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Černogorijos kunigaikštis 
norįs apsišaukti karalium. Į 
ten ton šventėn žada keliauti 
Italijos karalius su žmona. Iš
girsta dabar, kad ant kara
liaus anarchistai tyko, nes jų iš 
Italijos išsisklaidyta. Pakeliui, 
kur karalius keliausiąs, poli
cija nardo it skruzdėlyne.

Suokalbis Turkijoje.
Visiems žinoma, kad pirm

eminei 
mados 
<ių ant

,ueią—me- 
aiu dėl jus 
ienam na- 
s zopostas 
dėl prie- 

avo pažįs- 
dėl apsi

ejimo ligų, 
edenas gy- 
sojas vėlinai 
oloRye ijimas 

1850 
tiktai 

Jie turėjo pa- 
Kiekvienas

nam 
kuolų,

Taigi jaunatirkiai to la
biausiai ir prisibijo, o juo la
biau, kad Abdul Hamidas 
turi daug savo šalininkų, kaip 
Turkijoje, taip

štai trįs žo
džiai, kuriuos beveik kasdie
na galima užtikti Rusijos lai
kraščiuose. Ir stebėtina! Be
veik visi tie trįs žodžiai, kaip 
susitarę, pradėjo tankiau ro- 
dyties Rusijos laikraščiuose 
tuoj po “laisvės metų”. Nusi
žudymai, mirties bausmės ir 
cholera, taip tariant, Rusijoj 
jau įgijo “pilietiškas teises”, 
nes 3—4 metai, kaip puikiai 
gyvuoja. ..
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Sekantį rude. į Vokietijos 
valdžia savo parlamentan įneš 
projektą ir pareikalaus kredi
to trims naujiems milžinams 
šarvuočiams. Jei parlamentas 
sutiks su tais valdžios projek
tais, tuokart Vokietija su savo 
karo laivynu aplenks ir An-

I NAMO 
los. co. 
ikijo 
tris a<enUs

anciausias 
ietuvis

Nesenai čekai parengė sau 
ekskursiją į Vieną, o šio mies
to vokiečiai, norėdami prieš 
tai užprotestuoti, sušaukė di
delį susirinkimą. Policija su
sirinkimą išskirstė, bet vokie
čiai išnaujo susirinko ir pra
dėjo su policija kauties. Pa
naudota kresės, lazdos ir bon- 
kos. Tik pribuvus didesnei 
policijos galybei padaryta 
tvarka. Tuo tarpu čekai atva
žiavę perėjo nekurtomis gat
vėmis ir ramiai sau vėl iške
liavo.

Rusija.
Nusižudymai, mirties baus 

mes ir cholera

Andai Francijos preziden
tas Fallieres iškilmingai ap
lankęs Berne Švaicarijos pre
zidentą. .Tai pirmasis Svaica- 
rijos istorijoj toksai valdiškas 
apsilankymas.

Vatikanas ir Ispanija.
Nesutikimai tarp Vatikano 

ir Ispanijos vis dar tęsiasi. Is
panija savo pasiuntinį iš Va
tikano jau senai atšaukė, Va
tikanas gi savo apaštališkojo 
delegato nenori atšaukti. Iš 
tokio pasielgimo aiškiai mato
ma, kad Vatikanui norisi su

Japonijos sostainėj Tokio ir 
apylinkėse nuo baisiųjų po- 
tvinių pražūta 1.500 asmenų. 
Kariuomenė dabar tų nelaimių 
pasekmes atitaiso.

Vokietijos garlaivis “Elsa1 
susidaužęs su IspftnjosgariaT 
viu “Madrez’Vr pastarasis nu- 
grimzdęs^frikos pakraščiuo-

Drauge su laivu nuskendę 
ir 39 keliauninkai. Kiti pasi
sekė išgelbėti.

poros metų Turkijoje jauna- 
turkių partija sukėlė maištus 
ir privertė sultaną duoti kra
štui konstituciją. Kuomet tą 
konstituciją sultanas vėl sten
gėsi panaikinti, jaunaturkiai 
sultaną pavarė nuo sosto ir vi- 
Si valdžią paėmė į savo ran
kas. Ir dabar jaunaturkiai vi
są valdžią laiko savo rankose.

Tas viskas nepatiko ir ne
patinka buvusiojo sultano ša
lininkams, seniems reakcijo- 
nieriams, kurie stengiasi ko- 
kino nors budu dabartinę jau 
naturkių valdžią sugriauti ir 
sugrąžinti kraštui reakciją. 
Jie taigi ir nemiega tame rei
kale.

Vokietijos visuo e garlaivių 
dokuose, išėmus valdiškus do
kus, sustraikavę darbininkai. 
Darbininkai reikalaujanti 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnės mokesties.

Per vi ą šių metų pusmetį 
(iki Liepos 1 d.) nuteista nu
žudyti 315 žmonių, o nužudy
ta 110 žm. Ir reikia atsiminti, 
jog šiemet, kaip pati vyriau
sybė giriasi, jau “šalis nura
minta”... Beto, pastaruoju 
laiku Lenkijoj labai pradėjo 
atstatinėti nuo vietų geležin
kelių tarnautojus ne rusus...

Manuilovkos (Ekaterinosla- 
vo gub., Novomoskovsko pav.) 
valsčiaus sueiga Vasario 21 d. 
š. m. nutarė išsiųsti už Euro
pos Rusijos ribų to valsčiaus 
gyventoją J. Šinkarenko, ku
ris už savo kaimyno užmuši
mą ir plėšimą sėdėjo keletą 
metų kalėjime ir areštantų ro
tose. Teismas-gi atėmė iš jo 
visas teises. Sako, buk jis, at
likdamas bausmę, pildęs bu
delio pareigas. Valsčiaus su
eiga nepanorėjo užtat turėti 
savo tarpe budelio ir nutarė jį 
išsiųsti. Šinkarenko pasiskun 
dė ministerių pirmininkui, 
buk anoji valsčiaus sueiga bu
vusi po įtekme tų žmonių, ku
rių gimines jis nužudęs, užtat 
ir padariusi tokį nutarimą. 
Liepos 11 d. atvyko Manui- 
lovkon bajorų vadas Rodžiau 
ko pertikrinti nutarimą ir 
kiekvieną valstietį atskirai 
klausinėjo: ar nori išsiųsti 
Šinkarenką ar ne? Beveik vi
si dalyvavę sueigoje valstie
čiai pasisakė norį išsiųsti jį. 
Patikrinęs nutarmą, Rodžiau- 
ko išvažiavo. Šinkarenko-gi 
sueigos nutarimu bus išsiųstas 
iš valsčiaus.

Palestinos germanizacija
Palestinos suvoki 

drąsiai žengia prieky 
metais Palestinoj buv 
keli vokiečiai 
kaktinai pinigų 
jų nusipirko sau gabalą žemės 
ir pasistatė namus. Trimis 
metais vėliaus jau buvo pasta
tyta daugiau poros šimtų na
mų ant kalno Karmel. Iš ten 
vokiečiai kolionistai palengva 
pradėjo persikeldinėti į Jaffą, 
Jeruzalę ir kitas vietoves. Iš 
Vokietijos tuo tarpu nauji ko
lionistai plaukė pulkais. Pra
slinkus trisdešimčiai metų, vo
kiečių kolionistų tenai buvo 
skaitoma tūkstančiais. Su vo
kišku savo gudrumu jie sau 
surado savoms prekėms pir-

Vlėtiniams pirkliams 
viską pardavinėdavo pigiau

dais gražumu susijaikyti, nei 
pradėti kovą. Ir tam tikslui 
išrinkta komitetas ir nusiųsta 
Paryžiun, kur gyvena garsus 
senosios tvarkos rėmėjas kn 
nig. Sabach-Ed<lin.

Jaunaturkiai abiausiai pri 
sibijo išsipildyiio Abdul Ha- 
mido žodžių, pasitraukiant 
jam nuo sosto. Jisai vienam 
savodvarokui taip išsitaręs:

“Veikėte priešingai mano 
norui, bet žmonės, kuriuos aš 
sutvėriau, gyvena visi. Ir sa
kau juras, kad prisiartįs die 

je jus visus lig vie 
siu užmaustyti ant
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Francijoje aviatorius Le 
JBJanc su Farmano biplanu 
surengęs lenktynes sv. ^./Kra- 
sos balandžiais 50 mylių, iš 
Donai į Amiens. Le Blanc at
skriejęs paskirton vieton še
šiomis minutomis pirmiau pir
mutinio balandžio.

siomis kainomis ir suteikdavo 
ilgus kreditus. Tokiuo savo 
pasielgimu jie tenai stojo ga
lingais ir populeriškais.

Kuomet kolionistų taip vis
kas taisyta, kaizeris Frideri- 
kas aplankė Palestiną, kas la
bai daug pagelbėjo vokiečiams 
Turkijoj. Kuomet dabartinis 
kaizeris užėmė sostą, jo tėvo 
politika neikiek nebuvo per
keičiama tame germanizavime.

Šitas kaizeris tuojau susibi- 
čiuoliavo su buvusiu Turkijos 
sultanu Abdul Ilamidu ir tas 
vokiečius Palestinoje dar la
biau sudrutino. O kuomet 
kaizeris 1898 metais pats ap
lankė Palestiną, intekmė vo
kiečių neturėjo ribų. Visose 
Palestinos pusėse vokiečiai 
prisipirko didelius plotus že
mės.

Šiandie Vokietijos konsulis 
Palestinoje yra didelis žmo
gus. Ir vokiečiai vis tirščiau 
tenai apsigyvena. Turint pi
nigų tuojau perka žemes, ap
dirba ir stato namus. Netur
tėliams skolinama pinigai iš 
banko Templar.

Tokiuo budu vokiečiai be 
jokio karo ir be sunkenybių 
apims Palestiną. Ten žemė ne
paprastai vaisinga. Reikia ma 
žai dirbti, o galima gražiai 
pragyventi.
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Ištiktųjų — ne malonus pa
veikslas. Čia beveik kasdie 
po keletą žmonių, ypač besi 
mokinančios jaunuomenės ir 
be darbo esančių darbininkų, 
nusižudo arba stengiasi nusi
žudyti; ir tankiausia jie aiški
nąs, jog tai darą iš vargo ar
ba del egzamenų... Ten vėl 
beveik nėra tos dienos, kad 
teismas ką nors nepasmerktų 
pakarti arba sušaudyti, kad 
budelis neužnertų virvės ant 
kaklo... ir vis tai tankiausia 
žmonėms, kurie “su ginklais 
rankose norėję nuversti dabar 
tinj&-tvai)ką”. Kitur vėl .žmo
nės krinta nuo choleros. Štai 
ir Rusijos sostapilyj, Peter 
burge, jau trejetas metų, kaip 
viešpatauja cholera. Maža to. 
Beskaitydamas laikraščius žiū
rėk, ir užtiksi, kad vienoj ar 
kitoj vietoj vaikai, prisiklau
sę kalbų apie karo teismus ir 
mirties bausmes, patįs sugal
voja būti teisėjais, nuteisia sa
vo vieną draugą pakarti ir... 
pakaria. Toksai atsitikimas 
vidurinėj Rusijoj buvo ir šią 
savaitę. Kitur gi kaimiečiai 
atvažiavusius gelbėti nuo cho
leros daktarus ir felčerius ima 
mušti, sudaužo jų visus daik 
tus, manydami, jog cholerą 
daktarai ir kt. tyčia bevažinė 
darni sėja ir tt.

Vis tai matydami Rusijos 
šviesesnieji žmonės ne juokais 
pradėjo galvoti, kaip iš tokio 
padėjimo išėjus, nes aiškiai 
mato, kad jaigu ilgai taip bus, 
tai Rusija gali taip nupulti, 
jog sunku bus ir atsikelti. Jie 
sako, kad reikia duoti žmo 
nėms daugiau mokslo, reikia 
duoti jiems patiems savo rei
kalais rupinties, tai pirmiau 
minėtos nelaimės netrukus iš
nyks. Bet čia jiems užstoja 
visagalinti dabar valdininkai, 
kurie vieni dabar visukuo 
“rūpinasi”... Jie daugelyj vie
tų net skaitymų apie cholerą 
neleidžia, o jau apie kokias 
draugijas — tai nei neužsi
mink. ..

Iš atskirų atsitikimų šią sa
vaitę verta paminėjimo: už 
kyšius ii vagystes intendantų 
vėl nemaža suimta arba pa
traukta teisman Peterburge, 
Kijeve, Nikolajevske, Tom
ske ir kt. Bet kas iš to, kad 
senatoriai daro revizijas ir in 
tendantais ar kitokiais valdi
ninkais kalėjimus pripildo. 
Vagysčių tiek pasirodė, jogei 
visus vagis suėmus tarp val
dininkų, daugybė tuščių vietų 
pasiliks, ir kas tada valstybę

-—7

Italijos provincijo'e Bari 
apsireiškus cholera. Keli de- 
sėtkai žmonių susirgo ir jų 
daugumas numirė. Valdžia e- 
nergiškai ėmus su taja epide
mija kovoti. Visur insakyta 
gerti vandenį tik pervirintą, 
nevalgyti žuvų, vaisių ir žalių 
daržovių.
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Ispanijos valdžia susitaikinti, 
nes priešingai gali išeiti nesu
sipratimas toksai, kaip su 
Francija, kurios valdžia ant 
kiekvieno žingsnio buvo igno
ruojama. Tas taigi ir priver
čia Vatikaną nusileisti.

Paryžiaus dienraštis 
“Temps” nesenai apskelbė sa
vo sandarbininko pasikalbėji
mą su Ispanijos ministerių 
pirmininku Canalejas kas link 
nesutikimų su Vatikanu.

Canalejas apreiškęs, jog 
šiaurinė Ispanijos dalis yra 
kurstoma karlistais, kurie esą 
krašto priešais ir nepataiso
mais separatistais.

Ispanijoje nėra nesutikimų 
tikybos dalykuose, kalbėjo to
liau premieras. Tenai norima 
tik liaudies tikybinius jaus
mus panaudoti politiškiems 
tikslams. Valdžia savo valdy
me neperžengs ribų, tečiau ir
gi neleis savęs žeminti svietiš
kuose dalykuose. Ispanijai 
reikalinga svietiškos mokyk
los ir tai tokios, kuriose butų 
toleruojama kiekviena tikyba. 
Valdžia savo užmanymo lai 
kysis ir nepasitrauks atgal nei 
vieno žingsnio.

Jei mums nepasiseks su Va
tikano sutarties pagalba visa
me krašte sumažinti vienuoli
jas, tuokart tai atliksime su 
instatymų pagalba. Tasai 
klausimas turi b-t neatbūti
nai išrištas.

Canalejas už tuos visus ne
sutikimus kaltina popežiaus 
sekretorių, kardinolą Merry 
del Vai, kuriam rūpintis da
bartinės Ispanijos monarchi
jos nupuolimas.

Maždaug prieš porą savai 
čių jaunaturkių valdžia suse
kė prieš save didelį suokalbį. 
Ligšiol areštuota labai daug 
asmenų, o daugumas vis dar 
ieškoma. Daugumas suokalbi
ninkų tečiau greitai išsinėšino 
į užsienius.

Kas do tikslas buvo šito 
suokalbio?

Taigi jie ge dė sugriauti da
bartinę valdžią. Norėta pir
miausiai išžudyti visus mini 
sterius, išskyrus karo ministe- 
rį. Taippat turėjo žūti neku- 
rie žymesni parlamento atsto
vai.

Jaunaturkių komitetas lie
pė visus suokalbininkus are
štuoti, bet tuo tarpu jų aštriai 
bausti nemano, kadangi tie 
suokalbininkai turi labai daug 
šalininkų, o net kalbama, kad 
prie to suokalbio prigulėjus ir 
Abdul Hamido duktė, kuni- 
gaiksčiutė Šadich. Taigi jau- 
naturkiai suprato, kad busią klius 
geriau su suokalbininkų
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Žinios iš Lietuvos. Į

DUSETOS.
(Ežerėnų ap.).

Suėjo lygiai savaitė nuo 
baisiausios Birželio 27 dienos, 
kaip Dusetas ir vėl aplankė 
didžiausia nelaimė. Liepos 4 
dieną po piet antrą va andą, 
žmonėms vaikštant kryžiaus 
kelius ir vėl varpai apgarsino 
gaisrą. Šiemet tai jau penkta 
sai iš eilės gaisras. Šitas buvo 
baisių baisiausias, kokių dar 
nepamena mųsų seneliai. Nuo
stolius galima skaityti šimtais 
tūkstančių rublių. Dabar dau
giausiai nukentėjo ūkininkai. 
Ugnelė prasidėjo iš Juozo Gir- 
čio klojimo. Sudegė 200 tro
besių, tame skaičiuje 70 gy
venamųjų namų ir 130 kitų 
trobesių.

Šventosios pužas.

dažnai išeidavo painios su 
teinančiais tenai raštais.

MARIJAMPOLĖ.

a-

MOTERŲ DARBŲ 
PARODA.

culevičiaus namuose, prie Vie
šojo pleciaus, Kaune, atidary
ta .Liet Kat. Moterų dr jos 
namų ruošos mokyklos darbų 
paroda. Anot “S. Z. T.” pa- 
lodą išiodanti turtingai. Yra 
skyriai — namų ruošos, pietų 
taisymo, duonos kepimo, dar- 
žininkavimo, gėlių auginimo, 
skalbimo, namų darbo, ir kiti. 
Bufetas puikiai intaisytas, 
kambarį i ^bai gražiai išpuo 
j&V^d'imąŲ Gi kiaušiai atro
dą pietų ttigyuio ir duonos 
kepimo skyriai Jpdomus taip- 
p./ iv daržiniukaviiio__ sky-1 Liepos 
rius; begalo išbujojus galefe" 
ja. Parodą pašventė šv. Tėvo 
šambeliomis kun. Prapuolenis.

