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® Politiškos Žinios. ®
Rusija.

Nors mažumėlį laisvės įga
vusi, visuomenė, tarp kitų pir
mosios eilės dalbų, griebėsi 
platinti apšvietimą. Greitu 
laiku pridygo Rusijoje daug 
pašalinių mokyklų. Nemažai 
jau jų esama ir Lietuvoje. 
Bet visos tos pašalinės mokyk
los — tai krislas žmonių švie
timo ministerijos akyse. Mi
nisterija nei nesislepia, kad ji 
nemėgia pašalinės inicijativos 
žmonių švietimo darbe. Visa, 
mat, sistema, taip uoliai at
gaivinama valdžios mokyklo
se, negali būti vartojama pa
šalinėse mokyklose.

Suprantama tat, kad mini
sterija žiuri į pašalinę mokyk
lą, kaipo į priešingą sau įstai- 

ninkauti, o pertat nenori jos

Nežiūrint į tai, pašalinės 
mokyklos vis steigiama ir stei
giama naujos, jų skaičius vis 
auga. Ministerija mato tai ir 
pradeda tą darbą trukdyti. 
Mat, daugelis pašalinių mo
kyklų kreipiasi į ministeriją, 
prašydamos suteikti joms val
džios mokyklų teises. Mini
sterijai-gi tas nepatinka. Ir 
dabartiniu laiku ji užsiėmusi 
tuo, kad išdirba naujas taisy
kles apie pašalines mokyklas.

Gera iš to darbo tikėties, 
žinoma, nieko negalima, nes 
dabartinė žmonių švietimo 
ministerija neduos pašalinėms 
mokykloms palengvinimų, bet 
greičiausiai dar suvaržys jas.

Kol-gi tos naujosios taisyk
lės bus galutinai išdirbtos, 
žmonių švietimo ministerija 
apskelbė tokį nutarimą: kol 
bus išdirbta taisyklės apie 
pašalines mokyklas, visi pa
starųjų prašymai suteikti joms 
valdžios mokyklų teises ne
bus visai nei peržiūrimi.

Tikrai Saliamono išmintis!?
Ir teisingai pašiepia tą mi

nisterijos nutarimą “Sovr. 
Slovo”, kuris sako, kad tik
rai genijališkai pasielgtų mi
nisterija, jei vieną gražią die
ną praneštų: kadangi skubi
nai rengiama nauji universite
tų įstatai, uždengti visus uni
versitetus... kadangi ruošia
ma įstatymų sumanymas apie 
visuotinąjį mokymą, nebeprii- 
minėti daugiau vaikų į pradi
nes mokyklas... kadangi 
greitu laiku ketinama refer- 
muoti mokymą mergaičių, už
ginti mergaitėms mokyties ir 
tt. ir tt.

Taigi, kaip matome, žmo
nių švietimo ministerija, norė
dama reformuoti pašalines 
mokyklas, labai išmintingai, 
tiesiok genijališkai pasielgė. 
Tik klausimas, kuomet gi pa
šalinė mokykla susilauks sa
vo reformos, jei vienus uni
versitetų įstatus rengė trejus 
metus ir, galų gale, sutaisė to
kiuos, kuriais nepatenkinti ne 
tik tikrieji demokratai, bet ir 
spalininkai, tie dabartinės vy
riausybės ramsčiai ?

Cholerai platinties Rusijoje 
daugiausia padeda vargas, ne
švarumas, girtuoklystė ir žmo
nių tamsumas. Rusų laikraš
čiai nuolat rašo, kad tai šen, 
tai ten rusai valstiečiai nepri
ėmę atvykusių gydyti dakta
rų ir sanitarų, bandė sugriaut 
ligonbutį ir tt. Kitur buvo 
suėmę ir kuone primušę stu
dentus ar šiaip žmones mokslo 
tikslais rankiojančius žolynus 

nusi, kad cholerą platina ža
vėtojai, kad ją galima “sėti”. 
Kitur nuo choleros gydosi 
įvairiais burtais, tikros gydy
tojų pagalbos neprisiimdami. 
Nesenai viename sodžiuje, Ku 
barnaus apygardoje buvo toks 
atsitikimas. Kas-tai patarė, 
kad norint nuo choleros apsi
saugoti ir nubaidyti ją nuo 
kaimo, reikia inkinkyti arklan 
kaimo našles ir aparti jomis 
vagą aplink viso kaimo. Pa
tarimo paklausyta ir inkinky- 
ta arklan 3 našles, nes dau
giau tuo tarpu nesurado. Bet 
jos nepajėgė aparti viso kai
mo ir reikėjo “gydymą” su
stabdyti. Kai pasididįs našlių 
skaičius — tuomet bandys.

Pinske pastatyta ligonbutis 
cholerininkams. Jisai labai 
nepatiko aplinkiniams gyven
tojams ir iš pirmų dienų pra
dėjo į tą ligonbutį žvairuoti. 
Prieš porą savaičių ligonbutis 
iš kažin-kokių nežinomų prie
žasčių buvo užsidegęs, bet gai
sras greitai užgesinta. Miesto 
valdyba apdraudė jį trimis 
tūkstančiais rublių. Nesenai 
ligonbutis vėl užsidegė ir šį 
kartą jau sudegė. Ištirta, kad 
ligonbutis buvo padegtas, bet 
kas padegė — nežinia.

Pas Imatrą (Suomijoje) nu
sišovė turtingasai lenkų dva
rininkas, grafas Stasys Potoc- 
kis, kuris buvo ten atvažiavęs 
su viena jauna moteriške, ne
va tai savo žmona. Ji taippat 
nusižudė — nusidurė. Pasiro
dė, kad ji buvo ne Potockio 
žmona, tik jo numylėtinė tūla 
Kaveckaitė, 19 metų mergina, 
bajoraitė. Mat, juodu buvo 
vienas kitą įsimylėjusiu, bet 
kadangi grafas buvo jau ve
dęs, tai juodu,negalėdamu su
situokti, nutarė nusižudyti.

Japonija anektavo Koreą.
Japonijos ir Koreos trakta

tas visoms viešpatystėms jau 
apskelbtas ir Japonija rugpiu- 
čio 29 dieną galutinai Koreą 
pasisavino arba anektavo. Ko
reos ciesorius Yi Syek tą die
ną išleido į savo tautą atsisvei
kinantį reskriptą, kuriuomi 
patvirtino tasai nedoras parsi
davėlis, kad krašto visas tei
ses pavedęs Japonijos cieso
riui, kuriam tikįs, jog jisai ne 
tik Tolimuose Rytuose mokė
siąs palaikyti santaiką, bet ir 
pačiai Koreai suteikti gerbūvį, 
kokio per kelis sekančius me
tus nesimatė.

jos 
bet

Portugalija yra gražiuoju 
su Vatikanu.

Tomis dienomis Vatikanas 
viešai užgynė visokius paskly- 
dusins gandus, kad buk norė
ta su Portugalija pertraukti
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Japonijos su Korea trakta- visokius diplomotiškus susinė
tas skamba maždaug taip:

“Su tikslu sandoros ir tvar
kos užlaikymo Koreoj, užti
krinimo gerbūvio Koreai ir 
jos gyventojams ir podraug 
užtikrinimo ten svetimže- 
miams atvangos, stojosi neat
šaukiamu daiktu, kad privalo 
but pakeista ten dabartinė pa
matinė valdžia tikrąją valdžia.

Japonijos ir Koreos val
džios, persitikrinusios apie at
sakančių reformų pakeitimo 
reikalą kas link padėjimo ir 
kad užtikrinti gvarantiją atei
čiai, paremiant Japonijos ir 
Koreos ciesoriams, sutaisė per 
savo atstovus traktatą, kas 
link visuotino Koreos prie Ja
ponijos prikergimo.

Pasiremiant ant to svarbaus 
akto, kuris privaloingauti sa
vo teisišką veikmę dienoje jo 
apskelbimo, ru^piučio 29 die
ną 1910 m., Japonijos cieso
riaus valdžia apima Koreos 
visą valdžią ir administraciją 
ir šiuomi apreiškia, kad viso
kie reikalai, lytinti svetimže- 
mių ir užsienio prekybos Ko 
reoj, privalo but atliekami 
pagal Japonijos valdiškuosius 
krašto įstatymus.”

Taigi Korea jau perstojo 
gyvavus. Šiandie ji vadinasi 
Japonijos provincija ir 
vardas jau ne Korea, 
“Chosen”.

Šimus. Mat, Partugalijoj vie
nuoliai Pranciškonai išleidi- 
nėjo laikraštį, net pastaraisiais 
laikais tame laikraštyj apsi
reiškė modernistiški raštai. 
Taigi Brago vyskupas uždrau
dė tą laikraštį išleidinėti, o 
katalikų priešai tuojaus pa
skleidė žinias, kad Portugali
jos valdžia už Pranciškonus 
užtarius ir iš to taigi kilę ne
sutikimai.

Tuo tarpu išėjo eikštėn tas: 
Brago vyskupas laikraštį su
stabdė, bet Portugalijos val
džiai nei galvon neatėjo už 
Pranciškonus užsistoti ir kiš- 
ties į bažnytinius reikalus.

Tuos visus klaidingus pra
nešimus, anot Vatikano, aklai 
do respublikonai, kuriems ru
pi tarp dabartinės Portugali
jos valdžios ir Vatikano pasė
ti piktumo sėklą ir paskui, 
tuo sumišimu pasinaudojus, 
nuversti nuo sosto dabartinį 
karalių, o kraštį apšaukti res
publika.

Tiesa, Portugalijoj nesenai 
buvę parlamento rinkimai, 
kai kur buvę ir kraujo pralie
jimai, tečiau žadama revoliu
cija nei neapsireiškus, kokia 
pirmiau per laikraščius buvo 
plačiai skelbiama.

Žydiškos telegramų agentū
ros nemalonias katalikams ži
nias nuolatos platina.

Galimas karas?
Pertraukimas diplomatiškų 

susinešimų Turkijos su Grai
kija labai greitu laiku gali
mas.

Graikijos pasiuntinys Kon- 

stantinopolyj, Gryparis, andai 
Turkijos užsienio dalykų mi- 
nisteriui į rankas sudėjęs aš
trų protestą prieš atnaujintą 
Graikijos prekiųboikotavimą, 
taippat ir prieš ištrėmimą vi
sų graikų valdinių iš Saloni-

Turkijos ministeris pasiža
dėjo padaryti kss tik busią 
jam galima, bet podraug už
protestavo prieš rinkimą ne
kuriu kretėnų į Graikijos par
lamento atstovus, o jų tarpe 
ir paties Turkijos priešo Ve- 
nezelos, kuris, sakoma, galįs 
likties parlamento pirminin
ku.

Turkijos laikraštija tuos 
dalykus aprašo labai aštriai. 
Graikiją ir Bulgariją ji vadi
na ramybės drumstyioja Tur
kijos sienose ir apkalba pa
nešti dar vieną auką, kad 
“tiems piktiems kaimynams 
išguldžius skaudžią lekciją”.

Taigi Turkijos su Graikija 
karas galimas, o gal ir neiš- 
vengtinas.

Krokodiliaus ašaros.
Tomis dienomis apgarsinta 

traktatas tarp Japonijos ir 
Koreos. Rusijos biurokratiš
kas dienraštis “Novoje Vre
mia” delei tos priežasties ap
skelbė sarkastišką straipsnį, 
kuriuoju Koreą prilygina prie 
austerio, besikalbančio su pie
taujančiu, kuris austerį tuo
jau turįs nuryti, nes jau aną 
apliejęs ir citrinos skystimu.

“Tasai dokumentas (anek
sijos traktatas) — rašo “Nov. 
Vremia” — tai begėdiškas hi- 
pokrizijos historiškas pavyz- 
dis. Traktatas teisiškos reik

šmės neturi jokios. Ciesoriaus 
reskriptas nesutinka su lig- 
šiol garsinamais raportais apie 
Koreos reikalus, kadangi ra
portai Koreą perstatydavo 
kaipo žydinčią viešpatystę Ja
ponijos globoje.”

“Nov. Vremia” be to džiau
giasi, kad Rusijos reikalai Ko- 
reoj esą nedideli, o todėl ir 
Rusijos diplomatijai neapsi
moką protestuoti prieš tokius 
Japonijos pasikėsinimus.

Taigi Rusija lieja krokodi- 
liaus ašaras, kad jai neteko 
praryti tas puikus kraštas.

Nesutikimai už Tibetą.
Kuomet iš Tibeto išvyta 

Dalai Lama (tibetonų vyriau
sias dvasiškis) ir kuomet pas
kiau tą platų kraštą apėmė 
chinai, tenai santykiai taip 
negeromis vėžėmis pakrypo, 
kad dabar tan kraštan rengia
si insikraustyti Anglija. Chi- 
nų Tibete nuolatinis sauvalia
vimas tibetonams išlupo iš 
krūtinių visokią kantrybę ir 
visame krašte dabar prasideda 
smarkus judėjimai, pavojingi 
Indi jų ir Anglijos prekybai. 
Indijų valdžia ant Tibeto sie
nų sutraukus daugybę kariuo
menės su atsakančia artilerija, 
kuri turės insiveržti Tibetan, 
jei tik tie judėjimai imsią la 
biau platinties. Nors Angli
jos kolionijų ministeris tą ka
riuomenės insiveržimą užgina, 
tečiau niekas jo žodžiams ne
tiki, juo labiau, kad Anglijos 
laikraščiai reikalauja ten gin
ti savo reikalus. O tie reika
lai — tai bile užimti kraštas.

Tibetas yra sena Ohinų pro
vincija.

Iš Viso Pasaulio.
Bilbao (Ispanija) dokuose 

sustraikavę visi darbininkai iš 
simpatijos dėl straikuojančių 
ten anglekasių. Iš tos priežas
ties garlaivių judėjimas ten 
visiškai suparaližuotas.

*

Londone prieš policijos tei
sėją prie Bow gatvės andai at
vesta dr. Crippen su savo my
limąją ir abudu formališkai 
apskųsta už nužudymą Crip- 
peno žmonos. Byla prasidė
sianti 6 d. rugsėjo.

*
Turkijos viešpatystės tai y- 

ba andai patvirtinus ministe- 
rių tarybos nusprendimą, pa
gal kurio visi Turkijoje sve- 
timžemių religiški, auklėjimo 
ir labdaringi institutai esą 
laisvi prieš Turkijos įstaty
mus.

*

. Caras Mikalojus su cariene 
šiais laikais vieši Friedberge, 
Vokietijoj, pas carienės brolį. 
Kaip caras, taip ir carienė esą 
sveiki. Pilį, kur caras apsisto
jo, saugoja 192 kareiviai, o 
apylinkėse pilna policijos 
slaptų agentų.

*

Korea pateko į Japonijos 
provincijų skaitlių. Nebūta 
Koreoj nei riaušių, nei mato

mo neužsiganėdimo. Sakoma, 
tomis dienomis iš Koreos ka
lėjimų paleista 900 politiškų
jų koreonų. Koreonai gerai 
supranta, kad maištai jiems 
nieko negelbėsią.

*
Iš Gerusheim (Hesse) Ber

lynan pranešama, kad per aną 
miestą nesenaį prasinešus bai
si vėtra su parkunijomis ir 
kad pražuvusios trįs mergai
tės. Mergaitės, užėjus vėtrai, 
pasislėpusios vienoj jaujoj, 
bet perkūnas jaujon trenkęs 
ir mergaites ant vietos užmu
šęs.

. *
Pragoj nesenai buvus teis

me byla prieš francuzą advo
katą Chretien, kuris nesenai 
viešuose užeiginiuose rūmuose 
nutraukęs nuo sienos cieso
riaus Prano Juozo portretą ir 
sudraskęs. Chretieną teismas 
paliuosavo nuo visokios atsa
komybės, išėjus eikštėn,jog ad
vokatas tuokart buvęs girtas 
ir pats nežinojęs, ką darąs.

*
Andai Ryme Sv. Petro baž- 

nyčioj užgimus tarp susirin
kusiųjų pasiauba,.}kuomet bu
vęs vienuolis pranciškonas 
BeltZamini -trissyk iš revolve-’ 
rio šovęs. Tikintieji išbėgioję 
laukan, o pamaldos tuotarpu 
pertraukta. Vienuolis esąs ne- 
pilno proto ir jį paėmus glo- 
bon dvasiškija.

*
Nesenai pasikėsinta ant Ita

lijos premiero gyvasties. Kuo
met premieras Luzzatti važia
vo traukiniu, staiga išsigirdo 
iš lauko šūvis ir kulipka su
daužus langą vagono, kuria
me sėdėjo premieras. Policija 
vienok stengiasi tą dalyką už- 
trinti, aiškindama, kad tai 
koksai kerėpla medžiotojas 
išnetyčių šovęs.

*
Iš Peterburgo pranešama, 

kad Rusijos vidurinių dalykų 
ministerija leidžius Amerikos 
ambasadoriui Turkijoje, Os
karui Strauss, aplankyti su 
savo šeimyna Peterburgą. 
Mat, Amerikos ambasadorius 
yra žydas, o žydams draudžia
ma Peterburgas lankyti. Ne
apsakoma “malonė”.

*

Perugijoj historiškoji semi
narija liko uždaryta prisakius 
popežiui. Tame institute pa
staraisiais laikais turėjus prie
glaudą Italijos liberališkoji 
katalikystė. Regis uždarymo 
priežastimi bus greičiau tas, 
kad kuomet Perugijon nese
nai apsilankė karališkoji pora, 
seminarijos studentai iškėlė 
jai ovaciją.

*

Popežius dekretu į Franci- 
jos dvasiškiją prisakė išrišti 
katalikišką sąjungą “Sillon”, 
kuri buk ėmus platinti tarp 
žmonių netikrą demokratizmą. 
Minėta organizacija, kurios 
tikslu pritraukti prie Bažny
čios rankpelnius, ginasi kieku 
galėdama, juo labiau, kad už 
aną užsistoja keli Franci jos 
vyskupai. Regis ji neteisingai 
popežiui įskųsta.
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| Žinios iš Lietuvos. |
JONAVA.

