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Politiškos Žinios. melVTn 
VĄNiMAN 
AND WALTER 
WELLMAN

Rusija.
Nelaimingiausia šiandie ša

lis yra Rusija. Jinai dreba 
prieš mirties juodą šešėlį, — 
nežino, kur dėties. , O mirtis- 
cholera vaikščioja po visą vie
špatystę ’r ponauja. Jinai po
nia 47 gubernijose ir 6 ap 
skričiuose. O kas dar gali at
spėti, kur ji prasimanys atsi
lankyti? Juk ji Rusijoj vieš 
patauja — kas gali jai kelią 
pastoti ?

Baisumas, iš kurio negali
ma išsigelbėti, apėmęs yra 
Rusijos liaudį. Juk į vieną 
savaitę — nuo liepos 11 d. lig 
17 — susirgo į 15.244 žmonės. 
Tokios paduodamos žinios, o 
ištikrųjų atsitikimų, kurie į 
spaudą nepateko, turi dar bū
ti nemažas kaupas virš to. 
Skaitoma, jog iki šiam laikui 
nuo choleros pradžios sirgo į 
120 tūkstančių žmonių.

Daug serga, daug miršta. 
Kai-kur cholera su savimi pa
siima pusę sergančiųjų, kitur 
daugiau pusės, o buna, kad iš 
100 apsirgusių į kapus nueina 
90. Lig liepos 17 d. iš 57.620 
susirgusių mirė Ž5.564 žmo
nės. Kaukaze, Kubaniaus ap 
skrityj, kaip tik pradėjo čia 
sirgti, cholera paguldė virš 12 
tūkstančių žmonių, iš kurių 
daugiau 6 tūkstančiai mirė. 
Ką turi jausti žmonės, tarp 
kurių vaikščioja cholera, sun
ku ir persistatyti. Šiidis žmo
nėms kraujais liejas, visur jau
čiama pavojus, baisus, sunkus.

O valdžia nesnaudžia: ji vi
siems lygiai rusti, sykiu cho
lerai ir kitokioms ligoms. Jei 
kas netaip, iš policijos kance
liarijų siunčiami insakymai: 
“nubaust!”, “į kalėjimą paso 
dint!” Štai Odesos gradona- 
čalninkas marui pastoja kelią, 
pasiėmęs į rankas biurokratų- 
šnipų įrankį. Kad maru ap
sirgusių neslėptų, duosiąs po 
10 rublių tiems, kas nurody
siąs, kur yra ligoniai. Šnipų 
skyriaus priemonė! Tyčioji- 
mąsis iš žmonių!

Prie Rusijos liaudies skurdo 
valdžia dar krauna tamsą, ku
rią pamokslų pavidale | žmo 
nes skleidžia įvairiausių rųšių 
juodašimčiai.

Indonaią prakalbą yra Ca- 
rycine pasakęs Jeromonachas 
Iliodoras, garsus Rusijos po- 
pas-juodasimtis. Už tąją pra 
kalbą valdžia jam nieko nesą 
ko, lyginai tyli ir popų vy
riausybė. Taip kalbėjęs gar
susis popas:

“Šiais metais rusų žemę vi
suos kraštuos apnykus yra 
baisi liga. Išnaujo beveik vi 
suose rusų valstybės miestuo
se vaikščioja Dievo siųstasis 
mirties aniuolas ir be gailės 
čio ganubija žmones. Kiek 
krito ir kiek žmonių dar kris 
nuo šio aniuolo kardo tik Vie
špačiui yra žinoma. Kuomet 
baigsis Dievo rūstybė? Ar 
susimils ir pasigailės nusidė 
jueiųjų, ar visus išžudys? To 
mes nežinom.

Mylimieji broliai ir Eeserįs! 
Jus manote, kad cholera tai

Čionai perstatoma Melvin Vaniman ir Walter Wellman. Šis pa
starasis su kitais penkiais vyrais mano leisties milžinišku orlaiviu 
“America” kelionėn iš Amerikos j Europą per Atlantiko vandenyną. 
Matyt, esama jo labai drąsaus.

mus kūno nešvarumo vaisius? 
Taip mokytieji mano. Mok
slas insako dabot, kad butų 
švarus kūnas, butas, drabužiai. 
Mokytieji stengias mus gyve
nimą nuvalyti nuo purvų. Bet 
tatai, broliai ir seseris, mažai 
tegelbsti, kadangi cholera — 
nuo paties Dievo... Mokytieji 
sako, kad cholera atsiranda 
žmoguje iš vibrijono, tokio 
mažo, kurio nematyt net į pa
didinamąjį stiklą. Ir todėl mo
kytieji mano gelbėties čystai 
laikydami kūną, drabužius. 
Tai netiesa. Čia vibrijonai 
nieko nereiškia, nors tikrai 
nei aš, nei jus, nei kas kitas 
negali žinoti, iš ko kįla šioji 
liga, kadangi tatai yra paslėp
ta žūk gaus protui...”

Taip kalba popas Iliodoras, 
tamsos vibrijonas.

Užtaigi, kas sėjama, tas 
pjaunama. Atvykusius pagal
bon daktarus žmonės tankiai 
išsiveja, choleros barakus iš- 
griauja. Iš baisumo žmonės 
tiki didžiausiems niekams ir 
atsideda ant Dievo stebuklų. 
Pav. Kubaniaus valstiečiai 
nusiuntė Ekaterinodaro vy
riausybei prašymą, kad jiems 
nesiųstų nuo choleros ginti 
daktarų, jie žiną gerą“cudau- 
ną” maldelę pakalbėt. Kitur 
vėl bėda verčiama ant gimną- 
zistų, kad jie šulinius nuodiją; 
Simferopolio apylinkėse mi
nia primušusi vieną greką, 
buk šisai užnuodijęs jurą.

Savoms spėkoms valdžia ne- 
instengia Rusijos žmonėms u- 
žimti balso, bet nuo savo re
akcijos politikos neatsitrau
kia, kad ir visoje viešpatystė
je siaučia cholera. Po senovei 
ji laikos, kad patįs žmonės 
nieko negalėtų veikti, dagi

nedrįstų nuo mirties ginties 
savo išgalėm be policijos glo
bos.

Kunigaikščio kelione.
Chinų kunigaikštis Tsai 

Hsun su Chinų karo laivyno 
keliais valdininkais šito mė
nesio 16 dien^ pribuvęs į San 
Francisco ir Jungtinėse Val
stybėse viešėsiąs tris savaites. 
Jis norįs Amerikos karo lai
vyne ir administracijoje ištirti 
santikius. Tie atstovai peržiū
rėsią ypatingai dokus ir kas 
anuose randasi. Jie surinksią 
informacijas, pagal kurių bu
tų galima ir Chinams padirb
dinti didelis karo laivynas.

Atstovai pirmiausiai iš San 
Francisco nukeliausią Wa- 
shingtonan, o tik paskui nu
kaksią į didžiulius dokus, kur 
dirbama laivai.

Iš Amerikos jie su tuo pa
čiu tikslu nukeliausią į Japo
niją. Mat, pereitais metais 
Chinų valdžia sutaisius puikų 
karo laivynui programą. Ta
tai dabar norima, idant tasai 
laivynas butų panašus euro- 
piškiems. Pirmiausiai Chinų 
laivynas susidėsiąs iš trijų es
kadrų, o paskui laipsniškai 
busiąs didinamas.

Prieš cliinus.
Kaip žinoma, Korea arba 

Chosen randasi Japonijos ran
kose. Visupirmu savo toj nau
joj provincijoj valdžia išlei- 
džiusi dekretą, kad svetimže- 
miams darbininkams Chosen 
bus leista gyventi tik per Ja 
ponijos valdžios tam tikrą 
žinybą, kitaip-gi be Japonijos 
žinios nei vienas darbininkas 
tenai negali gyventi.

Tasai padavadijimas labiau
siai atkreipta pries cliinus, 
kurių didelis skaitlius Chosen 
kasyklose dirba.