Pas mus Liepos 13 d. buvo 
bažnyčioje pamaldos už dū
šias kritusių Žalgirio mūšyje. 
Pamaldos prasidėjo 10 vai. 
ryto. Žmonių bažnyčioj visai 
maža tebuvo, vos kasdieninės 
bobelės, trįs lenkės ponios ir 
vienas studentas lenkas. Iš 
lietuvių inteligentų vos du 
mokiniu gimnazistu. Kun. J. 
Miknevičius atlaikė paprastas 
mišias, o po mišių pasakė pa
mokslą. Štai jo turinys: “Lie- 
pos'15 d. 1410 m. lenkų kara
lius Jagaila sumuse ties Žal 
giriu vokiečius. Lenkams pa
dėjo ir lietuviai, nes tąsyk lie
tuviai gyveno vienybėje su 
lenkais. Tąsyk liejo lietuviai 
savo kraują už lenkus, užiat 
ir dabai tur lietuviai palaikyt 
tą vienybę.” Įsikarščiavęs pa
baigė šiais žodžiais: “O jei 
kas nepalaikytų tus vienybės, 
tas teprapuola ir tegu išeina” 
(iš Bažnyčios ?).

Šis “pamokslas” padarė ne
kokį įspūdį.

Argi negalėjo pasakyt jau 
pamokslo kiti kunigai, žiną 
istoriją?

R. Skruzdė.

MAINYS vardus.
“S. Z. T.” pianeša, girdėjęs, 

.. p xXo-gntojO' 
Panemunio ir Panemunio kra 
sų įstaigas, vadinamas dabar 
rusiškai —“Murovanij Ponie 
munok”, “Bolšija Poniemuni” 
ir “Ponieinunok”, žadama va
dint: pirmąją — Budberginė 
(Bud bers k oje), antrąją — Vy- 
tautinė (Vitoldovskoje), tre 
čiąją — Božedarovskoje. Mat, 
dabar delei vardų vienodumo,

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS SUSIRINKI

MAS.
13 d. laikas prieš 

■pttLhųvo paskirtas ištisų me
tų darbų a^.k/itai ir jų pa
aiškinimams. Ją' p'ifkid b s įnig. 
vėli u. Popietuvė buvo pa
skirta referatų skaitymui. P. 
Augustinas V o Idem aras^Jkai p 
Ff’visados, "grynai moksliškai 
sekė Vytauto politiką'prieš ir 
po Žalgirio mūšio. Daug to
kių dalykų paaiškėjo, kurie 
iki šiol buvo visai nesupran
tami: jo santykiai su kryžiuo
čiais, lenkais, rusais ir toto
riais, kodėl pirmiau siūlomo
jo karaliaus vainiko nepriė
mė, kodėl kryžiuočių nepri
baigė, kodeE sąjungą su len-

kais palaikė ir tt. Gaila, kad 30 metų, kaip darbuojasi ko- 
kalbėjo atmintimi ir to indo 
maus referato negalime su
teikti skaitytojams.

P. Jonas Yčas, Srietensko 
gimnazijos inspektorius, svar
stė patį mūšio bėgį, lietuvių ir 
lenkų prisiruošimą ir kieno 
buvo didžiausia nuopelnas. 
Anot jo, kryžiuočiai perlabai 
buvo pasitikėję savo galybe, 
nors tuo laiku buvo žymiai 
susilpnėję; lenkai buvo neran
gus, Jagaila vis vylėsi santai
ką padarysiąs; vienas Vytau
tas rimtai ruošėsi į kovą, jo 
buvę ir čekai pasamdyti; jo 
ir visas genijališkai sumany
tas ir išpildytas pienas. Apie 
žymią rolę Zindramo iš Miš- 
kovicų kronikos niek nesą 
ką. Jagaila ne per mūšį, bet 
po mūšio ingijęs garbę, nes 
inpykę europiečiai ėmė jį vi
saip šmeižti, o kronikų rašy 
tojai ginti, pripažindami jam 
ir tokiuos nuopelnus, kokių 
jis visai neturėjo.

P. J. Yčo išeis apie tai pla
tesnis veikalas.

Vakarą mėgėjų-vai. kuopa 
pastatė Vydūno “Ne sau žmo
nės”. Retai tenka matyti to
kios rųšies dramatišką veika
lą netiktai ant lietuvių scenos, 
bet ir ant kitų. Primena Me- 
terlinką. Vaidinimas buvo 
lygus, nors, rodos, perlėtas. 
Gaidelionis, Marcinkevičius, 
Rucevičius, Rucevičienė, Sap 
kauskaitė puikiai stilizavo sa
vo roles.

Paskui Žmuidzinavičius pa
statė du nepaprastai puikiu 
paveikslu: 1, senovės baudžia
vos laiką su magnatais len
kais, vaito bizūnu varomus 
baudžiauninkus, kvailius pie
menaičius; 2, dabarties laiką— 
inteU:gė'ntm=,liuo8U8 darbinin
kus, besimokinaifins vaikus 
ir tt. Vertėjo tas kompzici- 
jas nufotografuoti. _ *

"zTld. p. TTžebinJriui dar 
nepabaigus lekcijos apie florą 
ir jos rinkimą, policija per
traukė posėdį iki 6 vai. vaka
ro. Ne usipratimas kilo del 
korespondencijos “Siev. Zap. 
Golose”, buk tai esąs “lietu
vių suvažiavimas”.

vos su ugnele dirvoje dabarti
nis Vilniaus brandmeiste is 
(ugnaeesių viršininkas) p. Ra 
davičius. Pradėjęs veikti, kai
po ugnagesys, dar 17-kos me
tų vaikinu bodamas, Peter
burge, tūlą laiką buvo ten, 
paskui brandmeisteriu Kur
ske, Vilniuje yra tik nuo 1906 
metų. P. Radavičius yra ir 
prisipažįsta esąs lietuviu.

VALSTIEČIŲ BANKO 
VEIKIMAI.

Birželio mėnesį Kauno gu
bernatorius aplankė Valst. 
Banko nupirktus dvarus Šiau 
lių ir Telšių apskr., kame ap
gyvendinta daug rusų valstie
čių. Kapėnų dvare parduota 
žemės: katalikams — 677 de
šimtinės, stačiatikiams — 856 
dešimt., o 334 dešimt, dar ne
parduotos. Pasvaigių dvare 
gyvena 26 stačiatikių šeimy
nos. Juozapavo dvare parduo
ta žemės: katalikams — 451 
dešimt., senatikiams — 983 
dešimt., o 373 dešimtinės dar 
neparduotos. Senatikiai viso
se tose vietose pasirodė guber
natoriui tvirtai apsigyvenu
siais.

ROKIŠKIS.
(Ežerėnų a p.).

Gyvenant Rokiškyje m. Si
monui prie, bažnyčios buvo 
puikus giesmininkų choras ir 
bažnytinė kapelija. Jam mi
rus visa tai išnyko. Dabar 
vargonininkas Milaknis taiso 
bažnytinį chorą, kuris šiaip 
taip jau mišias pagieda. To
kioj puikioj bažnyčioj ir prie 
tokių puikių vargonų butų la
bai malonu, kad butų ir pui
kus choras. Miręs klebonas 
buvo chorui priešingas, o jo 
vietininkas jam pritaria. Žmo 
nė? privalo fo-Milakniui būti

LIETUVIO JUBILIEJUS.
Rugsėjo 26 d. s. m. sueina
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Amerikos žinios
Lewis pavadinta išdaviku.

Indianapolis, Ind. Čionai 
atsibuna anglekasių konven
cija. Andai visame mieste už
gimus sensacija, kuomet iš 
valstybės Illinois atstovai da
bartinį anglekasių unijos pre
zidentą T. L. Lewis pavadinę 
tiesiok unijos išdaviku. Už
mesta jam būtent, jog 
jis buvęs susinešęs su 
privatiškųjų detektyvų agen 
cija m. Chicago su tikslu su
naikinti Illinois anglekasių u 
niją. Ant Lewiso užsipuolus 
taipgi mergina H. Reid, jo se
noviška stenografė, kad ją be 
priežasties iš darbo prašalinęs, 
ir jos vieton priėmęs kitą ne- 
unistę. Lewis tuo tarpu pasa
kęs, kad Reid daug unistams 
plepėjus apie jo paslaptis. Ta 
tai Lewiso stovis randasi 
prastame padėjime ir labai 
greitai galįs netekti unijoje 
viršininkystės.

Milicija mieste.

Columbus, O. Čionai nuo 
ilgo laiko straikuoja tramvajų 
darbininkai. Kuomet etraike- 
riai ėmė kelti mieste nepa
prastas riaušes ir mušti straik- 
laužius, gubernatorius atsiun
tė miliciją ir straikeriai misi- 
malšino. Milicija buvo nerei 
kalinga, netrukus buvo at 
šaukta. Pasitraukus milicijai 
mieste vėl prasidėjus baisiau
sioji anarchija ir gubernato-

rius buvo priverstas vėl ke
lias kompanijas miestan grą
žinti. Sugrįžus milicijai rodos 
viskas vėl aprimo. Grąžinant 
kariuomenę, milicijos vienos 
kompanijos 45 kareiviai su- 
straikavo. Kompanijos kapita- 
nas nepaklusnius patraukėka- 
ro teisman.

Nepaprastas aukojimas.

Old Orchard,Maine. New 
Yorko pastorius A. B. Simp
son vietiniame maldnamyj 
pusvalandžiu surinkęs aukų 
$46.627 misijų tikslams. Jis 
čia viename misijų susirinki
me pasakė pamokslą, o paskui 
visus klausytojus apėjo su ka- 
šuku ir surinko tiek daug pi
nigų. Kitus kartus tasai pats 
pastorius vienu žygiu surin
kę dar daugiau aukų tiems 
patiems tikslams.

Kad taip gausiai aukotų 
lietuviai savo tautos reika
lams, nebūtų vargo su tautos 
namais ir su viskuom.

Milijonieriaus kūdikis klėtkoje.

Ben Harbor, Maine. Sun
kiose sąlygo-e privalo gyventi 
mažas sūnelis milijonieriaus 
W. McLean, kadangi jam grę- 
sia banditų išvogimas, kad 
paskui gauti už tai didelius 
pinigus. Tasai kūdikis sava
me laike turįs paveldėti šimtą 
milijonų, tatai plėšikams rupi 
toji suma jam dabar sumažin
ti. Kūdikio tėvas taigi liepęs

padirbdinti plieno klėtką ir 
tasai jaunas milijonierius joje 
naktimis miegąs. Klėtkąbeto 
saugojanti detektyvai. Ir die
nomis kaip akis jis saugojama 
su detektyvų pagalba.

Esperaiitistų suvažiavimas.

Washington, D. C. Perei- 
toj savaitėj čionai atsibuvęs 
esperantistų suvažiavimas. At 
stovai dalyvavę iš visų svieto 
kampų, neišėmus net Chinų,

ranto kalba visur plačiai pri
gijus ir nuolatos vis platina
ma. Ji norima padaryti tarp 
tautiškąja. Posėdžiai buvo ve 
darni esperantų kalba ir taja 
kalba lošta teatrai. Sakoma, 
kad tame suvažiavime daly
vavę 22 tautos. Esperantistai 
Wa.-hingtone žadą inkurti tos 
kalbos pasimokinimui moky
klą.

Kurpių straikas.

Salem, Mass. Čionai su- 
straikavo apautuvų darbinin
kai keliose dirbtuvėse, pri
klausančiose firmai L. G. 
Straw and Duham Co. Abel 
nai straikuojama nemažiau 
1.000 darbininkų. Svarbiau
siąja to straiko priežastimi 
prašalinimas iš darbo kelių 
darbininkų ir tai vientik to
dėl, kad jie buvę uoliais uni
jos organizatoriais.

Pavojus perėjęs.

New York. Visokis pavo
jus kraujo užnuodijimo, ar

kai išsigandę puolė žiūrėti 
gaisro. Vagone butą oficierų, 
bet šie skubiai išbėgo. Viena 
panelė išpuolė pro langą. Su 
žmonėmis nelaimių nebuvo, 
tik bagažas nukentėjo. Vago 
nui liepsnojant pasigirdo keli 
šūviai: matyt kas revolverį 
užmiršo. Gaisras sugaišino 
traukinį pusantrai valandai.

Margalis.

Liepos F d. žmonių trauki
niui einait iš Dvinsko Vii 
niun, užsdegė pirmos klesos 
vagonas. Priežastis neissiai 
škino: ga paperoeas kaltas, o 
gal nuo girvežio žiežirka pro 
atvyrą langą inkrito. Sustab
džius traukinį, visi keHaunin

LEW. WALLACE.

BEN-HUR
ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA.

i

TAURAGNAI.
(Ežerėnų ap).

Liepos 4 d ap&ilankė čia 
Kauno gubernatorius, darė 
reviziją valsčiuje, aplankė ba 
žuyčią, kleboniją ir Seimaties 
sodžiaus senatį kių cerkvę 
Tauragniškiai (nors tik išva 
karyje sužinojo apie apšilau 
kymą) ren 'ės jo sutiktų, bet 
nesuskubo dėlto, kad atvažia
vo mišparų laike. Valsčiuje 
susirinko daug žmonių. Žydai 
skundės ant kamendoriaus už 
tai, kad persekioja slaptus 
degtinės šinkius, bet guber
natorius pasakęs, kad sulyg 
perstatomo isprauuinko jų 
skundos esą melagingos. Se 
natikis Babacliinas skundė 
miestiečius už kryžiaus pasta
tymą, buk tai ant jo pleciaus, 
o kamendorių už to kryžiaus 
pašventimą; bet kamendoriui 
su pienu prirodžius, kad ten 
bažnytinis piečius, guberna
torius apskelbė skundikui, 
kad toks ginčas gali būti pa
keltas tik teisme.

Važiuojant Šeimatin, gu
bernatorius sustojo Pilkenių 
sodžiuje, kur jam buvo pa
puošti puikus vartai ir pasta 
tytas staliukas su duona ir 
druska. Gubernatorius malo
niai su žmonėmis pasikalbėjo, 
užsirašė mažažemius ir liepė, 
jaigu kas sodiečius skriaustų, 
skųsties tiesiok jam. Margalis.

(Tąsa).
— Taigi kad nemanau. Teisės nesako, kad sūnūs turi 

būti tuomi, kuomi buvo tėvas.'
— Kuomi-gi kitu gali būti?
— Kareiviu — atsakė su pasididžiavimu.
Ašaros nusirito per jos veidus.
— Piažųsi...
— Jaigu tokia butų Dievo valia, tegul bus ir taip. 

Tirza, ne visus kareivius išmuša.
Apkabino jį lyg norėdama sulaikyti nuo pasiryžimo.
— Broli, esame dabar taip laimingi... likkie namiej.
— Namai nebus visados tuomi, kuomi yra dabar. Ne

užilgo ir tu pati apleisi juos.
— Neikados!
Juda nusišypsojo.
— Neužilgo ateis kokis kunigaikštis iš Judos ar ko

kios kitos giminės, paims mano Tirzą, išvež ją, kad apšviestų 
kitą namą. Kas tada bus su manim?

— Karas, tai taipgi užsiėmimas — kalbėjo jisai — 
kad išmokti jį vesti, reikia eiti į mokyklą, o geriausia moky
kla Ryme.

— Juk nekovosi dėl Rymo? — užklausė.
— Tat ir tu neapkenti jo! Visas pasaulis neapkenčia j 

Rymo. Stengkis suprasti mano atsakymą: taip, kovosiu dėl 
Rymo, jaigu užtai išmokįs mane, kaip su laiku reikės kariau
ti priešais jį.

— Kada m <nai išvažiuoti?
Staiga išgirdo Amros žingsnius.
— Tylėk — tarė Juda. — Tegul nežino mano mierių.
Tarnaitė atnešė pusryčius ir pastatė ant skuomės prie

šais juodu, o paėmus baltą rankšluostį pasiliko patarnauti 
jiedviem. Pavilgė pirštus vandenyj ir šluostė rankšluosčiu, 
kuomet išgirdo ant gatvės trukšmą. Pažino kareivių muzykę, 
kuri arti"osi prie jų namo.
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ĖRIŠKIAI.
(Kauno gub.).

Mųsų sodžius vertas 
rimo už Hiprati 
nes tepalų. ix
matyt ir girdėt, nei vienas so
džius nedavė tiek aukų Tau
tos Namams Vilniuje, kiek 
Ėriškiai, čia kiekviena mer
gaitė ir vaikinas kiek galėda 
mas aukojo. Retai jau koks 
atsirado tamsuolis ir užsimer- 
kėlis, kuris gailėjosi kapeikos 
tokiam svarbiam reikalui. Te
būnie ėriškiečiai pavyzdžiu 
kitiems lietuviams!
’’Viltis”. J. B.

sužeisto majoro Gaynoro sis 
teme perėjęsįlaimingai ir dak
tarų nuomoje majoras Gay
nor, praslinkus savaitei, ap 
Įeisiąs ligonbutį, nes busiąs 
visai išgyd/tas. Žaizda pa 
lengva gįjanti ir kraujas ne- 
užnuodintaj. Kulipka regis 
majoro kakle pasiliksianti.

Mažiausias kūdikis.

East Templeton, Mass. 
Šitame kaime nekokiems Bur
pee gimęs kūdikis moteriškos 
lyties, kuris svėręs vieną sva
rą ir 15 uncijų. Kūdikis e*-ąs 
sveikas ir normališkai išsivys 
tęs, norints yra tai ant žemės 
mažiausias.

Žuvis trokšta.
Pottsville, Pa. Delei sto

kos lietaus ir karščių per ke
lis mėnesius, išdžiuvę maži u- 
peliai ir kūdros, be to pražu
vę daugybė žuvų. Pav. čionai 
prie upės tvenkinio susirinkta 
tiek daug žuvų iš džiūstančių 
upelių, kad jas galima gaudy
ti rankomis. Nekoksai Frank 
Mojer valandoje sugavęs 800 
žuvų ir kai kurios svėrę po 7 
svarus.

Tikras rojus jaunoms poroms.