(Kauno, ap.).
Kauno Ūkio Draugija ren

gia čia rugsėjo 1 d. 10 vai. ry
to galvijų ir arklių parodą. 
Isstatytojai — smulkieji ūki
ninkai, teturį tik 100 dešimti
nių žemės. Už geriausius gy
vulius bus skiriama dovanos 
medaliais, pagyrimo lakštais 
ir pinigais. Arklių veisimo 
žinyba paskyrė du medaliu: 
sidabrinį ir bronzinį; Draugi
ja kelias dovanas; valdžia duo
da 40 rub., ir privatiškai su
dėta apie 100 rub. Daiktai į 
parodą tebus priimami iš arti
miausiųjų sodžių. Parodos ko
mitetas dar ketina padaryti 
naminių išdirbinių skyrių, tik 
ar pasiseks: apylinkės gyven
tojai begalo neturtingi tais iš 
dirbiniais. S.

mažas, bet ir tai matyti, kad 
labai gabus: jau gražiai nu- 
drožia stovylėles žmonių, ar
klių, šunų ir tt. Talentuota 
šeimyna. Ž. Svirplys.

MARIJAMPOLE.
(Suv. gub.).

Šiomis dienomis gabernato- 
riaus valdininkai daro revizi
jas valdžios įstaigose. Rugpiu- 
čio 5 d. 11 vai. ryto žemsar- 
gių viršininkas poručninkas 
Liger nusišovė. Bene del re
vizijos: mat, išaikvojęs val
džios pinigų.

Uodas.

RYGA.
Jubiliejinį vakarą Rygos 

lietuviams valdžia leido vos 
prieš kelias dienas; afišų ank
sti negalima buvo išlipinti, to
dėl žmonių prisirinko neper- 
daug. Belo, kainos buvo žy
miai papigintos; pagaliaus ne
buvo šokių, nes vasarą žmo
nės daugiau mėgsta praleisti 
laiką tyrame ore. Vakarienė
je dalyvavo 65 žmonės. Kaip 
lietuviai šventė Žalgirio mū
šio sukaktuves, rašė visi 4 lat
vių dienraščiai ir 2 rusų. Dar 
prieš šventę rašė ir vokiečių 
dienraščiai. Šventė nusisekė 
pusėtinai.

NAUMIESTIS.
(Raseinių ap.).

Čia p. Srugio tartoke maši
na užmušė vieną darbininką. 
Jis norėjęs medį mašinon in 
dėti, bet ne taip pataikęs: me
dis iššokęs iš mašinos ir įspy- 
ręs jam pilvan. Neilgai pasir
gęs mirė.

Tą dirbtuvę, reikia paminė
ti, p. Srugis, lietuvis, įsitaisė 
savom rankom. Joje ir lentas 
piaunama ir malama ir skin- 
deliai drožiama. Jo sūnūs dar

ŠIAULIAI.
(Kauno gub.).

Liepos 6 d. Šiauliuose su
degė palaikiai namai, kartu 
sudegė ir jaunas 21 m. vaiki
nas. Gulėjo jis ant augšto, pa
budo, kad jau visas stogas bu
vo apsiaustas liepsnos ir nebe- 
suskubo nulipti. Vaikinas ren
gės važiuoti į Ameriką. Iš A- 
merikos buvo gavęs laivakor
tę ir gerokai pinigų. Kiti sa 
ko, kad vakarą jis buvęs ge
rai išgėręs. Gailu jauno vai
kino. B. Augštuolis.

SUBAČIUS.
(Ukmergės ap.).

Subačiuje taip gerai girtuo
klystė išsiplėtojusi, kad retas 
šventadienis praeina be pešty
nių ir be kraujo. Rėkavimai 
ir pasigėrusių bliovimai alu
dėse, tai jau priprastas daly
kas. Štai liepos 18 d. per at
laidus Panelės Šv., girtuokliai 
susipešę užmušė jauną vaiki
ną, Kavoliuną iš Terpeikių 
sodžiaus.

Tą pačią dieną Lukonių so
džiuje susidariusi gauja ištvir
kėlių vaikinų užpuolė to pa
ties sodžiaus ūkininko G. na
mą ir sudaužė pagaliais ir ak
menimis visus jo langus.

Užjaučiąs.

durpynėje rasta O. Pamedin- 
tienės lavonas. Ji netoli nuo 
tos durpynės gyveno menkoje 
pirkelėje, atsiskyrus nuo savo 
vyro. Gyveno joje dešimtį me
tų su ketvertu vaikelių. Kas 
ją užmušė ir delko, nežinia. 
Lavonas rasta po 10 dienų ieš
kojimo.

Nepakanta.

VEISIJAI.
(Suv. gub.).

Rugsėjo 6 d. buvo čia atlai
dai. Lietuvoje lig šiol per pie
tus klebonijoje svečiai pusėti
nai išgerdavo alkoholinių gė
ralų. Treti metai kaip Seinų 
dekanato klebonai nutarė per 
atlaidus nevaišyti svečių vynu. 
To nutarimo sąžiniškai dau
gumoje klebonijų prisilaiko
ma. Šiemet tame dalyke, ačiū 
Dievui, padaryta žingsnis pir
myn; mat, Veisijuose nebuvo 
siūloma ir svečiai nereikalavo 
jokių alkoholinių skįstimų. 
Kaip gi buvo gera ir malonu! 
Visi kunigai, pabaigę savo 
darbą bažnyčioje, susirinko 
pietauti. Per pietus nieks ne
siskundė ant apetito stokos, 
nors alkoholio nebuvo. Pa
kalbėjo be riksmo ir klyksmo 
(nes alkoholiui esant be to ne
apsieina) apie tėvynės reika
lus ir atsigėrę arbatėlės, o kas 
norėjo — puikios lietuviškos 
giros — linksmi, sveiki svete
liai išvažinėjo. Visoms Lietu
vos klebonijoms sektinas pa- 
vyzdis!

Svetys.

. PAPILE.
(Šiaulių ap.). *

Liepos 25 d. naktį Vegerių 
dvariuke vaikas, susitaręs su 
dvaro tarnu-vežiku, pavogė 
savo tėvo kalvio 600 rub. ir 
išdūmė nežinia kur. Tėvai da
vė visur telegramas, kad sū
nų suimtų, bet ligšiolei dar 
niekur nesurado. Turbut jis 
Amerikon išdrožė. Kalvis ne
teko sunaus ir pinigų, o ponas 
tarno.

Leiba.

LAUKUVA.
(Raseinių ap.).

Arti Girininkų sodžiaus

KAUNAS.
Kauno apylinkėje (Žemait

kiemio dvare ir Aleksandrinė- 
je) tarp gyvulių įsi viso kar
bunkulas, kuriuo ir žmonės

gali užsikrėsti. Taigi dėlto 
Kauno miesto valdyba išleido 
paliepimus, kuriais draudžia 
miesto gyventojams: 1) pirk- 
ties mėsą be tam tikrų štem- 
Dėlių (pečėčių), kuriais žymi 
sveiką mėsą veterinoriai; 2) 
nepirkti pieno iš užkrėstųjų 
karbunkulu vietų; gi iš kitur 
pirktą pieną gerti tik atviri- 
nūs; virinti gi reikia 10 minu
čių.

LINKUVA.
(Panevėžio ap.).

Liepos 16 d., per P. Šv. at
laidus, Linkuvon privažiavo 
labai daug žmonių, gal apie 
keliolika tūkstančių. Diena 
buvo labai karšta, net trošku 
darėsi. Visi miestiečiai savo 
šulinius užrakino ir tik už pi
nigus davė atsigerti. Už kibi
rą gryno, šalto vandens ėmė 
po 4 kap., o už prasto, by tik 
skįsto, po 2 kap. Kiti gi buvo 
prisidirbę naminio alaus ir 
taip jau visokios rūgšties ir 
tuos savo išdirbinius pardavi
nėjo nepigia kaina. Žmonelės 
ką gi darys — pirko... Taip- 
pat miestiečiai ir iš maldinin
kų, kurie atvažiavo išvakaro 
nuo tolo, ėmė už naktigultą: 
už vieną pagalvį 10 kap., už 
prastesnę kokią vietą 2 ir 5 
kap. Nuvargusiems kelei
viams sumigus klojimuose, 
daržinėse ir tt., pasigėrę mies
telio vaikinai vaikščiojo visur 
kiaurą naktį ir erzino juos, 
tramdė jiems brangų miegą. 
Nieko negelbėjo nei prašymai, 
jie darė savo ir gana, dar la
biau kankino keleivius. Ke
liems tai net ir kepures nu
movė nuo galvų. Nepaliko 
taippat ir merginų ramybėje. 
Tik dienai auštant jie sugrįžo 
atgal į aludes.

Tą dieną neL 5 balaganai 
buvo intaisy^->uvo rodoma 
visokios del ku
rių daugumas Įmonių net ir 
bažnyčią užmiršo. Galima 
spėti, kad tie balaganai 10 sy
kių daugiau surinko, nei kaip 
bažnyčia savo reikalams. Bu
vo kimštinai prikimštos ir a- 
ludės, kurių Linkuvoje net 15, 
traktierius 16-tas, o monopo
lis tai bus jau 17-ta svaigi
nančių ir sveikatą suėdančių 
gėralų įstaiga. Vaikinai su

nusilakusiomis merginomis lig 
pačiam vidurnakčiui galvomis 
ėjo. Buvo, tiesa, ir nemaža 
senių su moterimis, kurie gir
tuokliavime nei jauniems ne
pasidavė. Donner-wetter. 

“Viltis”.

MARCINKONIS.
(Trakų ap.).

Beveik per dvi savaites mu
šu apylinkėje nebuvo lietaus. 
Saulutė taip išdžiovino mųsų 
smiltyno žemelę, jog kas buvo 
pasodinta — viskas išdžiuvo, 
o labiausiai kenkė bulvėms, 
taip kad vietomis pageltona
vo, arba ir visiškai išdžiuvo. 
Žmonelės melste meldė Dievą 
lietaus, antgalo ir davė Die
vas lietaus, bet tokio smar
kaus, kad mažai kas iš senes
nių žmonių gali atminti.

Apie 1 vai. pasirodė iš pie
tų pusės mažas juodai-pilkas 
debesėlis, kuris pamažu kėlė
si vis augštyn ir augštyn ir 2 
valandai tik ką prasidėjus pa
sigirdo perkūnijos, tuojau pa
šoko vėjas, išsklaidė tą debe
sėlį po visas puses ir pradėjo 
iškarto pamažu lyti, paskui 
kuo toliau vis smagiau ir ant
galo kad lijo tai lijo, vanduo 
nuo augštesnių vietų bėgo į 
klonis, upelius, su savim nešė, 
ką tiktai sugriebdamas ir kas 
tiktai buvo jam ant kelio pa
simaišęs.

Dauguma pirkių, kurių bu
vo silpnesni stogai, liko pri
lytos taip, kad kibiru reikėjo 
nešioti vandenį laukan.

Tasai lietus buvo 23 liepos. 
Marciukonietis.

ŠIMONIS.
V

(Ukmergės ap.).
Prieš keletą dienų čia pas 

mus atvažiavo iš Kauno su 
dailininku Ignotu Šlapeliu 
garsus Gelsingforso universi
teto prof. p. Niemi, kuris vai
kštinėja po sodžius ir prisižiū
ri mųsų lietuvių gyvenimui, 
taip-gi renka senovės dainas, 
pasakas, burtus. Butėnų so
džiuje nuėmė apsitaisiusių se
nobiniais apitaisais moterų fo
tografijų. Gerbiamasai profe
sorius dar labai sunkiai kalba 
lietuviškai, tečiaus jau gali 
susikalbėti be kito pagalbo..

“Š” Juros Banga.

BAIGIANTIS VASARINIAM
SEZONO KELIAVIMUI
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WABASH
Šie tikietai bus parduodami per visą menesį Rugsėjo—ge

riausias laikas dėl vakaciją.
Sugrįžimo laikas į 30 dieną.
Dovanai važiuot ant Hudsono upės ir Ežero Erie, kas nori.
Rąžyk del artimesnių paaiškinimą ir mapą.

F. H. TRISTRAM, Asst. General Pass'ger Agt.

Wabash Office, 109 Adams Street, Chicago

Geo. Lauterer
Iszdirbėjas

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

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

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

Elastiszkos guminės paneziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti 
pagal miera 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. diena. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir t.t. išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo
Kampas Milwaukee Ir Chicago Avės., imkit eleveitori

Rugsėjo m. Rakandu išpardavimas.

Amerikos žinios.
Kova darbo su kapitalu.

Pittsburg, Pa. Manoma 
pradėti smarki kova teismuose 
tarp anglekasyklų savininkų 
apskričiuose Westmoreland ir 
Irvin, o anglekasiais, tais pra
kaituojančiais vergais. Kasy
klų savininkai savo paskuti
niame susirinkime nusprendė 
kreipties į teismus, ar nebūtų 
galima unijos vadovus bausti, 
jei tie prieš darbdavius daro 
konspiracijas ir kenkia kom
panijoms. Iš antrosios 'pusės, 
ar kartais nebūtų galima dar
bininkams uždrausti (?) viso
kie anklekasyklose straikai, 
kurie kenkią labai daug kraš
tui ir tautai. Rugsėjo 30 die
ną išimta “warrentai” areš
tuoti 80 unijos vadovų, jos 
valdininkų ir agentų, kurie 
daug kenkią darbo savinin
kams. Tuose apskričiuose su- 
straikavo į 50.000 anglekasių 
dar kovo mėnesyj š. m., taigi 
ligšiol abi pusi panešė medžia
giškus nuostolius. Neapsieita 
ten be muštynių ir iš to butą 
skaitlingų areštavimų.

Indomi bus teisme byla dar
bininkų su darbdaviais, ka
dangi turės but išrištas klau 
simas, ar darbininkai gali or- 
ganizuoties ir straikuoti, rei
kalaujant sau prigulinčių tei
sių — ar gal privalo but am
žinai kapitalistų vergais ir pa
stumdėliais.

Tai pirmasis toksai Ameri

koje atsitikimas. Reikia abe 
joti, kad ką darbdaviai turėtų 
laimėti, bet vis gi jų drąsa ne
apsakoma kesinties ant pasku
tinės darbininko laisvės ir tai 
dar laisvame krašte.

Anglekasiai sugrįžo darban.
Springfield, III. Illinois 

valstybėj, minkštosios anglies 
kasyklose pagaliau kompani
jos darbininkams nusileido, 
sutinkant su darbininkų išly
gomis. Andai ant kontraktų 
pasirašusios kompanijos:

West Virginia Coal Mining 
Co., Johnston City.

Girard Coal Co., Girard.
Marion County Coal Co., 

Junction City.
Girard Collieres Co., Vir

den. v
Galatia Coal Co., Galatia.
Tice Coal Co., Tice.
Star Coal Co., Steator.
Kitos kompanijos regis taip

pat su darbininkais susitaikys 
ir darbo kasyklose bus pakak
tinai. Kompanijas spirią taį- 
kinties geležinkelių kompani
jos, kurioms prisieina bran 
giau mokėti už anglis.

Bjauri anarchija.

Columbus, O. Vieną naktį 
streikuojantieji tramvajų dar
bininkai pakišo ant bėgių pa
lei Sandusky gatvę dinamitą, 
kuris, atbėgus tramvajui, su 
visu smarkumu plyšo. Dvi va
žiuojančios moterįs sunkiai

sužeista. Tramvajaus konduk
torius su motormanu tečiau 
suspėjo iššokti ir išliko sveiki. 
Tramvajus iki pusei suskaldy
ta. Vienas praeivis nuo trenk
smo pervirtęs ir apsikulęs į 
akmenis. Daktarai tvirtino, 
kad sužeistieji pasveiksianti.

Tuo pačiu laiku ir kitose 
miesto dalyse buvę pasikėsi
nimai ant tramvajų. Kitur 
daugiau asmenų sužeista.

Toksai straikerių pasielgi
mas tuojau gali atkreipti į 
juos antipatiją visuomenės, 
kadangi anarchietišku budu 
būvio pagerinimo negalima at
siekti.

Valdžia galvoja apįe taupiiiią.

Washington, D. C. Išdo 
departamentas nusprendė su
mažinti, trečia dalimi mažiau, 
visus banknotus (poperinius 
pinigus). Valdžia apskaito, 
kad tuo banknotų sumažini
mu ji sutaupysianti milijoną 
dolerių kas metai. Ir bankie- 
riai nori, kad mažesnius busią 
parankiau skaityti ir sudėti. 
Svaras poperos, iš kurios dir
bama pinigai, valdžiai atsieina 
§1.40, o trečdaliu sumažinus, 
valdžiai ant svaro pasiliktų 
46c.

Taip tai taip, bet ar mažes
ni banknotai bus darbinin
kams parankesni už dabarti
nius. Liaudies balso virei ne- 
siklausiama, nors kraštą “val
do” pati liaudis ir nuo jos 
priklauso krašto gerbūvis. 
Tik vienų bankierių klausoma.

Socijaiistas prieš Rooseveltą.

Milwaukee, Wis. Šito 
miesto socijaiistas majoras, E 
mil Seidel, kategoriškai atsa
kęs dalyvauti keliaujančio 
buvusio prezidento Roosevelto 
priėmime, kuomet tasai perei 
tą seredą miesto ribose apsi
stojęs. Majoras tvirtino, kad 
Roosevelt yra sočijalistų prie
šas, pertat jisai negalįs kaipo 
tokio “buižujo” iškilmingai ir 
oficijališkai pasitikti. Be to 
Seidel turėjęs parašyti į soci- 
jalistiškus laikraščius straipsnį, 
kuriame Roosevelt kritikuoja
ma.

Majoro pasielgimas be pa
mato. Šiandie Milwaukees 
miesto visi piliečiai stoja prieš 
tokį majoro negražų pasielgi
mą ir, regis, jam tas labai už
kenks, o podraug ir jo parti 
jai tas pat bus.