Regis chinų valdžia už tai 
japonams atsimokės tuo pačiu, 
liepdama išsikraustyti japo
nams ir koreonams iš Man- 
džiurijos. Tik klausimas, ar 
bus galima papusti prieš vėją.

Milžiniškas lokautas.
Anglijoje laivų statymo 

varstotų savininkų sąjunga 
andai savo grasinimui užgana 
padarė ir apšaukė visoj An
glijoj katilų darbininkų loka
utą. Beveik 50.000 amatninkų 
delei to neteko užsiėmimo.

Tuos nesutikimus pirmiau
siai pagimdę straiku nitinin-’ 
kai varstotuose Walter Com
pany. Darbdaviai tvirtina, 
kad tasai straikas nėra teisin
gas ir kad darbininkai tyčia 
laužą sutartis su darbdaviais. 
Darbdaviai taigi nusprendė, 
kad straikuojančių nitininkų 
tol nepriimsią į darbus, kol 
katilioriai užtikusią, jog su
tartas su darbinLkais neikuo- 
met ateityj nebus pertraukia
mos be svarinu priežasčių.

DarbinM^j&b. gręsia arba 
vergija*^k¥&^’*

Sukilimas Filipinuose-
Provincijos Ilocos Norte 

buvęs gubernatorius Simeon 
Mandac andai, norėdamas pa 
sprūsti iš teisybės rankų, su 
keliomis dešimtimis savo Šali- 
ninkų-maištininkų pabėgęs į 
kalnus. Tuos maištininkus 
jis suorganizavęs ant greitųjų, 
idant but galima sukelti revo
liucija prieš Jungtines Ame-’ 
rikos Valstybes.

Mandac buvo išvytas ame
rikoniškais konstabeliais iš 
miesto Solano, turinčio 6.000 
gyventojų. Iš ten jisai su sa
viškiais pabėgęs į kalnus ir 
dabar laukiama, ar ameriko
niški konstabeliai jį knr nors 
sugaus gyvą, ar užmuš.

Toksai ant salų atsitikimas 
senai buvęs ir amerikonai ma
no netrukus užvesti savotišką 
tvarką.

Mandac buvo išrinktas gu
bernatorium pereitą sausį, bet 
paskui atstatytas nuo vietos, 
nukankinus jam vieną filipi
nietį.

Respublikoj Nicaragua 
ramu.

Šitoj neramioj respublikoj 
šiandie viskas aprimo, paėmus 
revoliucijonieriamsyiršų. Val
diškos kariuomenės likučiai 
vienur išvaikyta arba suimta 
su spėka, kitur gi patįs karei
viai pasidavę, nes buvo ap
skelbta proklemacija, kad pa- 
sidavusieji gražumu nebus 
baudžiami.

Nesenai revoliucijonierių 
vadas, generolas Estrado apė
mė respublikos valdymą. Šis 
naujas liglaikinis prezidentas 
visais labai esąs mylimas. Iš 
visų krašto pusių keliauja pi
liečių delegacijos pas Estradą 
su pasveikinimais. Granados 
gyventojai paaui oję preziden
tui aukso liauių vainiką. Ka.

h , -
Pulkininkas Theodore Roosevelt. Šitas jo paveikslas nesenai 

nutrauktas šalę miesto Utica, N. Y., kuomet jis jodinėjęs su savo svai
niu Douglas Robinson.

dangi Estrado išleido iš kalė 
jimų visus politiškuosius, ta
tai prie jo prisirišimas dar la
biau pasididinęs.

Šiais laikais Estrado atsi
šaukęs į visus Amerikos kapi 
talistus, kad šitie Nicaragua 
krašte pakeltų pramonę ir vi
sokią prekybą atgaivintų.

Blogai bus nicaraguėnams, 
kuomet tenai insikraustys mū
siškiai trustai.

Rusijos seni geismai.
Berlyno diplomatija su visu 

užsitikėjimu kalbasi, kad šio
mis dienomis Rusijos caras su
sitikęs su Vokietijos kaizeriu 
ir turėjęs pasikalbėti apie sa
vo naujus užėmimų geismus. 
Carui norisi nupirkti iš Šveci- 
jos vienas neužšnlantis Rusi
jos uostas ir aplinkui gar alas 
žemės. Jei kartais Švecija to 
pageidaujamo uosto nenorėtų 
gražumu parduoti, Rusija, ži 
nomas dalykas, parodytų jai 
ginkluotus dantis. Tečiautam 
dalykui reikia pritarimo iš 
pusės Vokietijos ir iš dalies 
Anglijos, nes kitaip negalima 
but kesinties ant svetimosios 
nuosavybės.

Šiandie Rusijos caras susi
taikęs Tolimuose Rytuose su 
Japonija ir paskiau pajungęs 
savo jungan Suomiją, norėtų 
kur kitur pasiieškoti sau lai
mikio, bet kadangi pačiam 
vienam tas negalima atsiekti, 
prašoma pritarimo, o gal net 
ir pagalbos.

Berlyno diplomatai išreiš 
kia savo nuomonę, kad caras 
su tuo reikalu perdaug skubi
nasi, juo labiau, kad Suomija 
dar taip neapeimalšinus, kaip 
jam pačiam tas išrodo. Ar 
neinkiš kur uodegos!

Iš Viso Pasaulio.
Persijos šacho rūmuose su- 

straikavę visi tarnai, reika
laudami sau išmokėjimo užsi
vilkusios mokesties.

*
Londone tomis dienomis pa 

simirė garsus dailininkas tep
liorius William Holman Hunt. 
Gimęs 1827 metais ir ilgoką 
laiką sirguliavęs.

*

Nesenai Brukselio visasvie- 
tinėj parodoj antrąkart užgi
męs gaisras mašinų skyriuje, 
bet greitai ant vietos užslopin
tas ir nepadaręs jokių nuosto 
lių. Nelaimingoji toji paroda.

*

Miestan Mexico pranešama, 
kad pabėgęs iš Nicaragua pre
zidentas Madriz keliaująs 
Mexikan,kur norįs apsigyven
ti ir kaipo advokatas imties už 
praktikos. Regis Nicaraguoj 
jo turtų daug pražūta.

*
Viršiausias Rymo teismas 

galutinai patvirtino Vatikano 
teises, kad pastarasis nesiklau
sęs Italijos valdžios galįs par
davinėti Vatikane esančius vi
sokius dailės darbus. Pirmiau 
tokį pardavinėjimą Italijos 
parlamentas norėjo užginti, 
bet pataikė, kaip žirniais į sie
ną.

*

Pasklydus gandui, kad 
Franci ja lapkričio gale turė
sianti savo armijoje 75 laksty
tu vus, Vokietijos valdžia la 
bai nusistebėjus ir net patįs 
sočijalistai savo organe “Vor 
waerts” pataria valdžiai kuo-
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*
Popežius Pijus X išleidęs 

paliepimą visai katalikų dva
siškiai, kuriuoju prisako vy
skupams ir vyresniems kuni
gams, taippat kolegijų rekto
riams, idant jaunuomenei, be
simokinančiai dvasiškose in- 
staigose, butų uždrausta skai
tyti antikatalikiškus laikraš
čius ir papiktinančius raštus.

#

Reggio (Italijoj) andai nak
čia papildyta baisi piktadary
bė. Nužudyta policijantas 
Ropolin, jo žmona ir šešetas 
vaikų. Ropolin su savo šeimy
na nesenai sugrįžęs iš Ameri
kos ir tenai ant jo gyvasties 
trumpu laiku kesintasi kelis 
sykius. Kaltinama “juodoji 
ranka” ir kelios desimtįs as
menų jau areštuota.

Turkestano general guber
natorius nesenai pranešęs Pe
terburgo centrališkai valdžiai, 
kad tenai pasimiręs Chivos 
chanas, Mohamed Rachim Ba
hadur. Gimęs 1845 metais. 
Chivos valdytoju palikęs mi- 
rtisrojo trečias sūnūs, Arfen- 
dier. Chivos kraštas randasi 
Turkestane, o Turkestaną lai
ko savo globoje Rusija.