Woneiiam, Mass. Aristo
kratiškojo miestelio Cape Cad 
pirkliai ir pramonininkai, 
geizdami padidinti savo mies
telyj skaitlių gyventojų, apsi
ima vedusioms jaunoms po 
rome medžiagiškai pagelbėti, 
jei tos poros apsiimsiančios 
pas juos ant visados apsigy
venti Tatai kiekviena jauna

pora, vyriškis nuo 21 lig 59 
metų, o moteriškas nuo 19 lig 
49 m. tenai gausią šliubą vel
tui, puikų chorą maldnamyj, 
muziką vestuvėms, visiems 
užkviestiems svečiams puikius 
pietus, daug visokių davanų, 
automobilių vienam mėnesiui 
ir pinigų pradžiai gyvenimo, 
kuriuos suaukosią gyventojai. 
Apart to vyriškiui gvarantuo- 
jama nuolatinis darbas, dak 
taro ir advokato patarnavimas 
veltui, taippat veltui barzda
skutys ir rūbų prosinimas.

Jaunavedžiams tikrasis ro
jus...

Policija neleido kumščinotis.

I New York. Andai čionai 
turėjus atsibūti kova ant 
kumščių tarp sunkaus svaru
mo kumštininkų Kaufman ir 
Bill Lange viename atletų 
kliube. Tečiau kuomet susi
rinko į tris tuktančius žiūrė
tojų ir kumštininkai pasirodę 
ant arenos, atėjus policija ir 
kovą pertraukus. Uždraudi 
mą išdavęs sergančio majoro 
vietininkas — John Mitchell, 
motivuodamas teisingai savo 
uždraudimą, ’ kad kuomet ma
joras serga, mieste negali but 
brutališkų kovų. Susirinku
siems pinigai už ineigą su
gražinta.

Žinoma, kad be policijos 
leidinį) tos kumštynės ne
rengta ir blogai tat pasielgia
ma, jei policija savo nuomonę 
maino. Čia leidžia, čia vėl 
draudžia.

— Tai kareiviai iš Pretorium, 
turiu juos pamatyti! — sušuko pakil- | 
damas nuo kauro ir skubindamas ton 1

pusė i,iš kurios gird ėjosi.mazy- 
kč. -Sustojo atsirėmęs ainftogff 

aptvaro; Tirza stove
jo šalia jo pasirėmus 
ant jo peties.

stovėjo, buvo aukš
čiausia namo dalis, 
nuo kurios aiškiai 
galima buvo matyti 
visa apielinkė net iki 
Antonia bokšto, ku
ris, kaip jau žinome, 
buvo dalimi tvirtovės 
ir vietininko buvei- 
ne. Nedaugiau kaip 
dešimt pėdų gatvė 
kur nekur buvo per
kirsta tiltais, kurie 
taippat kaip ir stogai 
buvo pilni muzykės 
patrauktų žmonių. 
Paskui muzykę pasi
rodė eilės kareivių. 
Hurų šeimyna nuo

matyti labai aiškiai. 
Pirmiausia ėjo pla
čiai išsiskirsčius su 
lengvais ginklais šar

Pirmiausiai Ojo išsiskirsčius su lengvais gink
lais kareivių sargyba, po jų sunkiai apsišarvoję pCs- 
tininkai...
gyba, po jų sunkiai apsišarvavę pėstininkai; — paskui juos 
ėjo muzykė, po jos raitas oficieras su šonine sargyba; paskui 
vėl ėjo pulkas sunkiai apsiginklavusių pėstininkų, pripildan
tis visą gatvę.

Visas karumenės pavartaunumas ir baisi išvaizda pa
darė ant Judos įspūdį, kurį lengviau yra atjausti, nei aprašy
ti. Vienok du daiktai labiausia atkreipė jo atidžią: legijono 
erelis, t. y. paauksuotas paukščio panašumas, iškeltas ant 
smaigo. Žinojo jisai, kad išnešus iš tvirtovės tą ženklą, laikė 
jį didelėje garbėje. Kitu-gi daiktu buvo pats vadas, jojantis 
viduryj karumenės. Jojo jisai pilnai apsiginklavęs, vienplau
kis; prie kairiojo šono turėjo trumpą kalaviją, rankose laikė 
vadovo buožę. Ant arklio vietoje balno buvo uždėta purpu
rinė gunė. Pavadis buvo iš geltono šilko, išsiųtas auksu.

Dar vadas buvo toli, o Juda jau patėmijo minios pik
tumą. Vieni pasirėmę ant stogo aptvarų, kiti išdidžiai stovė
dami grąsino jam kumščiomis; stovintieji-gi ant tiltų keikė jį 
ir spiaudė ant jo iš viršaus; net ir moterįs mėtė į jį sandalais 
ir nekartą sudavė jam Prisiartinus vadai riksmas girdėjosi 
aiškiaus: Žmogžudis, budelis, Rymo šuo! Šalin Izmaelius! A- 
tiduokite mums Annas’ą!

Prisiartinus vadui, Juda patėmijo jo rustų, nuožmų 
veidą, o žiauri jo pažiūra reiškė panieką ir pasigrąsinimą.

Jaunikaitis matė, kad vadai, sekdami pirmutinio Ceza
ro pėdomis, parodymui savo didybės, viešai pasirodydavo su 
vainiku ant galvos. Juda suprato, kad mato prieš eave Vale-
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San Francisco, Cal.
V, . v
Šitas miestas yra nemažas, 

turi į 500.000 gyventojų, tarp ' 
kurių darbininkų nedaug. Ži
noma, mieste ir darbų menkai, 
išskiriant krautuves, saliu nūs 
ir miesto darbininkus, taippat 
darbininkus prie namų staty
mo. Saliunų kuodaugiausiai, 
kurie ir nedėliomis atdari. 
Gatvekarių taippat daugybė 
ir tarp jų mažai elektrikinių, 
karai daugiausiai požeminė
mis virvėmis traukiami.

San Francisco miestas in- 
kurtas 1847 metais ir tuokart 
jis buvo mažu kaimeliu, išsi
skirsčiusiu ant 150 akerių že
mės. Paskui kuomet pradėla 
nauji namai statyti, tai 1850 
metais turėjo jau 40.000 gy
ventojų. Kiek teko man šiais 
laikais patirti, šiandie miestas 
turįs į 500.000 gyventojų ir 
užėmęs 30.000 akerių žemės. 
Gatvių turįs 5.000 mylių il
gio, iš kurių 264 myliomis bė
gioja gatvekariai.

Mieste randasi 38 daržai 
(parkai) ir 88 mokyklų bus 
tai, iš kurių esama ir labai di
delių mūrų. Telefonų visame 
mieste apskaitoma 42.000. E 
sama poros maudynių ant Ra
maus okeano kranto. Pui
kiausioji anų vadinasi Sutro 
Baths arta Cliff House. Šitoj 
maudynėj galima maudytiee 
vasarą ir žiemą. Vanduo šil
domas garu ir vienam išsimau 
dymas atsieina už žygį 45 cen
tai. Už tą užmokesnį gauni 
tam tikrus maudomuosius rū
bus.

Parkai guli miesto šalimais 
ir visiems gyventojams atviri, 
taip kaip ir kituose Amerikos 
miestuose. Tarp jų dailiau- 
ms Golden Gate Park'. Šis 
parkas regis užima 1.013 ake
rių žemės. Jame randasi daug 
įvairių laukinių gyvulių ir 
miškių. Randasi jame taippat 
Dailos Muzejus. Antras dai
lus parkas vadinasi Presidio 
Reservation, užimąs 1.540 a- 
kerių. Šis parkas iš dviejų 
pusių apsuptas okeanu, o iš 
trečiosios — San Francisco 
intaka. Jame turi savo stovei- 
nes Jungt. Valstybių armija.

Miestas turi puikų krasos 
bustą, atsiėjusį į 5.000.000

landžio 18 d. 1906 metais. 
Miestas visiškai buvo sugriau
tas, o šiandie užuot griuvėsių 
matoma naujas ir tai dar daug 
puikesnis. Taip greitai atsta
tytas ir padailintas. Vis tai 
padaro Amerikos galingasis 
doleris! Labai retai kur dar 
prie mažesniųjų gatvių galima 
pamatyti griuvėsius, bet ir tie 
šiandie jau prašalinami, o jų 
vieton statomi gražus murai.

Miestas šviežias, naujas, bet 
čionai darbininkas, iš kitur 
atkeliavęs, negali surasti sau 
jokios laimės.

J. S. Povas.

Wilkes-Barre, Pa.
Vietinėje lietuvių parapijo

je nekokia tvarka. Jau bus 
mėnesis, kaip vietinis klebo
nas, kun. Vizgirda, iškeliavo 
į Lietuvą viešėtus, o savo vie
ton paliko kokį kunigą lenką. 
Dabar mųsų bažnyčia paver
sta į lenkų lizdą. Ir pamok
slai sakoma lenkiškai ir vis
kas. Vieną nedėlią mišios at
laikoma 8 vai. ryte, kitą 9 
vai., o mišparai 7 vai. vakare. 
Negalima net žinoti, kada reik 
eiti pamaldų klausyti. Gera 
tat pas mus tvarka panašiai 
lenkui elgianties.

K. K.

Mieste galima pamatyti be
veik visų svetimų viešpatys
čių jūreivius, o intakoje jų 
laivus.

Chinų labai daug gyvena ir 
tai pačiame miesto viduryj, 
ant didelio kalno. Jie apskai
toma ant 20.000. Turi savo 
bankas ir visokią prekybą ir 
pramonę.

Italų taippat gyvena daugy
bė. Ir šitie turi savo bankus. 
Jie užsiimdinėja žuklavimu, 
žuvims gaudyti turi savo lai
vus. Jų toji pramonė nepri
klauso trustui, tatai mieste ir 
žuvįs labai pigios.

Esama nemažai ir lietuvių, 
bet beveik visi ištautėję, vie
nok jie prekyboje nelošia jo
kios rolės.

37 viešpatysčių konsuliai 
čionai gyvena, neišimant nei 
rusiškojo.

Teatrų didesnių yra 24.
San Francisco stovi labai 

puikioj vietoj: iš dviejų pu
sių apsuptas Ramiuoju vande
nynu, o iš trečiosios — San 
Francisco intaka. Iš ketvirtos 
gi pusės riogso aukšti kaina., 
pertat ir pats miestas didžiai 
kalnuotas. Klimatas mieste 
smagus, nes nėra perdaug šil
ta, nei perdaug šalta. Gyven 
tojai sniego kaip ir nemato.

Mųeų žmonės jau senai gir
dėję apie San Francisco su
griovimą žemės drebėjimu Ba-
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Pasklydęs gandas, kad tie keturi politikoje veikėjai pasitrauksią nuo savo užimamų vietų. Jie visi 
republikonai. Yra tai senatorius Aldrich, kongreso vedėjas Cannon, senatorius Hale ir ministeris Bal
linger.

Oleąua, Wash, 
kaimelis mažas, 
40 gyventojų. Bęveik

Šis 
tik į 
vieni ūkininkai, bet ir jų pa
čių nekoks gyvenimas. Trimis 
myliomis nuo čia į pietus siau
čia baisus gaisras miškuose. 
Apylinkėse naujai perdirba
ma Northern Pacific geležin
kelis, dirba daug darbininkų, 
bet jie ilgai prie darbo nesi
laiko, kadangi darbas labai 
sunkus. J. S. P.

turįs

Centralia, Wash.
Šitas miestelis turi 8.500 

gyventojų. Čia gyvena ir lie
tuviai. Yra pakaktinai darbo 
ir darbas lengvai gaunama. 
Daugiausiai dirbama medžių 
plovyklose (tartokuose). Yra 
ir anglių kasyklų. Apylinkė
se yra didelės girios.

savo doroje, visos Amerikos 
lietuviai juos su pasigerėjimu 
minėdavo, čionai bažnyčioje 
apeigos buvo kaip Lietuvoje, 
o šiandie viskas tas užmesta, 
pamiršta, lietuvių sueigose 
daugiau nieko neveikiama, 
kaip tik pasijuokiama iš Die
vo ir tikybos. Daugumas lie
tuvių jau net ir vaikų nekrik
štija ir tie vaikai bažnyčios 
nelankydami virsta arba į an
glus, arba į lenkus.

Liūdnos, labai liūdnos pas 
mus nauienos...

Kreivakojis.

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

meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, 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 nanjausiais 
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 naktj. E- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų, ir užsendintose ligose. Darau vi
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CflICflGOJE

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

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

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phone Monroe 801 

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

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

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

DR. JOSEPH L. ABT
1882 S. Ilalsted St., Chicago, Ill.

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
OKA VISI PAS

Juozapa Ridiką

Jf A Kur bėgi Raulai?
Nugi pas PET- 
RA 8ZLAKI, nes 
eSU ^ai ’BZtr08Z' 

''vįj kęs, o pas ji gall- 
ma atsivedyti, nes 
jis turi bavarska 

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

PETRAS SZLAK1S
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

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

Spring Valley, HI.
Pas mus šiemet vasara la

bai liūdna, kadangi penktasis 
mėnuo, kaip kasyklose nedir
bama, o ant paviršiaus nėra 
jokių darbų. Daugumas dar
bininkų tat išvažinėjo į kitur 
darbo ieškotųs ir mieste mažai 
teliko žmonių. Vakarais mie
sto gatvės beveik tuščios, tik 
vieni vaikai laksto. Tarytum, 
ant mųsų miesto užtraukta 
rusti Dievo rykštė.

Lietuvių parapijoje jau ne- 
lermuojama, kaip seniau, vis
kas ramu, bet ir bažnyčioj 
viskas kitaip virtę. Šiandie 
nedėliomis bažnyčioje nei Ro
žančiaus nepagiedama, nei 
prieš mišias “Pulkim ant ke
lių”, . ei nieko kito. Seniau 
juk taip nebuvo. Kas tam 
kaltas, ar klebonas, ar gal pa- 
rapijonįs. 
pėdomis.

Ir patįs 
ėmė virsti
sur tik ir išgirsi prieš Dievą 
ir Šventuosius visokius bur
nojimus. Kalbama, nėra Die
vo, nėra dūšios, nėra tat ir a- 
napus amžinojo gyvenimo. 
Girdi, žmogus, tai ne kas ki
tas, kaip tik jautis... Bedie
viai taiso susirinkimus ir ge 
rus lietuvius savo burnojimais 
tempia iš doros kelio.

Kokia tai gėda vietiniams 
lietuviams! Pirmiau Spring- 
vallės lietuviai buvo garsus

Seka, mat, airių

vietiniai lietuviai 
į keturkojus. Vi

Rockford, 111.
Darbai tuo tarpu šiaip taip 

slenka, bet darbas gauti labai 
sunku. Merginoms darbų už
tektinai, nes yra 4 pančekų 
dirbtuvės, o vyriškiams visai 
neapsimoka į čionai ir keliau
ti.

Miestelis apgyventas šve
dais, vokiečiais ir lietuviais, 
kurių yra į 500. Lietuvių ap
švietimas žemai stovi. Lietu-

: šv. Mi- 
Pirmoji 
o antro-

Iš Londono-
Užstojus vasaros mėnesiams 

daugumas verteivių išvažinėjo 
į kaimus tyru oru pakvėpuoti, 
taigi šiais laikais dar labiau 
visokie darbai sustojo. Pas 
siuvėjus ligšiol su darbais bu
vo neblogiausiai, bet ir tie jau 
dabar pasibaigė. Siuvėjams 
darbininkams dabar prisieina 
švęsti ir laukti vėl, kol prasi- 
dėsidarbai. Lį^Uytas pat yra 
ir su kitokiais darbais. O kad 
ir darbai kokiame tarpe pasi
gerina, tai kas iš to, kad ne 
galima užsidirbti duonos toli
mesniam laikui, apsistojus 
darbams. Padėkime, dabar 
šiais laikais prie batų dirbi
mo, galima sakyt, nieko nega
lima uždirbti, kadangi visas 
darbas atliekama mašinomis. 
Seniau reikėdavo prie to dar
bo užbaigimo daugiau rankų, 
o dabar didesni verteiviai in- 
sitaisė sau mašinas. O prie 
mašinų visur dirba vaikai, o

suaugusiems nėra vietos. Vai
kams pigiau tat ir mokama. 
Darbininkų todelgi be darbo 
daugybė, tiek vasarą, tiek žie
mą.

Regis, Londone darbai išeis 
iš mados ir darbininkams 
kės duonos ieškoties kur 
ūkių, Kanadoje.

Daugumas pasiturinčių lie
tuvių apleidžia Londoną ir 
keliauja į Kanadą sau laimės 
ieškotų. Nekurie iš ten rašo, 
kad Kanadoj darbininkams 
lengviau gyventi, kaip Lon
done.

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

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

rei-
ant

KUR VAŽIUOJI POVILU

Turiu didelę salę del 
mitingų, veeelijų ir tt.

8253 Illinois Ct. kertė 38

l’\> WM

Zad as.

NEŽINO.
Pagalvok tiktai, kokia ne

laimė patiko Adomus.
— Vienas dvinučių jiems 

mirė.
— Tai išteisybės nuliūdi

mas. ..
— Na taip, bet kas aršiau

siai, kad dabar nežino, katras 
jų mirė.

GERIAUSIAS KOTELIS
ANT BRIDGEPORTO.

Jaigu esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI

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

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

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

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

Tel. West Pullman 104
Lietuviškas Saliunas

PETRO JAUKSZCZIO
Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
niszki, geriau
sias vynas dek- 
tine rugine o ci
garai tai net isz 
paczios tnrkijos 
kaip rukai tai 
net durnai kve- 
»la.

Jonas Brazauskis
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALI UNA 
Szaltas A lus, Cardi-B Arielk 
KvepiantiHivanos Cigarai

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

vių draugijų yra dvi: 
kolo ir šv. Vincento, 
gal turi į 20 sąnarių, 
ji nei tiek.

Lietuvių parapijos 
silpnai velkasi, užtat 
ra gerų vyrų, kurie tuos rei
kalus tvarkytų.

Rugpiučio 14 d. buvo para
pijos susirinkimas. Susiejo 26 
žmonės. Netik kad nieko ge
ro nenutarta, bet dar vieno iš 
kito pasišaipyta ir taip tasai 
susirinkimas užbaigta. Vieti
niai lietuviai, regis, nepripra
tę prie rimtesnių susirinkimų.