Pranašaujamas karas.

New York. K)reoj viešpa
taujantis abelnas persitikrini
mas, kad Jungtinės Amer. 
Valstybės bėgyj penkerių me
tų turėsiančios karą su Japo 
nija.

Buvęs Washingtone Koreos 
pasiuntinystės valdininkas, 
dr. Kimm, kuris šiandie ka
riauja už Koreos neprigulmy- 
bę, andai apreiškęs, kad 20 
milijonų koreonų stengiasi ir 
nuolatos stengsis Japonijos 
jungą nuo savęs nusikratyti ir 
kad abelnas Koreos sukilimas 
prasidės, kuomet Japonija ka
riaus su Amerika.

Roosevelt — insurgentu.
Lawrence, Kans. Mieste 

Osawatoma andai buvęs pre
zidentas buvo iškilmingai, 
kaip ir visur, priimtas ir laikė 
savo prakalbą. P. Roosevelt 
atvirai pasakė susirinkusiems 
savo tikėjime išpažinimą, kad 
jis • reikalaująs republikonų 
platformos pakeitimo ir neat
mainomai paremiąs pažan- 
guosius republikonus arba 
taip vadinamus “insurgentus”. 
Jis norįs panaikinti finansinio 
luomo privilegijas ir reikalau
jąs visiems lygaus teisingumo. 
Už tuos dalykus, kaip išsita
ręs, pasirengęs kovoti lig pas
kutinių! lasui Kraujo.

Chinas reikalauja balso.
Minneapolis, Minn. Chi

nas Yen Mah, gimęs San 
Francisco iš chinų gimdytojų, 
reikalavęs sau balsavimo tei
sių, kas jam nuolatos buvo at
sakyta. Chinas vienok andai 
kreipėsi teisman, o tenai pro
kuratorius nusprendė, kad 
chinas balsuoti turįs pilną tei
sę. Regis, tai bus pirmas chi
nas, kuriam Amerikoje leista 
balsuoti renkant valdininkus.

Rado žemčiūgą.
Jefferson, Wis. Viena u- 

kininkė vardu Livingstone at
radus savoj vištinyčioj auste- 
rį, pamestą vištoms, ir tame 
austeryj žemčiūgą, už kurį jai 
jubileras užmokėjęs §800 gy
vais pinigais. Austeris sugau
tas upėje, taigi dabar aplinki
niai žmonės braidžioja upėje 
ir ieško žemčiūgų.

TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS,

81*2.50 metalinė lovos. 2 colių stulpai, Šita puiki lova 2 col. stulpai, įvairiuose 
Vernis Martin mados, balta ar-A/j QQ koloruose. 40 ir 46 did., regul. Ag AQ 
ba žalia, tik po.........................v0i“0 kaina 12.50, tik po.................... vUiUO

Czia gera proga naujai apsiredusiems suezedyti daugiau kaip pusę perkant 
naminius rakandus, taippat ir kitiems pradedant gyvenimą, bet tik szitą menesi 
Jaigu neesi pasirengęs įrengti visus savo kambarius iszsyk, ateik ir iszsirink, o 
męs už mažą [mokėjimą pristatysime viską.

PatCmyk nekurias kainas ir apsvarstyk
$11 Komoda tik...................... $5.60
835 9x12 Axminster Divonai816.50
3.57 Geležiniai springsai.... 1.90
8.00 Geri šienlkai tik............1.98
8oo. Geležinė lova.................... 1.50
3.oo Stalas tik.......................... 1.50

815 Stalai po..................
825 Komodos..................
3.50 Divonai 27x54 ....
1.75 Kėdės po...............
7.50 Vaikams vežimėliai
1.50 Lovelės po.............

.87.50 
814.00 
. 1.75 
. 9oc 
. 8.88 
. 95c

Atdaryta krautuvė vakarais iki 9 vai. apart Pėtnyčios.

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER 
, 3431-33 South Halsted Street

Kampas 34to Place :: Nepamirškite numerio.

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890

laure
Szalti irkarszti užkandžiai. Ruimai del moterų. 

Europoslaikr asciai, Bilijardu stalai

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE YARDS 1186

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds
geriausią alų o busite sveiki.

Bonkinis departamentas 2502 Wallace St.

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO. ILL. h
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Uniformų, ir 
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Chicago, III.
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Tegu Dievas ilgus metus 
gausiomis mylistomis apdova
noja kun. V. Vilkutaitį už jo 
rūpestingumą naujai organi- 
zuojamoj parapijoj.

MOP

o mėszliagio,

ižai, padaryti 
riau, nei ko- 
irbtuvę ir ui- 
■ius bandažis- 
edčlioms nuo 
r 1.1, išpildo-

t 6 lubo.

avimas.
s,

tulpai, įvairiuose

$6.98
aip pusę perkant 
t tik szitą menesį 
eik ir iszsirink,o

Skite numerio.

. Monroe 89C

lubų.te

ARD8 1188

Youngstown, 0.
Keletas kartų buvo “Kata

like” pagarsinta iš mųsų mies
to korespondencijos, po ku
riomis pasirašęs nekoksai p. 
J. S., kuris netiktai ką neži
nojo nieko apie sutvėrimą lie
tuviškos parapijos šiame mies
te, bet dar pats, kaip liudija 
naujai sutvertos parapijos su
sirinkimų protokolai, nei ne
prisidėjo prie tveriamos para
pijos, bet tik ardė ir trukdė 
tą darbą visiems tiems, kurie 
su pasišventimu darbavosi ta
me reikale. Taigi ištyręs pro
tokolų knygas noriu pranešti 
savo broliams lietuviams, kaip 
tame dalyke darbuotasi lig 
rugpiučio 21 dienos š. m.

Rugsėjo-26 d. 1909 metais 
Juozas Sabaliauskas užmanė 
sutvert lietuvių Rymo-katali- 
kų parapiją ir tą dieną su
šaukta tam tikslui lietuvių 
susirinkimas vokiečių katali
kų parapijos salėn. Susirinkę 
lietuviai nusprendė išrinkti 
komitetą parapijos organiza
vimui ir pinigų rinkimui. Ko- 
mitetan įėjo: M. Keršulis ir 
M. Seveika pirmsėdžiais, M. 
Baratinskas kasierium ir K. 
Stupinkeviče sekretorium; J. 
Bukana ir J. Kubilius kolek
toriais. Ir šitie vyrai atsakan
čiai darbavosi, bet pats užma- 
nytojas Juozas Sabaliauskas 
taip užsirūstino jam nepate
kus komitetan, kad po anam 
susirinkimui nieko nenorėjo 
girdėti apie tveriamą parapiją, 
bet dar kitus nuo to atkalbi
nėjo. Ir tas viskas taip tęsėsi 
lig sekančiam susirinkimui.

Vasario 27 d. 1910 m. nau
jai išrinktas komitetas vėl su
šaukė susirinkimą ton pačion 
salėn ir šiame susirinkime 
rinkta naujas komitetas. Bet 
ir šiuo kartu tas pat komitetas 
pasiliko. Taigi Juozas Saba
liauskas ir vėl piktas išėjo iš 
salės. Tame susirinkime be to 
svarstyta dar apie partrauki - 
mą lietuvio kunigo velykinei 
išpažinčiai ir tas dalykas pa
vesta komitetui. Kadangi tuo 
laiku čionai buvo parkviestas 
iš Cleveland, O. kun. J. Hala- 
burd t paaiškinti apie naujai 
tveriamos parapijos pradžią, 
taigi komitetas kun. Halabur- 
dą ir paprašė išklausyti vely
kinės pirmą nedėlią po Vely 
kų su išlyga, kad kunigas ga
lės sau tarp lietuvių padaryti 
iš liuoso noro kolektą, o kito
kio užmokesčio už jotrusą ne
bus. Kun. Halaburda su tuo 
sutiko, tečiau paskui virto 
viskas kitaip. Juozas Saba
liauskas ėmė rašinėti laiškus 
pas kun. Halaburdą ir daryt 
ant vietinių lietuvių visokius 
skundus, buk parapijos komi
tetas nėra atsakantis ir buk 
kunigas už savo kelionę nieko 
iš lietuvių negausiąs. Kun. 
Halaburda paklausė jo tų raš
tų ir netik ką atsisakė tuščio
mis važiuoti, bet dar parašė 
laišką, reikalaudamas sau iš- 
kalno 50 dol. už kelionę ir 
viską. Komitetas gavęs tokį 
laišką manė reikalaujamą pi
nigų sumą surinkti, bet dau 
gumas lietuvių atsakė: “kaip 
bus kunigas, tuokart duosi
me”. Tatai M. Keršulis ir K. 
Stupinkeviče paklausė pas 
kun. Halaburdą per telefoną, 
kam jisai tieko pinigų iškalno 
reikalauja. Atsakymas gauta 
toksai: “Aš subatoj, t. y. ba
landžio 2 d. pribut negaliu, o 
kun. Vincas Vilkutaitis taip
pat nevažiuos, kol neprisiųsite 
50 dolerių. Aš pats pribusiu 
(nedėlioj) po pietų pas Juozą 
Sabaliauską į krikštynas ir 
kas norės, tasai galės vakare 
prieiti išpažinties”.

Iš Lietuviškų Dirvų

KATALIKAS

Dr. G. M. Glaser

Taigi dabar aišku, kaip tai 
tie Sabaliausko rašinėjimai 
sukėlė tarp kunigo ir žmonių 
neapykantą ir pasipiktinimus 
ir išpažintis užsitraukė vėl ant 
3 savaičių.

Taip dalykams virtus, ko
mitetas sušaukė balandžio 3 d. 
ekstrą susirinkimą ir tame su
sirinkime nutarta pasiųsti 
Clevelando vyskupui prašy
mas su lietuvio kunigo reika
lavimu, kuris galėtų išklausy
ti velykinės išpažinties. Tame 
susirinkime dalyvavo į 30 lie 
tuvių ir jie taigi įgaliojo ko
mitetą, idant pastarasis kreip
tųsi pas vyskupą vardu visų 
šio miesto lietuvių. Vokiečių 
katalikų parapija didelė. Tos 
parapijos klebonas, kun. 
Kloutli lietuviams prielankus. 
Kuomet lietuviai nusprendė 
siųsti prašymą vyskupui, kle
bonas pasakė: “Jei vyskupas

lis skurdas. Miestas stovi ant 
upės Columbia ir ta upe iš 
vandenyno atplaukia prie 
miesto didžiausi laivai, taigi, 
rodos, ir darbų netruktų. Ir 
tiesa, darbų yra daug, darbi
ninkai kasdiena dirba, bet kas 
iš to, kad mažai už darbą mo
kama. Ką uždirba, tai pakan
ka kaip tik prasimaitinimui, o 
apie lėbavimus ir geresnius 
laikus negalima vargšui nei 
pagalvoti.

Chinų mieste daugybė gy
vena. Jų daugumas užlaiko 
skalbyklas ir iš to verčiasi, su
renka sau turtus. Visa miesto 
pramonė ir verteivystė randa
si anglų ir žydų rankose. Nors 
žydų čionai gyvena daugybė, 
bet 
bo

jų nei vienas sunkaus dar- 
nedirba.

J. S. Povas.

CIGARETTES 
yra padirbti iš čysčiausio 

Turkiško tabako ir turi 

puikų skonį randamą tik 
geriausio darbo cigaretuose.

CIGARETTES

Pirk Dėžutę Szendie
pamėgink dėžutę o niekad 
nenorėsi kitokių cigare- 
tų. Su v. Vai. prezidentas 
negali rūkyti geresnių 
cigaretų kaip TURKEY 
RED.

PARDUODA VISI PREKEJAI
S. Anargyroi korporacija, savastis

The American Tobacco Co.

tOYPTlAN 
OCARETTCS

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

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

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser •
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

Seniausia Lletuvlszka Karczema 
CfllGfiGOJE

L. AZUKO
3301 Aaburn Are., kertė 33člos gebės

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

Kur begi RaulaiT 
Nugi pas PET
RA 8ZLAKI, nee 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivedyti, nes 
jis turi bavarska

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

PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 2451.
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tai jis galės gyventi pas mane, 
prie mano bažnyčios; galės 
but man pagalboje ir podraug 
galės organizuot lietuviams 
savą parapiją. Pertat komite
tas rašydamas prašymą pas 
vyskupą ir paprašė, kad orga- 
nizuojamon parapijon butų 
paskirtas naujai įšvęstas kun. 
V. Vilkutaitis ir kad lietuvius, 
kol jie sustiprės, apsiima savo 
globoje laikyti vokiečių para
pijos klebonas, taippat apsii
mąs užlaikyti pas save ir lie
tuvį kunigą.

Balandžio 24 dieną š. m. Jo 
Mal. vyskupas mus prašymo 
išklausė ir paskyrė mums tą 
kunigą, kurio prašėme.

Kun. V. Vilkutaitis dabar 
paskirtas vokiečių parapijoje 
vikaru, nes vokiečių kalbą 
moka, ir savo brolių lietuvių 
su jų prigimta kalba neuž
miršta. Įvedė lietuviams lie
tuviškus pamokslus vokiečių 
bažnyčioje ir jie sakomi kas 
nedėldienis 9—10 vai. rytais.

Rugpiučio 21 d. kun. V. 
Vilkutaitis sušaukė lietuvių 
susirinkimą, kuriame išrinkta 
naujas komitetas ir daugumas 
lietuvių prisirašė prie organi
zuojamos parapijos, prižadė
dami parapijos • naudai paau
koti nuo 10 lig 100 dol. Me
tais tokiuo budo norima ir ti
kima surinkti keli šimtai do-

West Pullman, 111-
Sis miestelis guli pietvaka- 

rų pusėje nuo Chicago did
miesčio. Miestelis labai dai
lus, gatvės medžiais apsodin
tos, kas vasaros metu suteikia 
puikų darbininkams pavėsį, 
uždengia jų namus nuo kait
rių saulės spindulių.

Čia yra visokių dirbtuvių, 
medžio ię geležies. Darbai 
slenka neprasčiausiai. Iš ki
tur pribuvusiems darbas gauti

dirbama 10 valandų ir mažiau
siai už dienos darbą gaunama 
mokėti $1.75.

Čia lietuvių gyvena į porą 
tūkstančių. Laikraščius retas 
kas skaito ir retai kur galima 
sutikti “Katalikas” arba “Lie 
tuva”. O kitokių nematysi. 
Tatai ir lietuviai tamsybėje 
tuno, nesupranta kas yra ap
švietimas ir kokia ir jo nauda.

Lietuvių draugijos yra se
kančios: Tėvynės Mylėtojų, 
Šv. Kryžiaus, West Pullma- 
no Lietuvių Kliubas ir SLA. 
kuopa. Sulyginus su tokiuo 
lietuvių skaitlium draugijų 
labai maža, lietuviai nesupran
ta jų naudingumo.

Verteivių yra: 3 smuklinin
kai, 1 mėsininkas ir 2 barzd- 
skilčiai. Tai ir viskas. Vertė
tų lietuviams stverties drąsiau 
už verteivystės, bet ne nuola 
tos skursti su sunkiais darbais.

TO For ro<
Rumford, Me.

Rugpiučio 21 dieną vietinė 
Šv. Roko draugystė turėjo sa
vo iškilmingą apvaikščiojimą, 
šventino savo karūną. Apvaikš- 
čiojimas nusidavė labai dailus, 
buvo prakalbos ir salėje ne
pardavinėta svaiginantieji ge- 
rymai. Svetimtaučiai stebėjo
si tokiuo lietuvių blaivumu ir 
susiklausymu.

bet ieš- 
kitur — 
sunku, o

vis dau-

Cedar Rapids, Iowa.
Miestelyj su darbais dar 

taip daug nesunku, 
kautiems darbo iš 
darbas gauti labai 
gal net ir negalima.

Vietiniai lietuviaift
giau ima kr*‘?ti. Jau atsira
do trįšisI;SWfef ‘valgomų daik
tų krautuvės.

Rugpiučio 8 d. čia buvo 
pirmosios lietuvių vestuvės 
kaip šitas miestas uždėtas.

Černogori ja—karalyste.
Rugpiučio 28 dieną Černo- 

gorija (Juodkalnija) tam tik
ruoju reskriptu liko pakeista 
karalyste, o kunigaikštis Ni
kita pasivadino save Mikalo-

jum I. Iš to visame krašte la
bai džiaugtasi. Karalius Mi
kalojus I jau apvainikuotas. 
Ton keiston iškilmybėn susi- 
važiavę iš visur Černogorijos 
pasiuntiniai ir skaitlingos de
putacijos iš visų krašto kam
pų, o taippat iš Dalmatijos, 
Albanijos, Senosios Serbijos 
ir Italijos. Daugumas delega
cijų pribuvo savo tautiškuose 
parėduose.

Naujas karalius savo kal
boje liaudžiai prižadėjo dar- 
booties jos ir viso krašto la
bui.

Kopenhage šiomis dienomis 
atsibuvo viso svieto socijalistų 
atstovų kongresas. Čekai soči- 
jalistai pareikalavo, idant vi
sokia sočijalistiskoji literatūra 
čekams butų išleidžiama pri
gimtąją kalba, bet daugumas 
juos užrėkė, kad jie privalą 
laikyties vokiečių kalbos. Če
kai tuo labai neužganėdinti. 
Dabar tatai aišku, kad socija- 
listams tauta nerupi, bet jų, 
ty. vokiečių socijalistų, dar 
norima sava kalba antmesti 
kitoms tautoms. Na, ir klau
soma vokiečių! Puiki laisvė, 
nėra kas sakyti.

Portland, Ore.
Šitas miestas nemažas, 

gyventojų į 200.000, tarp ku
rių randasi visokių tautų, čio
nai gyvena daugiau jau ir lie
tuvių ir jų nekurie skaito lie
tuviškus laikraščius ir knygas. 
Bet kaip kitui, taip ir čia lie
tuviai sunkiausius darbus dir
ba.

Šitame mieste gyvena gal 
17 kitų kraštų konsulių, bet 
rusų konsulio nėra.