Caras vieši Vokietijos žemė
je. Iš Berlyno pranešama, kad 
į Friedbergo romus, kur caras 
apsigyvenęs, andai du rusu re- 
voliucijonieriu norėjusiu priei
ti su blogaisiais tikslais. Revo- 
liucijonieriu turėjusiu oficierų 
uniformas. Antroji sargyba 
juodu suėmus. Norėta nužu
dyti Rusijos valdovas. Regis 
tai bus tyčia išgalvota žinia.

7 d. rugsėjo Londone prasi
dėjus byla daktaro H. Crip- 
peno, apskųsto už nužudymą 
savo žmonos Belles Elmore. 
Jo mylimą merginą prokura
torius paliuosavęs nuo apkal
tinimo, bet jai prisieis liudyti 
prieš daktarą. Jei ji sudės 
prieš jį tikrus liudijimus, tuo
kart gal paliks laisva, priešin
gai gi ir pati podraug bus kal
tinama. Specijalistai tuo tarpu 
teisme patvirtinę, kad lavone 
atrasta nuodai. Tatai žmona 
pirmiau nunuodinta, o paskiau 
sukapota.

*

Vokietijos jureivijos archi
tektai šiais laikais užimti pa
rengimu naujo karo laivo ma
žo tipo, kuris, pagal “Vor- 
waerts” informacijų, busiąs 
paskirtas naikinti didžiausius 
karo laivus, kurie dabar visur 
dirbami. Naujasis laivas bu
siąs lengvai apginkluotas ir 
labai greitas. Busiąs panašus 
senobiniam monitorui. Ilgio 
turėsiąs 280 pėdų, pločio 46, 
aukščio 192 ir iš vandens bu
siąs išsikišęs tik 59 colius. 
Prisiėjus reikalui galėsiąs 
plaukti valandoje 27 mazgus. 
Jo sienų nebusią galima pra
mušti. Panašus laivas, sakoma, 
ir Anglijoje taisomas.

*
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Smulkmenos.

CHOLERA N. VILEIKOJE.
Rugpiučio 3 d. Naujojoje 

Vileikoje (palei Vilnių) susir
go viduriais du seniu Račkau
sku (tėvas ir motina). Ant

kalnį. Tuo tarpu nieko svar
baus nesurasta, vos keletą 
peilių ir senų gelžgalių. Bus 
plačiau aprašyta.

ARIOGALA.
(Kauno ap.).

Šioje apylinkėje, pas Du
bysos krantą, p. Tadas Dau
girdas iš Kauno težinomas
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Nuliūdęs Brolis.
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VABALNINKAS. 
(Panevėžio ap.).

Čypėnų valsčiaus raštinėje 
4 birželio d. pavelijimu že
miečių viršininko Orlovskio, 
paremtu paliepimu Kauno gu- 
bernijinės tarybos, buvo su
šaukta visuotina valsčiaus rin
ktinių sueiga apsvarstyti pri
ėmimo į tąjį valsčių norinčių
jų prisidėti kaimynų Stum- 
briškių valse.: Bedelių, Tra- 
sykių ir Viktoriškių kaimų. 
Didžiuma balsų: 40 prieš 37 
nutarta: nepriimti minėtųjų 

. kaimų į savo valsčių. Anie 
kaimiečiai neatsilaukė su bent 
keturiomis bačkutėmis alaus, 
keletu bonkučių degtinės. Mi
nėtieji 40 balsų, tarp kurių 
buvo ir net vienas teisėjas, 
vienbalsiai to reikalavo. Prie 
sutinkančiųjų prigulėjo visa 
valsčiaus valdyba: vaitas, 13 
seniūnų ir kasininkas su kele
tu blaivių rinktinių. Pasirodo, 
kad ir Čypėniečius, kitą kart 
pasižymėjusius įvairiais pažan
giais nutarimais, alumi ir deg
tine galima pakampiais pave
džioti ir viską padaryti. Iš 
priėmimo minėtųjų kaimų į 
savo valsčių butų vien tik 
nauda buvusi: mažesni val
sčiaus mokesniai bebūtų rei
kėję mokėti. Liūdna.

Atsilankęs.

SUBAČIUS.
(Ukmergės ap.).

Derlius laukuose žieminių 
javų vienur vidutinis, kitur 
tiesiok puikus; vasarojus gi 
visur puikus, ypač vėliau sė-

Emigracija į kitas šalis, la
biausiai į Ameriką, didinasi; 
kurie neturtingi, į Kurlendiją 
arba į kitas Rusijos vietas ei
na. P. Viešas.

bos. Labiausiai man širdin 
įsmigo vietinės bažnyčios ko 
liatoriaus p. Talačkos žodžiai: 
“Sugrįžau Lietuvon iš Lenki
jos, nes čia tesi jaučiu tarp sa
vųjų. Esu kunu ir dūšia lie 
tuvis, mano gįslose teka lietu
vio krau'as...” Tie žodžiai 
taip sujudino mane, esant tar
pe kitaip manančių ir balta 
rusių krašte, jog norėjau iš
tiesti jam ranką ir tarti lietu
viškai: “Sveikas, Broli”, bet 
susilaikiau, nes jis... nesupran
ta... J- Augštuolis.

MIRĖ TĖVAS JUODELE
Rugpiučio 15 d. Čenstaka

vo kun. paulinų vienuolyne 
mirė žinomas lietuviams mal
dininkams mųsų tautietis tė 
vas Juozas Juodelė. Lietu
vius maldininkus jisai visuo
met sutikdavo lietuvių pra
kalbomis.

LIUDVINAVAS. 
(Kalvar. ap.).

Rugpiučio 14 d. Abraičio 
dirbtuvėje vieną valandą vė 
liau, kaip buvo apskelbta, ty. 
4 vai. po pietų įvyko kun. 
Stepanavičiaus rengiamos pa
skaitos. P. agronomas Toto
raitis moksliškai išguldė dirb 
tinių trąšų vartojimą ūkyje. 
Studentas Kriščiūnas turėjo 
paskaitą apie ūkininko daržą: 
kaip jam dirvą priruošti, kaip 
apdirbti, kokiuo budu daržo
ves mainyti, kaip reikia intrę 
šti ir kokiuo budu ginti dar 
žoves nuo įvairių ligų.

Apgynėjo p. Samajausko, 
jam susirgus, paskaita buvo 
atidėta antrai dienai. Paskai
tų klausėsi apie 96 žm., ūki
ninkai ir ūkininkės.

Kaimietis.

tvirkimas apsireiškia gėrimu 
be saiko naminio alaus. Biau- 
ru tai visados, o per metinius 
atlaidus koplyčiose, kurių ne
maža, ypač nepadoru. Į pa 
šventorį atsiveža ištisus veži
mus ir pliumpia per pat sumą, 
lyg bijodami, kad per tą laiką 
neišbėgtų. Kitaip “mylėties” 
joniškiečiai kol kas nemoka. 
Taip Šiemet mačiau darant 
Kalnelyje ir Jakiškiuose. Net 
žydai gėdina mūsiškius, kad 
neina bažnyčion.

J. Juzuks.

Vietiniai gyventojai prašo 
vyriausybę atidengti čia pro
gimnaziją, kad paskui ją pa
vertus gimnazija. Miestelis 
duoda, ’ kiek reiks, žemės ir 
pasižada savo lėšomis pasta
tyti progimnazijai namus. Jo
niškiečių prašymas paduota 
švietimo ministerijai.

rytojaus abu mirė. Visos ligos 
žymės — choleros. Nesenai 
buvo į juos atvažiavęs sūnūs 
su visa savo šeimyna iš Eka- 
terinoslavo, kur labai siaučian
ti cholera. Jisai darbuojasi 
dabar viename Vilniaus fabri
ke.

SEINAI.
(Suv. gub.).

Dažnai skaitome laikraš
čiuose, Rusijos miestuose esą 
prasiplatinę nusižudymai. Ta 
liga pasiekė ir mųsų krašto 
miestus: Vilnių, taippat ir 
Seinus. Prieš keletą savaičių 
žydas (kareivis) nušovė žydę 
ir pats save. Rugpiučio 16 d. 
apskričio viršininko pagalbi
ninkas nusišovė. Priežastis 
nežinoma. Buvo jau senas 
žmogus, 60—70 metų.