Reporteris.

reikalai 
kad ne

Raleigh, W. Va.
Kasyklose No. 4 Rugpiučio 

12 d. atsitiko baisi nelaimė. 
Užmušta Juozas Venckus. Ji
sai insilipęs į mainų vagonėlį 
važiavo, vagonėliai insibėgę 
iššoko iš bėgių ir atsitrenkda
mi į sieną J. Venckų sutrynė. 
Vargšas atliko ant vietos.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Skaudvi
lės valsčiaus. Amerikoj pali
ko brolį, gyvenantį ten kur 
aplink Chicago, o Lietuvoje 
senus tėvelius.

Jei kam butų reikalingos 
smulkesnės žinios apie velio
nį, prašoma rašyti tuo antrašu:

Martin Kromelis,
P. O. Box 3, 

Raleigh, W. Va.

•;■ '

Dabartinis miesto New York majoras, užimąs sergančiojo Gaynor 
vietą. Jis yra 31 metą jaunas, gimęs Fordham, N. Y.

2158 W. 23rd ST.
kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gėrynių 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 
gerymų, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge
resnius gerymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi
mo siuncziu visokius gOrymus Į visas 
dalis Amerlko

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

CHICAGO, ILL.

J. I !!!■!!, 

Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examlnavoju Abstrlctns, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai Ir atsakanczlal. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

917.33rd St.
5428.

Telephone Yards 2T750
PIRMOS KLIASOS SALIUJiAS

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 dole! Mitingų, veselijų Ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,

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

Phone 1044 

Lietuviškas galiūnas 
NORTH CHICAGOJ.

Užlaikau ge
riausius gery
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.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausia LIker S klodas.

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

9099 Commercia.1 h, timpas 91 gal.
Tel. So. Chicago 5783.

’! ill IBį r 1
1 8 II.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu Kivynos Doraesti
WRITE ROSE CLUB

SABOTSKIS Ir LCTUK1S 
4614 8o. Wood St. Chicag’ Ilk



Savaitinis Kalendorius

Rugpiutis 1910 m.
25 k. Liudviko karai. -
26 p. Zefirino kauk.
27 s. Cezaro vysk.
28 N. Augustino vysk.
29 p. Nukirtimas §v. Jono
30 m. Rožės panos
31 s. Raimundo išpaž.

Pereitame “Kataliko” nu- 
ineryj “Amerikos Žiniose” pa
minėjome iš New Yorko ži
nią, kad tenai pašauta to 
miesto majoras William Gay
nor. Jį pašovė nekoksai James 
J. Gallagher. Majoras tečiau 
nežinia kaip greitai pasveik
siąs, bet viešosios opinijos ant 
piktadario Įnirtimas jau nusi
raminęs ir netrukus tasai atsi
tikimas bus užmirštas, taip 
kaip ir visi kiti įdomesni atsi 
tikimai pamirštama. To atsi
tikimo nepamirš tiktai pats 
pasikėsinimo autorius, kuris 
ilgus metus turės metavoti ka
lėjime ir ne vieną sykį karčiai 
gailėsis to savo piktadariško 
darbo.

Visas tas atsitikimas tečiau 
vertas smulkmeniško perkra
tymo, kadangi labai daug psi
chologiškų dalykų slepiasi už 
kulisų.

»* *
Gallagher buvęs miesto dar

bininku, kuris nesenai iš tar
nystes prašalinta. Už neteki
mą darbo Gallagher nuspren
dęs atkeršyti net pačiam mies
to majorui! Išteisybės, sunku 
sau įsi veizdinti, kad žmogus, 
turįs normališką protą, turėtų 
ieškoti panašiu budu kelio iš
ėjimui iš liglaikinio nesma
gaus padėjimo. Gallagher tai
gi vienaip galėjo but paikas, 
antraip — turėjo but kuo nors 
gundomas. Kas toksai gud
resnis turėjo jį užvesti ant 
piktadarybės kelio, idant to
mis nelaimėmis paskui pasi
naudoti. Juk žinoma gerai, 
kad majoras Gaynor vedė e- 
nergiškai kovą prieš kyšių ė- 
mėjus ir visokius nedorus po
litikierius New Yorke. Šian
die jau susekta, kad nekurie 
policijantai kalbėję apie “pa- 
sirokavimą” su majoru Gay
nor. Mat, šis majoras labai 
policijantus persekiodavęs ir 
daug jų pavaręs iš tarnystes 
už nereikalingą tankiai žmo
nių areštavimą ir mušimą. 
Taigi daleidžiama, kad Gal
lagher galėjęs but tiktai kie
no tai įrankiu.

** *
Tuojau po sužeidimui ma

joras Gaynor turėjęs išsireikš
ti: “dirbau dorai ir kaip man 
užmokėta”. Ir tasai nusiskun
dimas yra teisingas. Ameriko
je viešasis doras besidarbavi- 
mas — tai nesmagus ir kartus 
vaisius, o juo labiau dar pa
vojingas. Sektų, politikierių 
ir įvairių humbugieriiĮ geidu 
lių paliuosavimas čionai, lais
vame krašte, girdimas ir ma
tomas kasdiena. Ir visuomet 
atsiranda koks pusgalvis, ku
ris savo “įnirtimą” išreiškia 
su peilio arba .revolverio pa
galba. Gal tam viskam bus 
kalta perdaug geidulinga par
tijų agitacija. Ir toksai pasi
elgimas toli nenuves. Ameri
kos instatymai kaip nebūk y- 
ra tiek liberališki, kad kiek
vienas nuskriaustasis gali ieš
koti sau teisybės teismuose. 
Tai kamgi čia reikalinga miš- 
kio instinktas, jei savo tikslas 
galima atsiekti civilizacijos 
keliu.

** *
Mums atsiųsta iš Philadel- 

phijos atspanzdinti “Katali

ke” straipsnis antgalviu: 
“Viešas pasmerkimas kun. A. 
Miluko juodojo darbo”. Ta
sai straipsnis, regis, “Kovos” 
spaustuvėje sustatytas, atmuš 
tas ir šeip sau be jokio laiško 
atsiųstas. Mums net nežinoma, 
kas jį siuntė. Žinomas daly
kas, tokie raštai pas mus neto
leruojama, nes, galima many
ti, kad tas veikiama ant kerš
to, jei neprisiunčiama nei laiš
kas, nei nežinoma siuntėjo pa
vardė. Reikia patėmyti, kad 
tokie raštai, siunčiami į re
dakcijas, privalo but patvirti
nami netik nuosaviais rašyto 
jų ir siuntėjų parašais, bet ir 
su viešojo notaro paliudijimu. 
“Kataliko” skaitytojamsgi 
turime pasakyti, kad tuo 
straipsniu pasmerkiama kun. 
Miluko juodi darbai, kad jis 
Liepos 12 d. įskundęs Pliila- 
delphijos policijai dr. Šliupą, 
kuris į ten nukakęs prakalbų 
sakytų, parengus lietuviams 
Žalgirio apvaikščiojimą. Kun. 
Milukas dr. Šliupą policijai 
perstatęs kaipo anarchistą. 
Dr. Šliupas koks jis nebūk, 
bet mums žinoma, kad jis nė
ra anarchistas ir juodas dar
bas taippat neišteisinamas.

* * *
Žinomas Didž. Lietuvoje 

veikėjas, dr. Jonas Basanavi
čius Vilniaus “Viltyj” rašo, 
kad vienas Vilniaus lenkų tu
rįs surinkęs į 500 senovės 
Lietuvos pinigų, pradėjus 
Keistučio laikais, o baigus 
1707 metais. Tas pinigų my
lėtojas dabar norįs tas mone
tas parduoti už 1.000 rublių 
ir, jei bile vienas lietuvis nu
pirktų, norima, kad tasai įdo
mus rinkius pasiliktų lietuvių 
muzejuje, Vilniuje. Dr. Basa
navičius atsišaukia, bene atsi
ras kas iš lietuvių turčių tą 
rinkių nupirkai? Kitaip gi tie 
senovės pinigai pateksią sve
timtaučiams, greičiausiai ru
sams.

Gatvė — vaikų išdy
kumo mokykla.

Labai tankiai ir tai beveik 
kasdiena, praeinant kokia tai 
pašaline, siaura gatve didelia
me mieste, sutinkame ten bū
rius purvinų, apdriskusių ir 
rėkaujančių vaikų, kurie ne
padoriais savo pasielgimais 
tuojau atkreipia mųsų domu- 
mą. Susilaikome ant valandė
lės, nes štai mums perkerta 
kelią šešerių metų bamblys su 
suplyšusiom kelnaitėm, kuris 
išsitarė tokius storžievius žo
džius, kad mums reikia net 
stebėties tuo pasibiaurėjimu. 
Ir nenoromis klausiame: ar 
tasai vaikas supranta, ką jis 
sako, ką mechaniškai atkarto
ja, ką išgirdo iš praeinančio 
girtuoklio lupų, arba ant ne
laimės gal ir namie?

Kitas vėl blogas vaikiukas 
atlieka savo naturališką reika
lą begėdiškuoju budu, kiti 
vaikai, žiūrėdami į jį, juokais 
raičiojasi.

Tai vėl koksai nesuvaldo
mas pramuštgalvis išplėšė jau
nesnei mergaitei iš rankutės 
saldumyną, arba vaisių ir bė
ga sau, mergaitė verkia, o bu- 
rįs vaikų į tai žiuri ir ramiai 
sau juokiasi.

Kiek tai palaukus eina ko
kis tai girtas darbininkas, siū
buoja, trankosi į šalis. ir pa
galiau parkrinta, nuolatos be 
saiko keikdamas ir murmėda
mas nesuprantamus žodžius. 
Tatai dabar gatviniems vaikė 
zams džiaugsmas! Jį erzina, 
tampo jam drabužius, išjuo
kia ir džiaugiasi, kuomet tasai 
įnirtęs jiems grasina ir keikia.

Tokius ir tiems panašius 
pasibiaurėtinus vaizdus sutin

kame miestuose ant gatvių ir 
gatvaiČių.

Taigi ar protinga ir mylinti 
vaikus motina gali ramiai žiu 
rėti, kad jos vaikai tokiuo 
budu linksminasi ant gatvių? 
Ar nori, idant liktų panašus 
tiems nepaklusniems tingi
niams, kurie delei tėvų apsi
leidimo auga ant gatvių?

Pasigailėjimo verti tie vai
kai, kurie pirmuosius savo 
metus praleidžia ne kur ant 
kiemo arba darželiuose ties 
gimdytojų namais, bet ant ga
tvių, toli nuo motinos akių, 
tarp išbiurusių vienmečių ir 
jų negražių pasielgimų.

Protinga motina, kuriai ru
pi vaikų gerbūvis, visuomet 
suras būdą, kad vaikus užim 
ti ir kaip juos nubovyti kito
se vietose ir visuomet pasi
stengs tai atsiekti, idant ant 
gatvių vaikai išbūtų tis tiek 
laiko, kiek reikalaujama kur 
nueiti arba kas parnešti. Te 
čiau ir tame reikale zaikų vie- 
uų neišleis iš kambario vaka
rais ir tai dar kur į neapšvie
stas gatves. Tas lytisi ypač 
mergaičių, žinoma kadangi, 
kad žmogus girtuoklis ir pa
leistuvis neikuomet nepripa 
žįsta nekaltybės ir jaunoms 
mergaitėms. Juk laikraščiai 
prikimšti atsitikimais apie 
tuos žvėriškus darbus. Tų 
darbų aukomis krinta mažiau
si vaikai, o ypač mergaitės. 
Ar-gi jau to vieno paminėji
mo ir pasargos gimdytojams 
nepakaktų!

Suėjimas į pažintis, susiti
kimai ir pasivaikščiojimai ga
tvėmis — tai jaunai mergaitei 
tiesus kelias prie nupuolimo, 
nekaltybės praradimo ir prie 
galutinos nelaimės. Tą patį 
galima tvirtinti ir apie bernai 
čius.

Lakstymas ant gatvės tarp 
dulkių, tvankiame ore, tarp 
greitai važiuojančių vežimų 
vodinga labai vaikų sveika
tai.

Iš tos taigi priežasties kiek
viename didesniame mieste pa
taisoma parkai, daržai, žoly
nai, kur vaikai tarp žaliumy 
nų ir tyrame ore gali laisvai 
sau žaisti, prižiūrint vyres
niems asmenims.

Kas gi nenori, arba negali 
tais miesto pataisymais nau- 
doties, privalo stengties prie 
namų turėti nors mažus kie
mus, kiek medelių arba krū
melių — ir štai bus vaikams 
atsakanti vieta parituliuoti, 
pasilinksminti, o juo labiau, 
kad motina tankiau per langą 
pasižiurėjus matys savo vai
kus, laikys juos ant akies ir 
vaikai tuokart iš niekur netu- 
rėš sau jokio papiktinimo.

Tatai kur tiktai galima, 
pridera pataisyti nors mažas 
darželis, užsėti jis tinkančio
mis daržovėmis ir liepti vai
kams tuos darželius prižiūrėti, 
daboti. Tai yra vaikams nau
dingiausias užsiėmimas, nes 
tai jų mintis ir palinkimus iš
tobulina ir patįs pasilieka ne
suteptais įvairiomis tuštybė
mis.

Gatvė-gi vaikus paverčia 
išdykėliais, nes tai išdykumo 
mokykla.

Netikrų kasų 
istorija.

Amerikos moterįs šiais lai
kais pradėjo nešioti netikrus 
plaukus, ko pirmiau taip ne
buvo. Nešiodavo nekurios ir 
seniau, bet tai buvo retenybė, 
tečiau šiandie jos visos puošia 
savo galvas nesavais plaukai . 
Pakanka pereiti per rytinę 
New Yorko miesto dalį, kur 
daugiausiai tie netikri plau
kai priruošiama pirkliams, 
idant apie tai persitikrinti ir 
turėti bent kokį supratimą.

Garbiniuotos ir blizgančios 
kasos istorija, kuomet nuo ki
to žmogaus galvos patenka 
ant amerikėnės galvos, yra la
bai indomi, o kartais net di
džiai pasibiaurėtina. Ne visos 
netikros kasos paeina iš Chi- 
nų, bet jų didžiausia vis-gi 
dalis (būtent pigiausios rųšies) 
nuplėšta nuo mirusių chinų 
galvų.

New Yorko pirkliai tuos 
plaukus perka Hong-Konge, 
o į ten jie nugabenama iš Chi
nų gilumos ir tai tiesiok nuo 
mirusių chinų galvų, kadangi 
nei vienas chinas būdamas gy
vu su savo kasa už jokius pi
nigus nenori ir negali persi 
skirti... Be abejonės daug tų 
kasų nuplėšiama nuo krimina
listų, pasibaigus ant jų egze
kucijai, taippat nuo mirusių 
užkrečiamomis ligomis, kurių 
lavonai išmetama tiesiok ant 
gatvių. Tai veikia žemiausieji 
draugijos sluoksniai. Nukirp
ti nuo tų lavonų plaukus — 
nėra laiko, taigi nuplėšia jiems 
nuo galvų podraug ir su šak
nimis ir tame pavidale plau
kai atgabenama net New 
Yorkan.

Žmonės pasakoja daug at
sitikimų apie užsikrėtimą nuo 
tų plaukų piktomis rauplėmis, 
odos ligomis ir kitokiomis 
biaurybėmis. Norints tų plau
kų dezinfekcijinis apvalymas 
yra sunkus, tai vienok bakte- 
reologai nemano, idant su tais 
plaukais iš Chinų į Ameriką 
butų atgabenamos piktosios 
rauplės.

Buvę atsitikimai, kad tuo
se pertaisytuose New Yorke 
plaukuose susekta epidemijų 
gyviai, bet tik tuomet, kuomet 
tie plaukai nebuvę virinami ir 
nemirkinami tam tikruose che
miškuose preparatuose.

Tie plaukaį priruošti par
davimui/ pe^'rirtį.- tiek daug 
chemiškiĮ operacijų, kad rei
kia abejoti, jog anuose užsi
lieka kokie nors epidemiški 
gyviai. Tečiau labai lengvai 
gali užsikrėsti asmenįs dirban
ti prie tų plaukų.

Rytinės New Yorko dalies 
gyventojai, ypač žydai, neuž
laiko jokio atsargumo valyda
mi ir taisydami tuos plaukus 
pardavimui. Jie miega ir ben
drai su vaikais valgo tarp tų 
nešvariiĮ chinų plaukų krūvų. 
Tie plaukai valoma ankštuose 
kambariuose, kuriuose gyve
nama. Plaukai virinama ma
žose virtuvėlėse ir biauri nuo 
to smarvė skleidžiasi po visus 
kambarius, po visus apgyve
namus namus.

Apturėti iš ChiniĮ plaukai 
pirmiausiai sudedami “šaknįs 
su šaknimis, o viršūnės su vir
šūnėmis”. Tą darbą atlieka 
tankiausiai bernaičiai, stovin
ti tuose nešvariuose plaukuo
se. Surinkti, sudėti taip ir iš
šukuoti plaukai apvyniojami 
tvirtai ant lazdučių ir dedami 
į katilus virinti. Jie virinami 
6—8 valandas, idant gražiau 
susigarbiniuotų. Pagaliau 
plaukai dažomi ir vėl šukuo
jami. Tuo budu jie padaroma 
švelniais ir blizgančiais. Taip 
iššukuoti plaukai gabenami į 
kitą kambarį, kur kelios mer
gaitės iš jų pina kasas, “žiur
kes” ir “puffsas”. Ne viena 
mergina be abejonės mestų 
tuos plaukus nuo galvos, jei 
žinotų, kad jie paeina nuo chi
no kriminalisto ar užsikrėtu 
šio ligomis galvos.

Viešpataujančių didi
kų amatai.

