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Rusija.
Nesenai praskambėjo laik

raščiuose žinia, kad ketinama 
permainyti įstatymai apie at
stovų rinkimus V. Dūmon. 
Naują įstatymų sumanymą esą 
išdirbę dešinieji taip, kad ren
kant V. Dūmon atstovus pa
gal tų įstatymų, butų išrinkti 
tik storakišeniai, kurių tarpe 
yra daugiausiai dešiniųjų pa 
žiūrų žmonės. Tokiuo, mat, 
budu manoma užkirsti kelias į 
V. Durną demokratams.

Kad niekas negalėtų užpul 
dinėti, jog vyriausybė netei 
sotu keliu tuos naujuosius 
įstatymus gyveniman vykina, 
esą sumanyta pravesti tą įsta
tymą per dabartinę V. Durną. 
Tuo tikslu dešinieji, su Puriš- 
kevičium priešakyje, ir krei
pęsis į spalininkus, prašydami 
juos padėti pravesti V. Durno
je šį įstatymų sumanymą. Spa 
liniukai tečiaus atsisakę nuo 
to. Taigi dešinieji dabar susi
tarę su tautininkais ir išvien 
stengiasi tą įstatymų sumany
mą V. Durnoje pravesti. Su
prantamas dalykas, kad vieni 
dešinieji, kad ir susidėję su 
tautininkais, nieko V. Durno
je nepeš, nes jei tik spalinin- 
kai bus tam priešingi, balsuo
jant šis įstatymų sumanymas 
visos opozicijos ir spalininkų 
balsais bus atmestas.

Jei ištikrųjų toksai įstaty
mų sumanymas bus įneštas V. 
Dūmon, tai jo likimas dau
giausiai priderės nuo spali
ninkų. Pakryps jie į dešinę— 
įstatymų sumanymas bus pri
imtas, pakryps į kairę — bus 
atmestas.

Kaip jau minėjome, spali- 
ninkai dabartiniu laiku pasi
priešino tokiam dešiniųjų dar
bui. Bet kas gali žinoti, ką 
jie pasakys vėliau. Iš spali
ninkų juk visko galima tikė- 
ties.

Artinasi rinkimai į ketvir
tąją V. Durną. Spalininkai 
gali pabūgti, kad nepralaimė
jus rinkimuose. Juk gerą 
žmonių ūpo į kairę krypimo 
pavyzdį parodė jiems atstovo 
nuo Maskvos rinkimas Pieva- 
kai mirus. Tat ir gali, norė
dami skaitlingai patekti ke- 
tvirtojon Dūmon, sutikti pra
vesti tokį įstatymų sumanymą, 
kad jiems tik patiems negrą 
sytų pavojus būti pasalintais 
nuo dalyvavimo Durnos dar
buose. Suprantamas dalykas, 
jie galės šį-tą dešiniųjų išdirb
tame sumanyme pataisyti (ta
me klausime dešinieji su spa- 
liniukais susiderės, kaip jau 
ne sykį daugelyje kitų klausi
mų susiderėjo, iš abiejų pusių 

.po truputį nusileidus), kiek jį 
savo naudai pagerinti... ir pri
imti.

Nenorėtumėm tam tikėti, 
bet... viskas gali būti. Spali
ninkų darbai bent trečioje V. 
Durnoje parodė aiškiai, kad 
iš jų visko tikėties galima.

Koks gi ten bus įstatymų 
sumanymas apie atstovų rin

kimus V. Dūmon — paklaus 
gal nevienas. Iš dešiniųjų iš
dirbto ir teikiamojo įstatymų 
sumanymo nieko gera tikėties 
negalima, jei bent tik bloga— 
atsakome į tai.

Karo ministerija paskelbė 
nesenai indomias žinias apie 
tai, kaip yra išsiplėtusi saužu- 
dystė k? riuomenėje, oficierų 
ir kareivių tarpe. Taigi 1907 
m. oficierų nusižudė 113, arba 
2.23 proc.; kareivių —210, 
arba 0.16 proc. Iš 113 nusižu
džiusiųjų oficierų tik 61 prie
žastis žinoma; kiti nusinešė 
savo tragedijos paslaptį kar
stau; 13 nusižudė iš neblaivu 
mo. Kareivių nusižudė dau
giausia antrais kareiviavimo 
metais (1.2 proc.).

Šiomis dienomis grįžo iš Ja
ponijos Vladivostokan vieti
nės gimnazijos ir Cbarbino ge- 
ležink. komercijos mokyklos 
mokiniai, kurie buvo nuvykę 
Japonijon pasimokyti ir susi
pažinti su tuo indomiu kraštu. 
Jie pasakoja, kad juos japo
nai be galo vaišingai ir meiliai 
priėmę. Jų pakelėje taisė 
jiems garbės vartus, rengė 
jiems pagerbti pokylius, rodė 
jiems visa, kas tik yra įžymė- 
tina. Patsai Japonų ciesorius 
rūpinosi, kad tuos jaunuosius 
svečius patenkinus ir visą jų 
priėmimo ruošą pavedė gar
siajam iš japonų rusų karo 
generolui Nogi.

Atsidėkodami už apsilan
kymą japonų mokyklų moki 
niai žada šį rudenį apsilanky
ti Rusijoje: Tolimuosiuose Ry
tuose, Peterburge, Maskvoje 
ir kitur. Tik kaip čia jie bus

Perėjimas iš vieno tikėjimo 
kitan, sulyg naujai išleisto 
Stolypino įstatymo, leistina 
Rusijoje tik šitokių taisyklių 
prisilaikant: 1) norintieji pe 
reit iš vieno tikėjimo kitan 
(stačiatikių tikėjimo tos tai
syklės nepaliečia) turi paduot 
apie tai prašymą gubernato
riui be tarpininkavimo ir da
lyvavimo dvasiškių to tikėji
mo, kurį sau prašytojas pasi
renka; 2) permainyti tikėjimą 
gali tiktai turį ne mažiau, 
kaip 21 metus; 3) prašymai 
apmokami gerbo markėmis; 
4) pereiti galima į visus tikė
jimus, jei tik nėra jie Rusijo
je draustini.

Vyriausioji kalėjimų valdy
ba išleido savo veikimo apy
skaitą nuo 1905 m. iki sausio 
1 d. 1909 metų. Iš tos apyskai
tos matyt visų pirma, kad pa
staraisiais laikais begalo pa
augo kalinių skaičius. Sausio 
1 d. 1905 m. visuose Rusijos 
kalėjimuose buvo 80.000 žino 
nių; gi sausio 1 d. 1909 m. 
buvo jų jau 180.000 žm., va
dinas, priaugo kalinių visu 
šimtu tūkstančių. O čia dar 
nepriskairyta tie, kurie kalėja 
prie policijos bustų, arešto na
muose ir kariuomenės kalėji-
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Darbininkų šventė-Labor Day. Šiemetį toji šventė pripuola rugsėjo 5 d., ateinantį panedėlj. Anl 
paveikslo matoma darbininkų tą dieną parc*ids ir krykštavimai: “Ura Labor Day!’’

muose. Toliau indomi 
ir kaikurios kitos skaitl-----
Taip antai, iš 180 tūkstančių 
kalinių, gydytojų" pagalbos 
pareikalavo daugiau, kaip 
172 000 žm. Užkrečiamųjų li
gų ingavo 63.000 kalinių, ta
me skaičiuje: džiovos—6.156, 
sifilio—5.414, škorbuto—2.- 
417 ir tt.

Iš kalėjimų buvo bandyta 
pabėgti 1.371 kartą. Pasikar
ta buvo 327 sykiai; kalinių 
riaušių buvo 43.

Belgijos ir IIOlandijos 
baimė.

Senai žinomos Vokietijos 
pastangos, kad praplatinus sa
vo galybę Belgijos ir Holan- 
dijos lėšomis, idant likus ab
soliutišku viešpačiu upės Rei
no ir Šiaurinės juros pakraš 
čių. Iš antros pusės, kaip Ilo
landija, taip ir Belgija tą joms 
gręsiantį pavojų taippat gerai 
atjaučia. Delei tos priežasties 
minėtos dvi viešpatystės dabar 
taigi ir užmano susijungti krū
von, jei matytų sau galutiną 
pavojų iš Vokietijos pusės. 
Belgija ir Ilolandija susijun
gus galėtų sutaisyti 400.000 
armiją, prieš kurią ir galingo
ji Vokietija tuiėtų nusilenkti.

Belgijos su Ilolandija su 
tarties projektas nepatinka la
bai Vokietijai. Vokiečiai di- 

jai tokia sutartis esanti tuščia, 
kadangi jos neutrališkumas 
visviena Europos viešpatystė
mis gvarantuojamas. Bet bei 
gai su holandais tvirtina, kad 
sutartis tą neutrališkumą dar 
daugiau padarytų savistoviš- 
kesniu ir nustumtų šalin viso
kius gręsiančius pavojus. Ir 
jei tokia sutartis invyktų, vo
kiečiams labai užkenktų Vi- 
supirmu jie negalėtų tų abie
jų viešpatysčių praryti, taip- 
pat jiems tas kenktų busimoje

Vokietija pastaraisiais me-
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' gelžkei 
— ..nk Belgijos sienų. Poli 
tiku taigi pramatyta, kad tie 
gelžkeliai tiesiami kariuome
nės gabenimui, jei užgimtų 
karas su Franci ja. Bet jei 
Belgija su Ilolandija padary
tų sutartį, tuokart Vokietijai 
ties tais gelžkeliais reikale už
tvertų kelią ir Vokietija atsi
rastų prastame padėjime. Ta
tai ir nestebėtina, kad Berly
nui labai parupo tų dviejų 
viešpatysčių artimesnis susi
draugavimas.

Vokietija norėtų visą svietą 
užkariauti.

Portugalijoj laukiama 
revoliucijos.

Portugalijoj laukiama revo 
liucijos. Iš dviejų pusių nori
ma atakuoti valdžia: iš vienos 
pusės dvasiškija (taip bent 
pranešama depešomis) ruošia
si dabartinę liberališką val
džią sugriauti ir įvesti kare 
diktatūrą; iš antros pusės res
publikonų partija ruošiasi le- 
voliucijon ir tai aną apšauk
sią per krašto rinkimus, kurie 
tomis dienomis turį atsibūti.

Norints valdžia tame daly
ke nepaduoda informacijų, te
einu visur priruošta atsargu
mas. Karalius Manuelius jau
čiasi pavojuje esąs. Tuo tar
pu tarp republikonų agitacija 

riuos žymesnius republikonus 
daro kratas ir atranda daug 
ginklų ir amunicijos.

Visiems gerai žinoma, kad 
jie tuos ginklus apsčiai gabe
na is Ispanijos.

Valdžia be to Vatikanui 
pranešus, kad Vatikano dele
gatas mrgr. Tonti Portugali
joje esąs persona non grata 
(negeistinas asmuo).

Revoliucijonieriai laimė
jo-

Respublikoj Nicaragua kru
vina revoliucija pasibaigė. 

Revoliucijouieriai andai be 
kraujo praliejimo užėmė Ni- 
caraguos sostainę Managua, o 
krašto prezidentas Madriz su 
keliais savo tarnais turėjo pa
bėgti, nors jam vistiek než i- 
dėta keršyti. Krašto preziden
tu tuo tarpu paliko revoliucį- 
jonierių vadas Estrada. Da
bar dar svarbus klausimas, ar 
revoliucijonierių generolai ne- 
imsią kauties už prezidentūrą. 
Jei ne, tai tenai ramybė ilgam 
bus užtikrinta.

Apėmus revoliucijonieriams 
sostainę, visi politiškieji tuo
jau iš kalėjimų paleista. Sa
koma, jie tenai buvę barbariš
kai kankinami.

Nicaraguoj revoliucija pra
sidėjo pernai lapkrityj. Revo
liucijonieriams daug gelbėjo 
Jungtinių Valstybių valdžia, 
todėl taigi ir neinstabu, jei 
šiandie tuo revoliucijonierių 
laimėjimu Washingtono poli
tikai-kapitalistai užganėdinti.

Neužilgo ten busią krašto 
prezidento rinkimai ir juo re
gis liks Estrada.

Apie Chiiių konstituciją.
Iš Pekino pranešama, kad 

jaunachinų partija nesenai 
Chinų regentui perstatė dvi 
peticijas su reikalavimu tuo
jau sušaukti parlamentą. To
se peticijose regentui prižadė
ta pastatyti paminklas, jei jis 
išpildysiąs partijcs reikalavi
mus, jei jis gi nuo to atsisaky
tų, pagrąsinta jam revoliucija. 
Jaunachinų partija tikėjosi, 
kad regentas tas peticijas pa
vešiąs “svarstančiam butui”, 
kuris tuojau turįs susirinkti. 
Tuo tarpu regentas visą tą 
reikalą pats išrišęs ir peticijas 
atmetęs, o valdžiai insakyta, 
kad panašios peticijos regen
tui daugiau nebūtų perstato
mos.

Taigi dabar iš Sanghajaus 
rašoma, kad jaunachinai savo 
tuos grąsinimus jau pradeda 

pildyti. Jie nutarę net patį 
regentą nužudyti. Tomis die
nomis regento rūmuose pame 
sta laiškas su grąsinimais ir 
peilis. Laiškas turi parašą: 
“parlamentanškos lygos sąna
rys”. Regentas jau to vieno 
laiško taip labai persigandęs, 
kad persikėlęs gyventi vidu
riu miesto. Palei Pekino var
tus sargyba padidinta, o vieš
patystes tarybos namus sau
gojanti kariuomenė. Tarp gy
ventojų užgimus pasibaisėtina 
neramybė.

Bulgarija ir Turkija.
Kadangi turkai spaudžia 

bulgarus Makedonijoj, šitie 
pastarieji ima rengties kovon 
su turkais. To visko akivei- 
zdoj Turkija nusprendžius 
Makedonijos bulgarus išgin- 
kluoti, ty. atimti iš jų viso
kius ginklus. Su tuo nuspren
dimu bulgarai nesutinka ir 
būriais traukia savo kraštan, 
į Bulgariją. Iš to gema nauji 
Bulgarijos su Turkija ermy- 
deriai. Bulgarijos laikraščiai 
gyvai užsiima tais Makedoni
jos atsitikimais ir verčia savo 
valdžią energiškiau tais daly 
kais užsiimti. Bulgarijos vi
durinių dalykų mini eteris” an
dai iškeliavęs į Makedonijos 
pasienį, kad tenai sutvarkius 
pabėgėlius iš Makedonijos ir 
apstačius sieną sargyba. Bul
garijos pasiuntinys Turkijoje 
apie bulgarų bėgimą iš Make
donijos Bulgarijon pranešęs 
Konstantinopolio valdžiai ir 
pasakęs, kad to viso priežasti
mi yra ginklų atiminėjimas. 
Turkijos valdžia to savo nu 
sprendimo nenori atšaukti ir 
mažai paiso į bulgarų judėji
mą ir grąsinimus.

Iš Viso Pasaulio.
Šiais metais Rusijoje chole

ra susirgo 113.000 asmenų ir 
jų beveik pusė pasimirė. Epi
demija savu keliu platinasi.

Vokietijos kaizeris andai 
pats pašventęs savo naujus rū
mus Poznaniuje, kas lenkams 
labai nepatiko. Mat, nors tuo 
budu norima Poznanius suvo
kietinti.

*
Ryme Ameiikos kolegijos 

rektorius, mgr. Thomas Ken
nedy, legis, liksiąs kardinolu 
in Curia ir gyvensiąs Ryme. 
Tas dalykas įvyksiąs sekan 
čiame popežiaus konsistoriuje.

*
Tomis dienomis mieste 

Montreal, Kanadoj, atsibus 
eucharistiškas kongresas, ku 
rian iš visų kraštų keliauja 
delegatai. Popežiaus pasiunti
niu yra kardinolas Vanutelli.

*

Amerikos ambasadorius 
Viennoje andai Austrijos val
džiai pataręs mėsą gabenti iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, nes busią mėsa daug pi
gesnė, nei partraukiama tokia 
iš Argentinos.

Genevoj numirė tarptautiš- 
kos organizacijos Raudonojo 
Kryžiaus prezidentas, Gusta
vas Moynier. Jis buvęs prezi
dentu nuo 1863 m. nuo tos or- 
gamzacijos uždėjimo pradžios. 
Turėjęs 84 metus.

*

Vokietijos sosto inpėdinis 
rengiasi keliauti į Indijas. 
Pirmiau buvo apskelbta, kad 
jis pakeliui aplankysiąs ir 
Jungt. Amer. Valstybes, bet 
dabar tasai užmanymas atšau
kiama. Tuo dar geriau.

*
Londone trumpu laiku atsi

busianti dr. Crippeno byla už 
jo žmonos nužudymą. Visi 
tam tikslui dokumentai jau 
priruošta. Galutinai dr. Crip
pen bus ginamas, kad jo žmo
na mirusi nuo operacijos.

Nekuriose Norvegijos apy
gardose siaučia neapsakoma 
sausuma. Kaikur išdžiuvę šu
liniai ir vanduo reikia gaben
ti iš toli. Bet šiemet tenai už- 
derėjimai esą neprasčiausi, 
nors mažai lietaus butą.

* I p
Toledos arei vyskupas ir Is

panijos primas, kardinolas A- 
quirre, atvirai stojęs priešakyj 
dvasiškijos, kuri dabar ka
riauja su Ispanijos valdžia. 
Kardinolas suteikęs savo pa
laiminimą visiems tiems, ku
rie kariausią su dabartine val
džia.

Rusijos valdžia užsakius 
vienoj Francijos dirbtuvėj ka- 
nuoles ir amuniciją už pusan
tro milijono dolerių. Nekurie 
Rusijos Durnos atstovai už tai 
ant valdžios labai inil tę, ka
dangi Durna nutartus tą užsa
kymą atlikti Rusijos dirbtu
vėse.

Kadangi Austrijoj labai 
pabrangus mėsa, tat valdžia 
panaikinus muitą nuo atgabe
namos mėsos iš Argentinos, 
Rumunijos ir Serbijos. Ir 
viešpatystės gelžkeliai per tris 
mėnesius mėsą gabęs pigiau 
nei paprastai. Tuo budu nori
ma liaudį prišerti ir paskui 
vėl marinti.

*
Japonijoj andai pasmerkta 

miriop keturi anarchistai, ku
rie rengėsi pasikėsinti su bom
bomis ant mikados ir ministe- 
rių. Susekta bombų labarato- 
rija. Apie tą suokalbį tik da
bar po viskam patirta, kadan
gi Japonijos dienraščiams apie 
tai rašyti buvo uždrausta.