Tas.

LEW. WALLACE.

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

TRAUPIS.
(Ukmergės ap.).

Sekmadienį, po šv. Onai, 
sakė Traupio bažnyčioje ku
nigas svečias, kažin, ar iš 
Kauno, ar iš kur kitur, pamo
kslą apie blaivybės naudin
gumą. Taip aiškiai ir vaiz
džiai išdėjo girtuoklybės pa
sekmes, jų baisumą, kad ne
galima nei aprašyti. Žmonės 
su ašaromis klausės to gra
žaus pamokslo, tik vieni gir
tuokliai išrodė kažin kaip ki
taip. Kunigas karštai visus 
ragino j blaivybės draugiją 
susispiesti; valstiečiams ir dva
rininkams patarė, susirinkus, 
bendrai apie jos įsteigimą pa
galvoti ir tt.

Man matos, kad butų ge
riausiai, jei pats mųsų klebo
nas rūpintųsi įvesti Traupin 
“Blaivybės Dr-jos” skyrių, 
nes be jo nėra, kas galėtų tą 
dalyką vesti ir jo idėją tarp 
žmonių populerizuoti. Blaivy
bę geriausiai tik kunigas gali 
tarp žmonių platinti. Geistina 
butų, labai geistina, kad to

MSCIBOVAS.
(Gardino gub.).

Liepos 25 d. pašvęsta kerti
nis akmuo naujos sumanytos 
bažnyčios. Špitolėje, kur kle
bonas gyvena, sudegus klebo- kun. svečio pamokslas be vai- 
ijai, per pietus kalbėta kai- šių Traupyje nepasiliktų; jis

BATAKIAI.
(Res. ap.).

Ant šv. Onos buvo atėjus iš 
Gaurės kompanija, tam tikrai 
pasirengusi, su daugybe vėlu- 
vų. Už miestelio prie puikiai 
išpuoštos bromos pasitiko ją 
vietinis klebonas su iškilme. 
Gaurės choras bažnyčioje da
lyvavo. Kitais metais Taura
gės ar Skaudvilės chorai pa
darydavo didesnį įspūdį. Da 
bar jie saldžiai miega.

Tvarka miestelyje buvo 
puiki, nes nebuvo inleidžia- 
ma važiuotų. Gerai sumanyta.

Išleidžiant Gaurės kompa
niją daugumas susigraudino. 
Kompanijomis vaikščioti la
bai svarbu, daug naudos atša
lėliams. Gražu, kai dalyvau
jančios mergaitės esti tauti
niais rubais pasitaisiusios, kaip 
batakiškės. Bet kaimų mer
gaitės tų rūbų nekenčia. Pas 
mus dėvi juos daugiausia la
biau apsišvietusios ar dvari
ninkės.

NAIKIS MOKYKLAS.v
Vilniaus mokslo apygardos 

globėjui įsakius, uždarys šie
met Kauno gub. visas vadina
mąsias “rašto mokyklas”, ku
riose mokytojais galėjo būti 
žmonės ir nebaigusieji moky
tojų seminarijos. Kai-kurjų 
vieton ketinama atidaryti pa
prastas pradines mokyklas.

GRISKABUDIS.
(Suv. gub.).

Rugpiučio 7 d. buvo sekun- 
dicijos vietinio klebono ko- 
nauninko Juozapo Marmos. 
Kunigų buvę apie 50. Gerbia
masis Jubiliatas tą dieną pa 
žymėjo, paskirdamas Vilniaus 
lietuvių mokyklai 100 rb.

Trijų brolis.

JONIŠKIS.

Tos turtingos parapijos iš-

TVEREČIUS.
(Švenčionų ap.). \

Tverečiaus parapija seniau 
žengė geru keliu į susiprati
mą. Bet dabar rodos atgal 
grįštanti. Prieš ketverius me
tus monopolinė stovėjo gale 
miestelio, alinė tebuvo viena 
ir ta mažutytė. Muštynių nei- 
kados nebuvo. Į monopolinę 
reikdavo eiti klebono palan
ge, jis tai matydavo ir kokį 
sekmadienį gerokai pabarda
vo. Dabar monopolinė per
kelta viduriu miestelio, alinių 
priviso pilna, na, ir muštynių 
kuone per kiekvieną šventa
dienį. Liūdna, kad mušasi 
jauni žmonės, nuo 13—28 me
tų. Klebono jie nebeklauso. 
Didžiausi peštukai parapijos 
rytų kampelyje: Sapliuose, 
Bekonuose, Navikuose, Kuku
čiuose, Galalaukiuose, Maž. 
Radiškėlėje ir kit.

Drauge su girtuokliavimu 
platinasi ir lenką vi mas-girta 
panaberija. Tverečius nuo se
nų laikų švietė apylinkėje sa
vo lietuviškumu bažnyčioje: 
čia senai lietuviški giedojimai, 
pamokslai ir visos pamaldos. 
Nesišviečiant, neskaitant, tve- 
rečėnų jaunuomenei geriau 
vaikščioti pramuštomis galvo
mis. Liūdna!

Tverečinis.

Amerikos žinios
sės. Žvejai, pamatę sau su lai-New lorko gyventojai.

New York. Taigi pagaliau ™ , Pavoj'l, perkirtę nuo že- 
miestas New York yra antra
sis miestas po Londonui su sa 
vo gyventojų skaitlium, arba 
antrasis miestas sviete. Pas
kutinis cenzus parodo, kad 
New York su savo dalimis 
skaitąs 4.766.883 gyventojus, 
arba kad per 10 metų gyven
tojų skaitlius priaugęs ant 
1.329.681. Gyventojai dalija
si:

berklų virves ir jį su žeber
klais p įleidę. Nežinia į kur 
nuplaukęs visas sužeistas.

Siuvėjų straikas užbaigta.
New York. Čionai pasibai

gęs straikas siuvėjų, dirban
čių didelėse įstaigose. Taigi 
tuojau į 70.000 moterų ir vy
riškių sugrįžo į darbą po 9 sa
vaičių straiko, kuris ne vieną 
invarė vargan. Jų daugumas 
neturėjo kaip gyventi, neku- 
rie elgetavo, o šeimynas namų 
savininkai išmėtydavo aut ga
tvių. Apskaitoma, kad siuvė
jai tuo savo straiku praradę 
10 milijonų dolerių uždarbio, 
o darbdaviai, agentai ir pre
kybos namai turėję 100 mili
jonu nuostolių. Darbdaviai 
siuvėjams nusileidę ir šiandie 
jau neduosią rūbų siūti į pri- 
vatiškuosius namujs, bet jie 
busią dirbami dirbtuvėse, ku
riose taippat busią investos 
geresnės sanitariškos išlygos. 
Neunistai taippat į darbus ne
busią priimami.

“Darbo Diena” Amerikoje.
New York. Čionai “Labor 

Day” dienoje parodoje daly
vavo 70.000 žmonių, daugiau
siai New Yorko darbininkų. 
Siuvėjų unijai, kuri nesenai

Viešbučio savininko vargai.
Trempealean, Wis. Čionai 

nesenai uždaryta viešbutis 
“Utter” neapribuotam laikui, 
kadangi savininkas negalėjęs 
užlaikyti tarnaičių-merginų. 
Kokią tik nusamdęs, ar tai 
partraukęs iš kito miesto, ta
tai kiekviena tuojau išeidavo 
už vyro, už bile vieno viešbu
čio svečio. Kadangi šiame 
mieste didelė stoka merginų, 
tatai jaunikiai tyčia apsigyve-

Manhattan ....2.331.542
Bronx.................. 430.980
Brooklyn........1.634.351
Richmond............85.969
Queens................284.041

New York užima mažesnį 
žemės plotą nei Londonas, nes 
nėra kur namai statyti, tatai 
ir gyventojai tirštai susispietę.