Miestas turi 14 puikių dar
žų (parkų), turi puikią krasos 
stotį. Yra 22 bankai ir į 50 
visokių laivams stočių. Be to 
randasi 4 expreso kompanijos, 
28 federališki bustai, 64 sve
tainės, daugiau 100 viešbučių, 
4 telegrafų kompanijos, išei- 
dinėja 4 dienraščiai, yra 6 ge
ležinkelių stotįs, į 14 augštes- 
niųjų mokyklų, o viešųjų skai
toma ant 100. Bažnyčių randa
si į 184, kurių 17 priguli kata
likams, o kapinynų 10. Neku
rie kapinynai labai dailiais ant
kapiais papuošti.

Darbininkams čionai dide-

iš

JOS

Ridiką.

Jonas Brazauskis
- UŽLAIKO - 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltas A lūs, Gardis Arlelk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

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

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

Telephone Yards 2716.

URA VISI PAS 
Juozapa

Nuo 8 iki 9:30 
nuo __ ...
8 iki 10 ryte.

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

Telephone Canal 37

Užlaiko szaltą alų, genausę degtinę, ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

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

TCI. West Pullman 104

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

DR. F. BOZINGH
Lietuviškas Daktaras 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvankee Avenue 

Phone Monroe 801

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

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

RICKIO

H

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

su

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

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

Lietuviškas Saliunas
PETRO JAUKSZCZIO

Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
niszkl, geriau- 
sias vynas dek- 
tine rugine o ci
garai tai net Isz 
paczios turki jos 
kaip rukai tai 
net durnai kve

pia.
2158 W. 28rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8258 Illinois Ct. kertė 88

91 M3rd St.
®-L 5428.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepentl Havanos Cigarai

17ta ir Union Ave. Chicago.

Szaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

rai.

turi
ACTING MAYOR
JOHN PURR.OY

MITCHEL

O
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Lyglaikinis jaunas New Yorko majoras Mitchell, kuris turi tik 31 metus, ėmėsi energiškai apvalyti 
New Yorko pasilinksminimo vietą - Coney Island, gulintį ant vandenyno kranto. Jis ten pakeitė polici- 
jantus, išvaikė merginas ir uždarinėjo smukles. Dabar tenai tik dvejose vietose pardavinėjama svaigi
nanti gėralai.

Š

CONEY ISLAND S 
BOWERY

O®

KUR VAŽIUOJI POVILAI

Telephone Yards 2750

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS
T. RADAVICZE

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

T. RADAVICZE
988 — 33rd. Chicago, Ill.
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Kad asz J uozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gerymų 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 
gCrymų, kožname reikale kreipkitCs pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge
resnius gCrymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi
mo siuncziu visokius gCrymus | visas 
dalis Ameriko

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

CHICAGO, ILL.

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ.

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

atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE

10th and Victoria Sts. North Chicago.

Examlnavoju Abstrlctus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tarluszo pigiai ir atsakancziaL 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

Samuel Kulwinsky
Didžlausis Likcr Sklodąs.

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

90S! Commerciil h, kampas 91 gal,
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu Hov^nos Doraeeti

WHITE KOŠE CLUB
SABOTSKIS Ir LUTUKAS 

4614 So. Wood St. Chicag I1L
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Rugsėjis 1910 m.
k. Užgimimas P. M.
p. Gorgonijaus
s. Mikalojaus iš Talento
N. Proto ir Jackaus
p. Gvidono vysk.
u. P. Marijos Vardo
s. Paaugštinimo šv. Kr.

mumiuul

miręs popežius Leonas XIII 
vyskupams ir kunigams, o 
Jungtinėse Amer. Valstybėse 
klierikams ir abelnai visiems 
seminaristams, aplaikiusiems 
mažesnius pašventimus. Šian
die toji Lyga turį 90.744 są
narius, vyskupus, kunigus ir 
klierikus, išsisklaidžiusius vi
same sviete. Lygos centro val
dyba randasi Brukselyj (Bel
gijoj), Šv. Sakramento Tėvų 
rankose.

Kanados mieste Montreal 
šią savaitę švenčiama didelė 
šventė. Tenai 6 dieną šio rug
sėjo prasidėjo Eucharistijos 
kongresas. Kongresan suva
žiavo keli kardinolai, daugiau 
šimto arcivyskupų ir vyskupų, 
keli šimtai kunigų ir tūkstan
čiai svietiškųjų, Švenčiausiojo 
Sakramento garbintojų. Kon
gresan tie atstovai atkeliavo 
iš viso svieto, susirinkta žmo
nių daugiau pusantro šimto 
tūkstančių. Kardinolas Vanu- 
telli, specijališkas Šv. Tėvo 
atstovas, atvežė kongresui po- 
pežiaus palaiminimą.

11 dieną rugsėjo, nedėlioję, 
atsibus iškilminga miesto gat
vėmis procesija su Švenčiau
siuoju Sakramentu. Anais 
metais tokia procesija Londo
ne buvo užginta, nors Angli
joje esama plačiosios toleran
cijos ir laisvės. Dvasiškijai a- 
part katalikų minių draugaus 
kariuomenė, kurią valdžia ir 
miesto valdyba prižadėjo pri
ruošti. Kariuomenė dalyvaus 
ne del kokio ten gręsiančio 
pavojaus, bet del didesnės iš- 
kilmybės ir tvarkos.

Svarbiausios Kongreso pa
maldos atsibusiančios senoj, 
bet pilnoj historiškųjų atmi
nimų Šv. Marijos P. bažny
čioj, kurion telpa 10.000 ti
kinčiųjų. Bažnyčios bokštas 
yra 230 pėdų aukštas, kuria
me randasi didžiausias Ameri
koje varpas — “Le Gross 
Bourbon”. Kongreso posė
džiai laikoma Šv. Jokūbo ka
tedroj. Ši katedra taippat yra 
didžiausia Amerikoj šventynė.

* * «
Kilus antai lietuvių parapi

jose Shenandoah, Mahanoy 
City ir kitur parapijonų nesu
tikimams su klebonais ir vys
kupais, “Žvaigždė” spauzdina 
visą eilę Baltimorės Visatinio 
vyskupų susirinkimo nutari
mų, kurie užstoją Kanoniškų 
teisių įstatymus Amerikos ka
talikams.

Štai pav. kaip ištrauka iš § 
264 skamba:

“Kas nors Dievui aukojama 
ir Jo šlovinimui pašvenčiama, 
ar tai butų šventynė, kurioje 
Jo garbintojai susirenka, ar
ba žemė, paskirta laidojimui 
tų, kurie ilsisi, laukdami Dievo 
prižadėto prisikėlimo, arba 
šeip kokia savastis... Dievo 
garbei, dvasiškijos išaukleni- 
mui, užlaikymui ir maitini
mui — visi tie daiktai yra 
pašvęsti ir priguli Bažnyčiai 
taip, kad be papildymo švent
vagystės negali but atitraukti 
nuo tarnystės Dievui. Tuos 
daiktus net patįs jų aukautojai 
savinties negali”.

Kitur tame pačiame para
grafe pasakyta, kas yra Baž-

“Bažnyčia kaipo tikra ir 
tobula draugija savo dieviško 
inkurėjo insteigta, nėra apru- 
bežiuota jokiais įvairių salių 
rubežiais, negali but paduota 
pasaulinės valdžios insaky- 
mams ir savo galybę ir teises 
visame sviete del žmonių išga
nymo pildo”.

Toliau skamba:
“Tas ant tiek yra tikru, kad 

jei kuri bažnytinė draugija 
(suprantama, kad ir visa pa
rapija) iškryptų nuo paklus
numo, Bažnyčiai prigulinčio, 
arba nuo katalikiško tikėjimo 
atsiskirtų, jokiuo budu nega
lėtų įstatymiškai savinties že
miškus turtus, kurių savastį 
pirma turėjo”.

Pagaliau § 266 pasakyta:
“Insakome, idant vyskupas 

savo valdžioje laikytų Bažny
čios turtus. Nes jei branges
nės už tuos žmonių dusios jam 
(vyskupui) yra užtikėtos, tuom 
daugiaus jis privalo turėti 
valdymą pinigų, idant jo val
džia reikalaujantiems viskas 
butų dalinama per kunigus 
bei dijakonus ir su Dievo bai
me ir rupestingumu butų už- 
veizdama”.

Taigi gana aišku, kad pa
sauliniai žmonės prie Bažny
čios valdymo ir turto nieko 
bendro neturi ir tik tuščia ko
va už tai vedama. Nes kas pa
švęsta Bažnyčiai, to negalima 
jau atsiimti ir savinties.

** t *
SLA. organas “Tėvynė” jau 

visai pakrypo į ateizmo vėžes. 
Šiandie “Tėvynėje” burnoja- 
ma popežiai, dvasiškijair pats 
Dievas žeminama katalikų a- 
kyse, rašant mažaja raide. 
Kad panašiai elgiasi “Kova”, 
netaip dar ir stebėtina, kadan
gi prie jos susitelkę visi pa
daužos socijalizmo “patriar- 
kai” ir “pranašai” su “apašta
lais”. Bet jei “Tėvynė” ėmė 
panašiai elgties — tatai kaipo 
tokiai yra nedovanotinas daik
tas ir už tai prisieis kuomet 
nors prieš lietuvių katalikų 
forum teisinties.

Suprantamas kiekvienam 
dalykas, kad SLA. susideda 
daugiausiai iš sąnarių lietuvių 
katalikų, kuriems tikyba yra 
brangus daiktas. Šiandie-gi 
jei organas žemina patį Dievą 
maža raide, tatai apie tikybą 
nėra kalbos. SLA. centro val
dyba bet neatkreipia savo do- 
mumo į redaktoriaus tas ne- 
suomones. Tokiuo keliu žen
giant SLA. susilauks sau ne
smagumų.

Štai kad ir lenkų milžiniš
koji Amerikoje organizacija 
“Związek Narodowy Polski”, 
taippat kadaisiai atsiskyręs 
nuo kunigų organizacijos, te
čiau šiandie per savo laikraš
čius neužgauna katalikų jaus
mų. Taip turėtų but ir su 
“Tėvyne”.

Tai patėmijame ne iš kokios 
tai neapykantos SLA. ar tai 
su blogaisiais norais, bet da
rome todėl, kadangi iš visų 
pusių girdžiami vis didesni ir 
tankesni pačių sąnarių neuž- 
siganėdinimai ir rugojimai. Ir 
tas dalykas verta tuojau pa
taisyti.

* *
Homestead’o, Pa. lietuviš

kos parapijos klebonas, kun. 
S. J. čepananis, Amerikoje 
atranda tik du lietuvišku ka
talikišku laikraščiu, ’būtent 
“Žvaigždę” ir “Draugą”. An
tai jis savo parapijos susirin
kime nutaręs, kad prie jo pa
rapijos bažnyčios nebūtų da
lijami jokie plakatai, praneši
mai apgarsinimai ir tt. ir, pats 
rašydamas apie tai korespon
denciją, atspauzdintą “Drau
go” No. 34, ant galo taip išsi
taria:

“...šiuos nutarimo punk- 

tus pagarsinti abiejuose kata
likiškuose laikraščiuose 
“Žvaigždėje” ir “Drauge”.

Žodis “abiejuose” reiškia, 
kad Amerikoj esama tik dviejų 
lietuviškų katalikiškų laikraš 
čių.

Kun. Čepananis žiuri pro 
siaurus akinius, pro siaurus...

laikraščius.
Sena liaudies patarlė skam

ba, kad melagystė turi trum
pas kojas. Tas išsipildė sulyg 
paskutinės žinios iš Belgijos, 
buk Vokietijos kaizeris min
tijęs inkurti savą laikraštį. 
Toji žinia pasirodė ne kuo ki
tu, kaip tik tuščiu išmislu. 
Šių dienų laikas neleidžia, i- 
dant valdovai išreikštų savo 
pažiūras straipsniais, jų pačių 
rašytais. Netrūksta tečiau is
toriškojo pavyzdžio apie val
dovą, kuris pats redagavo 
laikraštį.

Tuo valdovu kadaisiai bu
vo francuzų karalius, Liudvi
kas XIV, apie kurį pasakoja
ma, kad jis visą laisvą laiką 
praleizdavęs straipsnių raši
nėjimui ir tuos straipsnius 
pats sutaisydavęs į laikraštį. 
To indomaus laikraščio nume
riai, kurių, deja, nei vienas 
nesusilaukė šių laikų, sukinė
josi po dvaro ratelius ir pada
rydavo nemenkus inspudžius, 
nes nekurie karaliaus straip
sniai buvę rašyti labai aštriai 
ir nekartą tai vieną, tai kitą 
didiką užgaudavo.

Friderikas Didysis, kas tie
sa, nerašinėjo straipsnių, bet 
ne vienas manuskriptas(rank-

reidavo per jo rankas ir cen
zūrą, kol pasirodydavo laik
raštyj. Karalius tankiai ant 
tuščio lauko darydavo įvairias 
pagal savo nuomonės pasta
bas ir liepdavo tas 
vietas su jo pastabomis skelb
ti arba visiškai išbraukti. To 
karaliaus motto buvo: “laik
raščiams negalima taisyti bent 
kokias pinkles ir jiems kokiuo 
nors budu kenkti.”

Šių dienų laikraštija taip
pat džiaugiasi keliais bičiuo- 
liais, sėdinčiais ant sostų. Ži 
noma kaipo poetė Alzbieta, 
Rumunijos karalienė, tankiai 
siuntinėja savo straipsnius į 
Rumunijos ir užsienio laikraš
čius. Pasirašydama pseudoni
mu “Carmen Sylva”, tankiau
sia rašinėja apie humanitariš
kus tikslus, būtent naudai in
stitucijų, kuriose užlaikoma ir 
globojama neregiai. Miręs 
Švecijos karalius Oskaras II 
naudojosi visokiomis aplinky
bėmis, idant parodyti savo 
prielankumą kaip laikraštijai, 
taip ir jos perstatytojams. 
Laikraštininkus pas save labai 
tankiai priimdinėdavo ir juos 
ingaliodavo atkartoti savo iš
reikštas mintis dienraščiuose. 
Pats karalius buvo žymiu raš
tininku ir poetu. Jis nuolatos 
gyręs laikraštijoe pašaukimą.

Taippat gerai žinoma, kad 
Austrijos imperatorius Pranas 
Juozas visuomet atidžiai skai
to laikraščius. Nekuriems sa
vo pažinstamiems jis myli pa
sakoti, kas yra rašoma laik
raščiuose. Miręs Austrijos so
sto inpėdinis, kunigaikštis 
Rudolfas, nuolatos rašydavęs į 
laikraščius straipsnius. Pasi
rašydavęs pseudonimais ir toji 
paslaptis buvo užlaikoma lig 
jo mirčiai. Tik jam mirus, ap
skelbta, kokius jis straipsnius 
rašydavęs.

Kaizeris Vilius II taippat 
abai mylįs dienraščius skaity

ti. Kadangi viskas perskaity
ti trūksta jam laiko, tatai lie
pia savo tarnams iš dienraščių 
svarbesnius telegramus ir pra-

nesimuš
ant tam tikros poperos, o iš 
ilgesnių telegramų ištraukti 
sutrumpintas žinutes. Tasai 
darbas tarnus labai apsunki
na, bet jam tas negalvoję.

Nežiūrint to, kaizeris vieną 
dienraštį ištisai skaitąs ir tai 
prieš einant gultų, kadangi 
dienos metu jis nuolatos kito
kiais reikalais užimtas. Be
skaitydamas ant atskiros po
peros rašąs pastabas. Sako
ma, kad jis daugiausiai užsii
mąs ir svarstąs visuomeniškus 
klausimus. Jam daila taippat 
rūpinti. Kelionėse skaitąs 
svetimtautiškus laikraščius.

Juodkalnijos karalius Mi
kolas taippat karštas laikraš
čių skaitytojos. Su didžiausiu 
domumu nuolatos skaitąs val
dišką dienraštį, išeinantį sos- 
tainėje Cetinje, kelis Franci- 
jos dienraščius ir vieną vokiš
ką iš Vienuos.

Kad tuo tarpu jo žentas 
Petras I, Serbijos karalius, se- 
miąs sau visas žinias iš Gene- 
vos dienraščio. Mat, nuo seno 
jis prie to dienraščio skaity
mo papratęs.

Miręs Belgijos karalius ga
šliai skaitydavęs Paryžiaus 
dienraščius, kuriuose buvo ra
šoma apie jį patį įvairios pa
sakaitės.

Caras Mikalojus II skaito 
tik apie straikus, riaušes, pa
sikėsinimus ant valdininkų ir 
įvairius visoj Rusijoj nesuti
kimus. Pirmąją vietą jo skai
tyme užima anarchistų judėji
mai. Caras turi savo locną 
laikraštį, kuris surašoma gia- 
žiaraščiu ranka. Tame laik
raštyj kas mėnuo, arba tan
kiau surašoma visokios viršui 
minėtos žinios ir jam tas raš
tas perstatoma. Jam daugiau
siai rupi anarchistai, taigi ir 
reikalauja apie juos daugiau
siai žinių. \

Rumunijoj ^^^us Karo
lius savo k: 
sai nemylįs skaityti, kadangi 
tie labai jį kritikuoja. Taigi 
tankiausiai skaitąs užsienio 
laikraščius. Bet šiais laikais 
ir jam suteikiama ramybė, 
kaikada pagiriama už prapla
tinimą savo krašte civilizaci
jos. TeČiau karalius, negalė
damas pamiršti senovės kriti
kų, ir šiandie savo krašto 
dienraščių neimąs į rankas.

VI-

Apie užderėjimus 
visame sviete.

Liepos pradžioje šių metų 
visuose Europos kraštuose ja
vų užderėjimai išrodė nepa
prastai geri, bet kuomet pas
kiau visur ištiko sausuma ir 
kaip kur smarkios audros, 
javų užderėjimų viltis pražu
vo ir nekurtuose kraštuose 
piutės pasekmės nevertos nei 
paminėjimo.