*

Francijoj arklienos naudo
jimas nuolatos auga. Viename 
Paryžiuje randasi į 600 arklių 
mėsinyčių ir tai tose miesto 
dalyse, kuiiose gyvena vieni 
darbininkai. Jie taigi arklie
ną ir valgo. Visoj Francijoj 
metais suvalgoma 200.000 ar
klių. Sakoma, arkliena yra 
pigi mėsa ir skani. Prie kito
kios mėsos darbininkams ne
negalima prieiti, perbrangi.
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA.
“Didžiosios Kalvarijos” at 

laidai šiemet 4 Liepos d. del 
gero oro nusisekė gerai. Baž
nyčia buvo išpuošta vainikais,

tuojau sugrąžino, su pažymė- 
jimu-K.S. p. V. L.

tyt, metų apie 40, miliniu si
jonu, juoda skarele ir pilku 
storu burnosu. Atsiimkite, 
kieno ana yra.

J. Juziuks.

ne-

PAPILE.
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Amerikos žinios
dir- 
spe-

<1 i !‘l

H 
t II

MARIJAMPOLĖ.
Žiburio” progimnazija tai 

puiki įstaiga, kurioje mokina- 
si-lavinasi lietuvaitės iš visų 
Lietuvos pakraščių; neša ji 
didelį mųsų moterims apšvie
timą tikrai lietuviškoje dva
sioje. Gyvuoja jau ketveri 
metai. Gjvuoja per vargus- 
negales, lyg koksai didvyris, 
kurio likimas priguli nuo a- 
teities: atmįs ją tautiečiai — 
gerai; jei ne, ar permažai — 
tai... Pinigiškas padėjimas ne
koks, užtat dvasiškas — pil
nai aprūpintas, čia darbuoja
si visai Lietuvai žinomi veikė
jai ir tėvynės mylėtojai: Ša
trijos Ragana (Marija Pečkau- 
skaitė), Petras Kriaučiūnas, 
kun. M. Gustaitis, kurie ne
maža duoda dvasiško peno sa
vo mokinėms-auklėtinėms.

P-lė Vt-tė išguldo matema
tiką ir geografiją. Ji perdaug 
lekcijų praleidžia, taippat 
kun. Uog. užduoda ir reika
lauja daug, o aiškina maža. 
P. Žiburys rusų kalbą išgul
do gerai. Teisių progimnazija 
neturi, bet tikisi gauti. Šie
met atidaryta ir ketvirta klesa.

Motiejus Rūta.

Nesenai geležinkelio stotyj 
buvo nelaimingas atsitikimas. 
Keleivis-totorius pasivėlino į 
traukinį įsėsti, šoko į vagoną 
traukiniui jau einant. Kojos 
nuo lipinės nusprudo ir abi
dvi nupiovė vagono tekiniai. 
Traukinys buvo suturėtas 15 
kai minučių.

VILNIUS.
J. M. kun. Administrate 

rius nusiųstu į konsistoriją ra
štu š. m. Liepos m. 12 d. No. 
5616 apskelbė kun. Vitoldą 
Zanievskį degraduotu ir ek
skomunikuotu; kun. Zaniev- 
skis netikusiai gyvenęs, buvęs 
pametęs kunigystę ir neklau
sęs perspėjimų, pertat tuo pa
čiu inkritęs Bažnyčios pa 
skirtą tokiems ekskomuniką 
ir “infamiam facti”.

Darbininkai pralošė kovą.

Pittsburg, Pa. Po 18 mė
nesių darbininkų straikavimo 
plieno dirbtuvėse, prigulinčio
se prie kompanijos American 
Sheet and Tin Plate, straikas 
pagaliau atšaukta ir 15.000 
darbininkų sugrįš prie darbo. 
Darbininkai pralaimėjo, ka 
daugi buvo priversti sutikti 
su “open shop”, arba dirbti 
kartu su neunistais. Darbinin
kai kokį milijoną dolerių už 
darbio prakišo ir galutinai dar 
pralošė. Sakoma tat, kad jų 
unija, Amalgamated Associa
tion, turės suirti. Minėta kom 
panija savo dirbtuves turi ke 
liuose miestuose ir visur taigi 
tas pate likimas patiko darbi
ninkus.

Illinois anglekasiai laimėjo.

Indianapolis, ind. Angle 
kasių konvencijoje Illinois 
valstybės anglekasiai laimėjo, 
kadangi atstovai jų reikalavi
mus atrado teisingais ir nuta
rė jiems, jų dabartinėje kovo
je su kasyklų savininkais, su
teikti morališką ir medžiagiš
ką pašalpą. Taippat konven 
cijoje nutarta, ’dant tuojau 
į darbą grįštų darbininkai 
prie pumpų ir mašinistai, ka
dangi vanduo gali užlieti ne- 
kurias kasyklas. Šitiems dar
bininkams leista straikuoti 
tik tuokart, kuomet kompani-

KIETAVIŠKĖS.
Šalin degtinė, šalin ir taba

kas! Kietaviškių, parapijoj 
pereitą savaitę buvo net du 
gaisru: Gilšiuose sudegė trį- 
ūkininkai su visais suvežtais 
rugiais ir ankstyvais šienais; 
Senosiose Kietaviškėse septy
ni. Abiejų pradžia nelaimės 
ir popierosų. Vienur “ameri 
kantas” balių kėlė; paviešėję 
išėjo kluonan gult pasirūky
dami; kitur vėl patsai šeimi
ninkas rūkydamas išėjo arklių 
šerti.

Srebia žmonelės viralus po 
nusvilusiais medžiais sutupę 
kaip čigonai, iš sugraibytų šu
kių. Tartum sapnuodamos ne
šioja tuos valgius apdrisku
sios, susivėlusios ir apsvilu
sios, palaikiais rubais šeimi 
linkės. Nei baltų drobelių, 

nei dryžų sijonėlių šventai die
nai. Vyrai lietuviai, meskite 
rūkę!..

Dzūkas Trakietis.

MARCINKONIS.
(Trakų ap.).

Šitan Dzūkų kampelin 
persenai buvo atvykę mokslo 
tikslais du lietuviu inteligen
tu: gamtininkas p. Tadas Iva
nauskas ir žinomasai d ilinin- 
kas p. Antanas Žmuidzinavi
čius. Žmuidzinavičiui taip pa
tikę savotiškai gražus Grūdos 
upės pakriaušės, kad jisai ne
iškentė nepadaręs nors poros 
vaizdelių iš to Dzūkų kampe
lio. “Šalt.”

ANYKŠČIAI.
(Ukmergės ap.).

Liepos 17 d. V. Laskausko 
knygyne, Anykščiuose, buvo 
krata. Kratą darė vietinis ant 
stolis su sargybiniais, nuo 9 
vai. vakaro lig 12 naktį. Pir
mučiausiai iškratė visus kam
barius, paskui pradėjo ir patį 
knygyną; peržiurėjo taippat 
ir sąskaitų knygas. Uždraustų 
knygų nerado, vienok kai-ku- 
rias pasiėmė ir išsiuntė isprau- 
ninkui ir cenzuron. Keletą 

straiklaužius. Ant visų 
bančių anglekasių uždėta 
cijališkos mokestįs, kuriomis 
busią šelpiami straikuojanti 
anglekasiai Illinois valstybėje.

Pigus namai darbininkams.

Milwaukee, Wis. Šito 
miesto sočijalistiškoji valdy
ba turinti savo naujame pro
jekte indomų dalyką. Šalę 
miesto norima nupirkti geras 
plotas žemės, ant kurios pa
statydinti namelius darbinin
kams ir turtingesniems iš jų 
pigiai tuos namelius pardavi 
nėti. Apskaityta, kad vienas 
toksai namelis su visokiais 
pataisymais ir liotu daugiau 
800 dol. neatsieisiąs, kas kiek
vienam darbininkui butų len
gva išmokėti. Bet tai tik pro
jektas. Garsus išradėjas Edi
sonas tą projektą pagiliąs ir 
patai iąs visuose miestuot-e tai 
daryti, jei jis praktikoje pasi
rodysiąs geru. Edisonas pata
riąs tokius namelius statyti iš 
cemento.

Nepaprastas žmogus.

Cairo, III. Čionai nesenai 
pasimirė ^nekoksai Frank W. 
Wilson, buvęs angliškų laik
raščių sandarbininkas St. Lou
is, Chicago ir Cairo. Miręs 
nuo operacijos, kokią jam pa 
daryta, kad išimti iš jo vidu
rių visokius prarytus geleži
nius ir misinginius daiktus. 
Taigi jam iš vidurių išimta:

JEZNAS.
(Trakų ap.).

Parapija nemaža, turi arti 
šešių tūkstančių gyventojų. 
Be kelių dešimtų sulenkėju
sių, visi lietuviai. Pamokslai 
ir giesmės bažnyčioje lietuviš
kai. Buvusia klebonas Zubric- 
kas, lietuvis-suvalkietis, buvo 
lenkų pusėn palinkęs. Delei 
to žmonės tautiškai nesusipra
tę, laikraščių neskaito, nors 
jaunesnieji jų pageidauja, nė
ra kam kelio parodyti, paža
dinti, tik vasaros metu vieną- 
kitą iš Birštono nuo lietuvių 
svečių parsineša. Nei reika
lingiausių žinių iš savo tiky
bos nežino. Vaikai 13 — 15 
metų ir vyresnieji išpažinties 
ne.ną, pats klebonas jaunes
niųjų nepriimdavęs, nes, gir
di, jie nieko dar nesuprantą. 
Dabar kun. Zubrickas paša
lintas nuo vietos, o parapijoje 
pasidarė dvi partiji, kurios 
tarp savęs pykstasi, riejasi; 
vieni prieš kleboną eina, kiti 
už kleboną; vienybė įra, nesu
tikimas, neapykanta gema, au
ga. Katrie turi tiesą, sunku

Jeznan paskirtas kun. Jo
nas Golovnia, dar jaunas, uo
lus kunigas, darbštus vyras, 
ras begales darbo. Be tikybos 
ir tautiškojo apšvietimo, jau 
našai klebonas turės pasiru 
pinti bažnyčia. Ji šaukte šau 
kiasi pataisymo, o tai atsieis 
nepigiai, nelengvai. Rūmas 
rokoko stiliaus, sienos ir 
skliautai freskomis teplioti, 
tik labai jos apdulkėjusios, 
nušutusios, išdilusios; pats 
skliautas viduryj trukęs. Prieš 
pataisant, jauuamjam klebo
nui patarčiau pasiteirauti ži
novų, kurie nurodytų, kaip 
ruošties prie darbo ir pataisy
mo, kad gražaus rūmo, atmin
ties grapų Pacų ir kunig. Te
resės Radvilaitės Pacienės pa
likimo nesugadintų, o taisant 
visoje tyrybėje rokoko stilius 
užlaikius.

Didžiajam altoriuje šv. My
kolo paveikslas, turbut Smu
glevičiaus tepliotas, dar tebė
ra gerai užlaikytas. Bažnyčio
je yra du skiepu: tamsiajame 

krukutis čeverykų užsaginėji- 
mui, skrybėlės špilka, trįs ra
ktai, paišukas, sagtis nuo dir
žo, vaikiškas pištalietukas, trįs 
didelės vinįs, viena adata ir 
keli tuzinai knypkių. Wilson 
turėjęs nesveiką protą, tatai 
ir rydavęs tuos geležinius 
daiktus, kurie paskui jam pa
skubinę mirtį.
Persiskyrusiems vyrams-rojus.

New York. Šitos valsty 
bės viršiausiojo teismo teisėjas 
Lehman išleidęs nusprendimą, 
kad persiskyręs vyras su savo 
žmona kitoj kokioj valstybėj 
ir kuriam teismu liepta savo 
buvusiai žmonai mokėti ali
mentus, kuomet jis paspru- 
siąs į New Yorko valstybę, a- 
limentų mokėti neprivaląs ir 
už tai nebus baudžiamas. Mat, 
vienas toksai vyras persisky- 
rėlis iš Philadelphia paspru- 
dęs į New Yorką ir nuo jo nu
imta dabar visokia bausmė už 
nemokėjimą alimentų. Dabar 
New Yorko valstybės gyven
tojai-tvirtina, kad šitoji val
stybė busianti pilna persisky 
rusių vyrų.

Miškų gaisrai.
Missoula, Montana. Šitoj 

Montana valstybėje jau kelin
ta savaitė miškai dega. Andai 
nekuriose vietose ėmė lyti 
smarkus lietus ir gaisrą pri
gesino, bet toli-ne visur. Gai
srą miškuose gesina kariuo
menė ir darbininkai. Sudegę 
ligšiol daug miestelių, kaimų 
ir daugybė žmonių. Tukstan- 

grapų Pacų kūnai ilsisi, švie
siajame žmonės per pamaldas 
suveina melstųsi, ten yra alto- 
rinkas, prie kurio kada-neka 
dos kunigas mišias laiko.

Seniau du augstu bokštu 
buvę. Anais metais, a. a. kun. 
Nonevičiui klebonaujant, per
kūnas vienam trenkė ir su
skaldė; tai klebonas ir antrą 
panaikinęs; du daug žemes
niu, netinkančiu bažnyčios sti
liui pastatė; dabar jiedu iš 
priešakio visą reginį gadina.

B. Dzūkas.
P. S. Kas norėtų daugiau 

sužinoti apie Jezuą ir jo apy
linkę teskaitai: “Teka Wileri- 
ska” ir M. Balinskio “Staro- 
žytna Polska” tom III.

Kiekvienas katalikų vienuo
lynas turi savo perdėtinį, ku
ris yra vienuolių renkamas 
keleriems metams. Nepersenai 
rašėme, kad Čenstakavo Pau
linų vienuolyno perdėtinis, 
vieton baigusiojo savo laiką 
tėvo Euzebijaus Raiman’o, iš
rinkta naujas perdėtinis, tėvas 
Veliuoniškis (Weloriski), lie 
tuvis, lenkų dailininko Pijaus 
Veliuoniškio brolis. Dabar 
vėl lenkų laikraščiai rašo, kad 
perdėtiniu palikta tėvas Rai- 
man’as. Pranešę tai laikraš
čiai aiškina tą žinią tuo, kad 
tėvas Veliuoniškis atsisakė 
turbut nuo pirmininkavimo 
delei savo senumo, mat, jam 
jau suėję 83 metai.

JONIŠKIS.
(Šiaulių ap.).

Prie Joniškio bažnyčios 
sirado kažin iškur beprotė; ji 
vaikščioja jau apie 9—10 die 
nų ir nieks neatsisaukhk . Ne 
gražu butų apleisti ž*^“^ be 

čiai žmonių netekę pastogės. 
Valdžia ir gyventojai panešę 
milijonus nuostolių, kadangi 
puikiausios miškų dalįs išnai 
kiūtos. Kitur ugnis nesiduoda 
užgesinti. Dar nei vienais me
tais miškai taip daug visur 
nedegę, kaip šiemet. Ar gi 
jau valdžia negalėtų kokiuo 
nors budu tiems gaisrams už
bėgti kelio?

Pavyzdingi valdininkai.

Rosswell, New Mexico. 
Vietiniams detektyvams vieną 
gražią dieną pranešta, kad 
vienoje saldumynų krautuvėje 
pardavinėjama svaiginanti ge- 
rymai be jokio leidimo. De
tektyvai taigi netrukus apspi
to krautuvę ir insilaužė vidun. 
Ten atrado begeriančius svai
ginančius gėralus miesto ma
jorą, policijos viršininkų, de
puty šerifą, du konstabeliu, 
advokatą ir du privatišku pi
liečiu. Juos visus, žinoma, 
tuojau areštavo, bet kaip grei 
tai areštavo, taip dar greičiau 
ir paleido.

Nusižndė del... pačios gerovės.

New York. Nekoksai Bru
no Feder, siuvėjas, andai savo 
namuose atsisėdęs kresėn ir 
nusišovęs revolveriu. Palikta
me laiške savo pačiai paaiš
kinęs faktą, kad jis negalėda
mas savo pačiai ir 3 metų, du
krelei suteikti atsakomojo už
laikymo, kokio ji esanti ver
ta, pasitraukiąs iš šio svieto 
šalin, idant pati galėtų rasti 

ant viršaus durių išdirbtas ža 
humynais vyskupo pasveiki
nimui parašas: “Sveikas mųsų 
ganytojau”, ant didžiųjų gi 
vartų raidės: “J. M. V. G. C.” 
Kompanija tebuvo viena iš 
Platelių, kuri išrodė gražiai. 
Išeinant iš Platelių, kuone 
kiekvienas turėjo rankose ža
lias kvietkas su žvakėmis.

Dar turiu paminėti, kad ir 
šiemet buvo kinematografas, 
kurį žmonės vadino “Jeruzoli- 
mu”. Buvo rodoma mišinys iš 
amžinojo žydo, Genovaitės, 
girtuokliavimo. Tvarka buvo 
ne ką gera: vieni norėjo inei- 
ti, kiti norėjo išeiti, per ką 
pasidarydavo grumtynės, taip
gi pačioje salėje rūkydavo, 
keldavo trukšmą, bet kaltės 
negalima versti ant kinemato 
grafo vedėjų, nes ir prie ge
riausių norų negalima greit 
nuraminti minios. Taippat ne
gražų įspūdį darė iš'eiškimas 
nuomonių apie paveikslus dar 
negražiais žodžiais: “Geriau 
bučiau tuos 15 kapeikų pragė 
ręs, arba, girtuoklį mes ir ant 
gatvės matome”, ir tt. Gerai 
butų, kad ir kitais metais su 
kinematografu atsilankytų.

Svajotojas.

LEW. WALLACE.

BEN-HUR
ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA.

PANEVĖŽYS.
Mųsų kai-kurios moterėlės 

džiaugiasi, kad Naujamiesčio 
parapijoj yra stebuklingas 
“daktaras”, “Bernardinas Juo
zapėlis”, gerai pažįstąs žmo
nių ligas ir nuvokiąs jas gy
dyti. Šiemet jisai buvo apsi
gyvenęs Papušių kaime, kur 
— sako — savo kambaryje 
laikydavęs “mišias”, tik be 
komunijos, anot jo, kur tokį 
daiktą visur pasinešiosi... Be 
to — sako — jisai ir “atpus- 
kus” galįs suteikti. Žmones 
gydąs ir vaistus laiminąs žeg- 
nojimais ir šnibždėjimais. Jo 

j^jįVtai, sako, nepigus esą, nes 
iš Varsa vos esą pargabenti; 
Panevėžyje tokių negavęs, nors 
visą miestą su bonkute išvaik
ščiojęs. Šiaip jau išrodo kaip 
ir šventas: ilgais rūbais pasi 
rėdęs, apsimeta labai maldin
gu, o čia vėl “mišias” laiko ir 
tt. Žmonelės pas jį plūste plu
sta. Nebukite-gi tokie tam
suoliai ir netikėkite monelnin- 
kais! Žemės Dulkė. “V”.

sau kitą, geresnį vyrą, kuris 
jai ir mergaitei suteiktų lai
mingesnį būvį. Pasakojama, 
kad jis su savo pačia meilėje 
gyvenęs.