Kova su rekinu.
Boston Mass. Kuomet keli 

žvejai savo garlaivėliu “Al
bert Willard" andai išplaukė 
ant juros žūklautų, netikėtai 
užtiko milžinišką rekiną, tu
rintį mažiausiai 30 pėdų ilgio.

Žvejai tuojau paleido į tą 
milžiną kelis savo žeberklus ir 
stengėsi pritempti jį prie kra
što, bet rekinas ėmęs trauky- 
ties ir ko tik laivo nenugram
zdinęs. Paskiau dar daugiau 
insmeigta jam į pašones žeber
klų, bet tas dar labiau padidi- laimėjus straiką, padaryta o- 
no savo pasiutimą, pradėjęs vacijk. 
dar labiau mėtyties į visas pu- Milwaukee, Wis. čionai

per “Labor Day” tik 3 tūk
stančiai žmonių dalyvavo pa
rodoje. Parodoje ėmęs daly- 
vumą sočijalistiškas majoras 
Seidel su saviškiais tarybiniu- 
kais.

Pittsburg, Pa. Čionai iš
kilmingai pašvęsta bustas var
du “Darbo Šventynė”, nesenai 
per Iron City Trades Council 
nupirktas. Buvus didelė pa
roda.

Cincinnati, O. Čionai bu
vus labai graži paroda ir tai na viešbutyj ir tokiuo budu 
pirmutinė savo kokybe miesto pasirenka sau pačią. Ot, iš to 
istorijoj.

Columbus, O. Ir čia buvus 
paroda. Tramvajų straiku o- 
jariti darbininkai ėję pirmiau
siai. Milicija buvus kašaruose. 
Roosevelt kalba dienoje “Labor 

Day”.
Fargo, N. D. “Labor Day” 

dienoje Island parke Roose
velt pasakęs kalbą. Kalbos 
klausėsi keli tūkstančiai žmo
nių. Kalbėjo apie darbininkų 
klausimą, būtent apie: 1. Vel
tas mokyklas ir knygas ir mo
kyklų lankymo prievartą; 2. 
8 valandų dienos darbą: 3. at
silsį septintą dieną; 4. sanita
rišką inspekciją dirbtuvių, 
varstotų, kasyklų ir butų; 5. 
areštavimą darbdavio suaižei* 
džius darbininkui arba jam 
mirus prie darbo; 6. apie pa
naikinimą vaikams darbo ir tt.

Už tokias Roosevelto ideas 
ir rūpesčius kas link' darbi
ninkų luomo, nežinota netr 
kaip jam dėkoti.

ir vargas viešbučio savininkui!

Karas su darbininkais pa
baigtas.

St. Louis, Mo. Andai pa
sibaigęs čionai keturis metus 
besitęsiantis straikas pečių 
dirbtuvėje firmos Bucks Sto
ve and Range Co. Tasai strai- 
kas buvo priežastimi areštavi 
mo ir pasmerkimo pabaudo
mis Mitchellio, Gomperso ir 
Youngo, darbininkų vadovų 
už tos firmos boikotą. Darbi
ninkai pagaliau nusileidę 
darbdaviams kas link darbo 
valandų ir mokesties ir strai- 
ką dtšaukę. Laimėję tik tiek, 
kad galinti organizuoties į u- 
niją, kas darbininkus dau
giausiai ir apėjo.

Trimis centais daugiau.
Peoria, III.' Andai galuti

nai pabaigta visokie nesusi
pratimai anglekasių su darb
daviais Illinois valstybėje. 
Anglekasiams pripažinta 3 
centai daugiau ant tono iška-

samos anglies, kiti-gi darbi
ninkai,; dirbanti kasyklose, 
gausią 5.55 procentus daugiau 
mokesties dienoje. Tečiau an
glekasiams kaip ir seniau rei
kės apmokėti tiems, kurie 
grąžina šūviams skyles.

Brangus straikas.
Philadelphia, Pa. Pagal 

tramvajų kompanijos Phila
delphia Rapid Transit Co. ap
skaitymo, pastarasis konduk
torių ir motormanų straikas, 
užgimęs šių metiį pradžioje, 
kompanijai atsiėjęs $2.300.- 
000. Darbininkai uždarbiuose 
taippat praradę arti milijono 
dolerių.

Sulyginus su 1870 metais 
pauperizmas Londone suma
žėjęs šiandie ant 50 nuošimčių.

*
Ant visos jiemės aukso pro

dukcija nuo Amerikos atiden
gimo apskaitoma ant $130.- 
000.000.000.

Didžiausios bangžuvės žan
dai nesenai atgabenta į Ame
riką ir bus sudėta muzejun 
National History,New Yorke. 
Bangžuvį sugavo japonai žve
jai. Vienų žandų kaulai sve- 
rią 110.000 svarų arba 50 to 
nų. Kaulai turi ilgio 40 pėdų. 
Pati sugauta bengžuvis turė
jus 200 pėdų ilgio. Ji sugau
ta ir užmušta arti Moji, Japo
nijoj.

(Tąsa).

Iš meilės motinos ir sesers Juda užmiršo apie ginčą su 
Messalu, pradėjo tat melsti:

— Pagelbėk, Messala! Atmink mųsų draugiškumą 
kūdikystėje. Aš, Juda, prašau tavęs, meldžiu. — Rymionis 
nudavė negirdįs, o atsisukęs į oficierą tarė:

— Čia esu jau nereikalingas. Ant gatvės yra daugiau 
darbo. Težūna Eros, lai gyvuoja Marsas!

Išėjo; Juda suprato paskutinių žodžių reikšmę ir dva
sioje pradėjo melsties:

— Kad ateis Tavo atkeršijimo valanda, o Viešpate, 
teišsipildo tai mano ranka!

Pergalėjęs pats save prisiartino prie oficiero ir tarė:
— Tamsta, moteriškė, kurios girdi šauksmą, yra mano 

motina. Išgelbėk ją drauge su dukterim! Dievas yra teisingas; 
atmokės tau malone už malonę.

Tie žodžiai sujudino oficierą, nes jis tuoj sušuko:
— Moteris veskite į tvirtovę! Nedarykite joms skriau

dos, pareikalausiu jų nuo jųsų! Imkite virves — tarė į serga- 
tančius Judos — surišti jo rankas ir išvesti iš čia; neištrūks 
nuo bausmės. Nelaimingą motiną išnešė. Tirza be pasiprieši
nimo sekė paskui sargybą. Juda akim atsisveikino abidvi, 
paskui užsidengė akis rankom. Verkė, bet ašaras slėpė.

Tarp išgąstiea ir skausmo jisai staiga atsimainė. Lig- 
šiol buvo vaikas — vedė laimingą gyvenimą ir apart meilės 
link motinos ir sesers, kitų jausmų nepažinojo. Dabar, kad 
padavė rankas surišti, išnyko vaikiškos svajonės; staiga pasi
juto vyru.

Kareiviai, išgirdę trimito balsą, apleido rumus. Dau
gelis neišdrįso stoti į eiles su grobiu rankose, metė tat bran- 
gumynus ant žemės. »

Kada Juda buvo išvestas ant gatvės, karumenė stovėjo 
jau eilėse.

Motiną, dukterį ir visą šeimyną išvedė per šiaurinius 
vartus. Lengva perstatyti verksmą tarnų, kurių daugelis bu
vo gimę rūmuose, kuriuos dabar turėjo apleisti/ Kad pagalios 
iš rūmų liko išvesta arkliai ir galvijai, Juda suprato, kokį 
prokuratorius parengė atkeršijimą. Viskas iškraustyta, net ir 
stogas nudraskyta, pagązdinimui tiems, kurie norėtų pasiprie- Sinti Rymo vietininkui ' ~ •

Hutu giminės likimas turėjo būti jiems persergėjimu.
Vadas dar vis stovėjo prie namo, nes kareiviai buvo 

da nesutaisę vartų ant tiek, kad juos galima butų užrakyti.
Muštynė ant gatvės jau užsibaigė, tik ant stogų ir til

tų dulkių stulpai dar rodė, kad ten kova dar tęsėsi. Karume
nė stovėjo eilėse, kaip pirmiaus. Nelaimingas belaisvis už
miršo apie save; veltui dairėsi aplinkui ieškodamas motinos 
ir Tirzos.

