ša
lies, pamažėli artinosi prie rumų. Vos tik nušoko nuo 
arklio, tuojaus liepė vest save pas karalienę. Jadviga 
laukė ant sosto, apsiaubta diduomenės; buvo išbalus, 
lyg nusigandus. Aplinkui buvo tylu, tik staiga atsivėrė 
durįs ir žvaviai įėjo Jagaila, o paskui jį broliai. Kuni
gaikštis ėjo drąsiai nešdamasis rankoje kepurę, bet kad 
prisiartinęs prie karalienės norėjo į ją prakalbėti, susi
maišė ir nežinojo, ką daryti susimaišė ir nežinojo, ką 
daryti. Patėmijo tai šalia stovintis arcivyskupas Bad- 
zanta, paėmė jį už rankos ir perstatė karalienei. Pa
sveikinus jį, Jadviga klausinėjo jo apie sveikatą, apie 
kelionės prietikius, o paskui užkalbino jo brolius. 
Trumpas buvo pirmas jų pasimatymas, bet labai užėmė 
Jagailą.

— Kas per prigimimas to žmogaus? — atsišau
kė Alena — dailiai pasirodė; aš taip jį mokinau, kaip 
turi apsieiti, ką sakyti ir svarbiausioje valandoje už
miršo.

— Nereikia iš to stebėtis — atsakė Habdankas 
— gerai žinai kaip iškilmingai apsupti karalių sostai. 
Aš labiau užsitikiu tokiam, kuris drebėdamas lipa ant 
sosto, nei drąsuoliui, kurs sėdasi ant jo nei prie gardžių 
pietų.

— Vakare miestas buvo apšviestas tūkstančiais 
žiburių. Nusigėrę iš džiaugsmo žmonės šukavo ir čerš- 
kino ginklais. Vargas tam, kurs papuolė į jų rankas! 
Kitų pusių šalininkai turėjo slėptis arba šaukti drauge: 
Tegyvuoja Jagaila! Rumų durįs buvo atviros, bet kara
lienė tą vakarą nepasirodė. Ant rytojaus Jagaila per 
brolius nusiuntė Jadvigai brangias dovanas. Tuomtar-
pu prisiartino prie jo teoliogai ir labai nusistebėįc^S^
matę, kad Jagaila moka visas maldas ir žino visus tiky
bos dalykus, lyg senai jau butų buvęs krikščionim.

Sėdinti prie galo stalo Pajauta, tikėdamasi šį-tą 
išgirsti apie Traidėną, nublanko, išgirdus, kad Ja
gaila jau nuo seniau buvo lyg krikščioniu. Ant laimės 
jos nublankimo niekas nepatėmijo.

— Tat Jagailai nestatė jokios kliūties norintieji 
sosto kunigaikščiai ? — užklausė vienas kryžiokų.

— Jokios. Viskas ėjo taip gerai, rodosi, lyg 
dangus butų norėjęs to surišimo. Kunigaikštis Vilhel
mas daugiau nepasirodė. Kaslink Zemovito, tas pristojo 
prie Jagailo šalininkų. Tik prieš pat šliubą kilo kokie 
ten nesusipratimai. Lenkijos ponai norėjo, kad Lietuva 
su Podolija, Volynija ir Ukraina priklausytų Lenkijai. 
Jagaila, kaip tik pamatė Jadvigą pristojo ant visko, bet 
Liubartas Gediminaitis, Volynijos kunigaikštis, pirmu
tinis Lietuvos Kunigaikštystės atstovas, drąsiai stojo už 
tėvynės tiesas, išrodinėdamas, kad Lietuvos šalįs tik jun
giasi su Lenkija, bet nepasiduoda po jaja, ir jungiasi 
tiktai ant tiek, pakol lietuvių giminė sėdės ant jos sosto, 
podraug, kad Lietuva su visomis savo šalimis pagal sa
vo tiesas nenustos buvus kunigaikštyste ir prigulės Ja
gailai, kaipo savo didžiamjam kunigaikščiui, ne kaipo 
lenkų karaliui.

— Ne lazda, tai pagaliu! — atsišaukė vienas 
kryžiokų — vis gi Lenkija arba Lietuva liko dvigubai 
stipresnė, o didysis mistras Ryme neužsitarnavo nei 
tiek, kad Jagaila butų priėmęs krikštą iš jo rankų.

— Tai nieko — atsakė pasiuntinys. — Girdėjau, 
kad kunigaikštis dar iš kelionės nusiuntė pasiuntinius 
užprašyti mistrą ant savo krikštynų ir laukė jo pribuvi
mo, bet gavęs žinią, kad mistras dėlei ligos negalės pri
būti, trečią dieną po pribuvimo pasirįžo krykštyties. Į- 
vestas su giminėmis ir dvarėnais į bažnyčią, baltuose 
rūbuose priėmė krikštą, kurį suteikė arcivyskupas Bad- 
zanta, duodamas jam Vladislavo vardą. Po visų apei
gų liko jis nuvestas prie altoriaus, kur rado klūpojan
čią Jadvigą, apsiaubtą dvasiški ja, rodininkais ir karžy
giais. Jagaila nežinojo, kas su juomi darosi; reikėjo jį 
vesti ir mokinti. Kaip tik gavo arcivyskupo surišimo 
palaiminimą, pasklydo sykiu garsas kanuolių, vargonų 
ir varpų. Garbė Tau Dieve! pakilo tūkstantis balsų. 
Garbė Tau Dieve! atkartojo visos miesto bažnyčios. Pa
baigus bažnytines apeigas, karalius su karaliene rūmuo
se priiminėjo diduomenės linkėjimus. Vakare buvo pui
ki puota ir parengtos žmonėms žaislės. Paskui visi luo
mai kėlė puotas karaliaus garbei. Tik po kelių dienų 
apvainikuotas Jagaila priėmė išreiškimą priklausomy
bės nuo savo pavaldinių.