Gal ne vienas Šių dienų 
vargdienis pagalvoja, ką da
rytų tie carai ir karaliai su sa
vo žmonomis, jei liaudies no
ras juos visus pavarytų nuo 
sostų. Kaip jie išsimaitytų ir

“LIETUVIS DARBININKAS”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos 
men. m. Chicago, Ill.

ar jie moka kokius nors ama
tus?

Pirmiausiai turime patėmy
ti, kad kiekvienas tų žemės 
valdovų turi savo didžius as
meniškus turtus, su kuriais 
jiems butų lengva pragyventi, 
kol butų gyvi. Bet tas dar 
niekis.

Šiandie beveik kiekvienas 
viešpataujantis be lyties skir
tumo savo rankose turį kokį 
nors amatą, su kurio pagalba 
ir be didžių turtų butų gali
ma praleisti laisvas gyveni
mas.

Ir taip tėmykime į tuos pa
vyzdžius:

Miręs Anglijos karalius 
Edvardas VII buvęs didelis 
vynų ir cigarų žinovas. Jei 
gimimas jo nebūtų apdovano
jęs vainiku, arba jei tasai vai
nikas jam butų buvęs valdo 
nais atimtas, butų galėjęs sau 
gyventi be jokio rūpesčio, kai
po geriausias vynų ir cigarų 
prekyboje ekspertas.

Rumunijos karalienė, Car
men Sylva, uždirba didelius 
pinigus kaipo novelių, apysa
kų ir poezijų autorė.

Rusijos caras turi puikų te
noro balsą ir drąsiai jis galė
tų užlaikyti s~vo šeimyną, 
dainuodamas operose.

Italijos karalienė Alena yra 
nepalyginama su nieku ling
viste. Vartoja literatiškai as
tuonias kalbas, tatai galėtų 
likties mokytoja aukštesnėse 
mokyklose.

Belgijos ir Portugalijos ka
ralienės turi daktarų diplo
mus ir joms leista žmones gy
dyti.

Vokietijos kaizeris viską 
mokąs. Jis galėtų but artistu 
muziku, poetu, dendstu, ar
klių pirkliu, porcelianos iš- 
dirbėju ir pastorium. Taigi 
jam ir nebūtų bėdos atsitikus 
detronizacijai.

Ispanijos Alfonsas yra eg
zaminuotas automobilistas ir 
automobilių mašinistas.

Originališkiausiu užsiėmi 
mu vienok tegali pasigirti Ru
munijos sosto inpėdinio žmo
na. Ji yra dantims krapštyti 
krapštukų fabrikante. Jos fa
brikas randasi arti Bukarešto. 
Tai didžiausias tos rųšies fa

brikas ir jo prižiūri pati ku
nigaikštienė.

Kiti valdovai turi kitokias 
ypatybes ir kiekvienas jų ga
lėtų kaipo paprastas darbinin
kas pragyventi.

O gal kuomet nors jiems 
tas bus reikalinga.

Mirties bausmė už 
bučki. 

L

Didelę nuostebą pagimdo 
nepaprastai aukštos pinigiŠKOs 
pabaudos, užkraunamos Ame 
rikos teisėjais, kaipo bausmės 
tiems amantams, kurie retkar
čiais sauvališkai pabučiuoja 
patogią moteriškę, pastarajai 
to nenorint.

Bet kiek tai daug galima 
stebėties iš žinios, kad Ryme 
savais laikais už panašius pa
sielgimus bausmės buvo kur 
kas aštresnės.

1727 metais, kuomet buvo 
popežiumi Benediktas XIII, o 
Rymo vietininku monsignoras 
Banchieri, išėjęs iš popežiaus 
spaustuvės spaudintas ediktas 
(“Bando generale”), kurio 81 
paragrafas sekančiai skamba:

“Kas mėgintų su prievarta 
pabučiuoti gero pasivedimo 
moteriškę, net kad ir nepabu
čiuotų, bet tik ją apkabintų 
(apglėbtų), arba dasileistų ki
tokio judėjimo, panašaus buč
kiui, privalo but pasmerktas 
lig gyvos galvos į galerijas ir 
jo turtai konfiskuojami; jei 
kas dasileis pabučiavimo su 
tikslu priverstinos moterystės, 
arba su tikslu anai užkenki- 
mo, tai toksai privalo but, jei 
tai pripažįs vietininkas, pa
smerktas miriop... Pranešama 
be to, kad apskelbus bile vie 
nam asmeniui mirties ištarmę, 
to asmens nepilnametybė ne
turi jokios reikšmės, jei pa
smerktasis negalės prirodyti, 
kad turįs mažiau dvidešimties 
metų. Nepilnamečiams, pa 
smerktiems į galerijas, bausmė 
sušvelninama, jei pasmerktasis 
sudės prirodymus, jog neturįs 
dar aštuoniolikos metų.”

Malonė Dievo, kad nors 
šiandie nėra tokių kvailų įsta
tymų.

Humoras.
NESURAMINAMA NAŠLE

— Mano Dieve! ponia esi 
gedime?..

— Nelaimė, brangioji poni! 
Malonėk sau įsidėmėti, mano 
vyras nuskendo.

— N uskendo ?
— Taip, ir jo lavonas dar 

ligšiol nesurasta.
— Lai ponia nusiramina, 

ašaros nelaimėje nieko negel
bės, ponia pati tik susirgsi...

— Tegul ponia jau manęs 
neramina, nes mano liūdnu
mas be ribų! Supranti ponia: 
jei jo lavono nesuras, tai ne
turiu tiesos išeiti už vyro. 
GIRTYBES APGYNĖJAS.

Vienas gėralų mylėtojas 
kalbėjo savo pažįstamam:

— Nesuprantu, kam tie gir
tuokliai taip daug pasmerkia
ma, jei jie be abejonės eina į 
dangų. Stebiesi gal tamsta, 
kokiuo budu? Štai kaip: 
Kuomet žmogus nasigeria, tai 
miega, ^as miega —nenuside- 
da, o kas nenusideda — eina 
i dangų.

TIGRAS IR UOŠVE.
Tankiame miške draskantis 

tigras sutinka uošvę.
— Kas tu esi ? — klausia 

uošvė tigro.
— Esu tigras! Žiauriausias 

raiškius visame pasaulyj, prieš 
kurį dreba kiekvienas žmogus! 
O tu kas esi ?

— Aš... uošvė!..
— Sesuo mano! — atsiliepė 

susijaudinęs tigras ir jos visai 
nedraskė, bet tiktai priglaudė 
piie savo draskančios kruti
nės.

TEATRE.
— Prašau, maloninga poni, 

nusiimti nuo galvos skrybėlę, 
nes nieko ant regyklos nema
toma. Plaukus gali ponia pa
likti.

GRAŽUS PATARIMAS.
— Kas man veikti, miela 

kaiminkėle, mano vyras kas
diena pasigeria, namie jo ne
rasi, nuolatos smuklėj sėdi.

— Na, juk tam galima pa
gelbėti. ..

— Kaip tai ?
— Užsidėkite sau smuklę, 

tuokart jis sėdės namiej.



Gutančių pilekalnis.
Dusetų parapijoje yra gana 

garsus pilekalnis, vadinamas 
“Gutaučių pilekalniu”; jis 
taip, matyt, liko pramintas 
nuo Gutaučių sodžiaus vardo, 
kurio lauke guli. Šis pilekal
nis labai augstas, status ir tu
ri kniūpsčios geldos isveizdą, 
tai yra: pailgai-ketvirtuotas; 
jo viršus lygus, kaip stalas, iš 
ko galima numanyti, kad tai 
tikrai supiltas kalnas; ant jo 
viršaus ir šonų’ auga tiktai 
pilkos samanos ir žema, aštri 
žolė; jo apačia iš dviejų pusių 
jau pradedama arti. Netoli 
nuo jo yra kitas kalnas, vadi
namas “Žvirblekalniu”. Del- 
ko jis taip vadinąs, apylinkės 
gyventojai negali iš
aiškinti. Šis pastarasis trupu
tį žemesnis už pirmąjį, apskri
tus ir jo viršūnė smaila; jo a- 
pačia iš dviejų pusių apaugus 
alksnių krūmais. Juodu abu 
iš trijų pusių apsiausti pelkė
mis arba, kaip tenai sako, ba
lomis. Pirmąjį, seniau" buvęs 
Ežerėnų maršalka p. Durno- 
vo, kurio už kokio varsto nuo 
Gutaučių pilekalnio yra dva
ras, norėjęs buvo kasinėti, bet 
valdžia jam uždraudė. Taigi, 
ligšiol tuodu tebėra dar visai 
neištirtu. Ant Gutaučių pile 
kalnio yra tiktai keletas negi
lių duobelių pinigų ieškotojų 
iškasta.

Bet kiek apie juos pas žmo
nes padavimų yra, tai negali
ma butų viename laikraščio 
numeryje sutalpinti. Vieni 
matė čia pinigus degant ir a- 
tėję kasė, bet iškasti negalėję, 
nes jiems kliudę kasti tai ka
tinas juodas, tai avinas, tai šu
va, tai vilkas, tai meška, tai 
arklys baltas, tai pagaliaus 
staiga užėjus audra su perkū
nija; tečiau, jiems pagrįžus 
namo ir vėl nėra žinios kur 
dingdavo audra — buvo ai
škiausia giedra. Kiti vėl matę 
vaikščiojant panytę, kiti bent 
kelias; kiti ponaitį, kiti-gi net 
keletą; kiti kipšą, kiti visą jų 
bandą. Bet kas svarbiausia, 
kad jie visi sulįsdavę kalnam 
Mat, labai senai buvęs čia 
dvaras ir bažnyčia, bet užėję 
milžinai ir apipylę žemėmis ir 
bažnyčią ir rumus, drauge su 
žmonėmis juose gyvenusiais. 
Gutaučių pilekalnis — esanti, 
mat, bažnyčia apipilta, o Zvir- 
blekalnis, tai rūmai. Seniau 
Gutaučių pilekalnyje buvęs 
urvas, kuriuo galima buvę nu
sileisti net bažnyčion, bet kuo
met piemenįs ganydami pra
dėję mėtyti į tą skylę akme
nis, tai požemių gyventojai ir 
užsimuryję; užtat dabar ir ne 
besimatyti, sako, nei panyčių, 
nei ponaičių, tiktai retkarčiais 
pasirodąs velniukas. Tečiau 
po žemėmis iš bažnyčios lig 
rūmų ir dabar dar tebesąs pe
rėjimas.

Vieną kartą, kuomet dar 
buvęs urvas Gutaučių pilekal
nyje, naktiganiai įmetę vieno 
savo draugo kepurę ton sky- 
lėn, o ji ir nulėkusi iki pat 
galo. Kadangi kepurės jokiuo 
budu negalima buvę išimti, o 
tas naktiganis buvęs samdi
ninkas ir kepurė buvusi jo 
seimininko, tai jis pradėjęs la
bai verkti, — tuomet jo drau
gai suraipioję visus apinasrius, 
pririšę prie jo juostas ir įleidę 
jį tan urvan; jis lįsdamas ur
vu atsidūrė gražiai išpuošta 
me kambaryje, kuriame pa
matė siuvančią skaisčią mer
gaitę. Jinai tuojau jį užklau
sus: “Ko tu nori, vaike?” Jis 
atsakė: “Ieškau kepurės”. 
Mergaitė, padavus jam kepu
rę, tarė: “Eik greičiau iš čia, 
nes tuojau ateis vyrai pietau
tų, tai tau bus blogai”. Tuo
met naktiganis sušuko ne sa
vu balsu, sujudino virvę, ir

“PERĖJIMAS DVASIŲ NUO PLANETOS ANT PLANETOS”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, Ill.

draugai jį ištraukė. Iš to pa
sirodė, kad bažnyčia paversta 
jau į požeminius namus.

Pro pat Žvirblekalnį eina 
kelias Antaleptėn. Čia ir vėl 
apsakinėjama daugybė viso
kių atsitikimų, kurie sutinka 
keliaujančius tuo keliu. Už
tat bailus neikuomet nedrįsta 
vieni eiti juo pro pat kalnus, 
ypač naktį. Ir dabar tuodu 
kalnu pas žmones yra laiko
mu buvimo vieta visokių bai
dyklių ir piktų dvasių. Jei 
kas yra nebaugus, tai tos apy
linkės žmonės sako: “Jis ir 
ant Gutaučių pilekalnio nak
voti nebijotų”.

Be tų dviejų kalnų yra ži
nomi man dar ir šie įžymesni 
kalnai: Zabičiunų pilekalnis, 
Bikunų pilekalnis, Dusetų pa 
rapijos; Šikšnų pilekalnis, Su
deikių parapijos ir daugelis 
kapų (kurganų) Salako Šile, 
Salako parapijos. Kasinėjant 
tuos kapus, galima atrasti 
kardų, aikhų, įvairių bronzo 
apdarų ir kitokių daiktų.

N. Dobilas. 
Iš “Vilties”.

Iš viso Pasaulio.
Franoijoj netoli Saujon 

greitasis traukinis su 1.200 
keliauninkų susimušęs su pre 
kių traukiniu ir ant vietos 
pražūta 32 asmenų.

*

Austrijoje trūksta mėsos. 
Mėsos aukšta kaina ir publi 
kos protestai privertė valdžią 
tan dalykan įsimaišyti. Nori
ma pirmiausiai uždrausti iš 
Austrijos išvežimas galvijų ir 
mėsos. Publika tuo tarpu or
ganizuojasi boikotuoti mėsi
ninkus, kurių daugumas krau
tuves jau uždaro.

*

Bremene, Vokietijoj, širdies 
liga pasimirė respublikos Chi
li prezidentas, Pedro Montt, 
kuris atkeliavęs garlaiviu 
“Kaiser Wilhelm der Grosse” 
iš New Yorko. Prezidentas 
Montt nesenai viešėjęs pas 
prezidentą Taftą ir iš Ameri
kos iškeliavęs tuo pačiu laiku, 
kuomet pašauta New Yorko 
majoras Gaynor.

*

Pereitą ketvergą Austrijos 
imperatorius Pranas Juozas 
pabaigė 80 metus. Tą dieną 
ištaisęs puotą, kurion atkakę 
79 arcikunigaikščiai. Impera
torius džiaugiasįs gera sveika
ta. Gavęs iš viso pasaulio te
legramos su pasveikinimais. 
Imperatorius karštas katali
kas, tatai tos dienos iškilmės 
pradėta ryte Mišioncis.

Suomijos gyventojai labai 
nusiminę prieš besiartinantį 
laisvės netekimą. Tasai krizis 
prisiartįs po penkių savaičių, 
kuomet caras sušauksiąs Suo
mijos seimą ir liepsiąs anam 
išrinkti šešis atstovus Dūmon. 
Nežinia tik, ar tasai caro pa 
liepimas busiąs išpildytas. Jei 
ne, tuokart Rusijos valdžia 
visokią laisvę Suomijai atim 
sianti. Taigi ir yra ko suo
miams nusiminti.

*

Iš Koreos sostainės Seoul 
rašoma, kad tenaitinis Japo 
nijos rezidentas, generolas 
Terauch, pradėjęs galutinai 
taikinties su Koreos valdžia, 
kad tą kraštą prikergti prie 
Japonijos, t.y, panaikinti Ko
reos visokią savyvaldą. Pasi
tarimai tame dalyke busią 
greitai užbaigti ir tik liks Ja
ponijos mikadui išleisti mani
festas apie tą aneksiją.

*

Jaunas Chicagos aviatorius, 
John B. Moissant, ligšiol nie
kam plačiau nežinomas, per
eitą savaitę su Blerioto mono
planu nulėkęs iš Paryžiaus į 
Londoną ir su savimi turėjęs 
vieną keliauninką. Ligšiol nei 
vienas aviatorius negalėjęs to 
padaryti. Dabar Moissant 
praminta žmogum-paukščiu. 
Tolumas iš Paryžiaus į Lon
doną 301 mylių. Keliose vie 
tose sustojęs pasilsėtų.

*

Belgijos sostainėje Brnkse 
lyj šiemet atsibuna visasvieti- 
nė paroda. Nesenai sukryžia
vus elektros vieloms užgimė 
gaisras ir kotik visos parodos 
nenušlavė. Nuostolių padary
ta ant 10 milijonų dolerių. 
Pražūta ir pavogta daug bran
genybių, daugybė žvėrių su
šaudyta, kiti sudegę. Šimtui 
tūkstančių žmonių gręeė pavo
jus tarp kilusių liepsnų, te
čiau tik pora anų sumindžiota.

GERIAU BŪTI ŠUNIM.

Vienas oficieras iššaukė žy
dą Ickų dvikovon, bet žydas 
nenori priimti dvikovos.

— Jei tamsta nepribusi pa- 
skirton vieton — šaukia įnir
tęs oficieras — tuokart palik
si šunim!

— Ny! — atsako Ickus — 
geriau man likties gyvu šu
nim, kaip užmuštu Ickum.

LIUOSLAIKYJ.
— Vaikai! kas tai matė ak

menimis laidyti garnį ?
— Mes norime jį nuvyti, 

mamyte..., nes jis vėl gali at
nešti mums naują broliuką.

Rezoliucija
UžgirtaRugpiučio 8 

d. š. m. 9 vai. va k ar e, kas 
link Chicagos lietuvių 
historiškojo a p v a i k - 
ščiojimoLiepos4d. š.m.

Rugpiučio 8 d. š. m. šv. Jur
gio parapijos mokyklos salėje 
buvo susirinkimas komitetų 
visų draugysčių, dalyvavusių 
minėtame apvaikščiojime, kad 
apsvarstyti to historiško ap- 
vaikščiojimo reikalus ir pasi
kalbėti apie išlaidas.