Staiga išbėgo iš priemenios viena moteriškė ir greitai 
pribėgo prie vartų; keli kareiviai šaukdami puolėsi prie jos, 
bet veltui. Ji pribėgo prie Judos, apkabino jo kojas. Plaukai 
jos buvo sutaršyti, bet Juda pažino ją.

— O, Amra, gera Amra! tegul Dievas užlaiko tave, 
aš pagelbėti tau negaliu!

Per verksmus negalėjo ištarti nei žodžio. Jisai pasilen
kė prie jos ir tarė: “Gyvenk, Amra, ir gelbėk Tirzą ir moti
ną, kol aš sugrįšiu...

Taip jam kalbant kareivis nutvėrė moteriškę, bet ta 
paspruko nuo jo, įbėgo per vartus į kiemą ir dingo rūmuose.

— Palikite ją! — šuktelėjo vadas — užrakysime var
tus, temiršta badumi.

Mūrininkai užmūrijo vartus, paskui nusidavė į rytinę 
dalį, kur taippat uždarė kitus vartus. Hurų rūmai, kur lig- 
šiol viešpatavo laimė, paliko kurčiais ir tuščiais.

Atlikus darbą karumenė nusidavė į tvirtovę, kur pro
kuratorius mintijo atsilsėti, bet neužilgo turėjo išduoti ištar
mes prasikaltėliams.

Ant rytojaus būrys kareivių vėl nusidavė prie rūmų 
užpečėtyti vašku visas duris ir iš visų keturių pusių prikalti 
korteles su lotinišku parašu:

“Šitai yra cezaro nuosavybė”.
Tokie pagarsinimas pas rymionis buvo atsakančiausiu.
Praslinko dar viena diena, o keliu iš Jeruzolimos į Na

zaretą devintą valandą ryte, dešimtininkas varė būrelį belais
vių. Nazaretas tuomet buvo mažu miesteliu. Vienatinė jo 
gatvė buvo nei takas, pramintas žmonių pėdomis ir gyvulių 
kanopomis. Į pietus tiesėsi klonis Esdrelon, o į rytus nuo jo 
buvo matoma Viduržeminė jura, puiki Jordano apielinkė ir 
kalnas Hermon. Tą klonį tuomet puošė daržai, alyvų gojaliai, 
vynuogių krūmai, sodai, o paimu eilės pridavė jam rytinių 
šalių išvaizdą. Miestelio butai buvo prasti, ant vieno aukšto, 
keturkampiai, su paplokščiais stogais.

Vienok išvaizda darė linksmesnį įspūdį, nes naikinanti 
Judėją sausuma neperžengia Galilėjos ribų. -

Trimito balsas, apsireiškiantis pribuvimą būrio, iššau
kė iš butų visus miestelio gyventojus.

Ir neįdomu. Nazaretas gulėjo toli nuo vieškelio, kur 
tankiau būva nepaprasti atsitikimai. Ir čia gyventojai nebu
vo prielankiais rymionims; vienok žingeidumas pergalėjo ne
apykantą. Būrys nusidavė šulinio linkon.

Visi| atidžią atkreipė ant savęs kalinys. Vargšas ėjo 
pėsčias, vienplaukis, kuone nuogas, su surištomis užpakalyj 
rankomis. Kad nemėgintų pabėgti jis buvo pririštas prie ar- 

(Toliaus bus).
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Tacoma, Wash. [i
Šitas tniestas yra puikus ir I 

turi suvirs 100.000 gyventojų, 
tarp kurių yra daug ir papra 
stųjų darbininkų, dirbančių 
įvairiose dirbtuvėlėse, kadan 
gi čionai dirbtuvių randasi 
nors daugybė, tečiau jos visos 1 
nedidelės.

Miestas guli ant Ramaus 
vandenyno intakos kranto, 
kur atplaukia iš juros viduti
niai prekiniai laivai, kadangi 
intaka perdaug nėra gili. Į 
čionai daugiausiai laivais at
gabenama medžio, anglies, ja
vų ir visokių miltų, taip sa
kant, vedama plačiai tarptau 
tiškoji prekyba.

Mieste suskaitoma į 114 ba 
žnyčių, iš kurių tik 7 Rymo- 
katalikiškųjų. Nekurie pro- 

' testantų maldnamiai atsižymi 
savo dailumu.

Yra 24 daržai (sodnai arba 
parkai). Nekurie jų labai dai
lus ir užima didelius žemės 
plotus. Yra 12 viešųjų kny
gynų. Miestas jų turi tik 5, o 
visi kiti priklauso privatiš- 
koma organizacijoms, vienas 
jų inkurtas net paties plieno 
“karaliaus” Carnegie.

Gyvena 9 svetimų viešpa
tysčių konsuliai, bet rusiškojo 
nėra.
_ Yra 12 gražių teatrų, o ma
žesniųjų keli deaėtkai, į ku
riuos už įėjimą mokama 5 ar
ba 10 c. Yra ir muziejus, ku
riame galima pamatyti daug 
įvairių daiktų.

Miestas turi į 4 mylias lai
vų stočių (docks) ir į 2 myli 
ilgio didžiųjų prekių sandelių 
(warehouses). Miestas puikiai 
apšviestas. Žiburių ir vande
nio sistemas čionai, kaip gir
dėt, yra tobulas ir puikiausias 
visame sviete. Taigi miestui 
tas viskas pigiai ir atsieina.

Šiame mieste gyvena daug 
visokių tautų, tarp kurių esa
ma būrelio ir lietuvių. Nors 
jų yra nedaug ir neteko man 
arčiau sueiti su anais pažin- 
tin, bet mačiau, kad jų neku
rie skaito lietuviškus laikraš 
čius, pirktus nuo kokio tai 
agento. Bet man neteko nie
kur sutikti toksai agentas. 
Jiems labai patiko, kuomet 
parodžiau kelis “Kataliko” 
egzempliorius, kuriuose jie 
pamatė lietuviškus paveikslus 
iš miesto Chicago, būtent lie
tuvių parodos ir abiejų Susi
vienijimų seimų delegatų pa
veikslus. Nekurie lietuviai į 
tuos paveikslus žiūrėdami net 
ėmė ašaroti, nes aiškiai pama
tė, kad lietuviai kituose mie
stuose nemiega, bet nuolatos 
darbuojasi tautos labai ir yra 
plačiai žinomi visam pasau
liui.

Mieste smuklių daugybė.
Miestas turi savo gražius 

įstatymus, už kurią nepildy
mą piliečiai baudžiami. Pa
minėsiu anų tik kelis svarbes
nius. Draudžiama kiekvienam 
nešioti su savimi ginklus; mo
terims draudžiama dirbt amu 
klėse; nemėtyt jokių poperių 
ant gatvių; draudžiama spau- 
dinti visokius nemorališkuo- 
sius raštus; neturintiems 18 
metų vaikinams draudžiama 
mušti bolės (pools); smuklėse 
pinigais nelošti; gatvekariai 
ant praeinamų gatvių negali 
ilgiau 5 minučių stovėti ant 
vienos vietos; draudžiama par
davinėti cigaretus nepilname
čiams; visa jaunuomenė, netu
rinti 16 metų vakarais po 8 
vai. privalo but namie, pra
dedant nuo 1-mo rugsėjo lig 
1-mo gegužio, o paskui nuo 
1-mo gegužio lig 1-mo rugsė 
jo, ty. vasaros metu, jaunuo-

menei draudžiama būti 
gatvės po 9 vai. vakare.

Mieste gatvės svarios, 
pats miestas labai kalnuotas.
• Darbininko pragyvenimas 
nėra pergeriausias. Viskas 
brangu, o darbas gauti labai 
sunku ir mokestis nedidelė. 
Darbininkams vargas. Ret
karčiais darbininkai sumano 
straikuoti, bet straikai visa
dos nepasekmingi. Bedarbių 
ir čionai pakaktinai.