— Ar prie derybų nebuvo kalbos apie nepalie- 
čiamybę Lietuvos tikybos ? — užklausė viens lietuvis.

— Taip — atsakė pasiuntinys. — Karalius pri
žadėjo užvesti Lietuvoj krikščionišką tikybą.

— Ar tai gali būti ? — užklausė kitas. — O pa- 
(Toliaus bus).

Liudas Gira.

Milžinkapių daina.
(“Viltis”).

Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės —
Tai gražiai augat, kaip diemedėliai, 
Žydit, kaip lelijėlės...
Džiaugias senas tėvulis, 
Džiaugiasi motynėlė —
Kad plonai audžiat baltas drobeles, 
Kad gerai žemę ariat...
Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės —
Tai ir jus patįs džiaugiatės linksmi 
Iš savo jaunystėlės...
Oi, tik ar pasidžiaugtų 
Senelių-senužėliai — 
Kur guli-ilsis šaltoj žemelėj, 
Po pilekalniais mųsų?..
Oi, kad jie atsikeltų —
Tai jųsų pasiklaustų:
— Sakyk, berneli, jaunas raiteli — 
Kur tavo plieno kardas?
Kur tavo plieno kardas, 
Sidabro pentinėliai ?
Kur tavo ristas bėras žirgelis, 
Kur šilko kamanėlės?
Oi, ką tu atsakytai, 
Jaunasai bernužėli —
Iš mažumėlio augęs vargely, 
Kardo matyt nematęs?
Rudįja plieno kardas, 
Septynių kartų artas —
Kur rudymėlis, kur pūdymėlis, 
Kur pilekalniai rymo...
Žagrelėn inkinkytas, 
Botagu ismankštytas — 
Tai tavo žvengia ristas žirgelis, 
Laukely prakaituoja...
Oi, kad jie atsikeltų,
Tai jųsų pasiklaustų —
— Sakyk, mergele, jauna viešnele, 
Kur tavo tos dainelės ?
— Kur tavo tos dainelės, 
Kur kitąkart skambėjo —
Kur iš Palangos brangus gintarai, 
Kur plačios šilko skaros ?
Oi, ką tu atsakytai, 
Jaunoji vargdienėle — 
Iš motynėlės jauna išėjus 
Pas piktą anytėlę?
— Pakiemiais išnešiojo
Vaikai gintarą brangų,
O šilko skaras kandįs suvėlė, 
Raudomis dainos virto...
Oi, tai jums atsakytų 
Senelių-senužėliai:
— Geriau mes butum šaltoj žemelėj 
Be probudžio gulėję!..
Geriau — šalta žemelė,
Nei šitokios žinelės,
Nei tėviškėlės mųsų brangiosios 
Regėti nupuolimas!..

Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės — 
Kodėl neklausot tamsią naktelę, 
Ką Nemunėlis klega.
Ką Nemunėlis klega, 
Gailiai laukais sriuvendams, 
Kaip verkia rauda žalioj girelėj 
Pušelės siūbuonėlės?..
— Tėveliai nemokino, 
Seneliai nenusakė —
Nuo anksti ryto iki naktelės 
Tiktai darbeliais migo...
Oi, senas tėvužėli, 
Motule sengalvėle — 
Oi, kodėl dėlko savo vaikelius 
Vien jungą vargt mokinot? 
Vien jungą vargt mokinot, 
Tylėt vien ir kentėti — 
Oi, kodėl dėlko neišmokinot, 
Kaip reikia laisvė brangint? 
Kaip reikia laisvė brangint, 
Su sakalais lekioti — 
Kaip išvaikyti tamsią.naktelę, 
Aušrelę parsikviesti?
— Oi, kaip mes tai mokysim, 
Kad patįs nenumanom —
Nei pirmutiniai, nei paskutiniai 
Vargelio jungą traukiam... 
Broliukai mano mieli, 
Ir jaunos sesutėlės, 
Ir jus tėveliai-žilagalveliai — 
Klausykit nors dainelės!
Ir ji vargely gimė, 
Prausėsi ašarėlėms — 
Ale jai Dievas davė viekelį 
Iškilt ik debesėlių...

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

KAZ. KUCZINSKAS,
16S U. Washington SI, Wilkss-Barrs, h.

$

O

LIETUVIS KRIAUCZIUS® 
================= s 

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

--  — 1 = įį
J. Knczinskas, |

238 Slocum St. Kingston, Pa. §

Dirbtuve Kukardq, Szarpq, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną. 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengslmfisi kiek

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

GEORGE HAZARD
PLUMBERIS

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, akripku, klernetu, triubu, koncertinų ir dau- 
gybų visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dziegorellu, VI 
lenclugieliu. visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- KH 
szinuklu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, ist jrįaaku ir» ■ 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromata tuzinas ■’ M 
25c., S tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ap- E H 
turėsi No.3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dai- E ■ 
ktu. Asz gvarantuoju kad mano tavoras pirmos kliasoa o prekes pi- I ■ 
gesnes kaip kitur. Orderine iszsiuneziu greitai in visus Amerikos. 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kvioczln visus allankit su visoa^i-~

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICH, Dep.K. 112 GRAND ST. bbooki.'wv.'i.