Apkalbėjus apvaikščiojimo 
reikalus, nekurie draugysčių 
atstovai patėmijo apie antrą 
to lietuvių apvaikščiojimo ap- 
rąšymą “Lie*riyjŲe__No. 2 9. 
Tenai “Lietuvos” reporteris 
pasiteisino, bet ir tasai pats 
pasiteisinimas yra klaidingas. 
Kaip kad pirmu, taip ir antru 
sykiu tasai reporteris gina, 
kad jis negalėjęs tame apvai
kščiojime lietuvius atskirti 
nuo airių.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
dar sykį ir tai paskutinį 
“Liet.” reporteriui duodame 
atsakymą, kad jis neteisingai 
elgiasi lietuvius viešai užgau
damas. “Liet.” reporteris sa 
ko, kad jis girdėjęs iš žmonių 
lupų sakant ant lietuvių, jog 

Čionai perstatoma buvęs prezidentas Roosevelt ir žemlapis, parodąs jo kelionę per miestus su pra
kalbomis. Rugpiučio 24 d. jis iškeliausiąs iš namą ir sugrjšiąs atgal Rugsėjo 11 d.

tai airiai maršuoja. Jam rodo
si, kad lietuvių apvaikščioji
mo komitetas ir visi tame ap
vaikščiojime dalyvavusieji bu
vę be ausų, tatai nieko ir ne
girdėję. Kiek mums ir visiems 
žinoma, prie kiekvienos skers- 
gatvės būriai svetimtaučių lie
tuviams maršuojant rankomis 
plojo ir šaukė: “Here come 
the Lithuanians!” Tasai re
porteris be to sako, kaip ka
ralius Mindaugis (p. P. Ma
žeika) galėjęs girdėti guber
natoriaus, majoro ir generolo 
Grant žodžius: “Here comes 
Lithuanians and their King.” 
Žinomas dalykas girdėjo, o 
girdėjo gana aiškiai. Ir tai 
girdėjo nevien p. Mažeika, bet 
ir visi kiti lietuviai ir visi ku
nigaikščiai, kurie sėdėjo kara
liaus Mindaugio vežime, nes 
vežimas ėjo tiek tolumo, kad 
buvo galima ranką paduoti 
tiems, kurie sėdėjo sėdynėse 
su viršminėtais žymiais asme
nimis.

Kad miesto valdyba ir re 
porteriai žinojo, jog eina lie
tuviai, bet ne airiai, tai delko 
gi “Liet.” reporteris tai nega
lėjo žinoti.

Presos komitetas viešai išsi
reiškė, kad laikraščiuose ne 
vieta aiškinti apie parašus ant 
vežimų ir kas atsitiko su tais 

parašais. Apvaikščiojimo ren
gėjai tą pačią dieną rytmetyj 
matė savo parašus ant vežimų. 
Kuomet-gi jau pasirengta eiti 
parodon, pasirodė parašų trū
ksta. Tų vežimų vežėjai pas
kui paaiškino, jog prie veži
mų prisiartinęs koks tai žmo
gus ir pasakęs, kad lietuviai 
rengėjai reikalauja sau tų pa
rašų į salę. Vežėjai jam leido 
nusiimti lietuviškus parašus ir 
tie parašai dingo. Be to vežė
jai intaria, kad tasai žmogus 
buvęs lenkas, ar tai rusas ir, 
vadinas, ne koke kitas, kaip 
tik šnipas, idant lietuvius nors- 
tuo budu įžeidus. Tų parašų 
ir lig šiai dienai nesusekta.

Regis “Lietuvos” reporteris 
daugiau jokio apvaikščiojimo 
ir nematė, kaip tik “Birutės” 
choro vežimą, kuris buvo nu 
traukta kur palei kokį tvartą 
ir paskui, it ant didesnio juo
ko, atspausdinta “Lietuvos” 
No. 27.

“Lietuvos” leidėjo meldžia
ma, idant daugiau panašus 
lietuvių įžeidimai “Lietuvoje” 
neatsikartotų ir neleistų ten 
kokiems reporteriams mus 
tautą pajuokti.

Su pagarba
S. Poceviče, pirm.
E. Briežis, sekr.

Presos Komitetas:
P. A. Mažeika,
M. Z. Kadzievskis, 
J. P. Ewaldas.

•‘Kataliko” agentai.
Kurie turi tiesą rinkti apgar
sinimus, prenumeratą nuo skai
tytojų, priiminėti orderius ant 
visokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie:

Fr! Venckus, 
304 N. Chicago St 

Kenosha, Wis.

John Naujokaitis, 
45 Planet St.

Commercial Road E.
London, England

Jonas Vieraitis, 
107 S. Harding St.

Worcester, Mass.

J. G. Miliauckas 
Union Savings Bank

Pittsburg, Pa.

Kaz. Kučinskas, 
180 N. Washington St.

Wilkes-Barre, Pa,

M. K. Petrauckas, 
264 Pine St.

Kenonha, Wis.

Jonas Balčis.
2239 W. 23rd Pl. 

Chicago, Ill.

Vincentas Linka,
Keliaujantis agentas Chica- 

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

J. Pakarklis,
1032 Washington St., 

Norwood, Maes.

Jos Zemantauskas
39 W. Porter St.

Waterbury, Conn

V. Staseviče,
349 Hamilton St., 

Grand Rapids, Mich.

Sabast. Walentinas, 
370 Humbold St.

Brooklyn, N. Y.

Jos. Dzika
Box453 

Forest City, Pa.

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

So. Boston Mass.

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St.

Kingston, Pa.

Ant. Zukauckas
871—31st Pl.

Chicago ‘Ill.

W. Adominas
34 Logan St.

Wilkes Barre, Pa.

J. K. Valinskas
L. Bok 288

Chicago Heights, Ill.

Kaz. Makarevičius, 
255 Wallace St.

New Haven, Conn.

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

Silver Creek, Pa. ir apielinkėj 
mus agentas yra

p. M. Matuleviozius.

D. Dabuskis,
858—33rd St., 

Chicago, Ill.

S. Kiela
P. O. Box 16

St. Charles, Ill.

J. Petrikis 
1514 Ross Ave.

Scranton, Pa.

G. K. Antanaitis
Box 22 
Swoyers, Pa.

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

Meldžiu nepamirszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St, Chicago



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

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DR DUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemos 

ir szvanezių, eikite pas A, COHEN Te
nai rasite visokių drabužių d61 vyrų, 
moterq ir vaikų. Turime daugyeę viio- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienioi la
bai žemos. Męe kalbame lietuviszke* 
1334 Jefferson St. * Chicago, DI.

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nakvinOs. Pakeleivingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
(duosime atsakauezią vietą pallsio ir pa
tarnavimų visokiuose reikaluose.

KATALIKAS
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Lieku, Su godone, 

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

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

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S Halsted Str.

The Star Cigar Mfg. Co.
F. KRISZCZIOKAIT1S 

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

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV.
— Iszdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.

DlrbtuvB Kukardq, Szarpq, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų, 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mqsų, o męs stengslmBsl kiek

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvletkas.
1718 W. 4 7-th St. CHICAGO, ILL.

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 083

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

T0T0N0L
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: del Dispepsijos, Negromnllavi- 
mo, Konstlpacljos, Billausness ir t.t.

TOTONOLDRUG CO.
22 nd ir Sacramento Ave. Chicago, 111

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
Gereusiu armonikų, skrlpku, klernetu, trinbu, koncertinų Irdau- 
gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dziegorellu, MFAl 
lenclugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- ■FiEBį 
szinulciu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, latoriasku ir Įp įfijl 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas ■' 6H1I 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ap- K UUI 
turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu Ir 1.000 visokiu naudingu dai- ■ KJ 
ktu. Asz svarintuoju kad manotavoras pirmos kliasos o prekes pi- VL W 
gesnos kaip kitur. Orderius iszsluncziu greitai in viens Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztns. Kvleczin vigus allankltsu vlsoklala^^^■ .

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICII, Dep.K. 1112 GRAND ST. bhooki.tkw.y.

In. 23 Akmenų 
Sikktlio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo
teriškas laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo- 
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

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

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

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

rielką. Mųsų geriausios arielkoi.
IZIDOR KOIIN & CO.

išdirbBja
8829 State St. Chicago, Ill.

Phono Oouglas 3390

!!U
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Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

F. Bernatowicz

(Tąsa), 
siųstas mųsų kunigas ar nesipriešino tam ?

— Nemačiau jokio lietuviško kunigo — atsakė 
pasiuntinys. — Dailiai ten butų persistatęs.

— Nevertasis! — sušuko kildamas nuo stalo lie
tuvis. — Nežino jisai, kad ir dešimt krikščioniškų vai
nikų užsidėtų ant galvos, nepergalės mųsų dievų. Kiek
vienas lietuvis guldys už juos galvą.

— Turime dar draugų, kurie ne taip lengvai pa- 
velįs jam sugrįžti, — atsakė kitas, žiūrėdamas į kun- 
torą.

— Atsimenu dar — kalbėjo pasiuntinys — kad 
Jagaila dienoje savo apvainikavimo perstatė kokį tai 
jauną lenką, kuris Lietuvoje daug pasidarbavęs dėl 
krikščionybės. Turėjo tai būti žymus jaunikaitis, kad 
karalienė užvadino jį savo karžygiu ir dovanojo jam 
brangų kalaviją. Jaunikaitis, rodos, turėjo labai tuomi 
džiaugtis, bet ant veido jo atsimušė koks tai liūdnumas. 
Jo tėvas iš Sandomieriaus skaitė jį žuvusiu, taigi neap
sakomai nudžiugo pamatęs jį sveiku ir tokioje garbėje. 
Po kelių savaičių, kad pasklido gandas, jog mųsų karu- 
menė įsiveržė į Lietuvą, lietuviai su lenkais pradėjo tar
ties apie apgynimą tėvynės, o aš uždainavau jiems atsi
sveikinimo dainelę.

— Gana — pertraukė kuntoras ir, atsisveikinęs 
Habdanką, išėjo su pasiuntiniu; palengva išsiskirstė ir 
kiti svečiai.

Pajauta svarstė viską, ką tiktai girdėjo. Skau
džiai ji atjautė tą, kad Jagaila apsiėmė įvesti krikščio
nybę, bet nudžiugo išgirdus apie pasekmę jauno lenko 
Jisai tenai liūdnas, mintijo sau; nei karalienės malonė, 
nei tėvo apglėbimas negali jo suraminti, ir kas-gi jam 
rūpėtų? Dėlko-gi negaliu jam pasakyti, kad viską at
leidžiu! Kaip ji malonėtų plačiau pakalbėti apie jį su 
pasiuntiniu; kaip norėtų pažinti tą Jadvigą, taip jaus
mingą ir malonią! Jos padėjimas su Vilhelmu, taip pa
našus į jos pačios, darė ją labai prielankia Jadvigai. 
Taip besvajodama apie jį ir tą tikybą, kuri pajėgė pri
versti jį pergalėti patį save, užmigo.
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BURTININKAS.
Kur klausyti kokios rodos?
Kur bijotis išdavimo?
Kada meile graužia, 
Kada atima protą?

Witwicki.

Išklausęs pasiuntinio Sundsteinas suprato, kad 
turi mažiau laiko dėl išpildymo savo mierių, nei jisai 
tikėjosi. Amilonas vis dar priešinosi pavesti jam pilis; 
preoras vis labiau užsipuldinėjo ant jo neveiklumo. Pa
jauta vis labiau jo neapkentė. Veltui žadėjo jisai pri
imti lietuvišką tikybą ir ginti jį nuo lenkų. Pajauta 
neklausė jo meilumų, reikalavo tiktai sugrąžinimo jos 
pas tėvą. Veltui kartais įsikarščiavęs kryžiokais grąsino 
jai prievarta, bet ji, apginama savo draugės Tėvunie- 
nes, tvirtai laikėsi ir nedavė jam jokios vilties.

Bet išdidi Alena nebuvo už ją laimingesne. Da- 
vaina netiktai negrįžo, bet nedavė apie save nei jokios 
žinios; nesmagios jai buvo ir naminės aplinkybės. Ger 
biama kryžiokų dėl dievotumo, podraug buvo jiems ne
apkenčiama ir pažvelgtina dėlei įsimaišymo į Jagailo 
išaukštinimą. Tankus jų namuose susirinkimai aukštes
niųjų kryžiokų ir vedami tarp jų ginčai įsipyko jai. Di
dino jos nesmagumą dar kuntoras, kuris išdalies ją kal
tino už Pajautos neprielankumą. Iš kitos vėl pusės kal
tino ją už tuos visus nesmagumus jos tėvas.

Tuomtarpu tarp karumenės buvo baisi netvarkė. 
Kareiviai su pasipiktinimu žiurėjo į vado susinėsimus 
su lietuvių didžiūnais, kurių dėlei negalėjo plėšti tur
tų. Sodiečiai, įdrąsinti jo malonumu, pradėjo išeidinėti 
iš girių ir ateidinėjo prie kareivių mainyti savo maistą 
ir gerymus ant ginklų. Lengva tat ten buvo matyti vi
sokių žmonių, lankančių kryžiokų būdas.

Tarp daugelio kitų tankiausia galima buvo ma
tyti nedidelis žilas senukas, kuris su lazda rankose švai
stėsi tarp visų, lyg ko ieškodamas. Sustodavo prieš bū
das, į kurias žiūrėdamas tai keikė kuntorą, tai vėl norė
jo kogreičiausia su juom pasimatyti. Greitai apsipažino 
su kareiviais ir liko jų palinksmintoju. Su vienais lošė 
kauleliais ir noriai pralošdavo, su kitais gėrė, dainavo 
ir šoko; kitiems pasakojo juokingas pasakas; žodžiu, 
kur tik pasisuko linksmasis Radeika, visur apie jį sto
vėjo būriai kareivių. Svarbiausiu-gi jo užsiėmimu buvo 
burtai, kūrins vadino dangaus dovana. Retai kam 
atidengė likimą, teisindamasis tuomi, kad tas jam bran
giai atsieina, bet kam apsiėmė, tai taip mokėjo įspėti, 
kad visi stebėjosi ir laikė jį didžiausiu burtininku. Kad 
kiti mažesni burtininkai, prieš būrimą stengėsi pirma 
žmogų nugązdinti, jisai savo linksmumu visados pa 
traukdavo žmogų. Labiausia-gi jis pagarsėjo nuo to, 
kad burė ne taip, kaip kiti, iš rankos, ar burnos, bet iš 
pėdos. Nekurie užvydėjo seniui garbės ir vadino jį pri
gaviku, Radeika nesidavė į ginčus apie pirmybę rankos 
arba kojos, bet darė saviškai.

Išgirdo apie taip garsų burtininką ir Sundstei- 
nas. Nors jisai netikėjo į jokius burtus, bet būdamas 
taip blogame padėjime neiškentė nepamėginęs išmėgin 
ti jo ir liepė jį atvesti. Drąsus senukas tuojaus stojo 
prieš kuntorą.

— Kokią tiesą turėjai įsiveržti į mano stovyklą?
— užklausė kuntoras.

— Tiesą savasties — atsakė senis — norėčiau 
taip gi žinoti, kokią tiesą turėjo jųsų karumenė įsiverž
ti pas mane?

— Ar nesupranti manęs? — atkartojo kuntoras
— noriu žinoti, ką tu turi čia prie mano karumenės ?

— Ne, tai jus nesupratote mano atsakymo; žino
kite, kad aš jųsų abaze ieškau savo gyvenimo.

— Aukštą gali rasti jame kampelį, mano prie- 
teliau, — atsakė kuntoras — jei nenorėsi paleisti mus 
iš savo globos.

— O aš prisiekiu ant savo žilos barzdos, kad ne
duosiu padaryti sau skriaudą, nors turėčiau apginkluotą 
prieš save visą jųsų karumenę — kalbėjo susiėmęs už
pakalyj rankas ir drąsiai vaikščiodamas senis. — Aš 
svetimo nenoriu, tegul čia viešpatauja sau lietuvis ar 
krikščionis, nieko ant to nesakysiu, bet savo nei ant 
plauko neapleisiu. Turėjau nedidelę grintelę ir darželį 
su gydančiais žolynais, kur užgimė mano tėvas ir die
dukas. Grįžtu iš kelionės su miela viltimi, kad joje at
silsėsiu per žiemą, ir štai vietoj grintelės randu audek
lines būdas; kad bučiau buvęs namie, bučiau pamoki
nęs kiekvieną, kurs butų drįsęs ją pajudinti; dabar pa 
siryžau laikytis jųsų abazo, ir laikysiuosi tolaik, pakol 
neatstatysite man grintelės.

Žiurėjo į jį kuntoras labiau norėdamas juoktis, 
nei pykti.

— Bet mano mielas, — tarė kiek palaukęs — 
jei esi taip galingas, kaip apie tave kalba, galėtum ir 
be manęs pasistatyti sau butą.

— Ar aš galiu, tai tik man žinoma — atsakė se
nis, — bet vis-gi karumenė verčiau butų užpuolusi ant 
lietuviškų rūmų, o ne ant vargingų žmonių grintelių.

— Gali but — atsakė kuntoras, — bet ar tu ne
žinai, kad karas nepasigaili nieko ?

— Gali but ir taip — atsakė senis — bet aš ne
siliausiu ieškojęs savo skriaudos.

— Gal skųsi mane mistrui ?
— Mistrui? Neikados! Tai butų lyg skųstis ant 

lapės vilkui — kad norėčiau skųstis, nusiduočiau į ge
resnį teismą.

— Kokis tas geresnis teismas ?
— Tas, prieš kurį tu dieną ir naktį skundiesi, o 

kuris akimirkoj atstatytų man butelį.
— Senis sukčiau! turi daugiau drąsos, nei apsi- 

rokavimo — tarė kuntoras — pasakykie man, kuomi 
išties esi ?

— Esmi tas, kuris geriausia žino tavo mintis — 
atsakė senis — reikalauji manęs; nes ir tą, ką tiki ir į 
ką netiki norėtum paversti sau ant naudos.

— Bet ar gali man da padėt?
— Ar gali atstatyti man butą ? .
— Turėsi, kokį tik norėsi.
— Tai kas kita! — tarė senis. — Parodykie 

man pėdą savo kojos, kol esmi gerame upe, o patirsi, 
net ko negali tikėtis.