Naujas Edisono išradimas.

New York. Garsusis fono- 

(Tąsa).
rijų Gratus’ą naują Judėjos prokuratorių.

Tas persekiojimas nieko dar blogo nepadariusio Ry- 
mionies sukėlė sąjausmą širdyje jauno žydo. Norėdamas ge- 
riaus jam prisižiūrėti, atsirėmė ant aptvaro. Aptvaras matyt 
buvo jau nuo seniau įlūžęs, nes dalis jo nulužo ir nupuolė 
stačiai ant jojiko. Drebulys perėmė jaunikaitį. Ištiesė ranką, 
kad sulaikyti pagalį, bet tas tik pridavė išvaizdą metančio. 
Negalėjo susilaikyti nuo šūktelėjimo, o tas atkreipė domu- 
mą ant jo, sargybos ir paties vado. Tuomtarpu pagalys nu
puolė tiesiok ant Gratus’o galvos; vadas nukrito nuo arklio ir 
gulėjo kaip negyvas.

Minia sustojo, sargyba nusėdo nuo arklių, skubindama 
pridengti vadą uždengtuvu. Minia, manydama, kad Juda ty
čiomis uždavė vadui smūgį, drąsino jį šukavimais. Jisai-gi 
pats persigandęs stovėjo ant vietos lyg prikaltas. įniršusi mi
nia pradėjo mėtyti pagalius ir molį nuo stogų ant kareivių. 
Plytos pasipylė ant karumenės.^ Kilo kova, kurią, žinoma, 
laimėjo kareiviai.

Nublankęs Juda atsigrįžo į seserįs ir sušuko:
— O Tirza, Tirza! kas bus su mumis?!
Nabagė nežinojo, kas atsitiko; nors girdėjo šukavimus 

kovojančių, nors matė kovą, bet nežinojo jos priežasties, ir 
nežinojo, kad gręstų kokis-nors pavojus jo numylėtiems.

— Kas atsitiko ? Ką tas viskas reiškia ? — klausė nu- < 
sigandusi.

— Užmušiau aptvaru Rymo vietininką.
Tirza nublanko. Apkabino brolį ir žiurėjo jam į akis 

negalėdama ištarti nei žodžio. Jisai pradrįso.
— Nepadariau to tyčiomis, Tirza — tarė — atsitiko 

tai išnetyčių.
— Kaip manai, ką darys su mumis ? — paklausė.
Dirstelėjo į pilną trukšmo gatvę ir akyse stojo nuož 

mus Gratus’o veidas. Jaigu dar gyvas, kur bus galas jo at
keršijimo? Jaigu negyvas, kokis legijonų pasiutimas? Dirste
lėjo vėl žemyn ir pamatė, kaip sargyba gelbėjo vadui užsėsti 
ant arklio.

— Gyvas, Tirza, gyvas! Tebūna pagarbintas mųsų tė
vų Dievas!

Šiek-tiek aprimęs tarė Tirzai: ' A
— Nesibijokie; išaiškįsiu, kaip tas atsitiko, primįsro 

tėvo užsitarnavimus, atleis mums. ♦
Norėjo eiti į vasarnamį, bet tuomtarpu išgirdo bildesį 

ir traškėjimą laužomų vartų. Ant kiemo buvo girdėti moteių 
ir vaikų kliksmas; paskui išgirdo artinančiuosius žingsnius, 
keiksmus ir maldavimus Tuojaus kareiviai užėmė rumus, o 
Juda prijautė, jog tai jo ieško. Persigandus Tirza pagriebė 
brolio ranką, klausdama:

— Juda, ką tas viskas reiškia?
Jisai žinojo, ką tas reiškia — žudyta tarnai — o jo 

motina!... Kas žin, ar vienas iš tų šauksmų nebuvo josios 
balsu! Baisybė!... Vienok pasidrąsino ir tarė:

— Tirza, pasilikie čia ir laukie manęs, eisiu pažiūrėti, 
kas ten darosi.

Bet drebantis iš baimės jo balsas negalėjo suraminti 
merginos, kuri dar labiau glaudėsi prie jo.

Pagalios aiškiai išgirdo motinos balsą. Apkabino sese
rį ir tarė:

— Eiva, skubinkiva!

dejas, T. A. Edison, uoliai 
darbuojasi aplink naują išra
dimą, kuris padarysiąs perver- 
smes teatruose, kuriuose rodo
ma krutanti paveikslai. Jisai 
būtent apgalvojęs prietaisą, 
su kurio pagalba rodomi ki
nematografe asmenįs galėsią 
kalbėti, taip kad tuokart in- 
spūdis busiąs nepaprastas. 
Tuo aparatu mėginimai buvę 
pasekmingi.

. Unistų siuvėjų konvencija.

Detroit, Mich. Pereitoj 
savaitėj čionai atsibuvo siuvė
jų organizacijos konvencija, 
kurioje dalyvavo keli šimtai 
delegatų iš Jungtinių Valsty
bių ir Kanados. Gana maišiai 
perkratyta organizacijos rei
kalai ir ramiai sau išsiskirsty
ta.

Rūmai pilni buvo kareivių; vieni plBŠ6, 
kiti su nuogais kalavijais landžiojo...

Persiskyrusios—našlės.

San Francisco, Cal. Tei
sėjas Graham tomis dienomis 
nusprendęs, kad kiekviena 
persiskyrusi su vyru moteris 
turi but laikoma per našlę ir 
net tuokart, kuomet susitai
kius su savo pirmutiniu vyru 
vėl su juo susituokia. Tai pir
masis tos rųšies nusprendimas 
Ameri ko je.

Rūmai buvo pilni kareivių; vieni plėšė, kiti su nuo
gais kalavijais landžiojo po kambarius žudydami ir žeizdami 
tarnus. Čia ir ten klupodamos moterįs meldė susimylėjimo. 
Viename kambaryje moteriškė su sudraskytais drabužiais gy
nėsi nuo nuožmaus kareivio. Jos baisus kliksmas pasigirdo 
ant stogo. Prie jos skubinosi Juda, šaukdamas: “motin! mo
tin!” Bet vostik pasiekė ją rankom, kaip liko tuojaus nu
tvertas ir atitrauktas. Tarp baisaus kliksmo išgirdo žodžius:

— Tai jisai!
Balsas buvo jam pažįstamu, dirstelėjo... ir pažino 

Messalą.
— Kaip tai, ar tai šis gali būti žmogžudžiu? — tarė 

vienas kareivių.
— Juk tai dar tik vaikiščias!
— Dievai! — atsakė Messala — Ar tai būtinai reikia 

būti senu, kad ką neapkęsti? Štai turite jį, o drauge su juomi 
motiną ir seserį!... visą šeimyną!

(Toliaus bus)



8 Iš Lietuviškų Dirvų
Norwood, Mass. i

Liūdnos ir nelabai geistinos 
žinutės tegalima pranešti iš 
šio miestelio, kadangi tarp 
mųsų biolių lietuvių nesutiki 
mai verda, kaip geležis puode. 
Pernai metais čionai sutverta 
8ocjalistų kuopa. Nuo to lai
ko nieko geresnio negalima iš 
girsti, kaip tik vieni ginčai ir 
ergeliai. Tam viekam kalti 
mųsų sočijalistai. Jų daugu
mas priguli į tautiškas drau
gijas ir anose kelia savo pa
prastus trukšmus. Jiems ne 
gera tas viskas, kas veikiama 
tautos labui ir nepraktiška, 
kas katalikiška. Žodžiu sa
kant, jie nori visas draugijas 
paversti soči jai istiskomis. Jie 
•usieję į susirinkimus be jokio 
atžvilgio, be sarmatos visa ka
karine šaukia, kaip žydai si
nagogoje, nesiremdami nei 
kiek ant konstitucijos, arba 
ant pačios dr-jos nutarimų. 
Negana to, jie išgirdo, kad 
šionai sutverta nauja pašaipi- 
nė šv. Jurgio K. draugija, 
čia tai jau jiems kaip dagį 
kas po nosimi pakišo. Nema
tė, nei negirdėjo, ką toji drau
gija veikia, tik tiek patyrė, 
kad ji yra katalikiška ir po
draug užsiimdinėja tautos rei
kalais. Šito taigi jiems buvo 
perdaug. Taigi stojo skersai 
kelią ir ėmė šmeižti, kaip ant 
visos dr jos, taip ir ant pavie 
nių sąnarių, kam, girdi, ji ka 
tali kiška ir dar tautiška.

Draugija tuo tarpu į tokius 
“šviesuolius” neatkieipia savo 
domumo. Darbuojasi vibi są
nariai išvien ir jiems tas kuo- 
geriausiai sekasi. Į sąnarius 
beto jokie karštuoliai fanati
kai nepiiimami.

7 d. Rugpiučio čionai pa
rengta prakalbos (Kas anas 
parengė? Ar nauja drja? 
Red.). Kalbėtojais buvo p. 
Norkūnas iš Lawrence, Mass, 
ir dar vienas, kurio pavardė 
man nežinoma. Kalbėtojai 
kalbėjo rimtai, neužgaudami 
nei jokios organizacijos, bet 
kiekvieną pagyrė ir ragino 
lietuvius organizuoties, nuro
dydami jų naudingumą. Taip
gi klausytojus ragino gerbti 
savo tautą ir pagyrė visus 
tuos, kurie tautos labui dar
buojasi. Nemylinčius savo 
tautos pavadino išgamomis. 
Už tokį atvirumą gerb. kalbė
tojui tegul bus ačiū. Taigi 
tuojaus uekurie mųsų vyrukai 
pamatė ir persitikrino, kad 
jie nėia tokiais, kokiais ture 
tų būti ir, regis, tasai savęs 
pamatymas jiems pasidarė la
bai nesmagus. Išėjus k ilbėto 
jams laukan, tuojau juos ap
nyko ir sukėlė trukšmą.

Ne visi sočijalistai panašiai 
elgiasi. Nekurie jų vyrai ge
ri, mylį dorą, su anais tegali 
ma rimčiau ir pasikalbėti. Btt 
jų daugumas, tai tik karščiuo 
jasi, nelyginant, kaip vištos 
pasodytos ant kiaušinių: ot, 
ims ir čia tuojau tau išperės 
socijalizmą! Ne, vyručiai, to
kie dalykai greitai neatsiekia
mi, viskas reikia šaltai ir rim
tai svarstyti, reikia mesti ša
lin tą nuodingą vienpusišku
mą! Reikia proto, reikia tė
vynės meilės!

Žilvitis.

sios išpažinties. Rugpiučio 
pradžioje tėvai vaikiuką su
laikė nuo mokyklos, paliko 
namie, kad butų tėvams ver
tei vystėje pagalba.

Motina neatjauzdama savo 
vaikiuko nelaimės ir savo, 
pasiuntė jį kepyklon duonos 
parneštų vakarienei. Nabaš- 
ninkas vaikiukas, paėmęs sau 
maišelį, nuėjo kepyklon, nu
sipirko du kepaluku duonos

lio. Tuo tarpu netikėtai atbė 
go traukinis ir jį ant vietos 
supiaustė.

J. Kelmelis.

jai prireikė pinigų, atidarė 
stalčių, bet anų jau nei pėd 
šakio. Ieškok dabar vėjo lau
kuose. Mųsų moterėlės su to 
kiais savo pasidėjimais daug 
pinigų prakisa.

East St. Louis, Ill.
Lietuvių parapijos mokyk 

loję mokslas prasidėsiąs pir
momis Rugsėjo dienomis. Dar
bai prie padidinimo bažnyčios 
ant 54 pėdų, ir pridirbimo 
prie senosios klebonijos 58 
pėdų del 3 klesruimių, ir sve
tainės apačioje, eina vėžio 
žingsniu, labai išlėto, bet vis
gi mokykla paskirtu laiku 
bus priruošta. Kontraktorius 
ir darbininkai yra lietuviai. 
Parapijos tvarką paėmė į sa
vo rankas patsai klebonas, 
kun. J. Gadeikis, komiteto 
skundui pas vyskupą nenusi
sekus. Darbininkų labai sun
ku gauti, kad jų daug šiame 
mieste reikalauja, pradėjus 
statyti kelias naujas dirbtu
ves. Viena dirbtuvė, sakoma, 
lėšuosanti milijonas dolerių. 
Ateitis šio miesto, rodos, labai 
graži del lietuvių. Merginų 
vis jaunų pribuna tai iš Lietu
vos, tai iš kitų miestų. Vestu
vės po vestuvių slenka.

Pliihidelphia. Pa.
Į vietinį uostą garlaiviu 

“Hannover” atkeliavo nesenai 
iš Kauno gub. rusas (starovie- 
ras gal), Ivan Siemcevič. A- 
dresą turėjo pas savo pažįsta
mus šiame mieste. Jis atkelia
vęs su savo broliu. Emigraci 
jos valdyba jo brolį tuojau 
išleido, o jį nusprendė grąžin
ti atgal, kadangi jis keliauda 
mas ant laivo susipešęs su ke
liais jūreiviais. Nebūtų tai 
rusas'

Tuo pačiu laivu atkeliavęs 
ir nekoksai L. Smočyla, bet ir 
jis žadama grąžinti, nes vienos 
rankos du pirštai pertrumpi.

Turtingos
amerikoues.

Byesville, O.
Čionai Rugpiučio 8 d. nak

čia užpuolė ant vietinės krasos 
piktadariai ir išplėšė netik pi
nigus, bet ir krasos ženklelius. 
Sakoma, jeibių padaryta ant 
kelių tūkstančių dolerių, o 
piktadariai, kaip paprastai, 
pasislėpė sau, niekur jų nesu
randama.

Su darbais pas mus gerai, 
diibama kasdie pilnas laikas.

lis, visi sutikime gyvena, ka
dangi čionai nėra smuklių.

Youngstown, 0.
Užmanius kun. V. Vilku- 

taičiui sušaukta naujai tveria
mos parapijos susirinkimas.

Newark, N.J.
Rugpiučio 5 d. čionai grei

tasis traukinis ant vietos už
mušė Antano Vilkelio sūnų 
10 metų senumo. Vaikiukas 
buvo augalotas ir gražiai iš
auklėtas. Ištisą Liepos mėn. 
lankė parapijos mokyklą. 
Mokinosi katekizmo ir kitų 
katalikiškų priderysčių, norė
damas prisiruošti prie pirmo-

Amerikos milijarderių ir 
milijonierių eilėse moterįs turi 
įžymias vietas. Yra moterų, 
kurios paveldėjo didelius tur
tus, paliktus joms tėvais ar 
tai vyrais. Tos ponios tan
kiausiai nei nežino, iš kur ir 
kaip joms tie turtai verčiasi. 
Bet randasi Amerike ir tokių 
moterų, kurios savo turtus pa
čios valdo ir užsiimdinė a vi 
šokiais reikalais. Pačios savo 
turtus didina, pigiai pragy- 
vendamos ir besigailėdamos 
sau nusipirkti reikalingiausių 
daiktų. Ir kas tai do tikslai 
rinkti taip turtus?

Štai nekurios turtingos a- 
merikonės.

Tarp anų pirmą vietą užima 
mirusio gelžkelių “karaliaus” 
Harrimano pati, Mary W. 
Harriman, kurios asmeniškas 
turtas apskaityta §75.000.000.

Apart milžiniško ilgumo 
gelžkelių, ponia Harriman 
kontroliuoja taippat Night 
and Day Bank of New York 
City, ir tame buste turi savo 
biurą.

Ponia Harriman kadangi 
pati užsiimdinėja savo turtų 
reikalais, su vienu savo pagel- 
bininku. Tūkstančiams dar 
bininkų ji suteikia pragyve
nimą.

Dr. G. M. Glaser

. A
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Sziuomi apreiazkiu pagodoįgi vieno- 
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 82-rosgnt.

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CfllCflOOJE

L. AZUKO
3301 Auburn Ays., kerte 33čios gatvės

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gerymų, kaip szalto aluczio, gardžios arielkelei 
ir kvepenczių cigarų.

vi

DR. F. B0Z1NCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno K rajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Pboue Monroe 301 

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

Tel. 4828 Irwin? Park 
prieez 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

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

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

PETRAS SZLAK1S
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCH ESTERYJE

JOS RICKIO

būrelis ir sumetė naujos lietu
viškos parapijos naudai arti 
500 dol. Pats kun. Vilkutaitis 
tam tikslui paaukojo 50 dol. 
Ačiū už aukas broliams lietu
viams ir seserims. Dievas 
duos, neieikės su dvasiškais 
reikalais trankyties pas sve
timtaučius, nes trumpu laiku 
turėsime savo bažnyčią.

So. Omaha, Nebr.
Su darbais pas mus gerai, 

pribuvusiems iš kitur darbas 
gauti lengva. Lietuvių čionai 
nedaug gyvena. Parapijos rei
kalai vedama puikiai ir lietu
viai bažnyčią noriai lanko.

F. Versocky.

Stevens Point, Wis.
Mikas Kulas (?), vietinės 

poperinės dirbtuvės darbinin
kas, Rugpiučio 10 d. paėmė 
už savo mėnesio darbą 50 dol., 
ar tai gal kiek ir daugiau ir 
parėjęs namo atidavė savo 
žmonai. Kulasienė iš tų pini
gų išleido kokiems tai narni 
niems reikalams tik kelis do
lerius, o likusius iukišo siuva
mos mašinos stalčium Andai

Paskui Harriman seka po 
nia Hetty Howland Green,ku
rios turtai siekia §55.000 000. 
Kasinėtai ji tik vienų nuošim
čių iš savo kapitalo aplaiko 
§2.200.000.

Ponia Green turi 76 metus; 
jos turtas paeina nuo tėvo Ed 
vardo Mott Robinson iš New 
Bedford, Mass., kuris 1865 
metais numiręs, palikdamas 
jai §9.000.000. Teta jai pali
ko §4.000 000

Energiška moteriškė iš tų 
paliktų pinigų sukiovė dide
lius turtus. Ji gyvena mieste 
Hoboken, N. J. mažame bute- 
lyj. Savo apsiejimams ji labai 
mažai pinigų išleidžia, taip 
kai n paprasto darbininko pa-

pašvenčia filantropijai, dau
giausiai vaikų prieglaudoms.