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

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683
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Ranger Spring Straight Kentucky A-

Paniislyk Gerai 
kad visi gėrimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bandykit

In, 29 Akmenų 
Gelzkelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo
teriškas įlaikrodG- 

V. lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laikų laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laikų. Specijališkas pasiųliji- 
mas: Męs nusiųsime šitų laikroddį kiek
vienam C. O. D. už 85.75 ir expreso kaš
tus del peržiurejimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jį kitur mokėtum 835. 
Ilk. paauksuotas lenciugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

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

The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZI0KAIT1S 

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

N an ja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeniuįe.

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

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Mass

A. COHEN,
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIO 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemei 

ir szvenezią, eikite pat A, COHEN. Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime dangyeę vilo- 
kių puikių czeverykų. Mus oziealM lo
bai žemos. Męs kalbame lietuviuke* 
1334 Jefferson St - dricap, 01
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ų, ir svarbu 
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Administracija Liet. Teat 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

941 — 33rd. St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez.

3206 Auburn Ave.
Martinas Z. Kadzievskis Sekr. Prot 

3244 8o. Morgan St

A, Kasparavicze, Fin. Sekr, 
8839 Auburn Ave. Chicago, JU.

J. NL Tananevicze Kasierius 
3244 So. Morgan St 

REŽISZIERIUS TEATRU 
Martinas Z. Kadzievskis 

3244 So. Morgan St

LGCZICSl
as drapanai 
visokios ma

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

Juoz. Klimas, Pirmsėdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Avo.

Kazimieras Stulga, kasierius 
,*4513 So.(Wood St.
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Administracija D. L. K.
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczius Vice-Prez.
58 Sheridan St.

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

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

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

138 So. Meade St.

Petras Mažeika Globėjas Kasos 
662 Northampton St.

Jos. Brrzdaitiss Glabėjas Kasos.
480 Stanton St.

Juozas Grimaila Marizalka
31 TonnarySt.

Pirmas Didelis Piknikas! 
parengtas Lietuvių Kriauczių Kliubo 
savitarpinės paszelpos, Nedėlioj, 21 d. 
Rugpiuczio (Augustj, 1910, Schuths dar
že, Riverside, Ill. Prasidės 9 vai. ryte 
ir traukais iki vėlybam vak. Inžanga 
25c porai. Bus tai vienas isz puikiau
siu piknikų, nes bus pirmutinis ir pa
rengiąs vienatines kriauczių dr-tės. Jog 
žinote kad kriauczial niekad nieką pra
stai nedaro. Taigi kviecziame visus lie
tuvius Ir lietuvaites atsilankyti koskait- 
lingiausiai, nes bus labai linksma diena. 
Lietuviszki muzikantai griesz puikiau
sius lietuviszkus szokius, bus visokių 
skanių gėrynių ir užkandų ir kvepen- 
czių lietuviszkų cigarų. Didelis daržas, 
pilnas žalių medžių po kurių pavesiu ga
lėsite pasilsėti. Užkvieczia visus

KOMITETAS.
tg* Davažiuoti galima Metropolitan 

oleveiteriu arba 12tos karais iki 48 ave., 
nuo ten LaGrange karais iki daržui. (33

Paskutinis Pikninkas!
Paskutinis szio meto lietuviszkas Pik

ninkas parengtas per Lietuvos Sūnų 
draugovę, atsibus darbodienį (Labor 
Day), panedėlyj 5 d. Rugsėjo 1910 m. 
Bergmann’s darže, Riverside, UI. Pik
ninkas prasidės apie 9 vai. isz ryto. Ant 
szio Pikninko griesz muzykė, rasis viso
kie gėralai, kvepenti aigarai, skanus už
kandžiai ir įvairios zobovos, o įžanga 
tiktai 25c porai. Deltogi yra užpraszo- 
mi ant szio Pikninko atsilankyti visi 
lietuviai ir lietuvaitės.

Su paguoda 
Lietuvos Sūnų Draugovė.

Chicagos Lietuviškoj Mu
zikos Konservatorijoj

Prasidės mokslas nuo 8 Rugpiutės 
(Augusto). U'žsirašinėjimas prasidėjo; 
užinterisuoti teiksis apsilankyt: 3246 So. 
Halsted Str. gavimui pilnesnių žinių. 
Lietuviškos Konservatorijos Direktorius

MIKAS PETRAUSKAS, 
33) Muzikos Maglsteris.

5ABD
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Chicago, III
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Administracija Dr-stės 
Lietuvos Sūnų No. 1

ANT TOWN OF LAKE.
Stan. Anuczauskis, prez.

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

4527 S. Marshfield ave.
Juoz. 2alandauskas,protokolu raszt.

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

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

4731 So. Wood St

Kliubas Lietuvos K. M i n daugio.
J, V. Zacharevicze, prez.

917 38rd st, 
Martinas Kadzievskis sėkr.