— Gerai, bet paskui tu turėsi daleisti žmonėms, 
kurius prigaudinėjai, pažiūrėti sau į pėdas, kada tave

— Apie tai paskui, o dabar nusiauk!
Su neužsitikėjimu kuntoras nusiavė; jautė, kad 

žemina pats save, bet ko-gi žmogus nepadarytų būda
mas taip netikrame padėjime. Žiuiėjo burtininkas į pė 
dą, vadžiojo pirštu po ją, šnabždėjo nesuprantamus žo
džius, sukinėjosi, spiaudė ir paskui atsiliepė:

— Ištikro stebiuosi, kaip dar tau gali ikšiol 
šiaip-taip sektis, nes darai viską priešais savo laimę. 
Likimas, kurs taip įdomiai padavė tau į rankas mielą 
esybę, parodė tau kelią — išpildymui didžiausių tavo 
norų, bet tu eini ne tuomi keliu. Mandagus, karžygiš
kas Sundsteinas gal jau senai butų turėjęs Pajautos šir
dį, kad tam nebūtų užkenkęs apsivilkęs sermėga, iššo
kantis iš krūmų dėl jos sugavimo kryžiokas. Išreiški 
meilę, sakaisi dievų apginėju, bet ką tas viskas gali gel
bėti, kad laikai ją kaip kalėjime; ar nežinai, kad meilė 
gyvuoja liuosybėj ?

— Ką tat turiu daryti ? Gal nori, kad ją paleis
čiau — su pažvelgimu užklausė kryžiokas.

— Ne, to aš nerodiju, bet šiek tiek atitolink 
šitą nuo jos sargybą, leisk nueiti į šventą gojų; leisk 
duoti žinią tėvui, tegul užmiršta, kad yra tavo nelaisve; 
tegul viskas apie ją kvėpuoja liuosybė, o jei tada bus 
nejausminga, tat galėsi pavadinti ją nedėkinga, o mane 
apgaviku.

— Labai gerai padaryčiau, kad leisčiau jai išva
žiuoti! Tavo rodą gali but ir gera, bet sunku tas išpil
dyti. Ji mane neapkenčia, negali į mane žiūrėti, jau gal 
tik per prievartą gali liktis mano pačia.

— Norėjau tave vesti arčiausiu keliu •— tarė se
nis, — bet jei jam neužsitiki, tat yra dar kiti takai, ku 
riais gali atsiekti savo mierį.

čia priėmęs pastovą giliai užsimąsčiusio žmo 
gaus, žiurėjo į pirštus, apmaustytus įvairiais žiedais, lyg 
nežinodamas, kas pradėti daryti. Ilgai juos maustė, 
šnabždėjo, paskui, lyg atradęs, ko ieškojo, parodė kry
žiokui mažą žieduką ir tarė:

— Štai turi žieduką, kuriame randasi tavo lai
mė; užsimauk jį ant.mažiuko piršto ir, nuėjęs pas Pa
jautą, parodykie jį jai. Ji paklaus, kur jį gavai. Galėsi 
pasakyti, kad gavai pas Rideiką. Tikiuosi, norės mane 
matyti; aš tarsiu jai kelis žodžius, ir tavo laimė bus už
tikrinta.

Kuntoras nevisai užsitikėdamas priėmė žieduką 
ir, užsimovęs jį ant piršto nuėjo pas Pajautą ir paro
dė jai žieduką. Vos tik pamatė žieduką Pajauta, stojosi 
tuojaus kitokia. Išsyk pasirodė lyg nerami, ilgai su

(Toliaus bus).

Liudas Gira.

Milžinkapių daina.
(“Viltis”).

(Tąsa).

Tai ne dangus giedrojo
Be jokio debesėlio —
Tik tėviškėlėj mųsų mielojoj 
Vienybė tai žydėjo...
Žydėti tai žydėjo,

Dėl tėviškėlės jauni broliukai 
Galvelių nesgailėjo...
Šviečia gražiai sietynas 
Danguje, tarp žvaigždelių — 
Oi, tai taip švietė sierai žemelei 
Lietuvių narsumėlis...
Ne saulelė taip leidos 
Už augstųjų kalnelių — 
Ugnele švietė, Mozūrų pilįs 
Lietuvių išpustytos...
Ne putinai raudoni 
Krauju slėny varvėjo — 
Jauni broliukai anksti rytelį —

Kryžiuočių kraują liejo, 
Savo galveles guldė;
Verkė sesulės ir motynėlė, —
Džiaugėsi tėviškėlė,
Džiaugėsi tėviškėlė, 
Kad ją sūneliai myli —
Pyko, vos tvėrės lenkai, kryžiuočiai,

Augšti Pilėnų rūmai, 
Marburgo dar augštesni — 
Oi, tik Lietuvos jaunų bernelių 
Narsumas tai didesnis.

Aštrus mūsiškių plienas, 
Kryžiuočių dar aštresnis — 
Oi, tik Lietuvos jaunų bernelių 
Rankos užvis smagesnės...
Kur vienas pasisuko — 
Penki kryžiuočiai krenta;
Taip žalion girion žaibas inlėkęs 
Ąžuolų stuobrius verčia...
Ne gegulė raiboji
Gailiai sodnelyj rauda — 
Tai rauda verkia sena motulė, 
Ir jaunos sesutėlės...

Ne dėl savų vargelių
Bįra jų ašarėlės —
Tik dėl sūnelių, jaunų brolelių, 
Lietuvos kareivėlių...
Ne taip ir dėl sūnelių, 
Nei dėl jaunų brolelių —
Kaip dėl mielosios, dėl tėviškėlės, 
Kad audros ją užėjo...
Didžios kryžiuočių minios 
Panemunius užtvynė —
Ir dar vis renkas minios nemenkos, 
Kardu Pilėnams grąso...
— Neverki, motynėlė, 
Cytit jus, sesutėlės, —
Kad mes ir žūsim karo laukely — 
Nežūsim tėviškėlėj...
— Vaidylos žilbarzdėliai 
Sudės graudžias daineles — 
Skambės jos skardžiai po tėviškėlę, 
Ramįs jųsų širdelę...
Kovės ne vieną dieną, 
Gynės ne vieną naktį —
Nors daugel žuvo mųsų brolelių, 
Daug žuvo ir kryžiuočių.
Daug žuvo ir kryžiuočių, 
Kolei pilin įėjo —
O kai įėjo — ugnelę rado 
Tai kaitriai užkurintą...
Ugnelė kurinosi
Taip kaitriai bešveizdama;
O kur klonelis — kraujo upelis, 
Raudonas Nemunėlis...
— Gyvi nepasiduosim, 
Laisvi — vergais nebūsim!
Kad jau dievuliai augštieji lėmė — 
Su bočiais midų gersim!
Su bočiais midų gersim!
Augštoj dievų šalelėj —
Ten nei kryžiuočių, žiaurių barzdočių, 
Nei pikto lenko nėra!..
Laimink, sena motule,
Tolimajan kelelL:
Stiklinio kalno sergsti Vyžunas — 
Mus’ — tavo palaimėlė.
O tu jauna sesule —
Paskui plieno kardą
Nušveisk, nuprauski kryžiuočių kraują, 
Kad kaip mėnuo žibėtų!..

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,
15S U. Washington Si., Bss-ta, h.

$
$

LIETUVIS KBIAUOŽIUS $

©
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

......................... ..............= ® ‘

GEORGE HAZARD
PLUMBERIS

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

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

Trade 
mųsų 

Ranger Spring Straight Kentucky A-

■s ras
ISZ SENO KRAJAUS

Gydo labai pasekmingai visokias li
gas chroniszkas vyriszkas ir moterį- _ 
szkas kurios yra uszsisenoje. Jaigu UM 
kiti jums nopagolbejo, atsilankyki! 
pas mano. MM
EolAMINATOJA PIRMU KARTŲ DYKAI f 
1727 18ta gat. tarpe Paulina Ir Wood
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryto, nuoS J 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedelio- f 
mis: 10 iki 2 P.M.

Tol. Canal 3263. <

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką. rusiuką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterq o 
petnycziom ir subatoiuis del vyrų.Taip
gi užlaikau puikų saliuna su visokiais 
skaniais gorimais. Kuris pas mane atsi
lankys bus szirdin/ai priimtas.
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Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeniuie.

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

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester M»m



Administracija Liet. Teat. 
Dr-stės po priegloba 

8zv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

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

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

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

3838 Auburn Ave Chicago, HI.
J. M. Tananevieze Kasierius 

8244 So. Morgan St.
REŽISZIERIUS T'iATRU 
Martinas Z. Kadzievskis

8244 So. Morgan St.

Administracija Dr-tėsŠv. 
Stanislovo V. ir K.

Juoz. Klimas, PinnsCdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbminkas 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas. Fin. rast. 
4551 Hermitage Ave.

Kazimieras Stulga, kasierius 
4513 So. Wood St.

runą, 
Rai- 

kiek-

i ILL,

Administracija D. L. K
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczius Vice-Prez. 
58 Sheridan St.

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

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

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

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

662 Northampton St.
Jos. Brrzdaitiss Glabejas Kasos, 

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Marszalka

31 Tonnary St.

Prot. sekr., Antanas Zamoravicze Fin. 
sekr., Juozapas Kovarskas Kasierius, 
Fr. Kirezis, Jonas Samulis ir Adolfas 
Orodeckis Doklerlai, Jurgis Gustaitis 
Marszalka, Jonas Mezlaiskis pagelb.

Draugyste D. L. K. Keistuczio laikys 
susirinkimus kas mOnesį paskutinį ne- 
doldienį, 1-mą vai, po pietų, Juozapo 
Kovarskio svetainėj, po num. 2458 So. 
Western ave. Dr sto turės savo susirin
kimą Nedelioj, 28 d. Hugpiuczio (Aug.) 
1910 m., 1-mą vai. po pietų, ir praszo vi
sus senus draugus susirinkti, kas nori 
pristoti atgal, ir teipogi nauji sanariai 
prašiom atsilankyti, dabar pigus įstoji
mas tik Žl.oo.

Nepamirezkit nO vienas, dabar yra ge
ras laikas įstoti į dr-stę. Teipgi toj dr- 
stoj gali prigulėti kad ir kitam State 
gyveni, ir gauni ligos paszalpą, prista
tydamas nuo daktaro paliudijimą.

Didelis Piknikas!
Susivien. Lietuviszkų Dr-sczių, NedO- 

lioj, 28 Rugpiuczio (Aug.), 1910 m. Berg
mann,s Grove. Rive- side, Ill. Pradžia 9 
valandą ryto. Inžąnga 25c. porai. Berg 
mano Daržas savo gražumu jau taip pa
garsėjo tarpe lietuvių, kad jau nO nerei
kalinga apie tai kalbėti. Susivien. Lie- 
turiszkų Dr ežių Komitetai visuomet 
parengia puikius balius ir piknikus; o 
szitas bus puikiausias isz jų visų. Todėl, 
jaunieji ir senieji atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai szitan piknikan. Pelnas 
gi eina budavojimui svetaines. (34)

Didelis Pikninkas!
parengtas Leb Gvard. D. L. K. Vytauto, 
Ima Div.Rait. ant Br dgeporto,Chicago. 
NedClioj, 28 d. Rugpiuczio (Aug.) 1910 
Tony Zopelio Darže, Summit, 111., pra
sidės 9 tą vai. ryte. Tikietas 25c porai, 
ūžpraszome visus lietuvius ir lietuvai
tes senus ir jaunus kuoekaitlingiausiai 
atsilankyti ant musų iszkilmingo Pikni
ko, kuris bus pirmos kliasos muzike 
kuri grajis smagius szokius, teipgi bus 
visokio gerymo ir valgymo, galėsite lai
ką linksmai praleisti, o mes atsilanku- 
sius sveczius storosimOs konogeriausiai 
priimti. Su godone

Leb-Gvard. D. L. K. Vytauto-

IK. T.

V--?-

Pavogta nuo kiemo kale balta au rai
nais taszkals, vardu Lyl. Užmokėsiu 
už praneszimą.

8207 So. Morgan Street

Reikalingas vaikas dirbti krautuvėj.
3207 So. Morgan Street.

Reikalinga mergina dirbti krautuvėj.
3207 So. Morgan Street.

Vyriszkos kelnes mųsų sziaunniame 
lange vertos iki $5.oo szią savaitę tiktai 
$1.78 8207 So. Morgan Street.

Asz Jieva Kasmauskaite paieszkau sa
ve dedOs Dominyko Kasmausko, paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų vol., Sod. Pagrybio. Praszau at- 
siszaukti ant adreso:

Jieva Kasmauskaite
4539 So. Paulina St.

Chicago, III.(36)
Paieszkau savo vyro Jurgio Vidikas, 

kuris apleido mane «su dviem mergai
tėm 17 d. Rugpiuczio palikdamas di
džiausiame varge, nes iszsiveže visus pi
nigus. Paeina isz Vilkijos, Kauno gub. 
Kas žino meldžiu duoti žinią.

Marijona VidikienO
3318 Auburn Ave.

Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO

Pramonininkai pagalbiam! ir apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
turime cash register] kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas, 
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

-------- Kaina ju nuo $15.oo---------
Telefonuokit ar rašykit Kataliogo.

Mes gvarantuojam duoti geresnį Cash Register] už mažiau 
pinigų nė kokia kita firma ant pasaulio.

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.
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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. Žalandauskan,protokolų raszt.

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

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

4731 So. Wood St.

Kliubas Lietuvos R. Mindauglo.
J. V. Zacharevicze, prez.

917 38rd st.
Martinas Kadzievskis sckr. .

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

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

32nd Pl. and Auburn avė.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

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

4513 Hermitage Ave. 
Juozapas klimas, vice-prez.

4527 Marshfield Ave.
P. Vaitkus Rasz. prot. 

4408 S. Hermitage Ave 
Jonas Pszelgauckaa, sekr. fin.

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

4559 8. Hermitage Ave.

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

Draugisczių reikalai
TEMYKITE 

LIETU VIAI!
Keletuto Paskolinimo ir Budavojimo

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

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

730 W. 17th St.
Chicago, Ill.

Susirinkimas.
Dr-ste Szv. Juozapo L. M. turės savo 

mėnesinį susirinkimą, Nedelioj, 28 d. 
Rugpiuczio 1910, 1-mą vai. po pietų. 
Kiekvienas sąnaris privalo pribūti ant 
to susirinkimo, turėsime daug reikalų 
del apsvaratymo.

Petras Vaitkus, Prot. raszt.
4408 S. Hermitage ave.

1-iiias Iš kilmingas 
PiKiiinkas!

parengtas West Pullman’o Lietuviszko 
Paszel inio Kliubo, įvyks NedOlioje, 28 
n. Rugpiuczio (Aug ) 1910, P. Kariacko 
Darže, 123-czia gat. ir Union ave., West 
Pullman, Ill., prasidės 9 vai. ryte. In- 
žanga 25c porai. Taigi godotini broliai 
lietuviai ir lietuvaites, nepraleiskit szio 
iszkihningo pikninko, kur bus puikiau
sios Zubovus ir visokį pasilinksminimai, 
bus puikiausia muzika, muzikantai yra 
užkviesti net isz pat Paryžiaus; griesz 
visokius kunopuikiausius szokius. Žo
džiu sakant visi busite užganėdinti, tai
gi nepamirszklte atsilankyti nes po lai
kui gailOsitOs, o kaip ateisite tai pralei
site linksmai liuosą laiką, po draugei ir 
mums padarysite didelę naudą,nes vieni 
kitus szelpdami visi busime užganėdin
ti ir laimingi.

Visus szirdinga! kvieczia
KOMI-ETAS.

Pasarga. Važiuodami isz Chicagos pa
imkite karus iki 63-czios gatves kurie 
daveža iki White City, nuo ten imkite 
West Pullman’ o karus, kurie privež iki 
vietai, iszlipę eikite 3 blokus į pietinę 
pusę iki daržui.

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.

Ant pardavimo puikus namas 25 rui
mai. Raudos atnesza $53.oo ant menesio. 
Lotas 29X147 pėdų. Preke $3600. Atsi- 
szaukit. 832 W. 37th Str. (35)

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

4554 So, Ashland Ave.
Chicago, 111.

Parsiduoda kriaueziu szapa czistini 
mo ir prosinimo, geroj tarp lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Biznis eina labai gerai. 
Parsiduoda isz priežasties, kad savinin
kas nusipirko saliuną. Atsiszaukit pas:

Joe Juknis (35)
613 W. 14 Place

Telephone Yards 3547

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd PL Chicago, Ill.

S. fl. Zalewski
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

OFISO FILUI:
3203 W. North Ave.
kampas KedzleAve. Tel.Humboldt 3021

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SAL1UNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

OFISAS:
Kambarys 508)4 Opera House Block

112 CIaik gatv. Chicago, Ill.
Tel. Main 5227. Tel. Main 2255. asz

Lietuviškas Balins!
parengtas Lietuvių Republikonų Kliu- 
30 vardan D. L. K. Keistuczio, atsibus 
Subatos vakare, 27 d. Rugpiuczio (Aug.) 
1910 m., saloje Garden Hall, 167 Crown 
Ave., New Haven, Conn., balius prasi
dės 5 vai. ir traunsis iki 12 vai. nakties. 
Tikietas vyrams 25c., moterims ar mer
ginoms 15c.

Pirmas Balius!
Dr-ste Szv. Jurgio R. isz Charles, III. 
laikys savo pirmutinį balių Bubatoj, 3 d. 
Rugsėjo (Segt.), 1910, Irwin Hall, kerte 
W. Mayne ir 2ros gat., St. Charles, III. 
Balius prasidės 7 vai. vakare ir trauksis 
ligi vėlybos nakties. Szirdingai yra 
kviecziami atsilankyti ant to baliaus 
kaip jauni taip ir seni, nes prie puikios 
muzykCs smagiai praleisk vakarą.

Užpraszo KOMITETAS.