Ponia T. Angela Scully 
turtinga §12.000,000.

Moterų, turinčių nuo vieno 
milijono dolerių lig dešimties, 
yra daugybė, kurias sunku ir 
išskaityti.

Nors tais milžiniškais kapi
talais Amerika tegali pasi-

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
1832 S Halsted St., Chicago, III.

Telephone Canal 37

Užlaiko puikų alų, elių ir porterį-, pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu
vęs keleivis visados gauna nakvynę .ir 
visą patarnavimą.
781 Clifford - kertė Henry 8t.

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geriausią 
degtinę, o 
cigarai vai
rine, tai

i i»*t isz pat 
Kauno.

J. ARTISZAUSKAS, 
8253 S. Kalstei! St. Chicago.

Toliau seka milijonierė 
Russell Sage, našlė po gar
siam tos pačios pavardės fi- 
nansistui. Ponia Sage savo 
turtus dalija vargšams ir mok
sliškoms instaigoms.

Milijonierė Penfield turi 
turto vertės §60 000.000. Šita 
milijonierė yra mylėtoja mu
zikos ir dailos. Tam tikslui ir 
pinigų daug išleidžia.

Meigina Alena Gould turi 
turtų vertės §25.000.000. Ji 
turi 42 metu ir savo turtus

Ispanijos karalius Alfonsas 
andai sugrįžo iš Anglijos ir su 
savo kabinetu apkalbėjo ne
sutikimus su Vatikanu. Pre
mjeras perskaitęs ilgą Ispani
jos agento prie Vatikano no
tą, kurioje išdėstyta Vatikam 
nusiskundimai ant dabartinės 
Ispanijos valdžios. Paskiau 
nutarta nenusileisti Vatikanui.

Vokietijoj mėsos kaina taip 
aukštai pakilus, kad nekuriu 
provincijų miestuose liaudis 
daro susirinkimus ir reikalau
ja pas valdžią, kad mėsos įve
žimui visos sienos butų atvi
ros. Vokietijoj jau senai mė
sos trūksta, tatai ir nestebėti
na, kad tam tikslui skerdžia
ma arkliai ir šunes.

Ridiką.
Telephone Yards 2716.

URA VISI PAS 

Juozu pa

KUR VAŽIUOJI POVILAI

l’\*WM MUKUS

Turiu didelę aalędOl 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct. kertė 88

Szaltas
ulus
skani a-
rlelkair
kvepen

ru i
ti cipa

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Ave. Chicago

Lietuviškus SnUnnas
PETRO JAUKSZCZIO

Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tine rupine o ci
garai tai net isz 
paczios tnrkijoE 
kaip rukai taf 
net durnai kve

pia
215S W. 23 rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019i

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

A' >
S
i i

i

Examlnavoju Abstrlctus, ir at
lieku kitus visus reikalus No 
tarluBZO pigiai ir atsakanczial. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvį o ne pas «ve- 
timtautĮ.

1.1ZACHAREW1C2, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

JB

91 ?-33rd St.
T1.X. MM.

BURNSD OFF 
TTM8ER LAND fighting a 

FOREST FIRS

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

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

CHICAGO, ILL.

Šiaurvakarinėse valstybėse ištisi miestai miškų gaisrais sunaikinti. Keturiose valstybėse milžiniški 
miškų gaisrai padarę dideliausius nuostolius. Išdegus teritorija užima daugiau vietos, nei šios valstybės 
suėmus krūvon: Vermont, New Hampshire, Rhode Island ir New Jersey. Sudegę taippat keli šimtai 
žmonių. O tas visas miškas buvęs valdiškas. Nekuriose vietose dar ir dabar gesinama.

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę Ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

WM. MUKUS,
722 W. 120th St. West Pullman,:I11.

Tel. West Pullman 104

Jonas Brazauskis
- UŽLAIKO-

PIRMOS KLIASOS SALIUNA
Szaltas A lūs, Gardis Arlelk
KvepiantitLivanos Cigarai

8200 So. Kalstei! St. Chicago Ill.
Kampas 32-ro Str.

Telephone Yards 2J750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T- RADAV1CZE
Linksminkis brolan pas mane atcjęa 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rūgino 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 — 83rd. Chicago, Ill.

Phone 1044 

Lietuviškas S ai i linas 
NORTH CHICAGOJ.

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

atsilankys bns užganCdlntas.
JOS DACKEYICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausia Liker Sklodas.

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

905S tarai At. kampas 91 jai.
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausių H^v^nos Dnraesti

WHITE KOŠE CLUB 
SABOTSKIS Ir LUTI; KIS

4614 So. Wood St Chicag IIL



SavaitimsKalendonus
Rugsėjis 1910 m.

1 k. Idijaus opato
2 p. Stepono karai.
3 s. Joakimo tėvo P. M.
4 N. Rozalijos panos
5 p. Urbono pop.
6 u. Zakarijošiaus pran.
7 s. Reginos pan.

iMumuuj
So. Bostone, Mass, rugpiu

čio 10 d. atsibuvęs Lietuvių 
Blaivininkų Sąjungos antrasis 
seimas. Atstovų butą 15 kos 
iš Waterbury, Conn., So. Bos
ton ir Lawrence. Seime nieko 
tokio svarbaus nenutarta, tik 
nuspręsta, kad blaivininkai 
nelankytų smuklių, “Žvaigž
dė” palikta organu ir sąna
riams insakyta tą laikraštį 
platinti, be to, kun. Saurusai- 
tis ir kun. Milukas užgirta pa
garbos sąnariais. Vyriausybė 
palikus toji pati. Sekantis 
seimas atsibusiąs kitais metais 
m. Philadelphia. Sąjunga pa
ti savaimi gera ir lietuviams 
kaipo tokia reikalinga, jei ji 
butų buvus sutverta be tam 
tikrojo tikslo. Juk kuomet 
“Žvaigždė” neteko S.L.R.K. 
A., jos agentai ėmė oiganizuo- 
ti dabartinę Sąjungą. “Žvaigž
dei” vėl bus gera pramoga, 
jei tik atsiras didesnis blaivi
ninkų skaitlius. Tegul sau 
darbuojasi sveika, nėra ko 
mums pavydėti.

* * *
“Amerikos Žinios” praneša, 

kad Chicagoj andai sutverta 
Lietuvių Laisvamanių Susivie
nijimo kuopa. Kuopa sutver
ta ant Town of Lake, Davis 
Square parke, kur butą susi
rinkimo. Sakoma antsyk pri
sirašyta 20 sąnarių ir nutarta 
organu imti “Laisvą Mintį”. 
Viskas gražu, bet kam slepia
ma tos naujos kuopos vyriau
sybės ir visų sąnarių pavardės. 
Tegul lietuviai nors kartą tuos 
laisvamanius pažįsta, nes tas 
lietuviams katalikams reika
linga, juo labiau, kuomet pri-
sieina išvien vieniems ir ki-
tiems atlikinėti bent kokius
kulturiškus reikalus, 
slėpties ?

Kam

»* *
Kas link Scrantono lietuvių 

bažnyčios, tai šiandie reikia 
Salemono išminties, kad su
pratus teismo nusprendimą, 
kam dabar toji bažnyčia pri
klauso. Visi lietuviški laik
raščiai tvirtina, kad bažnyčia 
esą jau lietuvių savastimi, o 
“Draugas” netik tai užgina, 
bet dar tarp kitko štai ką ra
šo iš Scrantono koresponden
cijoje:

“10 d. rugpiučio tapo su
šauktas vietinio klebono kun. 
J. Kuro parapijos mitingas į 
Auditorium salę. Nepaisant 
j biaurų orą, susirinko 920 pa
rapijiečių. Bažnytinio turto 
globėju tapo aprinktas vienu 

- balsu vyskupas M. J. Hoban.
Jonui Aponui tapo užginta 
vadinti save šv. Juozapo pa
rapijos prezidentu...”

Toliaus iš “Draugo” pati
riame, kad Aponui ieškant tai 
bažnyčiai kunigo, į tenai nu
kakęs kun. J. Klenauskas iš 
Kenosha, Wis. ir pasisiūlęs į 
klebonus, net apsilankęs pas 
vyskupą Hoban, bet pasta 
rasis jam liepęs nešinties. 
Bet “Lietuvos” 34 num. 
kas kitas rašoma. Tenai be
ne nebus teisingiausias pra
nešimas. Ten pasakyta, kad 
kun. Klenauskas išteisybės 
turės likties klebonu ir jį vy
skupas priimsiąs, kadangi da
bartinis kun. J. Kuras visais 
parapijonais neapkenčiamas.

Aišku tat, kad “Draugas” 

savo tuščiais raštais perdaug 
visuomenę klaidina.

. * * *
“Darb. Viltyj” (No. 34) 

skaitome nesmagius dalykus. 
Čia apeina S. L. A. New Ha
ven, Conn. 14 d. rugpiučio at
sibuvęs suvažiavimas S. L. A. 
Connecticut’© valstybės kuopų 
atstovų. Atstovų susirinkta 
45. Tame suvažiavime štai 
kas nutaita:

“Nepriimt naujos konstitu
cijos tų paragrafų, kurie už
deda kur kas aukštesnę mo
kestį, negu dabar yra mokama 
už tą pačią posmertinę 8150. 
Taip-gi nutarta, kad nereika 
lingi yra daktarai nei advoka
tai SLA., ir kad Centro Val
dyba neturėtų teisės uždėti ne
paprastus mokesčius ant na
rių. Žodžiu, suvažiavimas iš 
visos Connecticut’o valstijos 
kuopų pasiremdamos ant 24- 
to seimo nutarimų senosios 
konstitucijos su pataisymu 
vieno paragrafo, kuris yra 
priešingas Suvienytų Valstijų 
teisėms, nes skyrius III para
grafas 9 sako: užsimokėjęs 
neužvilktinai visus mokesčius, 
gaus šimtą penkiasdešimts do
lerių posmertinės arba ir dau
giau... Todėl nutarta reika
laut Centro Valdybos, idant 
naują konstituciją leistų vi
siems SLA. nariams nubalsuo
ti arba laukti 26 to seimo ne- 
spaudinant da naujos konsti
tucijos. Tam dalykui išnešta 
rezoliucija, kurią suvažiavi 
mas priėmė delnų plojimu, ir 
visi delegatai pasirašė po re
zoliucija, nutardami pasiųsti 
ją Centro Valdybai, idant pa 
talpintų į organą. Nepadarius 
to, nutarta kreiptis į pašali
nius laikraščius. Tame dalyke 
darbuoties suvažiavimas iš
rinko ir pilnai įgaliojo komi
siją iš 5 draugų. Į komisiją į- 
ėjo: S. Bakanauskas, J. S. 
Pruselaitis, J. T. Kazlauckas, 
M. J. Vokietaitis ir J. Šuns 
kis”.

Dabar to suvažiavimo inici- 
jatorius centro valdyba per 
savo organą “Tėvynę” spen- 
duoja. Antai suspenduota 
New Haven, Conn. 142 kuo
pos trįs sąnariai: J. T. Kaz
lauskas, M. J. Vokietaitis ir 
P. Karalius. Be to valdyba 
persergsti ir visus kitus Susiv. 
sąnarius prieš įstatymų lau
žymą, nes bu ią visi be jokio 
atsižiūrėjimo suspenduoti. Už 
visos kuopos “griekus” turi 
atsakyti vienatos. 142 kuopa 
sušaukė suvažiavimą, o spen- 
duojama tik trįs tos kuopos 
sąnariai!

** *
Benadų Antanas suskaitęs 

lietuviškas parapijas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 
Jisai antai per “Žvaigždę” 
praneša, kad Jungtinėse Val
stybėse suorganizuotų parapi
jų esą 71, o kelios dar organi
zuojamos. Dėkui B. Antanui 
ir už tai, bet ar jis nemalonė- 
tų paduoti ir smulkmenų, 
kiek tų visų parapijų turtas 
išneša, ty. kiek parapijos savo 
bažnyčioms ir kitkam išlei- 
džiusios pinigų ir kiek esama 
dar skolų, užtrauktų ant pa
rapijų. Tas lietuviams butų 
žingeidu žinoti, o ir pati tokia 
surinkta medžiaga turėtų šiais 
laikais didelę vertę.

*
* *

“Liet. Ūkininkas” praneša, 
kad Marijampolėje (Suvalkų 
gub.) šiame rugsėjyj rengiama 
Marijampolės Ūkio Paroda. 
Tai busianti pirmoji lietuvių 
ūkininkų tos rųšies paroda. 
Parodoje dalyvausią tik suval
kiečiai ūkininkai. Skyrių bu
sią astuoni: arkliai, raguoti 
galvijai, smulkus naminiai-gy- 

vuliai, žemdirbystės vaisiai, 
racijonališkas ūkininkavimas, 
pieno ūkis, namų pramonė ir 
ūkio inrankiai ir mašinos. 
Dvarininkai parodon nebusią 
priimti. Parodos surengimui 
reikalaujama nemažiau 3.000 
rublių, tam tikslui taigi ren
kama paskolos ir aukos.

Lietuvių Mokslo 
Draugijos susi

rinkimas.
Liepos 12, 13, 14, 15 ir 16 

d. buvo Vilniuje metinis vi
suotinas Lietuvių Mokslo 
Draugijos narių susirinkimas, 
kurs neapsiėjo ir be nepapras
tų atsitikimų. Mat, rusų laik
raščiai tą susirinkimą pavadi
no “lietuvių suvažiavimu”. 
Liepos 14 d. gubernatorius su
sirinkimo posėdžius buvo už
daręs, bet paskiau vėl leido 
atidaryti, tečiaus tik su ta są
lyga, kad susirinkimo posė
džiai butų uždaryti, t. y. kad 
nedalyvautų juose svečiai (ne 
nariai) ir korespondentai.

Įdomiausia ginčų dalis bu
vo apie L. Mokslo ir 
Dailės draugijų 
namų sumanymą.
Kun. J. Tumas, kaipo prane
šėjas, karštai prirodinėjo to 
sumanymo reikalingumą ir 
naudingumą. Jis sakė, kad su 
20 — 30 tūkstančių rublių, 
kaip pirmiau buvo manyta, 
neapsieisime. Mums reikia ne 
nupirkimui tokių senų namų, 
nes tokių namų taisymas gali 
brangiau atsieiti, negu patįs 
namai. Reikės statyti namai, 
kur sutilptų netik L. Mokslo 
ir Dailės draugijų muzejai, 
bet ir kitos mųsų kultūros ir 
apšvietimo įstaigos. Tokie na
mai mums būtinai reikalingi 
ir be jų mes apsieisime. Visos 
atgijančios tautos (čekai, rusi 
nai, latviai ir kiti) beveik pir 
miausia rūpinasi panašius na
mus įsitaisyti.

Tokie namai atsieitų apie 
100 tūkstančių rublių, ir 
mums išrodo, jog tai baisi su
ma. Bet kuomet aš — sako 
k. J. T. — pasakojau apie tai 
Galicijos rusiname, tai jie sta
čiai ėmė juoktis. “Jus, lietu
viai, valdydami netik dešim
tis, bet kaikurie net šimtus 
margų žemės kad neįstengtu- 
met sudėt 100 rublių taip rei
kalingiems namams, tai butų 
tikra gėda”, sako rusinai. Ru
sinai valdo tik po keletą mar
gų (rusinąs, turintis apie 27 
margus 'žemės, skaitosi jau ko
kiuo tai dvarininku), o jau tu
ri keletą namų ir įstaigų, ku
rių kiekviena* vertas 100 — 
200 tukst. rublių. Ir dabar 
rusinai taiso Lvove teatrą, kur 
tik už piečių tam namui už
mokėjo 200 tukst. koronų 
(apie 80 tukst. rublių), o pat
sai namas atsieisiąs apie 3 
kartus tiek. Ir rusinai persi
tikrinę, jog į tris metus tiek 
pinigų surinksią.

Kokiuo budu rusinai suren
ka tokias pinigų sumas? Pas 
rusinus, kaip ir pas mus, nėra 
žmonių, kurie aukotų tautos 
reikalams tūkstančiais ar šim
tais tūkstančių, kaip pas len
kus, Jų didžiausios aukos — 
tai šimtai. Bet didžiausias pi
nigų sumas rusinai surenka iš 
taip vadinamų “tautiškų cen
tų”. Kiekvienas ru
sinąs tautos r e i k a 
lame duoda kas me
tai mažiausia po 
centą. Renka centus nuo 
žmonių kiekvienas apšviestos- 
nis žmogus (kunigas, mokyto
jas, daktaras, i_et vaitai arba 
staršinos), kurie visą salį turi 
pasidalinę ir kiekvienas iš sa
vo apylinkės (kokių 2—3 
kaimų) būtinai turi tuos cen 
tus surinsti. Kun. J. T. ir lie- 

tuviams pataria nuo rusinu 
pavyzdį imti.

Paskui kun. J. T. smarkiai 
sukirto seiniškių ir kauniškių 
kunigų ir jų laikraščių L. 
Mokslo ir Dailės draugijų na
mų sumanymui neprielanku
mą. Svarbiausios priežastįs to 
kunigų neprielankumo — anot 
J. T. — tai “tuščia baimė” ir 
“katės patrijotizmas”. Tie ku
nigai mano, kad kuomet rei
kės tautai sudėti 100 tūkstan
čių rublių šiems namams, tai 
bus iščiulpti jau visi “tautos 
syvai” ir kitiems reikalams 
neliks (kauniečiai, mat, irgi 
maną statyti savo namus “Sau
lės” kursams). Baimė gi, kad 
namus pastačius užviešpataus 
kokia nors partija ir “išmes 
kryžių”, — tai visai be pama
to, nes partyviško mokslo ne
gali būti. Kauniečių gi kuni 
gų “katės patrijotizmas” apsi
reiškia tame, kad jie vis dar 
negali atsikratyti nuo svajo
nės, jog Lietuvos “sostapiliu” 
turėtų būti Kaunas, o ne Vil
nius. Dėlto jie į vilniečių su
manymus taip siaurai ir žiuri.

Kun. Tumo žodžiais pasiju
to užgautas kaunietis kun. 
Turauskis, kuris kauniečių 
vardu karštai ir viešai protes
tavo prieš kun. Tumo žodžius. 
Sakė, jog jie nėra “tokiais at
skalūnais”, kaip kun. Tumas 
ar vilniečiai mano, kad jie 
pirmai tik per nesusipratimą 
dalyko nepritarė tam sumany
mui, bet dabar pritaria ir tt.

Rupinties tiems namams au
kų linkimu ir kit. dalykais 
pavesta draugijos komitetui.