SB44 So. Morgan st.
3. bLTananevicze, kasierius,

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

32od Pl. and Auburn avė.

• KRAJAUS
iemincai visokiu'» 
ryriszkas ir noan- 
uszsiseneje. Jiin I 
Ibejo, atsilankyta į

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

’IEMU KAITO DTU1 
irpe Pauliu ir VnI 
10 iki 12 ryta ra>J 
9 vakare. Nedai#-

’ana! 3253.

ska Pirtis
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tomis del vyrą. Iv 
salinna su vista 
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rai priimtas.
HORGAAbl

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

4513 Hermitage Ave. 
Juozupas klimas, vice-prez.

4527 Marshfield Ave.

P. Vaitkus Rasz. prot. 
4408 S. Hermitage Ave 

Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.
4437 So. Wood St.

Stan. Anuczauskas, kas. 
4559 3. Hermitage Ave.

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

Draugisczių reikalai.

nes. Pakeleirinti* ■ 
mųsų, o mąsJn . 
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visi pažįstami. oš

ęs, jog asz paeita 
«. Meldžia at- 
ti po No.

Būdžius 
aisted Str-

Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 
Dr-ste No. 1. Nauja serija atsidarė 
Rugpiuczio 11d. Meldžiame prisiraszytl 
prie mųsų spulkos, nes tai vienatinis y- 
ra būdas dėl užezėdijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
viszki pinigai eina del visų akcijonierių 
labo. Su godone,

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

730 W. 17th St 
Chicago, Ill.

Teniykit sąnariai!
Lietuviszka Teatraliszka Dr-ste

Martino, turės savo mėnesinį mitingą, 
Nedėliojo 21 d. Rugpiuczio t. m. 1-mą 
vai. po pietų salėje parapijos szv. Jur
gio K. ant 32-tro PI. ir Auburn Ave. sa
las No. 16. Kiekvienas sąnarys privalo 
storotis idant pribūti ant to mitingo nes 
daug svarbių dalykų turime dėl apsvars
tymo. M. Z. Kadzievskis, sekr.

Szv.

įrišta knyga 
Kišeninis.

mdingais patarimas 
j nuo visokių ligą, 
i uksinėm raidėm ui 
įduoda po 1 dol Ta 
ovanai uisirasnd*- 
: metų mokMisu 
mųsų agentui
.NAVICZE

Worcester JlM

liko 
[JVEDRABUŽIC 
t kąnorautte* 
>aa A C0HEX.fr 
rabutiq dėl VJH 
Ltrime 
u. Mus eceiiorb- 
bams liettmaah1

. &«1

PajieszkojimaL

Reikalinga mokanti darbą matarijų 
krautuvėj mergina - lietuvaite. Atsi- 
szaukit tuojaus pas

H. B. Stern
3442 So. Halsted St.

Paiezkau savo dėdes kunigo Viktori- 
no Rudavicziaus, Kauno gub., Sziaulių 
pav., Padubęs vol., Miniczių sod., daug 
metų atgal gyveno Baltimore, dabar ne
žinau kur, turiu prie jo svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas apie jį žino meldžiu 
atsiszaukti ant szio ahtraszo:

Bronislava Rudaviczaitė
10450 Erickson Ave.

Pullman, Chicago, Ui.

Paieszkau Juzefos Navrockutės, pa- 
einanezios isz Kauno rėd., Kauno apsk. 
Jaucziakio kaimo. Girdėjau, kad yra 
Chicagoje. Gal kas girdėjo ar ji pati te
gul atsiszaukia į “Kataliko” redakciją.

Parsiduoda geri naminiai rakandai, 
randasi geroje raudoje. Parsiduos pigiai. 
Priežastis pardavimo, jog pati iszvažia- 
vo į kraju. Atsiszankite pas:

M. Žiczkus. G70 W. 18 St.

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

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

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

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

Liuosnoringas Pašal
pos Plianas.

Labai interesuojantis Bun
sen Coal Co. darbininkus, 
Westville, Ill. distrikto Liuos
noringas Pašalpos Plianas, už
tvirtintas 1 d. Gegužio, 1910. 
Išaiškinimai to pliano telpa 
žemiau ir parodo sąjausmą 
darbdavio kaslink darbininkų.

Pašelpa atsitikime sužei
dimo bus mokama tik tiems 
darbininkams, kuriuos ne
laimė patiko prie darbo. 
Pašalpa bus mokama per 52 
savaiti. Jei sirgs mažiaus 
kaip 10 dienų, pašalpos ne
gaus.

Pašalpa sužeistiems bus 
mokama pavieniams neišdir
busiems 5 metų 35$ jų die
nos uždarbio, dirbusieji ilgiau, 
gaus daugiau, bet nedaugiau, 
kaip 81.50 ant dienos.

Ligoniai su šeimynomis 
gaus daugiau, bet nedaugiau 
82.00 ant dienos.

Netekusieji kokios nors 
dalies kūno gaus savo pa
prastų algą per paskirtą lai
ką, o taipgi padirbtas kūno 
dalis kurių neteko. Laike 
mirties darbininko, jo lavonas 
bus palaidotas kompanijos 
lėšomis, kurios išneš nedau
giau kaip $60.00.

Užmuštų prie darbo dar
bininkų šeimynos gaus pašal
pą, vienok ji nebus didesnė 
per $3.000.00

Kiekvienas darbininkas, no
rintis pašalpos turi pasirašyti 
kad atsitikus nelaimei į pro- 
vą su kompanija neis.