Nekuriose Vengrijos apy
linkėse javų kūlimo pasekmės 
pagimdė netikėtus inspudžius 
ir javų kokybė yra labai įvai
ri. Kitose gi apylinkėse ir ko
kybė ir kiekybė kviečių gy
ventojus suramino, nes buvo 
laukiama dar aršesnės piutės. 
Apskaitoma, kad šių metų

tečiau suteiks pakaktinai duo
nos, kadangi po negražių die
nų oras antiek pasitaisęs, jog 
sulaukta iš to su javais kuo- 
geriausių pasekmių.

Čekijoj užderėjimai buvę 
labai puikus, daug geresni už 
Vengrijos ir net už Austrijos, 
kur kviečių ir rugių surinkta 
tiek pat, kiek ir pernai.

Bosnijoj ir Hercogovinoj 
užderėjimai buvę menki. Ku- 
liant šiaudų daug, yra kas ir 
kulti ir kilnoti, bet grudų ne
daug, o jų ir kokybė nekas. 
Daugiausiai per lietus nuken-

CONCOURSE AND 
•JRACK LEVEL ,

Tai nauja Pennsylvanijos geležinkelio stotis m. New York, kuri tomis dienomis busianti oficijaliskai 
atidaryta publikos naudojimui. Bustas milžiniškas ir visas plieninis. Stotis užima 8 akrus žemės ir 
dirbta 6 metai.

tėję miežiai, bet avižos paskui 
ant kelmo sustiprėję. Kuku
rūzai gražus ir bulvės puikios, 
bet pranašaujama, kad jos ru
deniop supusiančios. Obuo
lių, kriaušių ir itališkų riešu
tų busią daugybė.

Nelinksmos žinios gaunama 
iš Rusijos, kur užderėjimai 
nupuolę žemyn ant 30$ už 
pernykščius metus. Kadangi 
Rusijoj randasi dar pernyk
ščių javų, tatai nelaukiama 
bado, jei valdžia mokės tuos 
javus prigulinčiai sukontro
liuoti.

Vokietijoj užderėjimai esą 
labai geri.

Francijoj nieko gero nema
toma. Jai prisieis iš kitur ja
vai gabenti ir šiais laikais jau 
net kaip kur užsieniuose su
perkama daug kviečių. Todėl- 
gi visur Europoje ir kviečių 
kaina pakilus.

Amerikoj šiemet ir-gi pras
tesni užderėjimai nei pernai. 
Vienok kviečių kaina nekįla, 
kadangi ūkininkai pas save 
turi pakaktinai senų kviečių.

Puikus užderėjimai buvę 
Rumunijoj. Kviečių kaina la
bai pakilus ir jie daugiausiai 
Dunojum siunčiami Italijon, 
tan vargo kraštan, kuris kas 
metai privalo sau duoną iš ki
tur traukti.

Šiemet Europos užderėji- 
mams labai daug užkenkė tan
kus lietus su potviniais, ledai, 
vėtros, o Amerikos — sausu
ma, nuo kurios kaip kur net 
žolė susvilo, o apie javus nėra 
nei kalbos.

Smulkmenos.
Vokietijoje žemdirbystė su

teikia užlaikymą 19 milijonų 
žmonėms.

*

Beveik viena karvė išpuola 
ant kiekvienų penkių asmenų 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

*

Londono policijos skyrius 
pereitais metais mieste išgau
dė 40.285 šunis, besivalkio
jančius be miesto leidimo.

*

Japonijos vieno kareivio 
pilnas apsirengimas ir apsi
ginklavimas žiemos metu sve
ria 69 svarus, o vasaros — 66 
svarus.

*

Apskaitoma, kad Airijoj 
medėjai medžioklei vieneriais 
metais išleidžią $2.500.000.

*

Vienas New Yorko gyven
tojas nesenai pasmerktas pen
kiems metams kalėjiman už 
pavogimą veidrodėlio vertės 
penkių centų.

ELECTRIC L0C0M07/VEffi&&%

Rusija yra iš eilės trečia 
Europoje kas link skaitlingu- 
mo verpsčių medvilnės verpi
mui. Medvilnė tenai nuolatos 
verpiama 8.000.000 verpstė
mis.

*
Mažojoj Azijoj senobinis 

miestas Tarsus, kuriame gimęs 
Šv. Povilas, šiandie elektra 
apšviečiamas. Tai vienok ste
bėtinas tenai daiktas.

*

Vokietijoje 1907 metais ant 
63 milijonų gyventojų butą 16 
milijonų darbininkų, būtent 
11 mil. vyriškių ir 6 mil. mo
terų. Prie jų priskaityta na
mų tarnai su tarnaitėmis skait- 
liuje 1 mil. ir 300 tukst., bet 
nepriskaityta darbininkų šei
mynų skaitliuje 3 mi]. ir 800 
tukst.

*

Mieste Canton, Ohio, vienos 
šeimynos tėvą teisėjas pasmer
kęs kalėjiman kiekvieną ne- 
dėldienį net lig tolesniam nu
sprendimui. Leido teisėjas tam 
žmogeliui ištisą savaitę dirbti, 
o subatvakariais pribūti ka
lėjiman ir tenai išbūti ligi pa- 
nedėlio rytmečiui. Tokių tei
sėjų nei Afrikoj nesurastum.

*

Baltimorėj vienas milijonie
rius turi šuniuką vardu Dixie, 
kuris nešioja kaklinį vertės 
$15.000* Tasai keistas, prieg- 
tam ir turtingas šuniukas su 
savo ponu apkeliavęs netik 
Ameriką, bet ir Europą. Šu
niuko kaklinis turįs 700 dei 
mentų. Kad jį vilkai pagau
tų!
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T r į s amerikonai busią paskirti kardinolais. Lapkričio 
konsistoriuje arcivyskupai New Yorko Farley ir Bostono O’Connell 
apturėsią kardinolą skrybėlės. Taippat kalbama apie tokią pat pro- 
mociją vyskupo Kennedy iš Philadelphia.
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Nesenai Japonijoj didis pot- 
vinis sunaikinęs 3.953 japonų 
namus ir pražūta 112 žmonių. 
Tūkstančiai asmenų netekę 
pastogės.

*

Australijoje darbininkų li
nijos labai įnirtosios faktu, 
kad teismas parlamento atsto
vą W. D. Johnson pasmerkęs 
ant $250 pabaudos arba 2 mė
nesiam sunkiųjų darbų, už 
pakvietimą prie straiko tram
vajų darbininkų, kurių unijos 
jis yra sekretorium. Mat, Au
stralijoj nesenai gyvuoja įsta
tymai, kuriais draudžiama pa- 
kurstymai prie straiko arba 
lokauto.

*
Cholera Rusijoj pasibaisėti

nai platinasi. Jai platinties 
leidžia žmonių tamsumas. Ry
tinėj Italijoj nors toji epide
mija visai neišnaikinta, tečiau 
valdžia pasitiki aną visiškai 
užgniaužti. Andai pr&jefa, 
kad ir pačiame Berlyne cWe- 
ra apsireiškus, tečiau tas pas
kui užginta. Ant garlaivio 
“Mandžiuria”, išplaukusio iš 
Chinų į San Francisco, taippat 
apsireiskus cholera ir dabar 
tasai garlaivis Japonijos vie
name uoste su keleiviais sulai
kytas.

MOKYKLOJE. '
Mokytoja pasakoja apie šv 

Petrą ir jo žuklavimą, o pas
kui klausia:

Ką reiškia Kristaus žodžiai 
į Petrą pasakyti: “Nuo šio 
laiko gaudysi žmones”?

— Vaikas: — Manė likties 
policijantu.



Selma Lagerlof. 

Sidabro Kasyklos.
Karalius Gustavas III va

žiavo kartą per Dalekarliją. 
Jis labai skubinosi ir, nors ar
kliai lėkė it žaibas, vis ragino 
greičiaus važiuoti. Nebebuvo 
tat ko stebėties, jog nusilei
džiant nuo stataus kalno, tru
ko dislius ir karalius nebega
lėjo važiuoti toliaYi. Dvariš
kiai, tiesa, išbarė vežėją, bet 
tai nieko nepadėjo. Kad kara
liui nepailgtų laukti, patarė 
jam nuvykti netoliman kai
man. Per mišką matėsi bažny
čios bokštas, o kadangi tai 
buvo nedėlia, turėjo bažnyčio
je būti pamaldos. Vietos čio
pai buvo linksmesnės, laukai 
geriaus išdirbti, tarp alksnių 
tankumyno bėgo sriaunus u- 
pelis. Tąpat valandą, kaip 
karalius užvažiavo prie baž
nyčios, pamaldos pasibaigė ir 
žmonės pradėjo eiti laukan. 
Karalius labai nustebo juos 
pamatęs, nes neikuomet nebu
vo matęs augesnių vyrų, šau
nesnių merginų. Moterįs turė
jo tiek švelnumo ir rimtumo, 
jog butų galėjusios gyventi 

_ gražiausiuose rūmuose.
— Su Švedų karaliumi. nė

ra taip prastai, kaip mano jo 
priešai — pagalvojo jis, — 
pakol turiu tokius žmones, 
galėsiu kraštą apginti.

Liepė dvariškiams apskelb-
ti žmonėms, kad atvažiavo ka
ralius ir norįs prakalbėti į 
žmones. Jiems greitai aplink 
susirinkus, kalbėjo į juos a- 
pie sunkų padėjimą valstijos, 
įpainiotos į karę su Danija ir 
Rusija. Galėtų gal priešus 
nuveikti, bet kariuomenėje 
esą daug išdavikų; karalius 
reikalaująs ištikimos kariuo
menės, pats tat važinėjąsis per 
tą kraštą, reikalaudamas nuo 
savo tautiečių žmonių ir pini
gų tautos išliuosavimui.

Kaimiečiai išklausė jo tylo
je, neparodydami nei džiaug
smo, nei priešingumo. Ant 
galo vienas jų išėjo priešakyn 
ir tarė:

— Nesitikėjome čionai su
laukti Tamstos, karaliau Gu
stavai, ir todėl nežinome ką 
atsakyti. Eikk zakristijon ir 
pasišnekėk su mųsų klebonu, 
o mes tuo tarpu susitarsime.

Karalius paklausė, bet za
kristijoje atrado tiktai seną 
ūkininką su sumetėjusiomis 
nuo darbo rankomis, apsida
riusį, kaip ir kiti, ilgais bal
tais kailiniais.

— Maniau atrasiąs čionai 
kleboną — apsižvalgęs tarė 
karalius.

Tariamasis ūkininkas pa
raudo ir žemai nusilenkė, ne
drįsdamas prisipažinti jis esąs 
ganytoju toje parapijoje.

Karalius atsisėdo didžioje 
kresėje, kuri ikišiol stovi za
kristijoje ir dabar papuošta 
yra ant atsikolimo aukso ka
rūna.

— Ar turite čionai gerą 
kleboną? — paklausė jisai.

Šis neturėjo drąsos išvesti 
karaliaus iš paklydimo ir at
sakė: klebonas uoliai garsinąs 
Dievo žodį ir norįs taip gy
venti, kaip mokina.

Karalius pastebėjo, jog se
nas valstietis atsakinėjo ne
drąsiai, ir tarė:

— Man-gi matosi, jog pat
sai nesi visiškai juo patenkin
tas?

— Yrašiek-tiek atkaklus— 
ir nekurie tvirtina, buk pats 
vienas norįs visą parapiją val
dyti — atsakė klebonas, neno
rėdamas pats save perdaug 
girti.

— Visai neprastai turi jus 
čionai valdyti, nes, kiek aš pa- 
tėmijau, viešpatauja čionai 
geri papročiai ir senobinis sta
tumas.

“HUDSONO UPĖS KRANTAI”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, Ill.

— Žmonės čionai yra dori, 
gyvena taipogi toli nuo pa
saulio, neturte ir nuošaliai. 
Jei butų pagundoms išstatyti, 
nebūtų gal geresni už kitus.

— Nėra ko bijoties, kad 
čionai galėtų būti kokios pa
gundos — tarė karalius, ir ne
kantriai pradėjo barškint su 
pirštais į stalą, stebėdamos, 
jog taip ilgai atsakymo ne
gauna.

Klebonas norėjo išpasakoti 
karaliui kanaką, kas labai 
jam ant širdies gulėjo, bet ne
galėjo niekaip pradrįsti, ant- 
galo užklausė, ar tikrai prie
šai Švedijai grąsiną.

Karalius pažvelgė ant jo 
išaugėto, stebėdamasis jo per- 
drąsiam užklausimui, bet nie
ko neatsakė.

— Jei ištikrųjų taip yra — 
kalbėjo tasai toliaus, — tai 
čionai esąs klebonas galėtų 
karaliui pristatyti daugiau pi
nigų, neg jam reikia.

— Sakei prieš valandėlę, 
čionai žmonės esą neturtingi.

— Tai tiesa, bet jei kara
lius malonėtų paklausyti, ap
sakyčiau jam, kokiuo budu 
čionykštis klebonas galėtų jį 
pagelbėti.

— Gali sakyti, — tokiuo 
balsu atsakė karalius, kaip 
lyg užmigti norėdamas.

— Kartą penki tos parapi
jos žmonės išsirengė medžioti 
briedžių — pradėjo klebonas. 
— Jų tarpe buvo du kareiviu, 
viešbučio savininkas, valstie
tis ir vietinis klebonas. Tą 
dieną jiems visai nesisekė, ir 
jie atsisėdo pasilsėtų šnekėda
mi, jog visoje girioje nėia nei 
trupučio žemės, tinkamos iš- 
dirbimui, tiktai uolos ir pel
kės. Toje valandoje klebonas 
patėmijo kažin-ką spindintį 
po samanomis. “Koks tai ypa
tingas akmuo — tarė — išro
do visai, kaip švinas.” Kiti 
greit atsistojo ir, šaudyklių 
kotais nuvalę samanas, pama
tė plačią gįslą šviesaus naugio 
(metalo)...

— Ar kuiis iš jų nepažino 
naugių? — pertraukė kara
lius, atmerkęs vieną akį.

— Ne, jie labai pradžiugo 
delei to išradimo ir nutarė pa
siųsti kleboną į Falun’ą atsi- 
žinotų, kas tai per naugis. 
Prieš tai prisiekė niekam ne
išduoti, kad jie atrado turtus.

Kiekvienas darė savo užma
nymus ateičiai ir tarėsi esąs 
turtingu.

Kalnų kasyklų viršininkas 
Falun’e apžiurėjo atveštąjį 
gabalėlį ir paklausė, ar daug 
turį tokių akmenaičių savo 
parapijoje.

— Visą kalną — atsakė kle
bonas.

Viršininkas paklabino jį į 
petį ir tarė:

— Žiūrėkite, kad gerai tą 
dalyką suvartotumėte, nes tai 
yra sidabras.

Klebonui galva apsisuko iš 
džiaugsmo. Skubinosi namon 
pranešti draugams apie dide
lę laimę, juos sutikusią. Visu- 
pirmu sustojo prieš viešbutį, 
bet nustebo, pamatęs juodą 
Vėluvą, į duris atremtą.

— Kas čionai numirė? — 
paklausė.

— Pats šeimininkas, atsakė 
bernas — ištisą savaitę gėrė ir 
šukavo jis, sakydamasis atra
dęs kasyklas ir nebereikalau- 
jąs daugiaus dirbti.

Nuliūdo klebonas ir nuėjo 
prie antrojo savo draugo, Per
son©, bet tasai, išgirdęs, jog 
tai buvęs sidabras, rankas iš 
nusiminimo laužė.

— Ak! aš nelaimingas, su
šuko, maniau (ai esanti mika 
ir savo dalį pardaviau Olavui 
Svardui už 100 dolerių.

Karalius senai jau buvo a- 
kis atvėręs ir klausėsi su atsi
dėjimu.

— Klebonas pagrįžo j na
mus ir per berną pranešė Ola
vui Svardui ir jo broliui, ką 
atsižinojęs kelionėje. Jam be
svajojant apie pastatymą gra
žios klebonijos ir puikios ba
žnyčios, pranešta, kad Perso 
nas iš nusiminimo gyvybę sau 
atėmęs.

Ant rytojaus nuėjo jis pas 
Olavą pasikalbėtų su Olavu 
ir jo broliu apie anas kasyk
las. Kelyje pasitiko vežimą, 
sargyba apsiaustą: sėdėjo ja
me žmogus su aprišta galva, 
retežiais apkaltas, ir pamatęs 
kleboną, paprašė, kad leistų 
jam su klebonu pasikalbėti. 
Buvo tai Olavas Svardas.

— Apart manęs ir tavęs, 
pradėjo jisai kalbėti, niekas 
nežino, kur yra sidabro kal
nas. Prakeikta tegul bus va
landa, kurioje mes jį atrado
me! Nuo to laiko meilė, vie

KATALIKAS

nijusi mudu su broliu, persi
mainė į neapykantą. Vakar 
mudviem besibarant, jis pa
galiu uždaužė man per galvą, 
o aš jį užmušiau...

— Busiu pakartas, žinau 
tai. Vargšai mano vaikai!

— Nusiramink, pertraukė 
klebonas, atiduosiu jiems tei
singai visaką, kas tau priguli.

— Šitai to tai ašen ir neno
riu! Prižadėk man, jog nei 
vienam ned^C-Jltd skatiko. 
Kitaip nenumirsiu ramiai.

Nustebo klebonas, bet pri
žadėjo. Atrastas turtas jau jį 
nelinksmino: ar-gi tikrai tur
tas nelaimę tiktai atneštų. 
Štai dar jo nepalytėjo, o jau 
keturi dori žmonės stojosi pra
sikaltėliais. Kas bus toliau ? 
Dievas pavedė jo globai para- 
pi jonų dūšias, ar turi jis teisę 
išstatyti anas ant pražuvimo 
pavojaus?

— Patinka man tas klebo
nas, pridėjo karalius.