J. S. Povas.

ant

bet

Rochester, N. Y.
Jau atrodo, kaipo ir po va

saros; dienos dar pakaktinai 
šiltos, bet pavakariais smagiai 
atvėsta, o naktimis jau ir ge
rokai šalta. Si vasara atsižy
mėjo karščiais, taip kaip pe
reita žiema dideliais šalčiais. 
Užderėjimai ant laukų men
kesni už praeituosius metus, 
todėl viskas taip ir brangu. 
Brangiai ima farmeriai už sa
vo produktus, taippat duon
kepiai už duoną, bet daugiau
siai žmones plėšia mėsininkai; 
šitie ponai ką prieš porą metų 
imdavo už mėsos svarą 12—14 
centų, dabar ima po 20—24 
centus. Delei tokios brange
nybės žydai sustraikavo, atsi
sakė valgyti mėsą, tečiau ne
ilgai tęsėsi tasai straikas, nes 
nebūta vienybės.

Darbai slenka gerai; dabar 
pasibaigus vakacijoms vėl 
ima smarkiau dirbti dirbtu
vėse. Ir siuvėjams darbai pa
sigerino. Iš kitur atkakusiems 
darbas galima gauti tuojau, 
jei tik kuriam norisi dirbti, 
ar kuris moka kokį nors ama
tą.

Rugsėjo pradžioje. čionai 
pradėta statyti milžiniška sto
tis geležinkelio N. Y.C. & H.R. 
Tai bus viena didžiausiųjų 
stočių tarp New York ir Chi
cago. Didumas priskaitoma 
prie Grand Central stoties 
New Yorke. Geležinkelio 
kompanija apipirko į 70 na
mų, kuriuos visus griaus ir jų 
vieton statys stotį. Tokia sto
tis atsieis brangiai ir daugu
mas darbininkų turės ilgą lai
ką užsiėmimus. Jau dabar 
kompanija priima darbinin
kus ir daugumas darbą gauti

Nuo čia trimis myliomis į 
vakarus randasi didelė me
džių piovykla, kurioje dirba 
daugiausiai japonai ir jiems 
už dienos darbą mokama nuo 
$1.75 lig $2.25. Darbininkų 
padėjimas visur apverktinas 
ir jų apšviestesni čionai nesi
laiko.

Taipogi trimis myliomis į 
rytus yra naujai pertaisomas 
geležinkelis Great Northern 
kompanijos, kur dirba geras 
būrys žmonių. Darbininkų 
padėjimas sunku ir aprašyti. 
Mokestis už 10 valandų dienos 
darbą $2.50, o už valgį iš tų 
pinigų imama dienoje 75 c., 
paskui po 10 c. dienoje dak
tarui, kol pasidaro $1.00. 
Gulėti neturi kur; turi dvi 
būdas, į kurias visi susikemša, 
it kiaulės į tvartą, ir tenai mi
giuose miega. Jei prireikia 
drabužių, darbininkas gauna 
tai iš kompanijos ir priver
stas mokėti didelius pinigus. 
Man teko nusipirkti tabako 
maišiukas vardu “Union Lea
der”, už kurį visur mokama 
10 c., o ten prisiėjo Užmokėti 
15 c. Nėra kur darbininkui 
nei burnos nusiprausti, nei 
kuo atsigerti. Užtaigi ir dar
bininkai ant vietos nepabuna, 
padirba 4—5 dienas ir nešina- 
si sau toliau.

J. S. Povas.

Darbas prie naujai statomos 
lietuviiį bažnyčios pamažu 
slenka, gal praslinkus porai 
mėnesių bus pabaigta. Vienas 
muro kampas inskilęs; vieni 
už tai kaltina komitetą, kiti 
kontraktorių, bet miesto val
dyba tai apžiurėjus pasakė, 
kad tas nieko nereiškia. Vis- 
*i tas negeras daiktas.

Vietiniai lietuviai pasidali
ję į dvi dali: pirmeivius, kaip 
jie save vadina, ir bažnyli 
nius; vieni į kitus nuolatos 
šnairuoja. Jų yra daugybė ir 
jei laikytųsi vienybės, nuvei
ktų dideliausius tautai darbus. 
Bažnytinio verteivio pirmei
viai nelanko, verčiau su viso
kiais reikalais kreipiasi į žy
dą. Bažnytiniems nuolatos ir 
tikybiniai dalykai prikaišioja
ma. Tas taigi mųsų tautą ir 
smaugia.

“Tiesanešys”.

Spring Valley, III. •
Vietinėse mainose vis dar 

straikuoja ir abidvi pusi nega
li susitaikyti. Mainieriai sa
ko, kad jie nepasiduosią ir 
pasilaikysią dar kad ir ištisą 
žiemą. Tečiau toksai tvirtini
mas neintikėtinas. (Iš Peoria, 
Ill. andai į laikraščius praneš
ta, kad darbdaviai su angle- 
kasiais jau susitaikę visoj Illi
nois valstybėj. Darbdaviai jų 
reikalavimus išpildę. Regis 
jau ir kontraktas tomis dieno
mis parašais patvirtinta. Red.)

Pas mus delei to gyvuoja 
vargas. Straikeriai iš unijos 
išdo mažai gauna pašalpos. 
Ateityj žadama mokėti dau
giau. Laikai blogi. Lietuviai 
verteiviai nekaip verčiasi. 8 
smukles lietuviai uždarė, o ir 
valgomų daiktų krautuvinin
kams ir mėsininkams prastai 
einasi. Bijokis Dievo, jei nie
kas nedirba. Jei taip toliau 
eisis, gal ir rėksniai sočijalis- 
tai iš čionai turės kraustyties, 
nes jiems be pelno ir dyka- 
duoniavimo negalima apsieiti. 
Tegul jie sau kraustosi, nes 
pakaktinai mųsų brolius savo 
pasielgimais ir liežiuviais iš
tvirkino.

Springvališkis.

ne-
Jie

Skykomish, Wash.
Šis kaimelis mažas, turi 

daugiau 200 gyventojų, 
visi užsilaikymą turi iš Great
Northern gelžkelio kompani
jos, kuri užlaiko į 150 darbi
ninkų. Kaimelyj yra 4 smuk
lės. Aplinkui riogso tik auk 
šti kalnai ir miškai. Miškai 
vietomis dega. Tuose miškuo 
se yra daug medžių piovyklų, 
kurių daugumas delei gaisro 
sustojo, pasibijojus ugnies.

Dr. G. M. Glaser

Labai linksma knyga

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

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

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

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

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

Kas atsiųs $2.00, gaus tą juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Turkey Red
CIGARETTES

yra padirbti iš čysčiausio
Turkiško ^tabako ir turi 

puikų skonį randamą tik 
geriausio darbo cigaretuose.

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

PARDUODA VISI PREKEJAI
S. Anargyros korporacija, savastis

The American Tobacco Co.

!0 For FO<
Roche Harbor, Wash.
Šitas kaimelis stovi ant sa

los, apsuptas aplinkui vande
niu. Čionai randasi kompani
ja vardu Roche Harbor Lime 
Co., kuri parsitraukia iš di
desnių miestų darbininkus ir, 
šiems pribuvus, juos laiko be
laisvėje, kadangi negauna at
sakomo užsilaikymo ir nuo 
salos negali išvažiuoti.

J. S. Povas.

Portsmoutlie (Anglijoje) 
nesenai areštuota vokiškas šni
pas vardu Elmer, Vokietijos 
oficieras. Pas jį surasta dau
gybės tvirtovių pienai, kurie 
tuojau pasiųsta karo ministe
rijai. Ar tik tas nebus pradžia 
pirmiems nesutikimams?

Francijos vienas aviatorius 
išradęs ir užpatentavęs orlai
vį, kurį, išleidžius gazą, gali
ma sukimšti doklan, kuriame 
paprastai sėdi aviatorius, o 
paskui viekų užsimetus ant 
pečių nešties.

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

3149 8o. Morgan. St.
' Kertė 82-ros gat.