Įstojimo nė mėnesinių mo
kesčių darbininkai nemoka 
jokių. Pašalpa yra suteikiama 
iš kompanijos iždo.

Šis plianas yra geriausias su
žeistiems žmonėms ir jų šeimy
noms ir šeimynoms užmuštų, 
kaip parode dar nesenai suteik
ta pašalpa $2000.00 našlei A. 
Luko, mainierio vienose šios 
kompanijos mainose Westvil- 
lės distrikte. Lukas paliko 
pačią ir 6 vaikus ir pašalpa 
liuosnoriai buvo suteikta nuo 
kompanijos pagelbėti nabaš- 
ninko šeimyną.

Nuo 1 d. Birželio pagal 
Liuosnoringą Pašalpos Plia- 
ną kompanija išmokėjo $4.- 
500.oo.

Pramonininkai pagelbiami ir apsaugnjami
Nežiūrint kaip didelė arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgystc, mes 
turime cash register'! kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

Pramonininkai po visą svietą 
naudoja National Cash Regi
ster! us dėlto kad:

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį

Prašalina pagundas.

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

nigų.

Kaina ju nuo $15.oo
Tklefonuokit ar rašykit Kataliogo.

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

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Iii.

fl. Zalewski
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

OFISO FILI JA:
3203 W. North Ave.
kampas KedzleAve. Tel.Humboldt3021

OFISAS:
Kambarys 503K Opera House Block

112 Clark gatv. Chicago, Iii.*

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

Galvos neskaudės, 
Niekad nedejuosi 
Jei tik pas CZEPLEVICZE 
Broli nusiduosi, 
Cigarai vynas { 
Degtinė ruginė I 
Apie tai nereikią . 
Nė sakytLgaikiM 
Nes apy^CZEiPLEVICZE 
Visi gerai žino.

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

V. PALIUKAMS
LIETUVIS KARPENDERIS.

Praneszu visiems lietuviams kad asz 
taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pieruoju. maliavoju ir visą darbą atlie
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pasmane po antr.

3229 Anbnrn Ave., Kertė 33 PI.

Didelis Piknikas!
Sueivien. Lietuviszkų Dr-eczių, Neda

lioj, 28 Rugpiuczio (Aug.), 1910 m. Berg
manu,s Grove, Riverside, Ill. Pradžia 9 
valandą ryto. Inžanga 25c. porai. Berg 
mano Daržas savo gražumu jau taip pa
garsėjo tarpe lietuvių, kad jau ne nerei
kalinga apie tai kalbėti. Snsiviea. Lie
tuviszkų Dr-czių Komitetai visuomet 
parengia puikius baUns ir piknikus; o 
azitas bus puikiausias isz jų visų. Todėl, 
jaunieji ir senieji atsilankykite kuo- 
akaitlingiauslai szitan piknikam Pelnas 
gi eina budavojimui svetaines. (34)

ANT PARDAVIMO.

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.

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

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

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

Konst. xMJkolaitis, (33
1345 — 49 ave. Grant Works, Ill. 

Cicero, Ill.
Ant pardavimo puikus namas 25 rui

mai. Randos atnesza $53.oo ant mėnesio. 
Lotas 29X147 pėdų. Prekė $3600. Atsi
szaukit. 832 W. 37th Str. (35)

Ant pardavimo Salinnas labai geroje 
lietuvių apgyventoje vietoje. Biznis la
bai geras, bet savininkas priverstas isz- 
važiuoti į kitą miestą. Parsiduos pigiai, 
jei greitai. Atsiszaukit po No.:

4554 So. Ashland Ave.
Chicago, 111. (35)

Parsiduoda kriauczių szapa czistini 
mo ir prosinimo, geroj tarp lietuvių ap
gyvento) vietoj. Biznis eina labai gerai.’ 
Parsiduoda isz priežasties, kad savinin
kas nusipirko saliuną. Atsiszaukit pas:

Joe Juknis (35)
613 W. 14 Place

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

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

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

Thomas Watcak
(33) 5116 Lexington St.

Lietuviška Šokiu 
Mokykla.

Mokina geriausiai ir greieziausiai vi
sokius lietuviszkus ir angliszkus szo
kius, kur galima iszmokti su keliais va
karais gerai szokti, kad neturėsi sarma
tos eiti bile kokioj Hallėj szokti. Mes 
užtikrinam iszmokinti jauną ar seną, 
kad žmogus gal pavaikszczioti, tai gal 
ir szokti iszmokti. Mokinami Utarnike 
Seredoj ir Ketverge vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30. Norėdami mokintis 
meldžiam atsilankyti minėtais vakarais 
į Hallę po No. 3119 So. Morgan St. arti 
31-mos gat.

Prof. F. J. A. L.

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

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

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

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

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW,

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

Kas prisius 10c pac- 
to markemi

gaus didžiausia lietuviškoje kalbojeka- 
talioga Drapanų, Muzikaliszkų Instru
mentų. Bižuterijos, Laikrodėlių, ir dau
gybės kitokių labai naudingų ir kiekvie
nam reikalingų daiktų. Adresuokite szl- 
teip:

The Bridgeport Clilaijf Co,,
324S So. Halsted St., Chicago, Ill.