Tuo tarpu žinia apie sidab
ro kalno atradimą pasklydo 
po kaimus, žmonės nustojo 
dirbę ir ieškodami jo valkio
josi po miškus.

Klebonas sušaukė j nes vi
sus, apsakė apie nelaimes, ki
lusias iš to atradimo, ir aprei
škė niekam nepasakysiąs slap
tos, kur yra kalnas, nepalie- 
siąs nei trupinėlio prakeikto
jo naugio, nes nenorįs jų ne
laimių turėti ant savo sąžinės. 
Jei jie pagrįš’ą prie darbo ir 
gyvensią kaip Beniaus, pa- 
siliksiąs su jais ant visados; 
jaigu jie spirsiąsi ieškoti anos 
kasyklos, apleisiąs juos ant 
visados ir neikuomet čionai 
nepagrįšiąs.

— Ką-gi jie atsakė? — už
klausė karalius.

— Suprato, jog klebonas 
rūpinasi jų gerove, ir prižadė
jo nemąstysią jau apie sidabro 
kalną. Nuo to laiko gyveną 
neturte, bet esą laimingais.

— Jei klebonas pašventė 
visas savo svajones jų sielų iš
gelbėjimui, tai kuo-gi galima 
jį priversti dabar, kad savo 
paslaptį išreikštų? — užklau
sė karalius.

— Del krašto gerovės pada
rys jis tą auką.

— Ne! —sušuko karalius— 
dori ir darbštus piliečiai yra 
didesniu kraštui turtu, kaip 
sidabras ir auksas. Tegul ir 

toliau ta kasykla lieka slap
toje.

Dvariškiai atėjo praneštų, 
vežimas jau esąs pataisytas. 
Karalius maloniai atsisveiki
no su klebonu ir išėjo iš za
kristijos. Minia stovėjo dar 
prie bažnyčios.

— Ar kalbėjai su mųsų 
klebonu?— užklausė vienas 
valstietis.

— Kalbėjau — at akė ka
ralius — laimingi e«ate, turė
dami tokį kleboną.

Mėgink “Turkey Red” 
Cigaretus-

Tūkstančiai mus žmonių ru
ko juos—jie yra už pigią kainą.

Daugelis šimtų šio laikraš
čio skaitytojų su noru ruko 
“Turkey Red” cigaretus, nes 
jie yra geriausi.

PUIKUS PIKNINKAS į
1 ~~IR-  1 -į

Dideles Ristynes arba Imtynes | 
AINT PI KINI IN KO ========== į 

parengtos per ‘

Lietuvių Darbininkų Sąjungą \ 
Nedėlioj, 11 Rugsėjo (Sept), 1910 j 

Bergman’s Darže, Riverside, III. i 
Pikninkas prasidė 10 vai. išryto
Ristynes bus ant 4 vai, po pietų, -1

Įženga 25c porai, 2 merginos įeis už 25c 
(o jeigu po vieną vaikinas ar mergina — tai vis 25c.)

Maloniai užkviečiam Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti -į 
koskaitlingiausiai ant virš minėto pikniko, kur puikiai pasiba- ■; 
levosite ir pamatysite dideles ristynes, Pamatysite tiek, kaip •; 
kur kad mokate $1.00 ar $2.00 už tikietą, čia tiek pamatysite -į 
už 25c. Nes dar pirmu sykiu tarp lietuvių bus valdomos ris- 
tynęs ant pikninko. -į

RISTYNES BUS PO VADOVYSTE: ;

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr. Ristikų Kliubo 
| NEKURIE IŠ JU SĄNARIU SUSITIKS SU SVETIMTAUČIAIS;

ANTANAS BALADINSKAS
Lietuvys kliubietis, sveria 170 svarus;

5 pėdų ir 8 col. augščio; 25 metų.

I PORA 
susitiks su MORGAN A, RIDER

Vokietis, sveria 175 sv., 5 pėdų ir 
6 col.; 26 metų senas.

JONAS YURGELAITIS
Kliubietis, sveria 180 svarų, 5 pėdų 

ir n col. augščio.

11 PORA 
susitiks su JUOZAPU BANCEVICZIA

Sveria 175 svarus, 5 pėdų 
ir 6 colių augščio.

BILL HANDRICK
Sveria 140 sv., 5 pėdų ir 6 col. augščio

III PORA
susitiks su

1
WALTER RUBY

Sveria 150 sv. 5 p. ir n cl. augščio.

Tos visos trys poros eis galynėn katras katra parutes po du sykiu.

Rūkytojai išrado, kad “Tur
key Red” cigaretai, kurie yra 
padaryti iš tikro ir geriausio 
turkiško tabako, turi geriau
sią skonį ir geriau užganėdi
na rūkytojus, nei tie, kurie 
parduodama po dešimts centų.

Tiems, kurie dar nemėgino 
“Turkey Red” cigaretų sko
nio, mes rodijame ju pamė
ginti. Pamėgink sykį, o norė
si jų visados. Niekados pir
miau toki geri cigarėtai nebu
vo rekomenduojami mųsų 
žmonėms ir už taip žemą kai
ną, kaip dabar.

Taigi nelauk! Pirk pakelį 
“Turkey Red” cigaretų šian
die. PasidžiatiK, kada gali! 
“Turkey Red” cigaretai pra
linksmins tave už mažą kainą.

Skaitykit “Kataliką”

5 
“Kataliko” agentai.
Kurie turi tiesą rinkti apgar
sinimus, prenumeratą nuo skai
tytojų, priiminėti orderius ant 
visokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie:

F r 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. Stasevice,
349 Hamilton St., 

Grand Rapids, Mich.

Sabast. Walentinas, 
370 Humbold St.

Brooklyn, N. Y.

Jos. Dzika
Box453 

Forest City, Pa.

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

So. Boston Mass.

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St.

Kingston, Pa.



F. Bernatowicz

Broliai neeikit pas žydą

Negalėjo kuntoras suprasti,

▼ars
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NEMALONUS PRIĖMIMAS

amas.

TRADE

Lietu viszkas Buffetas

sveikas!

pamatė, kad
Kuygos Sacharoje

Trąde 
mų*q

— Tu eik, vaikuti, prie mokslo tiesiai 
3eeidams tikrai prieisi šviesą;
Eik ten, kur žiba saulutė šviesiai, — 
Atrasi saldžią lygybės tiesą.

miegot jiems lemta
Ant... Stov ant kelio nedora maskolius

— Manęs neleidžia tenai nueiti 
Plėšikų gauja ten stov ant kelio; 
Tiktai turtingas gal mokslus eiti, 
O man tik lieka namai lauželio.

vargdieni

Godotini draugai!
Kauno rOdyboa Ir visi pažįstami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S HalstedStr.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV.
— iszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.

— O, motin mano! Gražiausia gamta 
Padėk sukelti tu mano brolius!
Manęs neklauso

Dirbtuve Kukardq, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių K*run|, 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabrą ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mqsų, o męs stengslmBsi kiek

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvletku.
1718 W. 4 7-th St. CHICAGO, HL

sau]u I
Pajauta atsigrįžo išgirdus balsą.
— Kas nors tu esi, nelaukie,šaukk! Saukie išsyk, 

mirtis bus man meilesnė!

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

Meldžiu nepamlrszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St., Chicago

him in
ISZ SENO KEAJAU8

Gydo labai pasekmingai ri«ekia» li
gas chroniszkas vyriatkas ir moteli- 
sekas kurios yra uszsiseneje. J&ign 
kiti jums nepagelbejo, ateilankykit 
pas mane.

GrEORGrE HAZARD 
PLUMBERIS

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

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

In, 29 Akmmu 
Kikilio Laikrodėlio 
Vyriškas arba mo
teriškas .laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la-

— Stok, Visbare! — sušuko jaunikaitis. — Dan
gus vėl atsiunčia tave man į pagalbą. Nusėsk ir tuo jaus 
duok šen man savo arklį!

— Kas čia atsitiko ? — užklausė Visbara, nu
šokdamas nuo arklio. — Ar nesužeidė kryžiokas ?

— Nėra laiko kalbėti. Esmi sveikas! Pasima-

vo tai smūgis Pajautos apgynėjui. Išgirdo garsų kryžio
ko kvatojimą ir Pajautos šauksmą, bet gelbėti negalėjo. 
Kryžiokas nujojo.

Tuomtarpu karžygis žiurėjo į savo kritusį žirgą, 
nežinodamas ką daryti. Nekaltino jis žirgo, gailėjosi jo, 
skundėsi tik ant savo nelaimingo likimo. Klausėsi, ar 
dar negirdės merginos riksmo, kad žinotų, į kurią pusę 
nesą ją kryžiokas, bet nieko jau negirdėjo. Mintijo tat, 
ar grįžti į bokštą, ar ieškoti kur kaimo, kur galėtų gau
ti kitą arklį; tuomtarpu išgirdo dundėjimą, ir neužilgo 
pasirodė jojantis Radeika, kuris taip-gi šoko vytis kun-

gi čia do žverelė ?
— Po teisybei, ir pats nežinau — atsakė Milkie- 

ris — Kuntoras Ulrikas liepė gražiai su jaja apsieiti; 
turi būti duktė kokio turtingo lietuvio, bet tai geras ir 
labai pavalnas sutvėrimas. Bet tavo pati niekur neišva
žiavo ?

Sugrįžimas Jagailo į Vilnių vėl patraukė prie jo 
širdis lietuvių, o geras lenkų karumenės apsiėjimas su 
gyventojais, panaikino jų link lenkų neapykantą.

Tokiame dalykų stovyje Ulrikas nedrįso užpul
dinėti ant gyventojų, tuomi labiau, kad apart besiren
kančių nuo kalnų senų vienuolių ir mažo skaitliaus klai • 
džiojančių Sundsteino kareivių, nematė iš niekur kitos 
pagalbos. Tuomtarpu išgirsdavo kaskart liūdnesnes 
nauienas. Lenkų karumenė po vadovyste Vytauto ir 
Skirgailo, įėjus į Lietuvą, stengėsi kogreičiausia išvyti iš 
šalies užpuolikus. Turėjo jie tat didelę galybę, o nors 
jų karumenė buvo mažesnė už mistro, Andriejaus Keis- 
tutaičio ir Svetoslavo, bet ji susidėjo iš karštos jaunuo
menės, norinčios pasirodyti naujam karaliui ir užsitar
nauti lietuvių prielankumą. Apart to priešams buvo 
nelengva sueiti į krūvą. Skirgaila su dalia karumenės 
užstojo kelią Andriejui ir Svetoslavui, o Vytautas trau
kė link Nemuno. Išgirdęs apie tai mistras tuojaus at
šaukė Ulriką ir bemat pasitraukė į savo šalį.

Kas neturi nakvinOa. Pakeleivingi te
gu atsilanko prie mqsq, o męsJuiu 
duosime ataakauczlą vietą pailsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose, 

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Tuomtarpu atiduota Ulriko sargui Pajauta įėjo 
į prūsų rubežius, nežinodama, koks bus jos likimas. 
Sargas Mikleris pildė Ulriko prisakymus ir apsiėjo su 
jaja kogeriausia, bet tas mažai linksmino suspaustą 
skausmais jos širdį. Apleido šalį, kurioj nelaimingas 
jos tėvas liko tarp tokių sumišimų. Žinojo kaip liūdna

Siuvu visokias vyriszkas drapanas J? 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- jį 
šokių ceikių; priegtam senas drapa- ® 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- ® 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraazu: W

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC

T0T0N0L
Geriausias gerymas nuo visokių Ilgų 

kaip tai: del Dispepsijos, Negromullavi- 
mo, Konstlpacijos, Billausness ir t.t.

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

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

imtą jos gelbėjimu karžygį, kurio balsas priminėjai se
novės draugą; nors nežinojo tikrai, kad tai buvo Trai- 
dėnas, bet atminimas apie jį sužeidė jos širdį. Ir kas-gi 
kitas iš lenkų galėtų, būti užimtas jos likimu, jaigu ne 
jisai ? Suspaudė jai širdį, kad pamatė jį krintant drau
ge su arkliu.

Taip užimta liūdnomis mintimis kas-kart vis to
linosi nuo savo tėvynės, pakol nepamatė miesto su dau
gybe aukštų mūrų ir bažnyčių bokštų. Buvo tai Mal- 
borgas. Sargas stengėsi ją suraminti, 
paliks ją pas gerą moteriškę ir, kad sugrįžus mistrui, ji 
liks nusiųsta tėvui, kad tame mieste pamatys daugybę 
dailių daiktų, kokių dar niekad nemačius LietliVopr

Reikėjo pereiti daugybę visokių vartų ir gatvių,

Ir taip, Brenai, duosi pačiai 
Valdyti savimi;

Jiji namais, dar su geda 
Valdo ir tavimi. .

Ji je tarnus, jijo arklius,
Sopas ir-gi kluonus,

Viskas po jai, kaip po poniai 
Eina paeiliumi.

Kad ką liepia, tat sargyba 
Tuojaus jos paklauso.

Ir vežėjai, urOdninkai 
Skaitini jai išduoda;

Tiesiok visur jijo pribuna, 
Viskas jai pritinka;

Tu netikęs, nepaisai to, 
Kad veda už nosies.

Kochanowski

tymo!
— Bet pasiimk šitą krepšį; gal tu jį pametei?
— Ne man jis priguli. Pasilaikyk sau! Likk 

tarė karžygis ir pasileido paskui kuntorą.
Jau skaitytojas dasiprotėjo, kad jaunas karžygis 

buvo ne kas kitas, kaip tik žinomas Žinčiaus šventiny- 
čioje vardu Traidėnas, lenkas. Ištikro buvo tai jaunas 
Firlei. Leidosi, kaip tik arklys tesėjo paskui kryžioką, 
bet neužilgo sutemė, o skiriantis į tris šalis kelias su
maišė pėdsakį. Nežinojo dabar, ką daryti, bet truputį- 
pagalvojęs, pasuko po tiesei, manydamas, kad kuntoras 
turės traukti link Nemuno. Klaidžiojo per naktį, o ant 
rytojaus, ant dideąpio savo ne.
tiktai neprisiartino prie Nemuno, bet dar atsitolino.

Dar aršesnis bet buvo padėjimas kuUtoro, kuris 
visai nenorėjo nusiduoti prie kryžiokų kariaunos, o iš 
kitos pusės bijojosi netiktai vijikų, bet ir abelnai susiti
kimo su lietuviais. Jojo giriomis per naktį, o kada ant- 
rytojaus ieškojo kokios-nors prieglaudos, pamatė būrį 
kryžiokų. Buvo būrys kryžiokų po vadovyste kuntoro 
Ulriko, išsiųsto nuo mistro atimti nuo Sundsteino val
džią. Tas buvo vaisiumi preoro pranešimų. Pagautas 
klajojantis po girią su verkiančia mergina vienuolis, li
ko pavestas sargybai. Atsakymai merginos išrodė jo vi
są kaltę. Tada Ulrikas dėl prirodymo Sundsteino nusi
kaltimų, nusiuntė Pajautą į Malborgą, o pats nusidavė į 
Panėrį surinkti likučius Sundsteino karumenės.

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviazką, rnsiiiką 
ir turkiezką pirtį ant Bridgeport©. Mi
no pirtis buna ketvergaia del moterų • 
petnyczlom ir subatomis del vyrq.Tiip- 
gi užlaikau puikų saliuna su visokiail 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane iW- 
lankys bus sz'rdlng&I priliptas.
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Ramiai gyventi tu man neduodi, 
Ir nuliūdimais krutinę plaustai 
Ar man bus visad ir amžiai juodi?..

O kam daleidai ant svieto gimti?. 
O kam aš vargšas kasdien vaitoju?.. 
Negal man niekad širdis nurimti, 
Vargų prispaustas, aš drauge artojų.

O motin, Gamta! Aš tavo sūnūs! 
O kam daleidi tiek man kentėti ? 
Tu man sukrauni vargų perkūnus.. 
Oi sunku, sunku, — nei išturėti!

Krūtinė mano dygliais sužeista, 
Sunkybę svieto ant manęs leidi — 
Man skauda galva ir protas svaigsta, 
Tavęs šaukiuosi — mane apleidi!...

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

KAZ. KUCZINSKAS,
16SI Bshgh SI, Wilkss-Barrs, h.

— Meilinga Gamta! Tu man gyvybė! 
Mane tu skriaudi ir persekioji...
Tu esi viskas, visų gerybė, 
Kodėl man dyglius po kojų kloji ?...

Kitiems tu meilės pini vainiką.
Saldybėj plauko jų visos dienos;
O man vargšeliui jau nieks nebliko
Tik karčios kančios... Aš kenčiu vienas

Tu man neduodi laimingo laiko 
Ir nieko gero tu man neteiki, 
Tu man tik duodi vargų be saiko, 
Ar jau ant amžių mane prakeiki?..

Didžiausiais skausmais man širdį

Varguose plusta tėvynės šviesa. 
Širdis man plyšta — ak, aš lietuvis! 
Tikrai kas mano, tai rankoj priešo.. 
O priešas, priešas mus mina tiesą...

Jovaras

Pamislyk Gerai 
kad risi gėrimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bandykit 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rieiką. Mųsų geriausios arielkos.

IZIDOR KOHN & CO.
isdirbeja

8829 State St. Chicago, Ill.
Phono L)ouglas3360

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj 
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišenlute.

Su paveikslais, naudingais patarimai 
ir daugybe receptų nuo visokių ligą, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 doL Tt 
knygą gali gauti dovanai utsiraszyda- 
mas “Kataliką” ant metų mokedamu 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentai.

M. PALTANAVICZE ' 
51 Millbury St Worcester Masi

— Teisybę kalbi: svietas turtingas. 
.r laimėj plauko, tvane linksmybių, 
Skin meilės žiedus, labai meilingas, • 
Prikrautas pilnas saldžių ramybių.

Tiktai tos laimės ne man paskirtos, 
Tai yra ponai, ką joms naudojas... 
Nuo viso mielo tik aš atskirtas, 
Ir man blakstienos tik vien rasoja...