Prietarai medicinoje.
Nuo senų-seniausiųjų gady

nių galima patėmyti atsitiki
mus įvairių prietarų, sujištų 
su medicina. . .

Abelnai imant, liaudis visa
dos prie medicinos ir daktarų 
atsinešdavo su didžiu neužsi- 
tikėjimu, antmesdami jiems 
nekurias viršprigimtas spėkas, 
kurių kaip ugnies bijojosi.

Šiandie yra jau geriau, bet 
ir tai dar nevisiškai. Pakanka 
priminti šių dienų visokius 
šeptunus ir švepeldas, kurių 
pilni mųsų tamsieji kaimai 
Lietuvoje.

Senuose metašimčiuose net 
patįs daktarai buvo palankus 
prietarams.

Pav. būdas kraujo bėgimo 
sulaikymui buvo labai keistai 
fabrikuojamas. Ir taip maišy
ta podraug avinėlio sukepąs 
kraujas su žmogaus krauju, 
rupūžės pelenai, apsvilinti 
šiek tiek zuikio plaukai, brie
džio ragai, žmogaus kaulai ir 
kitokie keisti sudėtiniai.

300 metų pirmiau daktarai 
dar tikėjo, kad ant žmogaus 
pasikorėlio kaušo auga sama
nėlės, kurios buvę labai geru 
vaistu nekuriose žmonių ligo
se.

Sudėtinių pataisymo būdas 
įvairiems vaistams taippat bu
vo indomus.

Ir taip pav, rupūžės turėjo 
but gaudomos Liepos mėn., 
kitaip jos buvę negelbstančios 
ir nenaudingos.

Apžiūrint žaizdą didelę ro
lę lošė toji aplinkybė, kokiuo 
daiktu buvo padaryta žaizda.

Pav. žaizdos buvo užlieja- 
mvs balsamu, sumaišytu su 
taukais ir tasai balsamas pjau
styta kalaviju ar kitokiuo gin
klu, kokiuo žaizda buvo pa
daryta. Tokių vaistų spėka 
buvo laikoma šėtoniškąją, ta
tai žaizdą tepti tegalėdavo 
tiktai nusidėjėlis žmogus, ka
dangi iš dievotų rankų tie vai
stai buvę visai nenaudingi.

Kitas stebuklingas būdas 
buvęs — simpatiškieji milte
liai.
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Mieste Montreal (Kanada) rugpiučio 6 dieną prasidės Eucharistiškas kongresas, kurian suvažiuoja 
iš viso pasaulio daug arcivyskupų, /vyskupų ir šeipjau kunigij su svietiškaisiais žmonėmis. 1908m. toksai 
kongresas atsibuvo Londone, kur buvo uždrausta gatvėmis nešti su procesija Švenč. Sakramentas. Kon
gresas pasibaigsiąs rugpiučio 11 dieną. Baltimorės kardinolas Gibbons tą dieną pasakysiąs pamokslą šv. 
Jokūbo (St. James) katedroje, paskui busią pamaldos, pagaliau procesija gatvėmis. Šeip dienomis bus 
dvasiškos kalbos.

Tie vaistai buvo pataisomi 
iš kalkių miltelių, sumaišytų 
su vitrioliejum. Ir tie vaistai 
buvo daromi tam tikrose me- 

davę be pasekmių.
Tie milteliai duota sužei

stiems, o apart to daktaras pa
siimdavo žmogaus kraujo, ku
rį sumaišydavo su milteliais 
ir nešiodavo krepšiukyj keli
nių kišeniuje, kas turėjo daug 
pagelbėti žaizdos pagijimui.

Pas senuosius daktarus di
delę rolę lošdavo visokie amu
letai.

Plačiai naudotasi ligose tau- 

barsukų ir tt.
Šiandie virtus kitokia ga

dynė. Mokslas tamsybę iš
sklaidė. Prietarų patįs dakta
rai neprisilaiko. O gal jie ne
užilgo ir iš liaudies tarpo iš
nyks.

Šviesių valstiečių 
kraštas.

Danija, nedidelė valstija 
Europos žiemiuose, paskutiniu 
laiku savo gyventojų turtin
gumu, jų gera ūke atkreipė į 
save visų akis. Iš visų kraštų 
važiuoja ūkininkai pasižiūrė
tų, kaip danai ūkininkauja.

Važinėdamas po Daniją ne
pamatysi didelių sodžių. Kur 
nekur tiktai užtiksi krūvoje 
sodybas trijų, keturių ūkinin
kų, kurių laukai susieina. 
Šiaip jau visur viensėdijos, 
sujungtos su kits kita gerai į- 
taisytais vieškeliais, medžiais 
apsodintais, ir telefonais. Prie 
kiekvienos grįČios sodnelis, 
lygiai apkarpyta, gyva iš ža
lių medelių tvora ir darželis, 
įtaisytas ant skiepo viršaus. 
Visur ženklu ūkininkų turtin
gumas. O juk nesenai dar Da
nijos nemaža dalis buvo tuš
čias smiltynas, ir vėjo nešama 
smiltimi užpustydavo ir gerus 
dirbamus laukus.

Smulkiems Danijos ūkinin
kams valstiečiams turtą ir ge
rovę suteikė draugijos, ku- 
riuosna susispietę Danijos 

valstiečiai mokėjo vienas ki
tam pasidėti. Kuogeriausiai 
klojasi gyvulių auginamoms 
ir sviesto dirbamoms draugi 
joms. Pirmosios pagamino 
Danijos ūkininkams geriausią 
jų kraštui karvių veislę. Da
nijos karvė duoda per metus 
350 viedrų pieno, taigi 4 sy
kius daugiaus, negu Lietuvos. 
Ne mažesnę naudą atneša da
nams draugijos sviestui dirbti. 
Per paskutinius 25 metus Da
nijoje įsteigta smulkiųjų ūki
ninkų 1100 tokių draugijų, 
kurios perdirba į sviestą 5| 
milijono svarų pieno, gauna
mo iš 863 tūkstančių karvių. 
Sviestą dirbančios draugijos 
spiečiasi į vieną bendrą sąjun
gą, kad visoms drauge ga 
minti vienodą sviestą ir leng
vinus jį parduoti. Danai turi 
100 tam tikrų draugijų kiau
lėms auginti, gerai jų veislei 
įsitaisyti. Tos draugijos už
laiko tam tikrus to dalyko 
žinovus, duodančius ūkinin
kams savo patarimus. 1908 
metais pristatyta skerdimui 
pusantro milijono kiaulių. 
Danija, tai draugijų kraštas. 
Be viršui paminėtųjų draugi
jų Danijos ūkininkai turi dar 
visokias kitas draugijas: že
mei pataisyti, paskolai suteik
ti vartotojų draugijas ir kitas 
Kiekvienas Danijos ūkininkas 
lengvai gali turėti patarimą 
keliaujančio mokyto ūkės ži
novo, kurs netiktai duoda pa
tarimus, bet ir ant vietos ap
žiūri, kaip jo patarimai pildo
ma. Kiekviename sodžiuje y- 
ra pačta, kuri pristato ūkinin
kams laikraščius, knygas, pa
dauginančias mokykloje įgy
tas žinias.

Taip aprašo danų ūkinin
kavimą tyrinėtojas Karatigi- 
nas. Kada mųsų pradedamos 
steigti draugijos susilauks pa
našių pasekmių.

ma-

TIK NUMIRK.
Senyvas vyras: — Ar 

nęs gailėsies man mirus?

Jauna pati: — Rasi gailė
siuos, tik mirk.

Kadaisia buvo vienas tur- i
tingas ponas, kuris liepė svie
te surasti sau tokį giesminio- J
ką, kuris jam pagiedotų dai^ |
be galo. ]

— Kas padainuos dainą be 
galo, tasai gaus šimtt rublių 
— tarė tasai ponas. — O kat
ras pradės ir pabaigs, tasai 
gaus šimtą kančių. !

Pakaktinai buvo godų žmo
nių, taigi atsirado ir visokių 
giesmininkų. Vienas dainavo 
apie karžygį, kitas apie karą, 
tasai apie našlaitėlį, o dar kiti 
apie mirtį, piktą pamotę, didi
kus karalius, bet jų nei vienas 
šimto rublių negavo, kadangi 
kiekviena daina, nors ir il
giausia, turėdavo pasibaigti.

Jau daugybė giesmininkų 
nubausta, o turtingas ponas 
vis dar siuntinėja į visas pu
ses pasiuntinius ir liepia ieš
koti atsakančio dainininko.

Pagaliau pas poną ateina 
bėdinas žydelis ir sako:

— Aš pagiedosiu dainą be

— O kaip pabaigsi, tai 
gausi šimtą kančių.

— Nepabaigsiu ir ponas 
man duosi šimtą rublių.

— Na, tai pradėk!
Atsisėdo žydelis ir gieda: 

Žiema nueis vasara ateis...
Vasara ateis žiema nueis...
Žiema nueis vasara ateis...
Vasara ateis žiema nueis...
Taip žydelis sau dainuoja 

ir dainuoja, kad pagaliau po
nas jam pertraukia:

— Išteisybės toji dainelė y- 
ra be galo!

Ir žydelis gavo šimtą rub-

RŪPESTINGAS VYRAS.
Antanas: — Kasdie taip 

mušate, kūmai, savo bobą, 
kad šiandie, kaipo nedėlioję, 
duotumėt jau jai ramybę.

Motiejus: — Ji š andie du
syk tiek, kaip visados, turi 
gauti kailin, nes rytoj austant 
išvažiuoju turgum
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KATALIKAS
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Doroševič.

Šiaurės duktė. |
Gražią geltonplaukę Eleną, 

šiaurės dukterį, atvežė numy
lėtasis pietinio Krymo pakra 
štin ten, kur juros meiliai 
glaudžiasi prie žemės, kur 
viešpatauja rožių kvapas, kur 
žydi lelijos.

Savo sopančia, suvargusia 
krutinę Elena skubiai gėrė tą 
slenkant| nuo kalnų orą ir 
puolančią iš dangaus šilumą.

Buvo pavasaris.
Girios medžių šakose čiul

bėjo lakštingalos, alyvų krū
muose bepaliovos skambėjo 
įvairus gyvūnų balsai, ore bu
vo trošku nuo kvepėjimo pra
žydusių rožių, o žvaigždės 
spindėjo tamsiose padangėse, 
kaip dideli deimantai ant juo
do aksomo ir, rodėsi, buvo la
bai, labai arti žemės.

Kuomet rausva aušrinė auk
sino dangų, jūres ir kalnus, 
išrodė, tartum visoje gamtoje 
prasideda linksmiausia, iškil
mingiausia šventė. Kalnų klo
niai nuo žydinčių medžių išro 
dė baltais ir ant tojo baltojo 
dirvono tai šen, tai ten žėrėjo, 
kaip išmėtytos rožės, pasken
dę žieduose abrikosai.

Girios blizgėjo neišpasaky
tu žaliumu; o žiedai su judan
čiais ant jų lapelių rasos la
šais, rodėsi, papuošti bran 
giausiais akmenimis.

Juros buvo ramios ir mel 
svos.

— Matai, kaip gerai pietų 
krašte! — kalbėjo Elenai jos 
numylėtasis.

— Atsimink, kas dabar de
dasi tavo vargingoje šiaurėje.

Elena žiurėjo ant tos pui
kios, linksmai žydinčios gam
tos reginių, ir palengva kaž
kokio gilaus nusiminimo jau
smas veržėsi į jos širdį.

Taip žiuri vargšė mergaitė 
ryto metą po vestuvių su tur
tuoliu ant apsiaubiančio ją 
gražumo, puikumo, ant bran
gių mezginių, atlaso, švelnių 
divonų ir gražių langų prie- 
dangčių.

Ir matosi jai kitas kamba
rys, vargingas, prastas, su bal
tais užlaidais ant langų ir ma
žiuku divonu, kur ji apsigy
veno su mieliausiu ir bran 
giausiu žmogum, kurį kuomet 
tai mylėjo.

Ir rodosi jai, kad čionai tar
pe to neišpasakyto puikumo, 
kiekvienas mezginys, atlošas, 
divonas, — viskas juokiasi iš 
vargingo ir neturtingo kam
pelio ir niekina, drasko pačią 
giliąją ir brangiąją širdies at
mintį.

Ir bįra ašaros ant beturtės 
merginos skruostų...

Pavėsyje ir pakalnėse dar 
baltuoja sniegas, o atkalnėse 
jau šypsosi pirmieji melsvi 
žiedai, kriokia upeliai, vis sti
priau šildo saulutė, linksmai 
žaliuoja maža nutriušėjus žo
lelė, medžių bumbuorai didė
ja, garsiai gieda sėjikai, o iš 
padangių melsvo dangaus gir 
disi, tartum sidabro varpelio 
garsas, vieversėlio giesmė.

Ir rodosi Elenai, kad ta ste
buklinga ir linksma pietų 
kampo gamta juokiasi iš jos 
prigimto šiaurės pavasario, 
neturtingo linksmybėmis.

Ir palengva nuliudimo jau
smas skverbiasi į jos širdį. O 
kuomet peržydėjo ir nubyrėjo 
žiedai, pajuodavo žalios lan
kos, ore pasidarė trošku ir 
karšta, juros blizgėjo auksi
niais ruožais nuo ryto :ki va
karui, Elena, sėdėdama ant 
savo suolelio, paskendusio 
krūmų pavėsyje, ištisas valau 
das mąstė apie tolimą šiaurės 
kraštą.

Jai matėsi balsganos auksi
nės dirvos ir vėsios, stebėtino 
tamsumo girios. Senos, aug

štos pušįs maloniai lingavo sa
vo viršūnėmis ir kvietė į savo 
ūksmę.

Aplinkui gyvenimas tiesiok 
virė. Žolėje neperstodami čir
škėjo žiogeliai, ore zvimbė 
karkvabaliai ir uodai, girios 
pavėsyje Šnekučiavo paukšte
liai.

O čionai viskas apmiręs, sta
čiais, kaitriais saulės spindu
liais sukepintas.

Nei garso, nei vėjelio.
Viskas kaž kur pasikavojo 

ir išbėgiojo. Tik ant nevai
singų akmens uolų snaudė 
driežai, tai pramerkdami, tai 
užmerkdami savo mažiučias, 
gražias akutes.

Tartum, viskas užmigo, ap
mirė, išmirė aplinkui ir tik 
vieni protingi ir mažiukai 
driežai pasiliko sergėti tą iš
degintą pasaulį.

O juros, tartum, auksinė 
valtis, žėrėjo savo neišpasaky
tu gražumu, lyg sukietėjusios 
savo žinomame skaistume. Ta
me paauksintame, karštame 
ore Elena troško, ilgesio jau
smas vis augo ir augo ir dra
skė jos suvargusią, sopančią, 
įdubusią krutinę.

— Namon! Namon! — pra 
tardavo ji, o numylėtasis atsa
kydavo ant to savo pabučia
vimais.

— Palauk, greit ateis vai
singas ruduo.

Bet ir ruduo nieko neatne
šė, išskyrus tolimos šiaurės 
ilgesį.

Tas turtingas, puikus ru
duo ne savo laike darė įspūdį 
pasilinksminimų didžiamjame 
penktadienyje.

Buvo kas tai paleistuvingo 
tame vėlame rudenyje, su jo 
neišpasakytu turtingumu vai
siais, vis dar vasariškais spin
duliais saulės, žaliumu, kuris 
už jokius pinigus nenorėjo 
gelsti, ir su rožėmis, kurios 
vis dar žydėjo tarp vargšių 
nusilpusių, vįstančių gėlelių 
ir, lyg sena, nenorinti pasiduo 
ti laiko galei moteris, vis dar 
jauninasi, dabinasi.

Elenai buvo mielesnis šal
tas, aštrus, prigimtas šiaurės 
ruduo su jo nuobodžiais lytu
mis, geltonais lapais ir netikė-
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tais saulės giedrumais, retai 
pasirodančiais, lyg moters šy- 
psojimasi.

Eleną galutinai nuvargino 
tas perilgas balius.

Ji gulė į lovą ir jau nebišei- 
davo iš namų. Už lango taip
gi purškė mažas lietelis ir dū
savo tamsios juros.

Užtai šiaurėje... Ten bal
tuose vystykluose gulėjo že
mė, ir niekas neardė švento
sios tylos.

Ištisas dienas atsikreipus 
ant sienos Elena galvojo apie 
tas baltas pievas ir jai rodėsi, 
kad vienas gilus kvepėjimas 
tyru šaltu šiaurės oru įsiver
žiąs į jos sunykusią, sopančią 
krutinę neišpasakytai ją pra
linksmintų, atgaivintų, pada 
rytų laiminga.

Ji jau regėjo tą begalinį 
baltą sniegą, spindantį prieš 
saulę ir jai rodėsi, kad tik pa- 
sisukt ir pažiūrėt į langą ir ji 
pamatys vietoj rudo ir biau- 
raus reginio tolimą baltą pie 
vą ir prišarmojusį beržą.

Taip ji svajojo, kuomet vie
ną rytmetį atsikreipus į langą 
perėjo per ją visą net šiurpu
liai.

— Mielas! Mielas! Žiūrėk!..
Ore lekiojo, sukosi ir krito 

ant žemės balti sniegeliai, pui
kiai puošdami gelsvai rudą 
sušalusią žolę ir biauriai ki- 
šuojančias plikas medžių ša 
kas.

Saulutė linksmai žaidė ir, 
tartum, deimantai spindėjo 
nuo to balto sniegelio, o snie
geliai vis krito, krito ir krito 
iš dangaus.

— Sniegas!.. Sniegas!.. — 
laimingai sušuko Elena ir kri
to negyva ant rankų savo my-

Lygiai taippat numirė vie
na neišpasakytai skaisti, iš to
lo pamačius sugrįštant numy 
lėtąjį, kurį jau nebetikėjosi 
gyvą regėti. ..

“Dėdės Šamo” valdi
ninkų užlaikymas.
Tiek daug kalbama visur 

apie biurokratizmą Europos 
viešpatystėse, kad bus indomu 

pažymėjus ir apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdinin
kų padėjimą. Ir Amerikos 
biurokratams vienok daug pi 
nigų išmokama, kaip parodo 
pastaraisiais laikais apskelb 
tos skujinės. Daugiausiai 
kraSiuTfesuoj antis krasų biu
ro užlaikymas.

Pagal paskutinio Jungtinių 
Valstybių valdininkų surašo 
atrandama, kad “Dėdė Sa
mas” turi išviso 370.065 gerai 
apmokamus valdininkus. Iš 
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“KAREIVIS”. Iš p

jų 146.107 asmenįs užima ci
viliškas vietas, o 178.958 prie 
krasų, likusieji gi prie kito
kių valdiškų skyrių..