Concord-su Ara-Notch 

Evanston-su guz. skyle

NAUJIArrow
KALNIERIAI

DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išžiuros- 
gana žemi dėl visados ir yra gana vietos kaklari- 
šini liuosai trankytis.

15c. vienas, dn uz 25c.
Clnett, Peabody & Company Arrow Mankiet. 25c

KO JIEŠKA1 ČIA RASI!
Didžiausias Specijalistas, dėlnu- 

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

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

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

Offisas ir gyvenimas

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

vakare.

Dr. Thomas McHnghO

Physician and Surgeon
Offise and Residence

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

Q -w- "W- e

Telephone Gary 182

! J, T. Wachowski * 
J ADVOKATAS | 
j Varo provas suduose kopasek- . 
\ mingiausiai. Reikale kreipkitės \ 
* po antraszu: v
J Broadway & Seventh Ave. . J GARY. IND. J
a e

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla dėl savo draugų.

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

Lotai Lotai
Ant pardavimo pigiai

Nepaisant vertybės po no.

' 2979 Milwaukee Avenue

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200
ir daugiau.

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

F. W. Alke,
2979 Milwaukee Avenue,

Netoli Central Paak Ave. Avondale

Naujas Išradimas!
Barometras ir Termometras; labai pui
kus instrumentas kuris parodo koks o- 
ras bus priesz 24 valandas. Prislųskit 
50 centų, 2c markėm.

K. C. K. Daugman
81 Grand Street

(34) Brooklyn, N. Y.

. Antanas Martinkus

Antanas Tupikaitis

Speciališkas Lotu Išparda

Ml TELEPHONE YARDS 1130

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbamo 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 pancziakos vartojamos nuo mėszlingio, 
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.

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

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

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

vimas tiktai šią savaitę.
Mes reikalaujame pinigų varymui savo dirbtuvės Lena Park’e 

ir nusprendėme parduoti savo $50.oo, SlOO.oo ir $200.oo vertės 
lotus po $10.

Abstraktas, užrašas ir dytas suteikiamas dovanai.
ATEIK IR DARYK PINIGUS TUOJ.

i

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedėlioj, Rugpiuczio 211910, 9:15 ryte

Tikieto kaina ten ir atgal 50c.
C. C. & L. R. R., gelžkeliu, Illinois Centrai stacija,

Trūkis išeina nuo 12th Street stacijos ir Lake front 9:15 ryte.
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

MtWI©
Szalti irkarszti užkandžiai. Ruimai del moterų. 

Europodaikr aseiai, Bilijardu stalai

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

KAZIMIEKAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokią a- 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevlngi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuncziu pinigus 
j visas dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

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

GERKIT

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds
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, : tarpe 19tos ir 2Otos gatves

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

C0HEX.fr


Kobolo

Atsilsėję Nervai NUO SKILVIO
THE GREAT

SEIEHS NEBVDTDN
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FOTOGRAFIJAS
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mir

Daktariškas patarimas veltui per laišku

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m

Vief

■\yhite Drabužių ant

Company
vo 1

eavt

Jusu Namuose

Aptiekorius

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

P. NIEDZWIECKI 
J. KOLBUSZ.

WITHOUT 
IIGWVM

“Sį

J. F. BALCER, 
H. NOWAK

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

MBOLO TO11IC MEDICINE 00,
2090 So. Halsted Sl„ Okm III

■0lE BARS

ITONICI
Geriausias vaistas

Ligų Vadovėlis
Skystas, suvargintas ir nečystas 
kraujas yra priežastim daugelio 
ligų, nuo papuczkų. šunvočių ir

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

Kaina $1.00 6 bonkos $5.oo

išlaikyti rankoje” rašo J. Szymanskis iš Parkersburg, Pa. “Paė
miau Severos Nervoton ir tas netiktai išgydė ir sudrutino mano 
nervus, bet visiškai palengvino mane”.

Ko tu šauki 
broli?

kad 
mano burna 
labai sausa,

IpF tai begu pas
VINCA SKRABULI 

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

vartojamas pagal užrašą, pagydįs suarzįtus nervus, su
teiks rimtumą, naturališką miegą, sudrutįs visą nervų 
sistemą. Atminties energijai pagelbės daugiau, kaip 
bile kokia kita gyduole.

' Kaina $1.00

ir rami galva yra tai svarbus dalykai kiekvienam vyrui 
ir moterei. Greiti pasielgimai susiarzinimai ir visoki 
susijaudinimai liudija, kad nervai yra sugadinti

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

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

3149 so. Morgan Street

Parsiduoda Aptiekose, Perkant gyduoles aiškiai pasakyk, kad no
ri “Severos”. Neimk padirbtu. Pirk tikras, teisingas padirbtas 
W. F. Severą Co.

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

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Kobolo Bitters

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

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

331S S. Morgan Si, Chicago, Iii,

Dešimt dienų
vartojimo gyduoles užteko išgy
dyti žarnų ligas pagal laišką p, 
J. J. Posinskio, iš Richards, Tex 
Jisai rašo: ’’Vartojau

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCZ7NSKAS

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbojas 

visokiu minerallszku 
gCrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSER1O 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

(lUMinss una hmmumoi movi 
»o«t 

tCKUiat

Be to pranešama, kad trum
pu laiku bus parengta tankus 
tarp lietuvių susirinkimai, ku
riuose bus skaitoma lekcijos 
ir rodoma paveikslais apie kū
dikių auklėjimą, ypatingai 
vasaros metu.