Perdaug, sūneli! Ar aš tai kalta? 
Ar aš tai kalta, kad tave skriaudžia ? 
Kad numylėta tamsybė šalta, 
Ir veltui skundas tavasis siaudžia.

Tu ženk, vaikuti, į šviesų kelį, 
Ten laimę savo gal tu atrasi; 
Nešauk taip skurdžiai, o gers sūneli, 
Kas taip mylėtų — o kur tu rasi ?

Aš vien gerybes ant žemės leidau, 
Grožybėms, laimėms pasaulę klojau, 
Visiems tik kvietkus po kojų svaidau 
Kas ko norėjo, aš vis žinojau.

O ko-gi trūksta tau, miels 
To nėr pasaulyj ko neturėčiau, 
^škur tau butų vargai tik vieni? 
Tavęs tik vieno ar neregėčiau ?

Paskutiniuoju laiku vis labiau ir 
labiau pradėjo platinties Sacharoje (Af
rikoje) knygos. Daugiausia jos platinasi 
tose vietose, į kurias plaukia francuzų 
intekmė. Taip, pavyzdin, yienas juodųjų 
giminės vadas, vardu Sidija, turi naminį 
knygyną, kuriame yra 683 knygos ir 612 
rankraščių. Knygos daugiausiai dvasiško, 
mistiško, filologiško, istoriško ir beletris- 
tiško turinio.

Po truputį jau visur šviesa platinasi.

A. COHEN, 
užlaiko

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žieme* 

ir azvtnczių, eikite pa* A, COHBN. Te
nai rasite visokių drabužių del vyrą, 
moterų ir vaikų. Turime daugybę viso
kių puikių czeverykų. Mus ezlenloa la
bai žemos. Męv kalbame Metuvieake^ 

1334 Jefferson St. Okui, 9.

(Tąsa).
Liko su juom tik burįs ištikimų kareivių, kurie jo ap
gynime guldė savo galvas. Patėmijo, kad tarp visų la
biausia ant jo užsivarinėja vienas jaunas raitelis, kuris 
lyg tyčia jo visur iei 
kuomi jisai butų galėjęs prieš jį nusidėti, bet jautė, kad 
jaigu jam skirta žūti, žus iš jo rankų. Krito jo arklys 
nuo jo šūvio, bet smarkus kuntoras tuojaus užsėdo ant 
kito. Matydamas tada, kad gintis jau negali, prasiskver
bė pro draugus ir kaip vilyčia pasileido bokšto linkon. 
Leidosi paskui jį ir nepažįstamas karžygis, bet gerai ži
nodamas kelius kryžiokas, ant valandos dingęs iš akių, 
dasigavo ten pirmiau.

Bokšto gyventojai žinojo apie kovą; dasiprato 
net apie sumušimą kryžiokų iš lakstančių po visas pu
ses nusiminusių vienuolių; žinojo net, kas buvo užpuo
likais. Pajautą vis dar saugojo sargyba, bet ją ramino 
esantis tenais Radeika. Tuomtarpu uždusęs kuntoras į- 
bėgo į Pajautos kambarį ir kaip vanagas metėsi ant sa
vo aukos ir, pagriebęs, išsinešė už durų. Puolė ant ke
lių prieš jį Tėvunienė, melsdama susimylėjimo. Radei
ka keikė, bet viskas buvo veltui. Tada Radeika, išsi
traukęs iš užančio peilį,dūrė jam į sprandą,bet nepripra
tus ranka neatsiekė mierio, ir peilis nuslydo per šarvus. 
Kuntoras su savo auka išbėgo ant kiemo ir šokęs ant 
arklio leidosi link girios, kada vejantis jį karžygis įlėkė 
į kiemą.

Patyręs apie nelaimę karžygis vėl leidosi paskui 
jį. Lėkė, kaip tik arklys galėjo; ant galo pamatė jį pro- 
švaistyj su mergina rankose. Tada atgijo jame viltis; 
buvo jau tik keliasdešimt žingsnių nuo kuntoro; norėjo 
šauti, bet pabijojo užmušti merginą.

— Neištruksi! neištruksi, biaurybe! — šaukė 
vydamasis. — Pasiduok, jei nori gyventi, o ne, tai per-

biaueia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijaliskaa pasiųliji- 
maa: Męs nusiųsime šitą laikrodelj kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus dol peržiurOiimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciuęOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

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

telėjo, viskas biauriai atsimušė jos širdyje. Visaip nu
dažyti murai ir dideli šventųjų paveikslai perėmė ją 
baime. Bet kad pasijuto ant perkaso, užliejančio pilies 
sienas ir pilies vartai liko paskui ją uždaryti; kada at
sirado tarpe ginkluotų kryžiokų, kurių kiekvienas pri
minė jai kuntorą, išgąstis jos buvo neapsakoma. Buvo 
;ai rytmetys, kada visi traukė į bažnyčias ant ankstybų
jų mišių. Pagalios Milkieris sustojo prie vieno didelio 
namo ir pranešė Pajautai, kad jų kelionė jau pabaigta.

Buvo užpakalinis rūmų butas, paskirtas ant gy 
venimo mistro tarnams. Milkieris liepė Pajautai eiti 
paskui jį. Įėjo į didelę grinčią, pripildytą visokiais in
dais; buvo tai virtuvės indų užžiurėtojo gyvenimas.

Tarp tų indų krūvų kampe prie sienos stovėjo 
dvi lovi. Sienos buvo apkabintos šventųjų paveikslais. 
Prie stalo sėdėjo, atsisukęs pečiais į duris, jau ne jau
nas, storas žmogus, prisikišęs balta prikyšte, ir gardžiai 
valgė. Priėjęs prie jo Milkieris tarė:

— O aš tave, mielas Hubekai, visados prie ą- 
sočio randu. Tai gerai, matyt, sveikas; žegnok Dieve! 
bet pasakykie, ar namie tavo pati ?

— Šventas Augustinai! Ar man sapnuojasi, ar 
vardan Dievo — kalbėjo žegnodamasis Liubekas — die
važ, tai tu čia esi! Sveiks druts drauge! kas čia tave at
vijo iš Lietuvos ? Aš tikrai maniau, kad tu ten kapoji 
stabmeldžių galvas nei kopūstus.

— Mano broli, žmogus džiaugiesi, kad dar savo 
galvą nešioji ant sprando. Neužilgo pamatysi mus dau
giau-

— Ar taip ? Tai gal neužilgo sugrįš ir mistras ?
— O ką jis ten veiktų? Tegul grįšta, bile tik su 

savim svečių neparsivestų. Bet kodėl nematau tavo 
pačios ?

— Ką-gi tu turi į ją ? Jei parvežei dovaną, tai 
gali paduoti ją ir man.

— Žinoma, parvežiau; štai, matai tą jauną lietu
vaitę. Kuntoras Ulrikas prašė paprašyt tavo pačios, kac 
ją užlaikytų pas save, kol parvažiuos mistras.

— Dievaž, daili .mergina! Sėskis-gi, pasilsėk. — 
linksmai kalbėjo Hubekas, žiūrėdamas į Pajautą. — 
Gerai, ką kuntoras Ulrikas sako, tas turi but išpildyta. 
O aš maniau, kad Lietuvoj nei nėra dailių moterų; kas-

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
—ęįrpmį-- Gereuslu armonikų, ekripku, klernetu, triubū, koncertina ir dau- 

v^80^u muzlkaliezku instrumentu. Puikiaualu diiegoreliu, Brtt 
lenciugieliu, visokiu gražiu žiedu, goru britvn, drukavojimai ma- flUBį 
Bzinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu literų, ietoriaskuir KtlBI 

teįįŽŽįMsįBjjfl maldaknygių, visokiu gražiu popicru del raszymo gromata tnainas K ĖSI
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo t ikrų adresą ir už 5c. marką o ap- K IISĮ 
tnr08l No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokia naudingu dal- K W 
ktu. Asz gvaraątuoju kad mano tavoras pirmos kliasos a prekes pi- E,W 
gesnes kaip kitur. Orderius iszeinncziu greitai in visus Amerikos, 
Kanados Ir Anglijos krasztus. Kvieczin visus atlankit su visokiais 

pirkiniais ir orderiais pas
M. K. WILKEWICH, Dept. K. 115 W. Market St., SCRANTON,Pl

JONAS MAŽEIK0
Pirmiaueiaa agentas ir notarljussaa 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko
geriausia arba greitai autaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farms, 
tai męs paAollnam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel, Canal 683

— O, kad tai galėčiau pasitikėti ant savo ran
kos! — atsakė karžygis — kad tai žinočiau, kad patai
kysiu tik į jį!

— Beširdi! — sušuko kryžiokas. — Ką-gi tau 
padariau, kad taip užsipuoli ant mano gyvasties ? Nori 
pinigų? — imk juos! — ir metė krepšelį su brangumy- 
nais, bet tas nesulaikė karžygio.

— Judošiau! — šaukė į bėgantį — atiduok man 
ją, tada tikėkis malonės!

— Saukk, nesibijau! meldžiu tavęs! — šaukė 
Pajauta.

Norėjo karžygis paklausyti. Jau porą kartų at- 
mieravo, bet vėl nuleido rankas. Buvo jau visai arti 
kryžioko, bet staiga apsilpęs karžygio arklys pradėjo

— Tik nedrebėki, kelk savo brolius 
Į kovą, sunau! Tik ne su baime!
Aš jums padėsiu, aš duosiu ginklus... 
Vargdieni, rasi ištikro laimę.

Vargdienis:



KATALIKAS

Administracija Liet. Teat. 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

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

3206 Anburn Avė. 
'Martinas Z. Kadzievakis Sekr. Prot.

8244 80. Morgan St.
A. Kasparavicze, Fin. Sekr, 

K3B Auburn Ave. Chicago, III.
J. M. Tananevicze Kaaieriua 

3244 So. Morgan St.
RE2ISZIERIUS TEATRU
Martinas Z. Kadzievakis 

8244 So. Morgan St. 
\ _____________

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

Jaoz. Klimas, PirmaOdia 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Raudis, Pagelbininkaa 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Ave.

Kaiimieras Stulga, kasierius 
4513 So. Wood St.

Administracija D. L. K.
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.
John S. Lopatto.

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

Petras Aceviczius Vice-Prez, 
58 Sheridan St.

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

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

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

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos

, 662 Northampton St.'
* Jea. BrrzdaitiaaGlabOjaa Kasos.

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Marjzalka 

31 TonnarySt.

Administracija Dr-stės
Lietuvos Sūnų No. 1

ANT TOWN OF LAKE.
Stan. Anuczauskis, prez.

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

4527 S. Marshfield ave.
Juoe. Žalandauskas,protekolq raszt.

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

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

4731 So. Wood St.

KLtabas Lietuvos K. Minda agio.
J. V. Zacharevicze, prez. 

917 38rd at.
Martinas Kadzievakis sekr.

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

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

32nd Pl. and Auburn ave. ,

Yyriapsybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

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 Pazelgauckaa, sekr. fin.

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

4559 8. Hermitage Ave.

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

Draugisczių reikalai.

nedorybes ponu, kaip elgėsi su bednais 
žmonomis. Kožnas kuris atsilankys bus 
labai užganėdintas, nes pamatys kokius 
vargus kentėjo mųsų seneliai, apart to 
laike permainų scenos bus dainos ir de- 
klemacijos. Visas pelnas nuo teatro eis 
ant naudos {steigimo lietuvlszko knygy
no. Todėl užpraszome visus, kurie myli 
mokslų ir apszvietą, atsilankyti ant szio 
teatro ir baliaus Ir tuomi pagelbeslte Į- 
vikdyti teip svarbų užmanymą. Szirdln- 
gai užpraszo: KOMITETAS.
Tikietų kainos 25c. 50c. ir 75c. ypatai.

24 tas Pasilinksminimo 
balius!

Parengtas Jaunų Amerikos Lietuvių 
Pasilinksminimo Kliubo, atsibus NedO- 
lioj, 18 d. Rugsėjo (Sept.) 1910 m. Frei
heit Turner Svetainėje, 3417 So. Halsted 
St. Prasidės 5 valandų vakare. Muzyke 
Prof. Kiefer. Inžanga 25c. ypatai. Už- 
kvieczia visus. ♦ (37)

KOMITETAS.

Balius!
Parengtas per parapiją Szvento My

kolo Arkaniuolo, ant North Side's, ne- 
delioj, 11 d. Rugsėjo (Sept.), 1910 m. 
“Atlas” salėj 1436 Emma St. arti kertes 
Milwaukee ir Noble gatvių. Prasidės 
2 vai. po pietų. Inžanga isz kalno tikie- 
tas ypatai 20c. Gerai jau žinomoj sve
tainėj, kur visokiais karais galima da- 
važiuoti ir kaip girdėti tai tiek seni, 
tiek jauni", vist ura ant baliaus parapi
jos Švento Mykolo Arkaniuolo ant North 
Side’s taipgi begu da tikietą nusipirkti 
ba girdėjau, kad ant sales reiks mokėti 
25c., o dabar tik 20c., teipos-gi bus sal
džių gerymų, kvepenezių cigarų ir gar
džių užkandžių.

Kvieczia ir praszo labai gražiai visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti, o bu
site visi užganėdinti. Su godone,

Klebonas N. J. Lukoszius Ir 
parapijos Komitetas.

Balius Didelis Balius!
Parengtas per Lietuvių Neprigulmin- 

gą Kliubą, atsibus 10 d. September 1910, 
Subatos vakare prasidės apie 8 vai. 
Freiheit Turner Hall, 3417 S. Halsted 
st. Ant szito baliaus bus galima links
mai pasiszokt, bus skanus gerymai, kve- 
penti cigarai ir skrajojauti krasa sale 
bus atdara lig 3 vai. ryto. (36

Su godone, KOMITETAS.

Balius! Balius!
parengtas Dr-atoa 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 stoves.
Cigarai, vynas, papsas ir pamarancai, 

O paskui prasidės tancai.
Muzikantai grajis kaip paszelę,

Visi szoksim žiponus pasidėję.
Muzikantai bus neprasti,

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

Meldžem atsilankyt tada ant sales. -
Užpraszo KOMITETAS.

Laivinė ekskursija 
rengiama Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apszvietą”, naudai “Auszrai” Amatų 
mokyklos, isz priežasties blogo oro li
kosi atidėta

11d. Rugsėjo (Sept ), 1910
Ekskursija rengiama į Wilmette, Ill. 

Tikietas vyrui $1.50, moteriai $1.00 
Pirktas tikietas apmoka kelionę į ten 
ir atgal, valgius Ir gėrymus. Ekskursi
jai pasamdytas specijaliszkas laivas, 
kuris iszplauks 10 vai. ryto nuo Linkoln 
Parko laivų prieplaukos, (ta vieta yra 
ties žverinczlum, pakrasztyj ežero), su- 
grysz 8 vai. vakare.

Dalyvauja “Birutės” choras ir keletas 
kitų draugijų. Visa kelione bus links
ma, smagi. — Tikietuz galima gauti 
pirkti: “Lietuvos” ir “Kataliko” Red., 
pas J. Ugandą. 1613 8o. Halsted st., 
“Birutes”, “Apszvietos” ir “Auszros” 
narius.

Asz Jleva Kasmauskaite paieszkau sa- 
vs dedos Dominyko Kasmausko, paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų vai., Sod. Pagrybio. Praszau at- 
siszaukti ant adreso:

J ieva Kasmauskaite
4539 So. Paulina St.

(36) Chicago, Ill,

Paieszkau Antano Szilinsko. Atsi- 
szaukit. (37)

Anna Ukman
1712 So. Union str.

ANT PARDAVIMO.

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.

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

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

Parsiduoda Buczerne ir GrosernC 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, 
kas atsiszanks ankszcziau pas

Ig. Tyszkevicze
835 Kensington Ave.

(37) Kensington, Ill.
•

Parsiduoda naminiai rakandai. Prie
žastis pardavimo, kad pasimirė mano 
žmona. Reikalaujanti tegul atsiszaukia 
ant adreso:

Ig. Urba,
922 W. 33 St. Chicago.

Ant pardavimo randasi Buczerne ir 
Groserne apgyventa lietuvių, pardavė
jas gyvena penkis metus toje vietoje, 
o sziandiena parduoda, norėdamas tą 
vietą apleisti, iszvažiuoja į kontras, 
kiekvienas ieszkantis szitokios vietos 
ant tokio biznio praszau atsiszaukti, 
pardavėjas to biznio:

Anton Shlauter
928 W. 33rd Str. (37)

PERSIKRAUSTĖ ANT 
3511 S. Halsted Street 

PHONE DROVER 246

Męs turime geriausius pijanus, kaip 
Regal, Davis, Steinway ir kitų ganių 
iazdirbsjq, kurius parduodame už pi
giausią kainą, numuszdami 50 proc. 
Pigiau, kaip kitur. Męs parduodame 
už pinigus, arba ant lengvų iszmokes- 
czių. Senns pijanus męs pataisome ir 
gvarantuojame savo darbą. Ateik ir 
persitikrink į mus dvi krautuvi

M. A. DARROCH PIANO GO.
2483 Archer Ave., ir

3517 So. Halsted St.
—..........- i

s. fl. Zalewski
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

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

____ k .. .
OFISAS: i

Kambarys 503Opera House Block
112 Clark gatv. Chicago, Ill.,

Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

Jonas Czeplevicze
Užlaiko

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

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

Didis Pardavimas 210 Lotu
Jų vertes nežiūrėsime nes turi 
būti parduoti per vieną dieną

Žinia yra duodama kad FRED’K H. BARTLETT & CO. Nedelioj, 
11d. Rugsėjo, 1910 m., pradedant nuo 10 valandos ryte, parduos visus 210 
Lotu parodytų ant rekordo. Kožnas Lotas už lygių kainą $295. Už minėtą 
$295 sumą galima imti visą akrą šios žemės, arba puikų lotą arti dviejų linijų.