Surašė pirmąją vietą užima 
prezidentas Taft, su alga $75.- 
000 metams.

Toliau seka vice-preziden- 
tas Sherman ir “speaker” Ca
nnon, su algom po $12.000. 
Tokias pat sumas ima mini
sterial MacVeagh ir Dickin 
son; $8.000 algos gauna Vai 
stybių sekretorius Knox. Pa
siuntiniai ir senatoriai gauna 
po $7.800, ambasadoriai po 
$17.500, o konsuliai po $1.000.

Jungtinių Valstybių armi 
jos viršininkas gauna $11.000 
metams, pulkininkai po $4.- 
000, majorai po $3 000, kapi- 
tanai po $2.400, o poručnin- 
kai po $2.000.

Pigiausiai valdžiai atsieina 
krasų valdininkai.

Generališkas postmeisteris 
metams gauna tik $12.000, o 
kiti postmeisteriai beveik vel
tui kraštui ir partijai tarnau 
Ja-

Pačiame Washingtone ir 
Columbia distrikte randasi 
32.000 valdininkų, kurie pa
ima metams $35.000.000.

Geriausiai apmokama emi
gracijos departamento valdi
ninkai, kadangi jie, abelnai 
imant, dienoje gauna $8.00, 
priskaitant ir nedėldienius, be 
to dar jų kiekvienas metais 
turi 35 dienas vakacijų ir 30 
dienų laisvų, kurias gali su 
naudoti kitokiems savo tik
slams arba sirgimui. Ir už tuo
du mėnesiu jiems užmokama.

Regis, paskiau bus pareika
lauta dar ir daugiau valdinin
kų, tuokart ir išlaidos bus di
desnės.

Japonija pasisavina 
Koreą.

Sutarties išlygos, padarytos 
tarp Japonijos ir Koreos, kas 
link pastarojo nelaimingo 
krašto anektavimo, andai 
trumpu tekstu apskelbta. Pil
nasis tekstas busiąs apskelb
tas tik tuokart, kuomet tą do

. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos mėn. 
m. Chicago, Ill.
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kumentą visos viešpatystės pa- 
tvirtįs. Ir sutarties dokumen
tas jau išsiuntinėtas viešpa
tystėms. Regis nei viena vieš 
patystė prieš tą aneksiją ne
protestuos, juo labiau, kad 
pats Koreos ciesorius su Ja
ponija susitaikė. Šitas nedo
ras Koreos sūnūs pardavė sa
vo tėvynę japonams. Sutar- 
tyj pasakyta, kad jis Koreą 
dovanojus Japonijos ciesoriui. 
Pasitraukiantis nuo Koreos 
sosto ciesorius su savo šeimy
na priskaitomas prie Japoni
jos ciesoriaus šeimynos, bet 
apsigyvęsiąs Koreos sostainė- 
je ir ant ilgiau.

Taip tasai visas kraštas, ly
gus Anglijos plotui, patenka 
japonams ir to krašto visokia 
savyvalda išnyksta.

Cholera Italijoj platinasi.
Italijos karalius Viktoras 

Emanuelis ir karalienė Elena 
labai susirūpinę, kad pietų 
Italijoj netikėtai atsiradus 
baisi epidemija — cholera. 
Karalius liepęs savo ministe- 
riams jam tankiai pranešti 
apie choleros bėgį. Karalienė 
daugiausiai susirupinus val
stiečių vargu, kur siaučia cho
lera.

Karalius nusprendęs žengti 
savo tėvo pėdomis, kuris 1885 
metais nukakęs į Neapoliu ir 
tenai ilgai gyvenęs, nežiūrint 
to, kad tame mieste kasdiena 
nuo choleros mirdavo 1.000 
žmonių. Dabartinis 1 aralius 
andai turėjęs išsireikšti:

“Jei cholera ims platintiem, 
tai užuot keliauti į Černogori- 
ją iškilmybėsna, keliausiu ten, 
kur mano tautiečiai miršta.”

Jei tik karalius nuspręs į 
pietų Italiją keliauti, r-e abe
jonės su juo keliaus ir kara
lienė, nes ji nuo vyro nei lai 
mėje, nei nelaimėje nenori pa
sitraukti.

Popežius taippat pietinės 
Italijos vyskupams prisakė ei
ti pagalbon sergantiems.

Gal valdžiai ir pasiseks tą 
epidemiją sulaikyti.

Žinotinas dalykas Cigare- 
ti| Rūkytojams!

“Turkey Red” nauji syvai 
geriausių cigaretų už taip že
mą kainą.

Ar rukai cigaretus? Ar no
ri gauti geriausią prekę už sa
vo pinigus?

Rėdytojas pataria jums per
skaityti kiekvieną eilutę šio 
apgarsinimo, “Turkey Red 
Cigarettes”, čia atspaudinto. 
Skonis labai malonus, dėlto 
tai šie cigaretai dabar ir yra 
labai populeriški Amerikoj.

Jei nori gero rūkymo, imk 
“Turkey Red Cigarettes”. Jie 
padaryti iš geriausio turkiško 
tabako. Jie yra labai skanus 
ir nevodingi. Pamatysi, kad 
rūkant jie suteiks daugiau 
smagumo, nei kiti cigaretai, 
parduodami už dvigubą kai
ną. Parsiduoda tiktai dešimts 
už dešimts centų. Vertinga 
korčiukė kiekviename pake
lyje-

“Turkey Red Cigarettes” 
nudžiugins kiekvieną, kuris 
tik juos rūkys. Pirk pakelį 
šiandien ir pamėgink.

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

Frl 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.

Kenosha, Wis.

Jonas Balčis.
2239 W. 23rd Pl.

Chicago, Ill.

Vincentas Linka,
Keliaujantis agentas Chica- 

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

J. Pakarklis,
1032 Washington St., 

Norwood, Mass.

Jos Zemantauskas
39 W. Porter St.

Waterbury, Conn

V. Sta«eviče,
349 Hamilton St, 

Grand Rapids, Mich.

Sabast. Walentinas,
370 Humbold St.

Brooklyn, N. Y.

Jos. Dzika
Box453 

Forest City, Pa.

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

So. Boston Mass.

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St.

Kingston, Pa.

Ant. Zukauckas
871—31st Pl. 

Chicago ‘Ill.

J. K. Valinskas
L. Bok 288

Chicago Heights, Ill.



F. Bernatowicz

Broliai neeikit pas žydą

išdidžiai tarė Sundstei

LIETUVIS KRIAUCZIUS

vai

atsakė

trade

Rugiapiutė

Lietu viszkas Buffetas

tarė liūdnai se

varpos sukruto

Liudas Gira

Trade 
mųsų

Godotini draugai!
Kauno rOdybos ir visi pažįstami, ne- 
pamirszklte manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S Halsted Str.

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną, 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabrų ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimesi kiek

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

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV.
— ls?dirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1785.

Jau rugių laukas visas baltuoja 
Auksinių varpų galvos nusvirę 
Tartumei mirtį josios sapnuoja 
Stiebas palinkęs, o jos apmirę.

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE A
—- Gereuslu armonikų, ekripku, klernetu, triubu, koncertinų irdau- 

jJWw'JKJSBSl visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dziegoreliti, 
M lencltieleliu, visokiu grasiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- VS

szinuklu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, isteriazku ir K ■ 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas K SI 

'tagią1 25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o an- B Bj
turėsi No. 8 katalogą su 450 paveikslu Ir 1 000 visokiu naudingu dai- B . 
ktu. Asz gvarsntuoju kad mano tavoras pirmos kliasos o prekes pi- B ■ 
geenes kaip kitur. Orderius iszsiiincziu greitai in visus Amerikos, -Rjp 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kvieczfu visus at laukit su visokiais ~ 

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICII, Dep.K. 112 GRAND 8T. tuioOKi.vtKV.

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

Meldžiu nepamlrszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St.. Chicago

užmėtinėji man 
ne nuo šiandie ma-

— Broliukai mųsų mieli, 
Raibieji sakalėliai!
Neugi seseles jaunas paliksi 
Vienas vargelį vargti.

Gyvi nepasiduosim, 
La’svi — vergais nebūsim! 
Kad jau dievuliai augstieji lėmė 
Su bočiais midų gersim!

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

Oi tai pikti kryžiuočiai 
Išmindžios mus rūteles 
Mes purvynėlin mi 
Ir mųsų jaunystėlę

■ m

ISZ SENO KRAJAUS
Gydo labai pasekmingai visokias li
gas chroniszkas vyriszkas ir moterį- 
szkas kurios yra uszsisenoje. Jeigu 
kiti jums nepagelbejo, atsilankyki! 
pas mane.
Egzaminavoja pibmū kastu dtku 
1727 18ta gaL tarpe Paulina Ir ffo«4 

Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nuo S 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedalio
mis: 10 iki 2 P.M.

Tel. Canal 3263.

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

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lietuviszką. ruaiuką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeport©. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
petnycziom ir subatoiuje del vyrų.Taip
gi užlaikau puikų salinus su visokiai! 
skaniais gėrimais. Kuris pas maneatal- 
lankys bus širdingai priimtas.

1318 SO MORGAN Si

ta, 23 Akmenų
(kiškelio Laikrodėlis
Vyriškas arba mo 
teriškas laikrode- i duosime atsakanczlą vietą pailsio ir pa-

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

T0T0N0L
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: del Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konstipacljos, Billausness ir t.t.

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

JONAS MAŽEIK0
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko- 
geriausla arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai męs paskolinant pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

Smagus vėjelis jų neramina, 
Joms nemaloni nei saulė skaisti, 
Kirtikas dalgę, mat, jau gamina 
Neilgai trukus ims su ja žaisti. .

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill

Telephone Yards 4527.

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

KAZ. KUCZINSKAS,
1SS U. Washingtcn SI, Wilkes-Barre, h.

Su plieno dalgėms būrys kaimiečių, 
Yt kariuomė prie rugių traukia. .. 
Tartum paleido kas bičių spiečių: 
Tik ūžia ore.. ir dainos plaukia...

Kaitri ugnelė dega, 
Kraujo upeliai teka — 
Midaus gaminkit augšti dievuliai, 
Laukit brangių svetelių!

Taip tai tėvai gyveno,
Savo tėvynę gynė, 
Taip laisvužėlę brangią mylėjo, 
Ir aštrų plieno kardą!
Nūnai mus’ tėviškėlėj 
Kita gadynė virto —

Kaipo po kovai lavonus renka, 
Neša kruvosna — paskui laidoja, 
Taip ir kirtikams darbo pakanka, 
Kruvosna pėdus kol sunešioja.

Iš pėdų reikia gurbas statyti, 
Piutę užbaigus — grėbstyt rugienas. 
Ai, kiek tai vargo tur pamatyti, 
Darbo žmonelės per visas dienas!...

Antupių Juozas

Sužvengė dalgi
Pašlyjęs stiebas virto ant šono, 
Iš baimės, regis, nė nepajuto 
Nuožmybės dalgės ir jos valdono.

*K»i karo lauke po nuožmiai kovai 
Betvarkiai kūnai gul’ išblaškyti; 
Reginį tokį dalgės prajovai 
Rugių laukelyj duod’ pamatyti:

Pėdai suvirtę vienas prie kito, 
Kaipo kareiviai mirties sugauti, 
Išdrikę tyso, kur katras krito,
Nėr kam jų verkti — nė gailestauti

— Ne, kontore, ne kenkti tau, bet pataisyti ta
ve yra mano noru. Kad norėčiau kenkti, seniau jau bu
čiau pranešęs apie tavo darbus mųsų vyriausybei.

— Ar nežinote, kad turiu mistro paliuosavimą 
nuo pildymo vienuolio privalumų? — tarė rūsčiai kun- 
toras.

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

EXCELSIOR WATCH CO.
904 Athenaeum Bld?., Chicago, 111.

Pamislyk Gerai 
kad visi gėrimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bandykit 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mų«ų geriausios arielkos.

IZID0R KOHN & CO.
išdirbeja

8829 State St. Chicago, Ill
Phono Oouglas 3890

— Negaliu suprasti, kokiu budu viena užmiršta 
mergina, duktė nelaimingo tėvo, gali padaryti kokią at
mainą tautos tikyboje. Visgi, broli, leisk man priminti 
tavo priderystes. Tavo su jaja susinešimas yra priežas
timi papiktinančių kalbų. Žinai, kad mistras liepė man 
tave sergėti. Metavonės dienos artinasi; turi, kaipo va 
das, duoti paveizdą žmonėms; užmiršk ant valandos 
niekybę šio pasaulio, atidaryk žaizdas savo sielos, už
pilsiu aš ant jų tikybos ramybę.

— Nemislyk mano tėve — tarė susimaišęs kun- 
toras — kad užmirščiau savo privalumus, žinau svarbą 
šios valandos, bet dabar esmi taip užimtas, kad negaliu 
sutaikinti priedermės vienuolio su kareivio. Amilonas 
saugoja kiekvieną mus pasijudinimą, žinia apie įėjimą 
lenkų į Lietuvą nedaleidžia man nei ant valandos padė
ti ginklą.

— Gerai — tarė kunigas — darbuokis, jei taip 
reikia, bet bukie su mumis, pameskie burtininkus ir pa- 
leiskie savo belaisvę.

— Tai negali būti! Pajauta tuoj bus prirengta 
prie išpažinimo mųsų tikybos. Velykų iškilmė patrauks 
ją galutinai.

— Tat pavesk ją mano globai; mano žili plau
kai mažiau bijo apkalbų.

— Tai negali būti! ji perdaug prisirišus prie A- 
Ienos; ji yra taip įsibauginus, kad tik pats pamatymas 
naujo krikščionio pergązdintų ją.

— Kaip didei mane užgauni 
nis — ar manai, kad aš nesuprantu tavo mierių. Degi 
karšta meile, kytras prigavikas vilioja tave viltimi, kuri 
neikados neišsipildys. Viešpaties ranka sieką tave ant 
kryžkelio, o tu nenori prie Jo atsigręžti. Viena gailės- 
ties ašara numazgotų tavo nuodėmės!

— Mano tėve—tarė kuntoras 
kaltes, kurių visai neatjaučiu. Jau 
tau tavo neapykantą; sergsti kiekvieną mano žingsnį. 
Dabar išradai naujas priekabes, bet žinok, kad aš esmi 
ant tikro kelio ir visai nesibijau tavo apšmeižų.

žinomos netiktai dangui, bet ir žmonėms. Karumenėje 
betvarkė ir paleistuvystė; dirstelkime patįs į save: kas 
paveržė mųsų Dievui prigulinčias širdis? Broli kuntore! 
žinau, kad nėra žmogaus be kaltės; bet pasakykie man, 
kas mus laukia šiuose stabmeldžių tyruose, kur kas-kart 
garsiau kalbama, jog esi apgynėju jų dievų?

— Puiki, pageidaujama užbaiga! — atsakė kun 
toras — nors nepratęs esmi teisintis iš savo pasielgimų, 
vienok pasakysiu, jog artinasi garbinga užbaiga mano 
rūpestingumo, už kurį aplaikysime padėką nuo mistro.

— Veliju tau to iš širdies — atsakė senis, —bet 
ar nežinai, kad artinasi lenkų karumenė, kuri jau ran 
dasi Lietuvoje? Iškur žinai, kad šitie patįs lietuviai, ku
rie dabar yra mums prielankus, rytoj atkreips savo 
ginklų ant mus? Dėlko Amilonas ikšiol neatiduoda tau 
pilių? Atmink, kad lietuviai neapkenčia mus!

— Užėmimas lenkų sosto per Jagailą atmainė jų 
neapykantą į prielankumą.

— Sunku tam tikėti. Nesusipratimas Jagailo su 
Lietuva greit gali pereiti; bet pasakykie man, kodėl 
taip ilgai laikai nelaisvėj nelaimingą Krivių krivaičio 
dukterį? Ar nebūtų geriaus nusiųsti ją tėvui?

— Ji turi išeiti iš mus rankų krikščione.
— Tas vėl priešinasi tavo prižadams, padary

tiems žmonėms.
— Tas patrauks juos prie pripažinimo mųsų ti-

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninle.

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

M. PALTANAVICZE ■ 
51 Millbury St Worcester Masi

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj 
Istoriškas Romanas

Išguldė Jonas Montvila.

Broliukai mųsų mieli, 
Raibieji sakalėliai!
Kai jau keliausi t Rytų šalelėn,
Ir mumis pasiimkit!

Jei jau dievuliai skyrė,
Jei jau augstieji lėmė;
Nors čia nebusite mums bernužėliais
Busit dievų šalelėj...

Nušveisim plieno kardą,
Nuprausim baltą kaklą:
Kraujo klanelis, laužo ugnelė —
Netolia kelelis!... •

— Šuneliai mano mieli, 
Šuneliai vargdienėliai — 
Oi, kaip paliksit seną motulę 
Ant patyčių kryžiuočiams. ..

Sūneliai mano mieli, 
Sūneliai vargdienėliai — 
Kai jau keliausit Rytų šalelėn - 
Ir mane pasiimkit!

Jei jau dievuliai skyrė, 
Jei jau augštieji lėmė:
Kad man nebūsit karšintojėliai, 
Nebusiu raudojėlė.

Drauge vargelį vargom, 
Džiaugėmės laisvužėlę — 
Drauge keliausim Rytų šalelėn, 
Pas saulę motynėlę...

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 it kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors antžiemM 

ir ezvenczlų, eikite pas A, COHEN Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime daugySę vil
kių puikių czeverykų. Mus azienloe fe
bai žemos. Męs kalbame lietuviuke* 

1334 Jefferson St. • Guogi, D.

XXXVI
BESIVIJIMAS.

Taip kada noras medOjisko kurto, 
Vejasi laukinę katę atviram lauke; 
O ta, iš nežinomos išvyta sodybos, 
Neapsileidžia viesuloms; kiek tik turi kvapo 
BGga, ans atsilsio taip-gi neduoda, 
Bet paskui ją seka. — Jau, jau mintija koja 
Pasiekti ją, jau širdyj rengia nuožmią mirti; 
Ne kitaip tie bėgliai erzinasi vylium, 
Tas greitas dol vilties, ans smarkus iš baimCs.

Zimorowicz.

(Tąsa).
liudnumu žiurėjo į žieduką. Tuojaus užkaito, jausmai 
jos rodos pradėjo atgyti ir, pirmu kart švelniau dirste
lėjus į kuntorą, paklausė, kur jis gavo tą žieduką. Kun 
toras pasakė. Pajauta norėjo pažinti Radeiką. Kunto 
ras tuojaus išpildė jos norą. Kada pasikalbėjęs su Pa
jauta Radeika išėjo, kuntoras atrado Pajautą visai ki
tokia. Nesibijojo dauginus nei jo, nei Alenos. Viskas 
jai išrodė kitaip. Nudžiugęs iš tokios atmainos kunto 
ras tuojaus norėjo prašyti jos rankos, bet neišdrįso to 
padaryti, nes Radeika prisakė jam neužsiminti apie tai, 
pakol jis nepasakys, kada ateis tinkamas tam laikas.