Dr. A. Graičunas.
Lietuvio drutoriaus imtynes.

(Jžpereitos seredos vakare, 
ty. Rugpiučio 10 d., Freiheit 
Turner Hall Jaunų Vyrų Lie
tuvių Draugiškas Kliubas bu
vo parengęs drutorių imtynes. 
Tas imtynes atliko trįs poros, 
tarp kurių buvo svarbiausias 
susirėmimas druČiausio Chica- 
goj lietuvio Antano Baladin- 
skio su lenkų sakalu Tom 
Rolevič. Ant. Baladinskas y- 
ra paprastas darbininkas ir jis 
pirmusyk dar tą mėginimą 
darė, kad tuo tarpu T. Role
vič yra Illinois valstybėje šam- 
pijonas vidutinio svarumo. Tų 
dviejų milžinų imtynės prasi
dėjo 9:50. Lietuvių buvo pri
sirinkusių pilna salė, lenkų-gi 
visai nedaug. Antanui Bala- 
dinskiui rankų plojimo nesi
gailėta. Iš pradžių abiejų 
grumtasi 57 minutes ir pate- 
myta, tad lenkas jau menkai 
turįs kvapo. Lietuvis paga
liau nuilsusį lenką sviedė ir 
referee išrado, kad Baladin
skas neteisiškai jį parmetęs. 
Liepta jiems atsilsėti, nepai
sant publikos protestavimo, 
kadangi lietuvis stipriai lai
kėsi, o lenkui buvo pramato- 
ma pavojus. Tečiau, referee 
nepaklausė ir davė jiems ilsė- 
ties kelioliką minučių. Žino
ma, tuokart lenkas šampijo- 
nas atsigavo ir paskiau dar 
smagiau susirėmė su lietuviu. 
Grumiasi dar ištisa valanda 
net lig 12 vai. Referee tas im-

SEVEROS

Kraujo Valytojas

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafijos szv. Stanislovo iszoydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą

valo, suteikia ir atgaivina krau
ją, kas jau seniai yra darodyta. 
Geriausia gyduole nuo visokių 
odos ligų. Kaina $1.00

Riebus V / 
Skanus \ 
Szvelnus V
Labai V 

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE

STRAUS BROS. CO.
Iliidlrbejil Chicago

T. Padlackh, lietuvis agentas

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

mimo savo pažįs- 
tarnų ir dėl apsi- 

saugojimo ligų, 
A kiekvienas gy- 

EįĮ-ifeA dytojas vėlina 
® W \ Solo Rye

tynęs pertraukė, nes tik lig 12 
vai. buvo policijos leista. Tai
gi imtynės neužbaigta ir pasi
rodė, kad ir lietuvių esama 
tvirtų, tik jiems reikia prasi- 
lavinimo ir mokslo toj šakoj. 
Lietuvių publika neišpasaky
tai džiaugėsi ir krikštavo lie
tuvio tvirtumu. Regis tasai 
lietuvio su lenku mėginimas 
bus atkartotas. Kada tai įvyks, 
bus pranešta per laikraščius.

Kitos dvi poros buvo men
kesnių drutorių: Julius Juška 
grūmėsi su Bill Handrick, a- 
budu lietuviai, ir Alex Kazan 
su B. Stefansky, abudu sve
timtaučiai. Lenkų laikraščiai 
nei nepaminėjo apie savo “so- 
kolo” nepasisekimus.

Miesto valymo diena.

Pereitame utarninke buvus 
metinė diena, kuomet visas 
miestas apvaloma nuo mėšlų, 
aukšlių ir kitokių nešvarybių. 
Miesto majoras kaip kas me
tai, taip ir šiemet buvo pilie
čiams pranešęs ir juos paragi
nęs apvalyti visas pakampes, 
gatvaites (alleys) ir šeip jau 
užterštus kiemus. Tokia valy
mo diena miestui labai nau
dinga, nes vis gi daugumas 
piliečių tą dieną atlieka tą sa
vo priderystę ir, žiūrėkis, mie
stas buna daug švaresnis, svei
kiau jame gyventi.

Miesto sveikatos 
mento savaitiniame 
rašant apie kūdikių 
nešvarumus, ui 
daug lietuviai ir 
nai tarp kitko pasakyta, 
daugiausiai mieste vaikų 
šta tarp lietuvių ir lenkų. Gir
di, tie žmonės pripratę gyven
ti ant ūkių, tatai miesto šva
rumas jiems svetimas. Girdi, 
jie menkai uždirbą, turį daug 
vaikų, taigi ir nedyvai, kad 
tarp jų mirtingumas prasipla
tinęs. Pagaliau, bet sveikatos 
departamentas suramina, kad 
pastaraisiais laikais, dėkui jų 
inteligentijai, ir tarp jų šva
rumas pavykęs.