Męs padirbom šitą 90 akru traktą į 210 lotų, visokio didumo, pagal gerumą 
vietos, bet už tą pačią kainą ant lengvo iszmokejlmo, 10 proc. įmokant iš kalno, 
o paskui po $10 ant mėnesio be nuošimčio. $10 įmokant dienoj pirkimo lai
kysim jums lotą kol bus padirbti raštai. Atsiminkit, kad parsiduos tiktai 
vieną dieną. Pirkti galėsite šiuos lotus tiktai Nedelioj, 11 d. Rugsėjo 1910.

Lotai nebus laikomi be depozito, ir neparsiduos prieš 10 vai. Rugsėjo 11.
Šaliniai savininkai laiko savo savastį už $5,000 už akrą. Męs duodame 

per šitą pardayimą 50 lotų po % akro, 100 po virš akro, ir 60 mažesnių, 
kiekvienas parsiduos po $295. Kožnas lotas bus paženklintas. Paimkit 
ženklą ir paduokit pardavėjui, užmokant depozitą ir gausite lotą.

Atsakomybe Gvarantuota per Chicago Title and Trust Co.

Musų kaina £ Ne daugiau,
tiktai po Ne mažiau.

Bukite ant to pardavimo, nes kitą kartą niekad 
tokio pardavimo lotų jau nebus.

Nuvažiuoti galima teip Imkit karus iki Archer Ave. Limits, išsėskit ant 
40th Ave., paskui sėskit mus Automobiliuj kuris nuvež į offisą.

Atsilankykite ant 47th St ir 40th Ave.

TEMYKITE
LIETU VIAI!

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 užezodijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
Yiizki pinigai eina del visų akcijonierių 
labo. Su godone,

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

730 W. 17th St.
Chicago, 411,

Tėmykit sąnariai Dr stės 
Szv. Stanislovo V. ir K.
Dr-ste szv. Stanislovo V. ir K., turOs 

savo mėnesinį susirinkimą, nedelioj 11 
Rugsėjo (Sept.) 1910, 1-mą vai. po pietų 
Szv. Kryžiaus parapijos svetainėje, prie 
46 ir Wood gat. Kiekvienas sąnarys pri
valo pribūti, turi daug naujų reikalų 
del apsvarstymo. Už neprlbuvimą 50c. 
bausmes kiekvienam, be iszsikalbejimo.

Paul P. Baltutis, prot. raszt. 
3244 S. Morgan St.

Didelis teatras ir balius!
Kurį parengia Lietuviszka Teatralisz- 

ka dr-ste Rūta, bus statyta ant scenos 
drama 5-se veiksmuose po vardu “Ponas 
ir Mužikai” nedelioj, 9 d. Spalio (Oct,) 
1910 metų, C. S. P. S. salėje 1126 — 28 
W. 18 Str. terp Fisk ir May gatvių, sale 
bus atidaryta nuo 3:30 teatras prasidės 
S vai. vakare. Szi drama yra sutaisyta 
isz laikų baudžiavos nuo 1858 m. iki 
1859 m. toj dramoj yra apraszyta visos

Pajieszkojimal

Reikalaujam mokanezio prie taisymo 
laikrodėlių jauno vaikino, mokanezio 
lietuviszka! ir lenkiszkai. Aatsiszaukite 
pas. Geo. Kucharik (36

1722 So. HalstedSt. Chicago.

REIKALAUJU merginu prie siuvimo 
moteriszkų drabužių.

M. Palonls
1639 W. 18 Place.

Reikalaujama salluno laisnų už gry
nus pinigus. Užmoku gerai. Atsiszau- 
kit į “Kataliko” redakciją.

37) 3244 Morgan Str.

Paieszkau savo brolio, Kazimiero Spa- 
kaucko, paelnanczio isz Kauno gub., 
Rasseinų pav., Jurburgo par. Apie 10 
metų iszvažiavo isz Pittsburgo į Eliza
beth, N. J. Meldžiu duoti žinią ant szio 
adreso; (37)

Ludovika Spokauckiute
424 E. Federal St. Youngstown, O.

Paieszkau Petro Czepono, Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Raguvos vol. Pirma 
dirbo mainose W. Va. Pabėgo nuo mus 
nuskriaudęs daug žmonių. Meldžiu duot 
žinią. Adblfas Juriszunas,

Box 35 ■ Gibbstown, N. J.

K Paieszkau savo szvogerio Juozas Pi- 
lipavlcze arba sesers Magdie Lobikiute 
Naumlesczio pav., Griszkabužio gmino, 
Miknaiczių kaimo. Atvažiavo į Chicago, 
Iii. 15 metų, dabartės nežinau kur yra, 
turiu svarbu reikalą praszom atsiszauk- 
ti arba kiti praszom praneszti ant szito 
adreso: Jonas Luobikls,

Box 22 Swoyers, Pa.

Lietuviška Šokių 
Mokykla.

Mokina geriausiai ir greieziausiai vi
sokiu! lietuviszkus ir angliszkus szo- 
kius, kur galima iszmokti su keliais va
karais gerai szokti, kad neturėsi sarma
tos eiti bile kokioj Hallej szokti. Mes 
užtikrinam iszmokinti jauną ar seną, 
kad žmogus gal pavaikszczioti, tai gal 
ir szokti iszmokti. Mokinam Utarnike 
Seredoj ir Ketverge vakarais, atdara 
nuo 7:301ki 10:30. Norėdami mokintis 
meldžiam atsilankyti minėtais vakarais 
j Hallę po No. 3119 So. Morgan St. arti 
31-mos gat.

Prof. F. J. A. L.

K PALIUKAMS
LIETUVYS KARPENDERIS.

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

FRED’K H. BARTLETT & CO.
REAL ESTATE

PHONE 
RANDOLPH 3751 Didžiausi Lotų Pardavėjai 88 IKI 100 

WASHINGTON ST.

® - e
| Telephone Gary 182 |

) J. T. Wachowski * 
j ADVOKATAS j
a Varo provas suduose kopasek- a

\ miugiausiai. Reikale kreipkitės \
* po antraszu: ?
| Broadway & Seventh Ave. i
| GARY, IND. J

® e

Dr. Thomas McHugh
Katalikas, rodą duoda dovanai. Pasek
mingai gydo vįsokjAs kaip, vyrų taip ir 
moterų liga'?. H^Kal^daro pits opera
cijas.

Offieas ir gyvenimas

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

vakare.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offise and Residence

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

W< H. Toenges
Fotografistas.

Pirmiau buvusioji Hille Studio 
5452 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)

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

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

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

JOS. BARTKOWIAK
IszdirbBjas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

R. S. Ivaszkevlcze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gerymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. už

tikrina, kad iszmo- 
kya szokti kiekvieną 
jauną ar seną. Iszmo- 
kina valcą 6 rųszių ir 
taip kad gali drąsiai 

eiti szokti publikoje. Taip-gi jis iaz- 
mokys ir kitus szokius su 6 vakarais;
vakare‘nuo8 valandų iki 11. Kas moka 
vaikszczioti, tas gali iszmokti ir szokti. 
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted 8tre«t, 
mokinu kas dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

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

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

Matymas yra tikėjimas

Anta kas Martinkus

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING. HATS, FURNISHINGS & SHOES

Antanas Tupikaitis
Krautuvė atdara vakarais išskiriant Seredos ir Petnyčios vakarus 

Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai.

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

Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

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

GVARDIJOS KOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla dol savo draugų.

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

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

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

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

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

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedelioj, Rugsėjo 11 d., 9:15 vai. ryte

Tlkieto kaina ten ir atgal 50c.
C. C. & L. R. R.) gelžkellu, Illinois Central stacija,

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

Trūkis stos paimti pasažierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 63 
(Woodlawn) gatvių, teipgi Grand Crossing, Kensingtone ir Ham
mond. Taigi nepraleiskit geros progos.

The Square Realty Co.
(NOT INC)

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

Telephone Randolph 2692 ir 2693

Pramoninikai pagelbiaini, apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuvo, ar kitokia vertelgystO, mes 
turime cash registerį kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

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

t

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

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.



Uždėta 1886 m.

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiaueiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Telephone Yards 3547
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Užlaiko namines ir užrubežinos gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.

3315 S. Morgan Si., Chicago, III.

Priimame užsisakymus nuo $12.oo. 
Aptvėrimai sztankietoinis nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nuo $5. Specijaliszkos kopėczios 
apsisaugojimui, geležines nuo $12. 
Grotoe ant langų, kryžiai ir tt.

Dirbtuve
Geležiniu inrankiu ir Invairlu daik
tu prie budavojimo visokiu namu.

Visokius geležinius įrankius budavoto- 
jams padirbam Isz pliano. Specialiszkos 
kainos kontraktieriams. Atliekame viso
kius mechaniszkus darbus ir taisome.
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Vartok visados

SEVEROS
f,;/-

mielu Szv. Goiharūo

Paklausk Daktariškos Rodos. Suteiksime dovanai.

Phone Canal 1198

V/hiteĮ >

Company

Aptiekorius

Nuo NeuraJgijos, 
Sciatkos, spran

do ir strėnų.

Nuo skausmu, gėli
mu, nikstelejimo 
ir susimušimo.

P. NIEDZWIECKI, 
J. KOLBL’SZ.

Nuo sukietėjimo 
muskulu, skausmo 

ranku ir krutinės.

“Severos Aliejus šv. Gothardo yra puikum linimentu” rašo p. Chas. Co- 
niff, hotelninkas iš Ashley, Pa.-“Tureja\i dideli skausmą kojose, bet ištry
nės tuomi aliejum pasveikau in keturias dienas”.

Nuo tynimo ir suki
mo traukimo 

ir reumatizmo.

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

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

3149 So. Morgan Street

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

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

Severos Gyduoles parduodamos aptiekose; Jokios kitos nėra taip geros, kaip '‘Severos’’, nei 
delei czystumo, nei naudingumo. Apsižiūrėk, kad gauni tikras.

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.

SZIPKORiESI!
Ar nori szipkortOs isz krajaus ar | 

krajų, tai tuojaus raszyk ant vardo 
..Kataliko” Iszleistojo bu užklausimu 
prekių, kurias tuojaus prisiusime.

J. M. Tananevicze
MJ44 So. .uonran Chicago, D*

“Taisausi"
Pripažįsta kiekvienas ligonis nuo plaučių 
(apart džiovos), jaigu vartoja

Severos Balsamas Plaučiu
Turi gerą reputaciją nuo vartojančių jį 
per trisdešimt metų. Yra tai geriausia gy
duolė nuo kosulio. Kaina 25c ir 50c.

WHITE EAGLE SPECIAL BREW.” 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

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

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

fl. NOWAK, J. CICHOCKI, FR. GORZYNSKI,

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

1703 1715 80. ASHLAND AVĖ., Netoli 18tosgat.
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o porsitikrjs, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu

H

W. F. Severą Co. tEDLT s

CHICAGO, ILLS
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kad sumustnsai “buvęs didis 
lietuviškas patrijotas” ir už tą

Mokesčių valdininkai andai 
jau pabaigę savo darbus. Jų 
parengtas’ mokesčių raportas 
parodo, kad pav. Cook žemės 
nuosavybė apkainuota ant
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Sveikatos departamentas at
kreipia atidžią į vieną svarbų 
higienos dalyką kasdieninia
me žmogaus gyvenime, kuris, 
deja, tankiausiai visuomene 
užmirštamas.

Tuo dalyku yra tankus ren
ku plovimas.

. Rankas mazgoti reikia tan
kiai ir gerai todėl, kad tie 
žmogaus kūno sąnariai prie 
savo nuolatinio judėjimo yra 
pastatomi nešvarumo pavojun 
ir su rankų pagalba labai 
greitai galima užsikrėsti įvai
riomis limpančiomis ligomis.

Taip tvirtina visi daktarai 
ir taip sako mokslas ir žmo
gaus protas.

Tatai pridera rankas užlai
kyti švariai, o tuo budu gali
ma išsisaugoti užkrečiamų li
gų. Prieš kiekvieną valgį rei
kalas rankas su muilu nusi
plauti, o ypač dirbant kur 
dirbtuvėse, kuriose tankiau
siai užsikrečiama džiova ir ki
tomis ligomis.

Chicagos lenkiški laikraš
čiai su dideliausiu džiaugsmu 
praneša, kad andai lenkai vie
noj smuklėj apmušę lietuvį, 
nekokį Joną Lavčuną, ir patįs 
pabėgę, o Lavčunas dabar pa
vieto ligonbutyj besigydąs. 
Tas atsitikę ant kertės 54-tos 
ir So. Ashland avė.

Kaž kaip jie pasidžiaugtų, 
kad polomanas šovinistas gau
tų per pakaušį? Jie mano 
Chicagą padaryti antruoju 
Varšavu. Vargiai tos tuščios 
svajonės prigis.

Miesto advokato John R. 
Caverly raportas už rugpiučio 
mėnesį parodo didelį skaitlių 
nelaimingų atsitikimų nuo 
tramvajų.

7 asmenįs užmušta nuo su- 
sidaužymo, o 326 lengviau ir 
sunkiau sužeista. Perdaug 
vieną mėnesį.

Mieste unijon suėjo akuše
rės, kurios pirmiau buvę la
bai išnaudojamos valstybinio 
sveikatos departamento advo
kato padėjėjo Iloffmano, ku
ris dabar patraukiamas teis
man. Mieste gyvuoja į 2.000 
moterų akušerių, ir norima 
dabar anas visas pritraukti 
unijon, o tuokart butų pasek- 
mingesnis joms apsigynimas 
prieš išnaudotojus.

“Labor Dienoj” mieste uni
jos neparengė jokių parodų. 
Darbininkų unijų vadovai dar 
seniau nutarę, kad šiandie 
darbininkams didelės parodos 
mieste jau nebreikalingos ir 
kad jos jau išėjusios iš mados. 
Girdi, parodos busią vėl rei
kalingos, kuomet užgimsią 
darbininkų su darbdaviais ne
susipratimai. Šiandie-gi to
kių nesusipratimų nesą.

čia kas tai negerai atrodo 
panašiai elgianties.

$648.636.354, o mieste Chica
go ant $602.998.914. Kadan
gi tos skaitlinės perstato tik
tai trečią dalį tikrosios vertės, 
tatai tikrose skaitlinėse pav. 
Cook persistato $1.945.909.- 
062, o Chicago -$1.808.996.- 
742.

NEPASIDAVIMO SPĖKA.
Mes visi turime žinomą spė

ką nepasiduoti ligai; be šitos 
nepasidavimo spėkos mes tap
tume limpamųjų ligų auka. 
Milijonai mažutėlių perų nuo
lat kovoja žmogaus kūne. 
Kol nepasidavimo spėkos yra 
normališkos, kūnas yra svei
kas, bet, joms sumenkėjus, li
ga — nesveikatos mikrobai— 
ima viršų. Pirmiausias nepa
sidavimo spėkos sumenkėjimo 
parodymas yra stoka apetito 
drauge su kūno nusilpnėjimu. 
Imkite tada Trinerio Ameri
can Elixir’ą iš kartaus vyno, 
kuris greitai sukels jųjų ape
titą, priduos spėkos, prašalins 
nereikalingus dalykus iš vidu
rių ir pagamins naują kraują. 
Šį vaistą taipogi turi vartoti 
mažakraujės ponios ir neįga
linti žmonės. Vidurių ir žarnų 
ligoms gydyti nėra geresnio 
vaisto. Vaistų krautuvėse. 
Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.
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Labai gražus keturiose spalvose 
Jubiiejinis paveikslas

KOVA TIES

ZALGIRIAIS

Didumo 14x24 coliai.

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

lima gauti. Pageidaujama, i-

I
dant tasai jubiiejinis paveiks- į 
las papuoštų kiekvieno lietu- S 
vio namus, o ypatingai, kuo- S 
met šiemet apvaikščiojama f 
500 metų sukaktuvių jubi- 2

I
 Įėjus. 2

Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ka- jj 
tallko” redakcIĮoĮe, ant vietos, pa- » 
veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prlslun- 5 
tlmu In kitus miestus, 30c. figen- • 

*5 tams, Imant daug, nuleidžiama 50 S 
S nuošimtis. £

J Užsakymus su p'nigais siųskite £ 
S “Kataliko” išleistojo vardu: J
t J. M. TANANEVICZE | 
t 3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL. S

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LZSZCZYN2KAS

Kobolo
ITONIC

Geriausias vaistas

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

Kaina Sl.oo 6 bonkos $5.oo

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

KOBOLO ml MEDICINE CO.
203S So. Halsted St.,

Jaigu nont daugiau ką dažinot apie tą vaiste
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui

Kobolo Bitters KLAUSKITE JO.

KAZIMIERAS BADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rlelkų 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 
Bzipkortee ant visų linijų ir siuncziu pinigus 
| visas dalis svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E- Centre St, Shenandoah, Pa.

Atsakanoausias
Lietais,

Fotografių

Juozas G. Dailydis.
Lietuvis Pardavėjas

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

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.
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81 
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Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Aprėdalų.
1853-55 Blue Island Ave., tarpe 18-19 gat. Chicago.

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

3312 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Telefonas Yards 3162. _
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Mieste andai viešėjo Caviti 
(nuo Filipinų salų) guberna
torius, ispanas Leonardo Oso- 
ria y Reyes. Gubernatorius 
keliauja per svietą del apsipa- 
žinimo su jurų uostais, kad 
paskui jam butų galima išto
bulinus Manilos uostą. Gu
bernatorius pasakoja, kad fili
piniečiai esą užganėdinti Ame
rikos valdžia, bet butų jiems 
daig geriau, jei jie gautų sau 
savyvaldą.

KO JIEŠKAI CIA RASI1
Didžiausias Specijalistas, del nu- 

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

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

Kun. Juoz. Karpinskas
parafijos szv. Stanislovo iszqijdijtas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą

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 sustiprinto]u silpnu ir ligoniu.
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas

Zozon Remedy Go.

DIVISION IRON WORKS
AND MACHINE SHOPW. GRACZIKOWSKI

SAVININKAS

DIRBTUVE 

1317-19 W. Division Si. 
Tel. Haymarket 255 Chicago
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