Paklausė jo kuntoras ir darė tik tą, ką jam rodi 
jo senis, kurs nuo to laiko liko suramintoju Sundsteino 
ir Pajautos. Alena, nors aiškiai rodė savo neapykantą, 
bet senis mažai jos paisė.

Tuom tarpu Habdankas, matydamas kuntorą šei
mininkaujant savo namuose, skundėsi ant jo preorui, 
kuris ramino jį, kad Sundsteinas gal pasitaisys. Arti
nosi Velykų šventė. Atėjus tai dienai preoras paėmė 
kuntorą už rankos ir tarė:

— Rimybe tau ir palaiminimas, mielas broli! 
jaigu kada užsitarnavau ant tavo draugiškumo, pavelyk 
pasakyti kelis atvirus žodžius teisybės. Esame vaikai 
vienos motinos Bažnyčios. Turime rūpintis viens apie 
kitą daugiaus, kaip artimui. Kuntore! nuo nekurio lai
ko kovoji pats su savim; siela tavo reikalauja gydytojo; 
sudėk savo skausmus į mano širdį, aš tau pagelbėsiu.

— Dėkų už rūpestingumą, mano tėve 
kuntoras, — bet aš nejaučiu savyje nieko, kas galėtų 
duoti priežastį manęs gailėtis.

— Nenoriu aš tave kaltinti, jei pats nesijauti

Nors kuntoras matė lietuvių prielankumą, neuž
miršo bet rūpintis ir vado privalumais, ar tai bijodama
sis preoro atkeršijimo, ar norėdamas sutaikinti persisky- 
riusius į dvi dali kareivius. Stovykla jo prie kalno pa- 
jėdės iš vienos pusės buvo apsupta giria, iš kitos darė 
puikią žydinčių pievų regyklą. Tenai dairiausioje vie
loje, puikioje būdoje kuntoras leido naktis, jau tai kal
bėdamasis su prielankiais sau vadais, jau svajodamas 
apie besiartinančią jo laimę. Kartą švintant išgirdo^^ 
urnoje įdomų balsą, kurio išsyk negalėjo suprasti. So
lo iš lovos kuntoras ir skubiai apsirengęs sušaukė pas 
save vadus pasitartų. Vieni tvirtino, kad tai lietuviai su 
trimitais pasitinka pavasarį, kiti, kad krikščionįs gieda 
’anėryj. Tuomtarpu balsas kas-kart artinosi ir staiga 
apsiautė visą apielinkę.

— Prie arklių! — suriko nusigandęs kuntoras. 
— Tai yra lenkų Dievo Motinos giesmė!

— Prie arklių! už ginklų! — šaukė sargybos.
Tuojaus triubų gaudimas pranešė apie pavojų 

visai stovyklai. Šoka iš visų pusių kareiviai ir renkasi į 
glitas. Išsiųsti šnipai tuoj pranešė, kad didelė pėstinin
kų karumenė traukia Vilijos krantais tiesiok ant jų, 
bet tikro jų skaitliaus negalima buvo sužinoti. Sušau 
xęs visą karumenę kuntoras išdavė reikalingus prisaky
mus ir laukė priešo.

Sunku buvo statytis prieš priešą, kurio nežinojo 
Dajėgų. Pats kuntoras lyg nejautė noro prie kovos; no
ras tiktai atsiekimo savo mierių pridavė jam šiek-tiek 
drąsos. Neužilgo pranešta jam, kad lenkų raiteliai užė
mė visus girios takus. Nesmagiai kuntoras priėmė tą 
žinią, ypač matydamas taip tingiai renkantis savo raitė- 
ius. Saulei tekant pasirodė priešai, kurie, giedodami 

šventas giesmes, drąsiai traukė ant jo. Vedė juos žino
mas Juodasis Zaviša.

Tuomtarpu balsas lenkų triubų duoda ženklą 
kovai. Zaviša iš visų jėgų užpuola ant kryžiokų, bet šie 
narsiai atmuša jo kirčius. Lenkų vadas stengiasi per- 
laužt vidurį kryžiokų eilių, bet, pamatęs, kad to pada
ryti neįstengs, staiga metasi ant tiesojo kryžiokų sparno 
ir priverčia priešą sulaužyti eiles; to jis tik ir norėjo. 
Stoja dabar visuotina piovynė. Ginklų Čerškėjimas, va
dų riksmas ir šauksmas sužeistųjų daro baisią įspūdį. 
Kuntoras, drąsus nei liūtas, šen ir ten lekiodamas drą
sina saviškius, pats duodamas paveizdą. Kryžiokai nei 
ant žingsnio nepasitraukia.

Užimti tiesiuoju sparnu lenkai staiga pasijuto 
apsuptais priešo, kurio kairysis sparnas jau kuomet už
ėjo jiems iš užpakalio; tuomtarpu iššoka iš girios raite
liai ir skubinasi jiems į pagalbą. Bu zo tai Jadvigos 
pulkas. Balta jų vėliava su karalienės ženklu plevėsuo
ja ore. Pamatęs tai kuntoras nusigąsta; pats šoka prie 
kairiojo sparno ir skubina apsupti priešus, bet narsus 
lenkų pulkas tuojaus sulaužo kairįjį sparną ir apsupa 
kryžiokus. Lenkai pradeda imti viršų. Išmušti iš eilių 
kryžiokai jau mintija tik, kaip apsaugoti savo gyvybę. 
Skubina dar jiems pagalbon raiteliai, bet jau pervėlu.

Iš visų pusių apsupti kryžiokai, krito po lenki, 
smūgiais arba, metę ginklus, šaukė susimylėjimo; kiti 
pasprudę išbėgiojo į girią.

Kuntoras su likučiais stengėsi dasigauti ant kal
nų, bet ir tam užbėgo lenkai. Pamatė taip-gi, kad užsi
spyrė atimti jo paties gyvybę arba paimti į nelaisvę.

— Aš turiu prisakymą spręsti, ant kiek gali tuo- 
mi paliuosavimu naudotis; užsivilk abitą ir gailėkis už 
savo nuodėmes.

— Malborgo pilyje pripažįsiu tave viršininku, 
bet ne ant lauko! čia turi manęs klausyti. Mistras man 
atidavė visą valdžią!

— Mane Dievas padarė tavo viršininku — atsa
kė vienuolis — dar kartą sakau: pulk ant kelių ir gai
lėkis!

— Pulti ant kelių 
nas. — prieg ką gi turiu pulti ? Prieš tave, kuris paša 
lingai dasigavęs į vienuolyną nori duoti prisakymus 
pirmutiniam vadui ? Niekše, nežinai, kad turiu tiesą dar 
prieš saulėleidį sušaukti karišką teismą ir arkliais suplė
šyti tave kaipo išdaviką!

Taręs tai kuntoras liepė atvesti sau arklį ir, sė
dęs ant jo, apleido stovyklą. Senelis puolė ant kelių ir 
graudžiai apsiverkė. Atsitikimas nebuvo taip tykus, 
kad jį nebūtų išgirdę kiti; pats kuntoras, džiaugdama
sis, kad nors kartą atsikratė nuo senio priminimų, nesi
slėpė su tuomi. Žmonės pasidalino į dvi pusi. Ir taip 
jau ištvirkę kareiviai, padrąsinti kuntoro paveizda, pra
dėjo dar labiau siausti. Tuomtarpu kuntoras, apsiren 
gęs lietuviškais drabužiais su savo draugais lankė dva
rus žymesnių lietuvių Vilniaus apielinkėse ir, ūždamas 
su jais, stengėsi patraukti juos prie savęs, kada dievotas 
preoras su keliais vienuoliais apvaikščiojo Viešpaties 
Prisikėlimo šventę.

Kas neturi nakvines. Pakeleivingi te
gu atsilanko prie musę, o męs Jums

tarnavimą visokiuose reikaluose.
Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze
3200 Auburn Ave.



Administracija Liet. Teat 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez, 

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

3206 Auburn Ave.
Martinas Z. Kadzievskis Sekr. Prot 

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

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

8244 So. Morgan St.
RE2ISZIERIUS T3ATRU 
Martinas Z. Kadzievskis

3244 So. Morgan St.

Administracija Dr-tėsŠv. 
Stanislovo V. ir K.

Juoz. Klimas, Pirmsedis 
4527 Marshfield Ave. 

Mot. Randis, Psgelbminkas
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast. 
4551 Hermitage Ave.

Kazimieras Stulga, kasierius 
4513 So. Wood St.

Administracija D. L. K. 
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczlus Vlce-Prez.
58 Sheridan St.

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

Kazim. Knczinskas. 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 Marizalka

31 Tonnary St.

Day), panedelyj 5 d. Rugsėjo 1910 m. 
Bergmann’s darže, Riverside, Ill. Plk- 
ninkas prasidės apie 9 vai. isz ryto. Ant 
ežio Pikninko griesz muzyke, rasis viso
kie gėralai, kvepenti sigmai, skanus už
kandžiai ir įvairios zobovos, o įžanga 
tiktai 25c porai. Deltogi yra užpraszo 
ml ant szio Pikninko atsilankyti visi 
lietuviai ir lietuvaites.

Su paguoda 
Lietuvos Sūnų Draugove.

EKSKURSIJA!
Liet. Mot. Draug. “Apszvieta” rengia 

Laivinę Ekskursiją naudai “Auszros” 
amatų mok. į Wilmette, Nedelioj 4 d. 
Rugsėjo (September), 1910. Ekskursijai 
pasamdytas Specijaliszkas Laivas, kuris 
paims sveczius Isz Lincoln Parko Laivų 
prieplaukos 10 vai. ryto; vakare Laivas 
sveczius parvež. Dalyvauja “Birutes” 
Choras, taipgi yra kviestas Kensingtono 
choras “Aidas” ir keletas kitų draugijų. 
Apsistojimo vieta Wilmette labai graži; 
yra mlszkai ir kalneliai. Ežere gražios 
vietos maudytis (su kostiumais). Todėl 
nepraleisk tos vieninteles progos pava
žiuoti specijaliszkai nusam
dytų laivu ežere ir pamatyti pui
kias ežero pakrantes. Visa kelione bus 
linksma, smagi, su damomis. Tamista 
galėsi tikrai pasigeieti maloniais įspū
džiais ir džiaugti* atminimais. Tikietų 
kainos: vyrams $1.50, moterims $1.00. 
Tikietas pilnai apmoka visą kelionę ir 
valgius bei gėrimus piknike. Tikietus 
pirkite iszanksto ežiose vietose: “Lietu
vos" Ir “Kataliko” Redakcijose, pas J, 
Ugandą, 1613 S Halsted st, “Apszvie- 
tos”, “Auszros” ir “Birutes” narius.

Ventoje vietoje, biznis iszdirbtas ir va
romas už cash. Lietuviszkos buczernes 
toje apielinkoj nėra. Norintis padaryt 
biznį tegul atsiszaukia pas savininką po 
No. 3119 So. Morgan St. (87

Asz Jieva Kasmauskaite paieszkau sa
va dėdės Dominyko Kasmausko, paeina 
isz Kauno gub.. Raseinių pa v., Kalti
nėnų vol., Sod. Pagrybio. Praszau at- 
siszaukti ant adreso:

Jieva Kasmauskaite
4539 So. Paulina St.

Chicago, III.

Dr-tė D-L K. Vytauto 
Balius!

Isz priežasties negalėjimo surengti 
svetainę yra perkeliamas nuo 4 d. Rug
sėjo ant 18 tos d. Rugsėjo, A. J, Beržine 
kio svetainėj, 4600 Paulina St. Tikietai 
bus geri ant minėtos dienos. Taigi 
draugai meldžiame atsilankyti kuo- 
skaitlingiausia. Su godone,

KOMITETAS.

AR MATETE MUS „REGAI.“ PIANUS?

Paieszkau savo tikro brolio Juozapo 
Pecziulio, paeina isz Kauno gub., Se- 
riadžių par., Daugeliszkių sod. 15 metų 
kaip Amerikoje. Meldžiu praneszti man 

Ant. Pecziulls,
312 Frauklin st. Port Washington, Wis.

Paieszkau partnerio prie buczernes ir 
grosernOs, su kapitalu apie $800.oo. Tu
riu vietą pritinkanti prie ezito biznio, 
apgyventa tarp lietuvių ir lenkų. Kas 
nori tegul atsiszaukia ant antraszo.

Juoz. Pareiga,
P. O. Taleston

Paieszkau Antano 
szaukit.

Auna Ukman
1712 So. Union str.

15 Main st. 
Gary, Ind.

Szilinsko. Atsi-
(37)

ANT PARDAVIMO.

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.

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

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

geriausius ir pigiausius visoje szallje. Mes atidarėme dvi krautuvi, ku
riose maloniai Jumis priimsime ir parodysime dideliame pasiskyrime 
mųsųtavorus. Pianus sutaisome. Atminkit dvi krautuvi

2483 Archer Ave., 3517 So. Halstad St.
M. A. DARROCH PIANO CO.

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
turime cash registerį kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

Pramonininkai po visą svietą 
naudoja National Cash Regi
stering dėlto kad:

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

ĮBfcį, Suvirs 850,000 National Cash Regis- 
terių parduota pramonininkams idant 

įįįil pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi
nigų.

Balius Didelis Balius!
Parengtas per Lietuvių Neprigulmin- 

Administracija Dr-stės Igą Kliubų’at81bU810 d- September 1910, 
T •’ t Subatos vakare prasidės apie 8 vai.

LietUVOS ŠŪDU No. 1 Freiheit Turner Hall, 3417 S. Halsted 
ANT TOWN OF LAKE. st. Ant szito baliaus bus galima links-
Stan. Anuczauskis, prez. mai pasiszokt, bus skanus gerymai, kve- 

4559 S. Hermitage Ave penti cigarai ir skrajojanti krasa sale
Juozapas Klimas, vice-prez. bus atdara lig 3 vai. ryto. (86

4527 S. Marshfield ave. | Su godone, KOMITETAS.
Juoz. Žalandauskaa,protokolų raut.

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

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

4731 So. Wood St.

Ant pardavimo puikus namas 25 rui
mai. Raudos atnesza $53.oo ant menesio, 
jotas 29X147 pCdų. Preke $3600. Atsi- 

•zaukit. 832 W. 37th Str. (35)

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

4554 So. Ashland Avė.
Chicago, Ill.

Kaina ju nuo $15.oo
Telefon’uokit ar rašykit Kataliogo.

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

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

Klizbas Lietuvos K. Mindaugio.
J. V. Zacharevicze, prez. 

917 38rd st.
Martinas Kadzievskis sekr. '

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

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

32nd Pl. and Auburn ave.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Keliaukime visi ant Pir
mo Rudeninio Baliaus!
Parengto Dr-stGs Szv. Mateuszo Ap. 

Nedelioj, 4 d. Rugsėjo (Sept.) 1910 m. 
Freiheit Turner Svetainėj, 3417-21 So. 
Halsted St. Balius prasidės 4:30 vai. po 
pietų. Tikietas 25c porai. Užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvaites ant mųsų 
pirmutinio rudeninio Baliaus, kuris at
sibus ketvirtą dieną rugsėjo, tai yra 
pnesz pat Labor Day. Taigi kiekvienas 
turės laiko pasilinksminti net ir visą 
naktį, nes n6 vienam nereikės eiti dirb
ti. Turėsime visokių gerymų ir valgymų 
ir pirmos klesos muzykę; kiekvienas ga
les smagiai laiką praleisti ir pasiszokti. 
Muzyke po vadovyste St. Martinkaus, 
844 - 33rd St. Su godone,

KOMITETAS.

Parsiduoda kriaucziu szapa czistinl 
mo ir prosinimo, geroj tarp lietuvių ap
gyvento) vietoj. Biznis eina labai gerai, 
’arsiduoda isz priežasties, kad savlnln- 
ras nusipirko saliuną. Atsiszaukit pas:

Joe Juknis (35)
613 W. 14 Place

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

Ig. Tyszkevicze
335 Kensington Ave.

Kensington, Ill.

TELEPHONE CENTRAL 1211.

Geo. Lauterer
Iszdirbejas

Vėliavų, Szarpu ir Kukardu drau
gystėms, Kepurių Ir Uniformų, ir 
kitokiu dr-tems reikalingu daiktu,
164-166 Madison St., Chicago, III.

W. H. Toenges 
Fotografistas.

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

4513 Hermitage Ave. 
Juozupas klimas, vice prez.

4527 Marshfield Ave.
P. Vaitkus Rasz. prot. 

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

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

4559 8. Hermitage Ave.

Pirmas Balius!
Dr-ste Szv. Jurgio R. isz Charles, III. 
laikys savo pirmutinį balių Subatoj, 8 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 
muzykes smagiai praleisk vakarą.

Užpraszo KOMITETAS.

15 d. Liepos 1910 persiskyrO su sluomi 
pasauliu a. a. kun. Feliksas Braževi- 
czius, lietuvis, Polanece, Radomo gub. 
(Lenkijoje) ir ten liko palaidotas, jo pa
ties iszmurytoj koplyczioj. Del artimes
nių žinių kreipkitės prie.

Kaz. Braževiczius, 
Box 221 Kenosha, Wis.

Pirmiau buvusioji Hille Studio 
3452 S. Halsted Street 

Iszkirpk szitą, jis vertas $1.50. Ga
li gaut 12 puikių fotografijų vertų 
$4.00 už $2.50 Fotografijas mes 
gvarantuojame, o jei nepatiktų, su
grąžiname pinigus

W. H. TOENGES
Phone Yards 1546 (38)

K PAL/UKAITIS
LIETUVYS KARPENDERIS. 

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

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

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

Draugisczių reikalai.

TEMIKITE 
LIETUVIAI!

Keistute 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 užczedljimo 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.

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 stovOs.
Cigarai, vynas, papsas ir pamarancai, 

O paskui prasidės tancal.
Muzikantai grajis kaip paszelę, 

Visi szoksim žiponus pasidėję.
Muzikantai bus neprasti,

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

Meldžem atsilankyt tada ant sales.
Užpraszo KOMITETAS.

Padėkavonė.
Wilkes-Barre, Pa.
Rugp. 27 - 1910

J. M. Tananevieze
Godotinas Pone:—

Sziuomi praneszu Tamstai, kad 
prisiųstas man dvi dovanų knygi jau 
apturėjau vaKar po pietų, už kurias la
bai szirdingai dekavoju.