Sveikatos departamentas in 
sikando tiktai lietuvius ir len 
kus viešai garbinti, bet jis už
miršta, kad kitos mieste tau
tos dar nešvariau gyvena ir 
apie anas visai nieko neužsi
menama. Galima drąsiai tvir
tinti, kad užpakalyj namų ga- 
tvaitės (alleys), kur lietuviai 
gyvena, yra visuomet švares
nės už kitomis tautomis apgy
ventas vietas ir už didėses ga
tves, kur per mėšlus neperei
nama, o juk tas gatves privalo 
valyti miestas, tam tikslui iš
mokama tūkstančiai. Ir kur 
tie pinigai dedama, jei gatvės 
nevaloma? Tegul miesto vai 
dyka pati piliečiams suteikia 
pavyzdį su visų gatvių svaru
mu, o tuokart pas piliečius ir 
kiemai ir namai butų švares
ni ir nebūtų tokių skaitlingų

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703-1715 SO. ASHLAND AVĖ., Netoli IStosgat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausiu atsišaukia prie White E-tgle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. PerdCtiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam ticia 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, Vice prez. S. BELINKIU, Kasierius.

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICHOCKI, FR. G0RZYNSK1

departa- 
raporte, 
mirtis ir 

gauta labai 
lenkai. Te-

GYVENTI VERTA.
Nekurie žmonės labai bran 

gina gyvenimą, tuo tarpu kiti 
mažai juo tesirūpina. Neku
rie prisidaboja, gyvena pado
riai ir saugosi pavojaus, kiek 
tik įstengia. Kiti gyvena pla
čiai, visai nedaboja į gamtos 
įstatymus ir liuosu noru trum
pina savo gyvenimo dienas. 
Mųsų pareiga prieš mus pa 
čius, mųsų šeimyną ir mųsų 
tautą užlaikyti savo kūną 
sveiku ir stipriu ir prailginti 
savo dienas atsakančiu gyve
nimu. Pirmiausias dalykas — 
reikia apsaugoti virinimo or
ganus nuo nusilpnėjimo. Tu
rime turėti gerąapetitą ir pui
kiai virinantį skilvį. Kaip tik 
pajausime, kak mųsų apetitas 
nupuolė, mes privalome tuo- 
jaus išgerti Trinerio Ameri
can Elixir’o iš kartaus vyno— 
natūralinį vaistą, padarytą iš 
parinktų žolių ir seno vyno, 

olės gydo, vynas sudrutina. 
Vartokite jį, jausdami virini
mo organų nesveikatą. Gausi
te visose vaistų krautuvėse. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

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

i JONAS P. RASHINSKAS J 
į 3215 S. Morgan St. - 665 W. 18th St. t 
£ Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St. |
$ Tel. Yards 2139 : : Chicago, III. t
-I* T

Tyro oro stotįs kūdikiams.

Pernai ir kitais metais mie
ste vasaros metu numirta la
bai daug kūdikių. Kūdikių 
tokiai pasibaisėtinai mirčiai 
iš dalies kaltas nesveikas ne
kurtose miesto dalyse oras ir 
nešvarumas, bet iš dalies kal
tos ir motinos, kurios arba nie
ko neišmano, kaip kūdikius 
auklėti, arba tame atvėjyj vi
sai nerūpestingos, apsileido- 
sios savo priderystėse. Ka
dangi kūdikių mirtingumui 
vasaros metu jokiuc budu ne
buvo galima užbėgti, tatai 
miesto sveikatos departamen
tas su labdaringų draugijų 
pagalba atkreipė į tai savo 
domumą ir visame mieste įkū
rė kelias, taip vadinamas tyro 
oro stotis sergantiems kūdi
kiams. Lietuviais apgyvento
se vietose pataisyta vasaros 
metui dvi tokios stotįs: pirmo
ji randasi po numeriu 898-33 
gatvė, arti Auburn avė., o an
troji po numer. 4630 Gross 
avė. Motinos sergančius kūdi
kius kasdiena gali į tas stotis 
nunešti, kur kūdikiai yra vel
tui apžiuromi ir gydomi. Ku
rios nori ten savo kūdikius 
ant ištisos dienos palikti, gali 
tai padaryti nuo 8 vai. ryte 
lig 6 vakare. Tenai atnešti 
kūdikiai ištisas dienas veltui 
dabojama tam tikromis nur- 
sėmis (ligonių prižiūrėtojomis) 
ir veltui maitinama. Kurios 
motinos nenorėtų ten ant išti
sos dienos savo kūdikių palik
ti, gali kasdiena šeip sau ten 
atnešti, o gaus vaistus ir pata
rimus veltui. Tas stotis kas
diena aplanko geriausi kūdi
kių gydytojai, kurie apart pa
tarimų, dar išrašo ir vaistus. 
Tose stotyse galima susikal
bėti lietuviškai. Geistina tat 
labai, idant lietuvės motinos, 
turinčios silpnus kūdikius, tas 
vietas lankytų, o tenai išgirs 
paaiškinimus apie kūdikių 
penėjimą ir abelnai auklėji-
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MOBOLOTOMG
MEDICINE GOAk

CHICAGO, ILLS ./,<

SEVEROS

Gyduolesnuo Žarnų ir Viduriu 
tik 10 dienų ir visiškai pasvei
kau nuo žarnų ligos. Apgarsinu 
visiems pagindamas tas puikias 
gyduoles”. Jos gelbsti visokiems 
vidurių sopuliams. Kaina 50c ir 
$1.00.

W.F. Severą W
Juozas G. Dailydis.

Lietuvis Pardavėjas
Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Žieminei 
Vyriški Drabužiai konogeriausi, ir konopuikiausios mados 
yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vyriškų 
WEST SIDES.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

IS if ’AiZjt

SW^Bl

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.

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