40 akrų geriausios žemos prie Neway
go, Mich., 3 amerikoniszkos mylios nuo 
miesto ir geležinkelio, puse mylios nuo 
Brooks Ežero kuriuo prieina visokį lai
vai. Kasztuoja tiktai $2.50 isz Chicago 
nuvažiuoti. 20 akrų dirbamos žemCs 
kuri atnesza geriausį vaisių ir 20 akrų 
girios kurią parduodamas gali tuos pi
nigus atgauti kiek ta žemo prekiuoja. 
Parsiduoda visai pigiai ant lengviausių 
iszmokesczių, kad žmogus uždirbdamas 
$9 oo ant savaites lengvai gali iszsimo- 
keti ir ūkininku pastoti. Parsiduoda isz 
priežasties važiavimo į Lietuvą. Sku
botai praszau atsiszaukti per iaiszką ar
ba asabiszkai tokiu antraszu:

John Samoszka
10 W. Indiana St., szale North State st. 

Chicago, Ill.

Parsiduoda BuczernO ir GrosernO ge
roje Lietuvių apgyventoje vietoje. Biz
nis kogeriausias iszdirbtas per 10 metų. 
Parsiduoda dėlto, kad savininkas važiuo
ja į Lietuvą. Arklys ir vežimas, bogO ir 
visi įrankiai kogeriausi. Pirks pigiai, 
kas atsiszanks ankszcziau pas

Ig. Tyszkevicze
335 Kensington Ave.

Kensington, Ill.

Jonas Czeplevicze
Užlaiko

Szaltas alus hard! arielka ir kvepianti 
Havanos cigarai. Gera užeiga dol visų.

3328 S. Halsted St. kerte 33 pl.

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

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

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

I/. PAUUKAITIS
LIETUVYS KARPENDERIS. 

Praneszu visiems lietuviams kad 
taisau visokius namus be skirtumo, po
Eieruoju. maliavoju ir visą darbą atlie- 

u kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pas mane po antr.
8229 Auburn Ave., Kertė 83 1’1.

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

Kas prisius JOc pač- 
to markemi

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

8248 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone Gary 182

Pranešimas,
Draugyste D. L. K. Keistuczio laiko 

susirinkimą 14 d. szio mOnesio, 1910 m., 
ir susirinko apie 2D draugų, sudėjo visi 
po vieną dolerį ($l.oo), tą dr-atę pradėti 
isz naujo, kuri buvo pairus pereitą me
tą. Paskutinį susirinkimą laiko Lap- 
kriezio men. 1909 m., ir liko kasoje vie
nas centas (1c).

Taigi nebOmokOjo į kasą nO vienas 
draugas, ir traukėsi iki sziam laikui. 
Bet dabar liko suorganizuota gerai ir li
ko lezriukta vyriausybe isz sekanezių 
draugų: Jonas Urbikas Pirm., Boleslo
vas Zopelis pagelb. Karolis Kovarskas

Balius! Balius!
parengtas Dr-stos Szv Juozapo, loung- 
stown, Ohio, atsibus Subatoj, 10 d. Rug
sėjo (Sept ) 1910 m., Pabso salėje, po 
num. 246 W. Federal St., Youngstown, 
Ohio.
Szvento Juozapo draugyste pasistengė, 

Ir tą didelį balių parengė.
Didelis metinis balius atsibus,

Graudisis kiekvienas, jeigu nepribus.
Ant szeszių vakare prasidės,

Jau szaltas alus ant stalo stovės.
Cigarai, vynas, papsas ir pamarancai, 

O paskui prasidės tancal.
Muzikantai grajis kaip paszOlę, 

Visi szoksim žiponus pasidėję.
Muzikantai bus neprasti,

Net isz pat Berlyno partraukti.
Vyrai, moters, jaunikaieziai ir paneles, 

Meldžem atsilankyt tada ant sales.
Užpraszo KOMITETAS.

Lietuviška Šokių 
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 Hallej szokti. Mes 
užtikrinam iszmokinti jauną ar seną, 
kad žmogus gal pavaikszczioti. tai gal 
ir szokti iszmokti. Mokinam Utarnike 
Seredoj Ir Ketverge vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30 Norėdami mokintis 
meldžiam atsilankyti minėtais vakarais 
j Hallę po No. 3119 So. Morgan St. arti 
31-moB gat.

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

Offisas ir gyvenimas

5009 S. Ashland Ave.
Valandos: Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 iki 8 

vakare.

} J. T. Wachowski | 
j ADVOKATAS | 
i Varo provas suduose kopasek- , 
\ mingiausiai. Reikale kreipkitės \
* po antraszu: ’

\ Broadway & Seventh Ave. .
GARY. IND. J

Prof. F. J. A. L.

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

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbojat

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offise and Residence
5000 So. Ashland Ave. Chicago

Hours: 1 to 2 and 7 io 8 p. m.

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla del savo draugų.

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

Pajieszkojimal
Paieszkau Karoliaus Janulevicziaus, 

Kauno gub., Vilkmergės pav., Kurklių 
par. Atvažiavo į Ameriką Gruodžio 14, 
1909 ir buvo sulaikytas Castle Garden. 
Asz perdaviau jam $25.oo, bet nuo to 
syk nieko apie jį nežinau. Kas žino 
meldžiu praneszti man.

Adomas Ginbulis 
454 Grand St

Brooklyn. N. Y.

Paieszkau savo draugo Aleksandro 
Budrevicziaus paeinanezio isz Kauno 
gub., Wilkomir pav. 7 metai atgal pri
buvo į Ameriką. Jisai apsigyveno Broo
klyn, N. Y. Jis pats ar kas kitas duokit 
žinią man, nes turiu svarbų reikalą.

Wl. Yanulevicze
13*4 Canal St.

Chicago, Ill.

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

Lotai Lotai
Ant pardavimo pigiai

Nepaisant vertybes po no.
2979 Milwaukee Avenue

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200
ir daugiau.

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

F. W. Alke,
2979 Milwaukee Avenue,

Netoli Central Paak Ave. Avondale

Antaxas Mautinkus

NAUJI

Arrow
KALNIERIAI

DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išžiuros- 
gana žemi dėl vigados ir yra gana vietos kakJari- 
šiui lieosai trankytis.

15c. vienas, du uz 25c.
Cluett, Peabody & Company Arrow Mankiot. 25c

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

K. C. K Daugman
81 Grand Street

(34) Brooklyn, N. Y.

Tel. Monroe 890

Chicago, Ill,

už kainą pradedant nuo

Antanas Tupikaitis

..LOTAI tiktai po $IO.oo..
Speciališkas išpardavimas Lotu tik šią savaitę.

Mes reikalaujame pinigų varymui savo dirbtuves Lena Park’e 
ir nusprendėme parduoti savo £50.oo, $100.oo ir $200.oo vertės 
lotus po $10.

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

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedelioj, Rugpiuczio 281910, 9:15 ryte

Tikieto kaina ten ir atgal 50c.
G. C. & L. R. R., gelžkeiiu, Illinois Central 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 JNC)

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

Telephone Randolph 2692 ir 2693

D. Labunskas savin.

Szalti irkarszti užkandžiai. Ruimai del moterų. 
Europoslaikr asciai, Bilijardu stalai

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

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

3312 So. Halsted St.,
Telefonas Yards 3162.

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

121 E- Centre St., Shenandoah, Pa.

AR KENTI NUO SUTYNIMOP
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

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

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

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

K? f . TELEPHONE YARDS 1186

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

$18.00 - $40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING. HATS, FURNISHINGS & SHOES 

1922-1932 So. Halsted St,, : tarpe 19tos ir 20to’s gatvės

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

. ---------------------------------------------------- &



. I

VIETINES ŽINIOS. KATALIKAS

i Ir

1
I i

buvo į 50. Paveikslais persta
tyta ir musės, jų didis vodin- 
gumas, nes jos išnešioja už
krečiamas ligas. Aiškinta, 
kaip reikia tuos pasibiaurėti- 
nūs vabalus naikinti.

“Mano nervai sugadinti, sujudinti ir nusilpnčję, negalėjau nieko
> išlaikyti rankoje” rašo J. Szymanskis iš Parkersburg, Pa. “Pae- C

miau Severos Nervoton ir tas netiktai išgydė ir sudrutino mano \
- nervus, bet visiškai palengvino mane”. J

FOTOGRAFIJAS

Jusli Namuose

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gCrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

1646 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO. ILL.

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

3315 S, Morgan SI, Chicago, Ill.

Riebns
Skanus
SzvelūūS
Labai 

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl • 
šeimynų.
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Paskaitos apie kūdikių 
auginimą.

Pirmosios dvi paskaitos 
apie kūdikių auklėjimą su ste-
reoptiskais paveikslėliais at
likta Rugpiučio 17 ir 18 d. 
ant Town of Lake. Abidvi 
paskaitas turėjo d-ras A. L. 
Graiėunąs, Pirmoji paskaita 
turėta lietuvių parapijos baž
nytinėj salėj, o antroji — Da
vis Square salėje. Paskaitos 
prasidėjo 8 vai. vakare ir tę
sėsi po pusantros valandos. 
Dr. Graičunas savo paskaito 
se už lietuvių kūdikių didelį 
mirtingumą kaltina motinų 
nerangumą ir neišmanymą, 
kaip kūdikius auklėti, ypač 
vasaros karščiais. Kūdikių 
mirtingumas suverčiama ant 
lietuvių-motinų sąžinės, nes 

savo mylimiausius kudi-
/s išpalengvo nuodija ir tik 

?uokart ingauna daugiau pro
to ir supratimo, kuomet kūdi
kis paguldoma ant lentos, bet 
jau tuokart tasai supratimas 
ir gailestis yra suvėluotas ir, 
kaip žinoma, nenaudingas.

Dr. Graičunas savo tas pa
skaitas padalijo į tris skyrius:

Pirmiausiai buvo aiškinta, 
kaip tur but užlaikomas kū
dikis, kad jis butų sveikas, ty. 
kad jis nesusirgtų, nes papras
tai kūdikis gema sveikas ir 
tik nerangumas ir nemokėji
mas, ar gal perdidelė motinos 
meilė kūdikį susirgdina ir ne
retai numarina. Tame atvėjyj 
jis aiškiai išdėstė, kaip len
gviausiai ir parankiausiai il
su mažais iškaščiais galima 
kūdikį užlaikyti sveiku. Pa
aiškino ir nurodė svarbumą 
kasdieninio kūdikio maudy
mo, kaip pritaisyt maudymui 
vandenį, kaip numazgoti visą 
kūnelį, akytes, ausis, norelę ir 
kaip ilgai laikyti kūdikis van
denyj; kokiais drabužiais kū
dikis turi but aprengiamas; 
koks kūdikiui reikalinga pa- 
kkdalas, kiek laiko sveikas 
kūdikis tur miegoti; koks tai 
svarbus daiktas kūdikio svei
katai tyras oras; dantukų dy
gimas; kūdikio verksmai ir ką 
tas reiškia.

Paskiau antrame skyriuje 
buvo aiškinta apie kūdikio 
penėjimą. Koks kūdikiui rei
kalingas maistas ir kaip tan
kiai kūdikis turi but peną- 
mas. Kūdikio nujunkimas ir 
penėjimas iš buteliuko. Čia 
ypatingai pabriežė, kad moti
nos pienas, tai vienatinis ge
riausias kūdikiui maistas; ne
galint delei kokios bent prie
žasties kūdikio penėti motinos 
pienu, reikia penėti karvės 
pienu, nes tasai pienas po mo
tinos pienui yra geriausias kū
dikiui maistas. Bet kaip kū
dikis karvės pienu penėti — 
reikia visuomet klausties gy
dytojo. Pienas ar tai motinos, 
ar tai karvės, ar tai ožkos — 
tai kūdikio maistas, tečiau jis 
visviena troškulio neužgesina; 
troškulį kūdikiui užgesina tik 
svarus atvirintas ir atšaldintas 
vanduo, kuris reikia kūdikiui 
tarpais po papenėjimui duoti. 
Mažiems kūdikiams vanduo 
duodama iš buteliuko, bet a- 
naiptol ne iš šaukščiuko ir 
kružikėlio. Prie buteliuko su 
vandeniu reikia pritaisyti spe- 
liukas.

Pagaliau trečiame skyriuje 
dr. Graičunas aiškino apie kū
dikių ligas. Kodėl kūdikis 
verkia ir rauda? Aiškinta 
apie mėšlungį (konvulsijas), 
apie išbėrimus ir šašus galve
lėj ir ant kūnelio, apie vėmi
mą, apie viduriavimą (pilvinę), 
apie vidurėlių užkietėjimą, 
gerklės išgedimą, kosulį ir 
limpamąsias ligas.

Tos paskaitos papuošta tam 
tikrais paveikslėliais, kurių

Atsilsėję Nervaiapie kūdikius su paveikslė
liais atsibus pas kun. Ambro- 
zaitį, bažnytinėj salėj, ant 
West Side, Ketvergo vakare, 
Rugpiučio 25 dieną s. m.

Miesto gyventojų surašymas.

Tomis dienomis spaudą ap
leido knyga, kurioje surašyta 
visi miesto gyventojai. Tą 
knygą išleido R. R. Danneley 
& Sons firma. Pagal tos kny
gos matoma, kad Chicago tu
rįs mažiausiai pustrečio mili
jono gyventojų. Pernai tokio
je pat knygoje buvo užrašyta 
768.600 gyventojų, o šiemet 
803.108. Knyga turi 1.756 di 
delius puslapius, sverianti 11 
svarų ir 14 uncijų. Pavardės 
sudėta pagal alfabeto ir prasi
deda pavarde Aabel Charles, 
gyven. po numeriu 1238 West 
Jackson st., o baigiasi pavar
de Zzudla John. Daugiausiai 
mieste randasi Johnson’ų ir 
Johnston’ų, nes jų yra 8 723; 
toliau seka Smith, Schmidt, 
Anderson, Nelson, Brown ir 
tt. Vertėtų toje knygoje su
skaityti lietuviškas pavardes.

Automobilių susidaužymas.

Žinomas ant Bridgeporto 
fotografistas Jonas Bašinskas, 
važiuodamas savo automobi- 
lium su keliomis moterimis, 
ant kertės Michigan ir 18-tos 
gatvės susidūrė su kitu bėgan
čiu priešai automobilium ir 
čia automobiliai susidaužė. 
Automobiliai lengvai suga
dinta ir nekurie važiuojantieji 
sužeista.
Lietuviai su lenkais bendrauja.

Lenkų laikraščiai iš Chica
go Heights, Ill. praneša, kad 
tenaitiniai lenkai bendrai su 
lietuviais vengią Žalgirio ap- 
vaikščiojimą. Stebėtinas susi- 
bičiuoliavimas! O gal lenkai 
tyčia tokius niekus garsina.

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

SEVERŪS NERVOTON
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

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

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

Ligų Vadovėlis
Skystas, suvargintas ir nečystas 
kraujas yra priežastini daugelio 
ligų, nuo papuczkų. šunvočių ir 
kitų.
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Seniausis ir atsakančiausis lietuvis fotografistas 
mieste Chicagos ir už tai turi geriausią prakti
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir

Gvarantuoja visą savo darbą.

JONAS P. RASHINSKAS
5215 S. Morgan St. - 665 W. 18th St. i
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St. |

Tel. Yards 2139 : : Chicago, III. t
SEVEROS
Gyduoles nuo 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.

Daktariškas patarimas veltui per laiškus.

Phone Canal 1198

VZhite
Company

KO JIEŠKA1 ČIA RASI!

Aptiekorius

W. F. Severa Co. cedHpids

P. NIEDZWIECKI, 
J. KOLBUSZ.

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

VINCĄ SKRABULlt 
o ten gausiu milžiniszką stiklų alaus isz- 
gerti ir havanos ciganj parūkyti.
1500 Adams St. Gary, Ind.

Telephone Canal 285

KAZ. KATŪTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kerecziua ant
pagrabų, veselijq ir tt.

66S W. 18th St. Chicago, Ill.

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703 1715 SO. ASHLAND AVĖ., Netoli 18tosgat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia viry tas 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. BELINSKI, Kasierius.

DIREKTORIAI:
J. F. BALCER, B. L. MACIEJEWSKI,

H. NOWAK, J. CICHOCKI, FR. GORZYNSKI,
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SVARBIAUSIAS DALY
KAS.

Jaigu jųe norite apsaugoti 
savo sveikatą, jus turite neuž
miršti, kad svarbiausias daly
kas žmogaus kūne yra krau
jas. Rūpinkitės, kad kraujas 
butų tyras ir sveikas ir visas 
jųsų kūnas bus sveikas. Jaigu 
jųsų kraujas menkos kokybės, 
tai ir visa sistema kenčia: jus 
pajusite nusilpnėjimą, nenorą 
valgyti ir vidurių negalėjimą 
suvirinti. Tokiuose atsitiki 
muose Triner’io American E- 
lixirjs.kartaus vyno yra ge
riausias vaistas. Jis sužadins 
virinimo organų veiksmą, ge
rai išvalys visą sistemą ir pa
gelbės susiformuoti geram ty
ram kraujui. Šitas vaistas 
stebėtinai gerai pagelbsti vi
durių ir žarnų nesveikumuose, 
kraujo ir nervų negerovėms. 
Vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill. Daktariški 
patarimai laiškais uždyką.

Padėkavonė.
Szirdingai dekavoju p. J. M. 'J.’anane- 

vicziui už prisiuntimą Odeli drukuoja- 
mos maszinukcs, Isz kurios esu labai 
užganėdintas.

Su godone
John Jozenevicz

Bx. 696, Great Falls, Mont.

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

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

SEVEROS
Kraujo Valytojas

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

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

rewmg

Kun. Juoz. Karpinskas
parafijos szv. Stanislovo iszgydijtas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą

Uždėta 1886 m.

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

Drabužių ant

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.

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

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

mimo savo pažįs-
tarnų ir dėl apsi

saugojimo ligų,
kiekvienas gy

dytojas vėlina
Solo Rye

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

Zozon Remedy Go.
ir indeda Money Orderį į registruotą 

laišką o męs išsiųsim per expresą.
Kaina $l.oo 6 bonkos$5.oo.

GAUNAMA KRZYW1NSKIO APTIEKOJ 
3149 So. Morgan Street

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCZWSKAS

SZENDIE
STRAUS BROS. C0. 

|Iii<lrbejtl Chfeaf* 
T. Padlackli, lie tuvis agentu