Su pagarba, »
Ignas Karbauskas

154 Sheridan St.

S. ft. Zalewski
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

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

OFISAS:
Kambarys 508 Opera House Block

112 Claik gatv. Chicago, Ill.
Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

Telephone Gary 182

J. T. Wachowski J
ADVOKATAS (

Varo provas suduose kopasek- 
mingiausiai. Reikale kreipkitOs 
po antraszu:

Broadway & Seventh Ave.
GARY. IND.

Pajieszkojimai

Paskolinimo ir Budavojimo Dr-stO 
Kelstnto No. 1. Godotini akcijonieriai 
teiksitės pribūti ant extra susirinkimo, 
kuris atsibus subatoj 3 dieną Rugsėjo 
8 valandą vakare. J. Ridiko svetainėj, 
kerte 33 ir Illinois Ct. būtinai turi pri
būti, nes bus svarbus reikalai svarstyti 
kas link gero Bendroves.

Su godone,
S. A. Pilackas, sekr.

730 W. 17th str.

Lietuviška Šokių 
Mokykla.

Mokina geriausiai ir greicziausiai vi
sokius lietuviszkus ir angliszkus szo- 
kius, kur galima iszmokti su keliais va
karais gerai szokti, kad neturėsi sarma
tos eiti bile kokioj HallOj 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 
į Hallę po No. 3119 So. Morgan St. arti 
31-mos gat.

Jonas Czeplevicze
Užlaiko

Pirmos Klesos Saliuną
Szaltas alus hard! arielka ir kvepianti 
Havanos cigarai. Gera užeiga del visų

3328 S. Halsted St. kerte 33 pl.

GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla del savo draugų.

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

Prof. F. J. A. L.

Buczeris paieszkau darbo buczemeje 
ar taip prie kokio biznio. Meldžiu atsi- 
szaukti. A. Kve—tis,

1900 Union st. Chicago, Ill.

Reikalinga jauna mergina stenogra- 
ferka, mokanti grajįti ant pijano. At- 
siszaukit.

Nelson Piano Co.
,3517 So. Halsted str.

Reikalinga mergina rinkimui pinigų 
ir orderių ant pljanų. Atsiszaukit.

Nelson Piano Co.
8517 So. Halsted st.

Reikalaujam mokanezio prie taisymo
SusirinkiIllllS! I laikrodėlių jauno vaikino, mokanezio 

_ r, „ WT _ ,,, lietuviszkai ir lenkiszkai. Aatsiszaukite
Dr-ste Lietuvos Sūnų No. 1 ant J.own 6e0. Kucharik (3(J

of Lake, turės savo menesiui susirinki- 1722 So Halsted 8t 
mą, Subatoje 3 Rugsėjo 1910 8 valandą
vakare J. Viczkio svetainėje 4514 S. Reikalaujama saliuno laisnų už gry- 
Paulina st. Kiekvienas turi pribūti. nu3 pimgus- Užmoku gerai. Atsiszau- 

Juoz. Žalandauskas kit į “Kataliko” redakciją.
4513 Hermitage ave 37) 3244 Morgan Str.

Pnskllfink Pikninkll^ raDd09 Bacz,erne ir Groserne su IT u3n.ll Lili IB l InillilnuS. pagyvenimu. Didelis skiepas po visu 
Paskutinis szio meto lietuviszkas Pik- sztoru. Ice boxis, barai Ir visos lentynos 

ninkas parengtas per Lietuvos Sūnų del buczernes ir grosernes kuogeriausi. 
draugovę, atsibus darbodienį (Labor Į Vieta labai gera lietuvių ir lenkų apgy-

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. už- 

tikrina, kad iszmo- 
kys szokti kiekvieną 

^RKjauną ar seną. Iszmo- 
kiną valcą 6 rųszių ir 

Vtain kad gali drąsiai 
eiti szokti publikoje. Taip gi jis isz- 
mokys ir kitus szorius su 6 vakarais; 
vakare nuo 8 valandų iki 11. Kas moka 
vaikszczioti, tas gali iszmokti ir szokti. 
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kas dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

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

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

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

Offisas ir gyvenimas

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

vakare.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offlse and Residence
5000 So. Ashland Ave. Chicago

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

£HOPI1^ Klauskit
Chopen 10c. 

’t cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio ta- 
ako.

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejat

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

Antakas Martinkus

Vyrų gatavi siutai $ 7.50 Iki $ 28.00

LOTAI tiktai po $IO.oo

Tel. Monroe 890

Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

Chicago, Ill

TELEPHONE YARDS 1186

Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

vaikų, neaplenkiu 
sąžiningus patari-

“Matymas yra tikėjimas

Telephone Yards 3547

D. Labunskas savin.

1122 Milwaukee Avė

asz

$18.00 - $40.00

tarpe 19los ir 2Otos gatvės

Antanas Tupikaths

Speciališkas išpardavimas Lotu tik šią savaitę.
Mes reikalaujame pinigų varymui savo dirbtuvės Lena Park’e 

ir nusprendėme parduoti savo $50.oo, $100.oo ir J200.oo vertės 
lotus po $10.

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

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedelioj, Rugsėjo 4, ir Pan. ‘Labor Day’

RUGSĖJO 5, 1910 m., 9:15 ryte 
Tikieto kaina ten Ir atgal 50c.

C. C. & L. R. R., gelžkellu, Illinois Central stacija,
Trūkis išeina nuo I2th Street stacijos Ir lake front 9:15 ryte.
Trūkis stos paimti pasažierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 63 

(Woodlawn) gatvių, teipgi Grand Crossing, Kensingtone ir Ham
mond. Taigi nepraleiskit geros progos.

The Square Realty Co.
(NOT INC)

85 Dearborn Street Chicago* Ill.
Rumal 604-605-606-607-608

Telephone Randolph 2692 ir 2693

Szalti ir karszti užkandžiai. Ruimai del moterų.
Europoslaikr asciai, Bilijardu stalai

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

3312 So. Halsted St.,
Telefonas Yards 3162.

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

AR KENTI NUO SUTYNIMOP
Iszdirbamo i 70 gatunkų drūtų 

guminių juostelių: elastiszkų. 
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proc. iki 10 proc. pi- . 
giau, nei parduoda kiti. Geras/ 
vienpusinias juostelias padirbame■ 
nuo 65c., abiejų pusių juosteles V 
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo 
$2.00 ir ankszcziau; 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 tiesiok į dirbtuvę ir už
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis- 
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedėlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrods
Kampas Milwaukee ir Chicago Avės., Imkit eleveltorl ant 6 lubu.

GERKIT—
Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds

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

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO. ILL.

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- 
puliariškumą.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS. FURNISHINGS & SHOES

1922-1932 So. Halsted St,

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



KATALIKAS

VIETINES ŽINIOS,
Kobolones tuomi aliejum pasveikau in keturias dienas

ITONICI
Geriausias vaistas

NUO SKILVIO

Vartok visados

SEVEROS

110 t JTWI®

"4i ASHLAND R

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m

Vizite
Company Siutus siuvam

Orderio.y u r ai

Jusu Namuose

KO JIEŠKAI ČIA RASIlI

Aptiekorius

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

wmreur 
nCKMVU

Nikeliniame teatrėlyj ties 
Halsted ir Madison gat. gra-

P. MEDZWIECKI 
J. KOLBUSZ.

Nuo sukietėjimo 
muskulu, skausmo 
ranku ir krutinės.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

J. F. BALCER, 
H. NOWAK

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

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

’ kobolo tonic medicine co.
2035 So. Hahted St,, Chicago. Ill

Kaina $1.00 6 bonkos $5.oo

Atsakančiausias

Lietuvis

Nuo Neuralgijos 
Sciatkos, spran

do ir strėnų.

Ko tu šauki 
broli1 

kad 
mano burna 

-4E ' NpSSr labai sausa, 
aĮI tai begu pas

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

Paklausk Daktariškos Rodos. Suteiksime dovanai

rp • • „laisausi
Pripažįsta kiekvienas ligonis nuo plaučių
(apart džiovos), jaigu vartoja

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu minerallszku 
gCrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSER1O 
IR OBUOLINES SAIDES.

1645 W. 4Gth. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO. ILL.

Nuo tynimo ir suki 
mo traukimo 

ir reumatizmo.

I//AkrxlrK 034-4-^*.^ parsiduoda visuose galiūnuose
KODOiO t) liters klauskite jo.

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. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuncziu pinigus 
J visas dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuo skausmu, geli 
mu, nikstelejimo 
ir susimušimo.

Telephone Canal 285

KAZ. KATŪTIS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

60S W. 18th St. Chicago, Ill.

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

Policijos viršininkas Ste
ward andai kelias dešimt po 
lieijantų perkėlęs iš vienų vie
tų į kitas, o tas padaryta tar- 
lystos pagerinimui. Viršinin
kas be to užsakęs dar tolimes
nes permainas, kadangi poli 
cijantai, tarnaudami vienoj ir 
toj pačioj vietoj, perdaug sa
vo tarnystoje apsileidžią. Be 
abejonės jis turi tiesą.

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZCETNSKAS

ŽMONĖS IŠSIGANDO.
Daugelyje vietų Jungtinėse

Valstybėse žmonės yra labai

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

Pergreita Senatve
yra priežastim kada visi viduriniai organai 
apsilpnėję ir neišpildo savo uždavinių.

Severos Gyvybes Balsamas
taip apdirba vidurius, kad jie gali priimti j 
kūną visokio maisto syvus ir pagelbsti 
gromuliuoti, o tokiu budu suteikia naują 
gyvybę. Puiki gyduolė nuo galvos skaus
mo, užkietėjimo ir dispepsijos. Kaina 75c

Išganymo Armija neturi 
simpatijos p.s siatir vakarinės 
miesto dalies pirklių draugo-

Vienatinis tikras nuo senai išmėgintas li- 
nimentas. Išmėgink! Busi užganėdin
tas iš greito palengvinimo, kurį tau su
teiks. Laikyk jį prie savęs kad reikale 
nereiktų ieškoti. • Kaina 50 Centų.

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

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

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

Severos Gyduoles parduodamos aptiekose: jokios kitos nėra taip geros, kaip "Severos", nei 
delei czystumo, nei naudingumo. Apsižiūrėk, kad gauni tikras.

Sveikatos departamentas 
tvirtina, kad kružikėliai gerti 
vandeniui iš viešųjų fontanų, 
taippat parapijinėse ir viešo
se mokyklose pataisyti tam 
tikri kranai su kružikėliais 
mokiniams atsigerti, esą labai 
pavojingi visiems, kurie juos 
vartoja. Iš vienos augėlesnės 
mokyklos paimta kelis mėne
sius nevalytas kružikėlis. Ant 
to kružikėlio dugno pasidaręs 
nusistoiimas, kuriame susekta 
milijonai įvairių bakcilių. To 
nusistojimo dalimi pačiepyta 
sveika kiaulė ir toji nuo to 
nugaišus. Sveikatos departa 
mentas taigi persergsti visuo
menę prieš tokių kružikėlių 
vartojimą ir reikalauja, idant 
jie butų visai panaikinti arba 
tankiau prižiūrimi, apvalomi.

skaičium mirčių, iš priežasties 
žarninių ligų. Mes norime pa
tarti, kad būtinai reikia turė
ti po ranka atsakantis vaistas 
ir vartoti jis, kaip tik bus pa
stebėtas nors mažiausias vidu
rių nesveikumas. Toks vaistas 
yra Trinerio American Elixir 
iš kartaus vyno. Privalote jį 
vartoti visose vidurių ir žarnų 
ligose. Jis greitai išvalo krau
ją ir draug sustiprina visą vi 
rinimo sistemą, įveda ją į na
tūralinį veiklumą ir' kunui 
duoda malonų pajautimą. Ne 
prisidabojimu galite užleisti 
ligą ir ji tąsyk užviešpataus 
jųsų sistemoj. Kiekvieną vi
durių sugedimą laikykite p*>r 
svarbią ligą ir visuomet var
tokite Trinerio American Eli
xir iš kartaus vyno. Jis jums 
pagelbės. Gausite vaistų san
krovose. Jos. Triner, 1333 — 
1331) So. Ashland avė., Chica

Neištikimu žmogum andai 
pasirodė 35 metų nekoksai 
Bert Tanner, kurį policija pa
ėmus savo globon. Visokiuo 
se miestuose jisai apsivedė su 
8 moterimis ir visas paliko 
tuščiomis, paimdamas iš jų pi
nigus ir brangenybes. Nese 
nai B. Tanner ėmęs šliubą su 
paskutine savo pačia m. Chi
cago, nekokia Gracija. Vyras 
jos tuo tarpu jau buvo turėjęs 
7 šiaudines našles, kurios jo 
visur ieškojo ir tik laukė jo 
suradimo. Jos gyvena mies
tuose Louisville, Denver, O- 
maha ir kitur. Dabar vargšas 
Tanner privalės metavoti už 
daugpatystę.

Juozas G. Dailydi
Lietuvis Pardavėjas

Apgarsinu Lietuviams kad pas
Vyriški Drabužiai konogeriausi.
yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vyrišką 
WEST SIDES.

Kongreso vedėjas (speaker) 
Cannon taippat andai aplankė 
Chicago, tečiau su Shermanu 
pasimatyti nespėjo, nes tasai 
jau buvo išvažiavęs. Taigi 
Cannon tuojau miestą apleido. 
Užsineša karsta rudenio poli
tiškoji kampanija, jei politi
kieriai taip tankiai švaistosi.

Pereitą nedėldienį ant 33 
čios gat., netoli šv. Jurgio ba 
žnyčios, apie 11 vai. vakare, 
ne vieną privertė atsidaryti 
langą pasiklausytų “puikaus” 
dainavimo. Prisižiūrėjus ar
čiau, buvo žymu, jog tai lie
tuviai grįštantieji nuo piknin- 
ko. Puikiai išrodė tasai būre
lis mųsų jaunųjų, kadangi nei 
vieno nebuvo matyti su “sau
sa” makaule. Turbut ne vie
nas ir iš skaitytojų yra girdė 
jęs tas dainas, kadangi pana
šias dainas tik pelėdos bei 
naktiniai paukščiai mėgsta 
dainuoti. Negražu lietuviams 
svetimtaučius juokinti!

Tą patį vakarą nekoksai 
Mikas Žukauskas, gyvenantis 
prie So. Morgan gat., nu
griuvo nuo antrųjų lubų. Mat, 
nabagas sugrįžo nuo pikninko 
ir buvo nuvargęs. Pašaukta 
jam daktaras, kuris rado nu
laužtus 3 šonkaulius ir jis nu
gabenta ligonbutin.

tos atlikinėdavo savo religiš
kas apeigas ir agitacijas ant 
kertės California ir Western 
avės. Pirkliai nusiskundę po
licijai, kad Armija ten ken
kianti viešam žmonių judėji 
mui. Taigi policija andai su
sirinkusiems Armijos sąna
riams prisakė pasitraukti iš 
minėtos vietos į kur kitur. 
Tečiau susirinkimo kapitanas 
policijos reikalavimo jokiuo 
budu nenorėjo išpildyti; poli
cija jį areštavo ir turėjo užsi
mokėti pabaudą.

copviH«Mvisno6vr

'MOBOroiONIG
MEDICINE 60.

. CHICAGO, ILLS .

mus Rudeninei ir Žieminei 
ir konopuikiausios mados 

Drabužių ant

Distrikto advokato biure 
nesenai butą daug svarbių pa
sikalbėjimų kas lytisi emi
grantų reikalų. Tuose pasi 
kalbėjimuose dalyvavę Euro 
pos nekuriu viešpatysčių at
stovai ir Chicagos emigrantų 
biuro valdininkai.

Yra žinoma, kad daugumas 
emigrantų, nors Europoje yra 
vedę, tečiau Amerikon pakliu
vę antrusyk apsiveda.

Kaip tam viskam užbėgus? 
Kaip privertus tuos bigamis- 
tus aprūpinti savo šeimynas, 
likusias Europoj ? Tai buvę 
svarbiausieji klausimai ir apie 
tuos klausimus tartasi.

Regis, to pasikalbėjimo vai
siumi bus nauji įstatymai. Tie 
įstatymai bus svarbus ir lietu
viams.

Riebus \ / 
Skanus \ 
Szvelnus V
Labai \ 

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE

STRAUS BROS. CO-
Iii4IrbfJ*l Chicago

T. Padlackls, lietuvis agentas

Andai keliaudamas į vaka
rus mųsiį mieste ant trumpo 
laiko sustojo Jungt. Valstybių 
vice prezidentas James Sher
man. Mieste išbuvo tik dvi 
valandas ir tą visą laiką pra
leido pasikalbėjimams su re- 
publikonais. J. S. Sherman 
apie dabartines politikoje 
maišatis nieko niekam nesakė, 
nors reporteriai užsispyrę jam 
uždavinėjo įvairių įvairiausius 
klausimus. Vice-prezidentas 
pakeliui miesteliuose sušilai 
kydavo ir pasakydavo prakal
bas savo šalininkams.

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

mimo savo pažįs- 
tarnų ir dėl apsi- 

Saugojimo ligų, 
KuĄ kiekviena8 gy- 

dytojas vėlina
SoloRye

žiai dainuoja patogi mergaitė 
Virginija Vincent. Jos skar
dus balselis ir burniukė pati
ko nekokiam Arthur E. Mel
chior, fiimos Melchior Bros. 
Barber Supply Co. bendrui. 
Vieną vakarą gražiai Virgini
jai išėjus iš teatrėlio, Melchi 
or prie jos prišoko ir pabučia
vo. Virginija, nepažindama 
gėdos, liepė jį tuojau areštuo 
ti, o ant rytojaus teisėjas Max 
well ant Melchior’o uždėjo 
$10.00 pabaudos ir teismo lė 
šas. Mat, jei nori bučiuoti, 
pirmiau privalai gauti leidi
mą, kitaip nerasi sau išsiteki- 
nimo.

Turi gerą reputaciją nuo vartojančių jį 
per trisdešimt metų. Yra tai geriausia gy
duolė nuo kosulio. Kaina 25c ir 50c.
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Kun. Juoz. Karpinskas 
parapijos szv. Stanislovo iszcjudijtas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą
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Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

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

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

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICIIOCKI, FR. GOBZYNSKI

įo 1
Užlaiko namines ir užrubožines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va 
landą su dideliu sausumu. Reika
lo nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.

3315SiMorgan Si., Chicago, I1L

W. F. Severą Co
■■ I •' • ____________________TM

CEDAR RAPIDS 
IOWA