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

DR. E. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phone Monroe 801 

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

Tel. <828 Irrrlng Park 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

DR. JOSEPH L. ABT
1882. S. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Canal 37

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozupa Ridiką.

Tunu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8258 Illinois Ct. kertė 88

Telephone Yards 709

Bi! WU!
Aptiekorius

Užlaiko namines ir užrubežines 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. Horgan Si., Chicago, III.

KUR VAŽIUOJI POVILAI

Samuel Kulwinsky
Didžiausia Likcr S klodas.

VIENATINIS LIETUVIU HOTELTS 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

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

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

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

Tel. West Pullman 104

Telephone Yards 2J750
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 delei Mitingų, veselijų ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,

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

3055 Commercial Av, kampas 91
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

T. RADAVICZE
936 - 33rd. Chicago, 111.

Kur begi Rantai? 
Nugi pas PET- 
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, 0 PaB j* 6all‘ 
ma atsivedytl, nea 
E8 turi bavarska 

alų, gardžią nieką 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 | visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinierus 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.

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU S ALIOTA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai

17ta ir Union Ave. Chicago.

Lietuviškas Saliunas
PETRO JAUKSZCZIO

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

pia.
2158 W. 23rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Photo by American Press Association.
Austrijos imperatorius Pranas Juozas. Nesenai jam sukako 

80 metų. Sukaktuvių diena buvo iškilmingai apvaikščiojama.

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

CHICAGO, ILL.

Examlnavoju Abstrictus, ir at
lieku kitus visue reikalus No- 
tariuszo pigiai Ir atsakanczial. 
Visą savo dcjrbą gvarantuoju. 
Elkįt pas lletuvj o ne pas sve
timtautį.

J.1ZACHARSW1CZ, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

917-33rd St.
TTaixxo o428t

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuviez- 
ką sklodą visokių gCrymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gCrymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
tnriu Saliuną ir Svetainę del Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu norą 
gOrymų, kožname reikale kreipkitės 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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA

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

' Nes jisai 
užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 
cigarai vai
kine, tai 
iet isz pat 
Kauno.

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ.

■ *in Užlaikau ge- 
rlausius gCry- 
mus, szaltą a- 
lų geriausią a- 
rie^!' *r Pu*‘ 

tFa&IĮ n■';^ius Havanos 
jiu' cigarus. Esu a-

ggįįgffiJggsyjtA gontu West Si- 
3 des Brewery 

Ka pas mane 
atsilankys bus užganėdintas.

JOS DACKEVICZE
10th and Victoria Sts. isjNortb Chicago.

Geriausiu FUv-uioa Domes

WHITE HOSE CLUB
SABOTSKIS Ir LKTUKAS

4614 So. Wood St. Chicae Ilk.



viskuom užganėdintas.
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SLRKA. reikalai visiškai 
v kur tai užmesta. Niekas apie 

tos organizacijos reikalus nei 
rašo, nei prakalba. Kaip tik 
organu paliko “arcikatalikiš- 
kas” ‘‘Draugas” — viskas taip 
ir užmigo, kaip su ranka atim
ta. Ir pats organas tuo daly
ku nesirūpina. O prieš seimą 
žadėta visko labai daug. Laik
raštis šeip taip iliustruota, ra
šyta užimantesni straipsniai, 
gerintasi, bet palikus organu 
— viskas perkeista. Šiandie 
organe matome jau ne laikraš
tį, bet kokią tai puodkelę, po- 
perą kuoprasčiausia, o turinys 
nusmukęs nuo koto. Ne to, ne 
to laukta iš organo, jei apsiė
mė organizacijai tarnauti. Vi
si dabar pažadėjimai nugar
mėjo su vėjais, o tu, Susivie
nijime, mokėk pinigus ir ži
nokis.

* *
Kun. Jonas Žilinskas iš So. 

Bostono dabar vieši Lietuvoje 
ir prisižiūri tenaitiniams lietu
vių su lenkais santikiams. 
“Viltyj” antai skaitome labai 
gražų jo patėmijimą apie len
kų įsivyriavimą Lietuvoje ant- 
galviu “Vilnius — “lenkų 
kraštas”. lodomus tasai pa
stebėjimas ir štai jis:

ja” (Lietuva, mano tėvyne, 
Vilija mųsų upelių motina, 
Nemune, mano tėviškės upe) 
Nedaug metų tepraėjo, o jau 
vilniečių ašaros turi į Vislą 
tokėti...

Skarga toje pat Vilniaus 
katedroje skelbė pamokslus. 
J is buvo grynas lenkas, gyve
no tais laikais, kada tebebuvo 
tikra Lietuvos su Lenkija po
litiška unija. Jis taippat į vil
niečius kalbėjo jau lenkiškai. 
Bet vadinti juos lenkais, o jų 
tėvynę lenkų kraštu neišdrįso. 
Paprastai jis sakydavo: “žle 
się dzieje w naezej Rzeczypos- 
politej” (blogai darosi mųsų 
Respublikoje). Ir niekas iki 
paskutiniųjų laikų nedrįso 
Lietuvoje skelbti to, ką dabar 
pradėjo naujieji lenkiškosios 
dvasios platintojai.

Jonas Žilinskas,
Amerikos kunigas.

* * *
Buvęs Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidentas, pulki
ninkas Roosevelt, yra neat
mainomu šalininku reformų, 
bet reformų nepaviršutinių, 
kurios pataikautų kuriam vie
nam luomui arba partijai, tik 
radikališkiausių, kurios galė
tų pakeisti dabartinius santi- 
kius visose tautos ir viešpatys 
tės gyvenimo formose šiame 
Wasbingtono krašte. O kibą 
geriausiai savo tautos ir kraš
to reikalus pažįsta toksai vei
kėjas ir politikas, kokiuo yra 
pulk. Roosevelt. Juk tai žmo
gus apšviestas ir ■ gerbiamas 
netik naujame sviete, bet ir 
sename, kadangi septynerius 
metus prezidentaudamas ture 
jo progą sueiti pažintin su vi
sokios rųšies diplomatais ir 
patirti, kas tautai yra bloga, o
kas gera, kas reikia prašalinti, 
o kas invykinti, idant kiekvie-■> *

“Ru-rpiučio 14 d. buvau 
Vilniaus katedros bažnyčioje. 
Per sumą jaunyvas kunigėlis 
sakė pamokslą. Pamokslas 
buvo daugiau lenkiškai-kata- 
likiškas, patrijotiškas, neg do
riškas. Papeikta pažangunai, 
inovatoriai (prasimanėliai), 
marijavitai ir visi tie, “kurie 
ardo meilę ir vienybę”. Tai 
dar nieko. Mane užgavo nepa
prastai lenkiška pamokslo 
dvasia ir ikšiol negirdėti Lie
tuvoje lenkų patrijotiški išsi
reiškimai. Pavyzdin, pamoks- 
linininkas, sakydamas apie 
“nasz kraj” (mų-ių kraštą), vis 
pridėdavo — “polski” (len
kų): “nasz polski kraj”, “ta 
nasza kochana polska ziemia”, 
“nasza polska ojczyzna” (mų
sų, lenkų kraštas, ta mųsų 
mylimoji lenkų žemė, mųsų, 
lenkų tėvynė) ir tai nuolat, 
tuo tikslu, kad klausytojai 
kartais nepaabejotų, apie ką 
kalbama.

Bet ne į lenkus, ateivius 
Vilniun, pamokslininkas kal
bėjo ir ne apie Lenkiją, nes 
aiškiai minėjo “zamkową gė
rę, z ktėrej nam tylko jeęlna 
šciana pozostala” (pilekalnį, 
kurio viena siena mums bepa
liko). Tečiau ir šitą savo išsi
reiškimą tuojaus jungė su to
kiais išsireiškimais, kaip: 
“Kochana Wisla, ktėra nasze 
Izy niesie do morza Baltyckie- 
go” (mylimoji Viela, kuri mų
sų ašaras neša į Baltijos jurą).

Tai, kokios jau esama da
bartinės lietuvių sostinės poe
zijos! Tai kokių mųsų vilnie
čių jausmų ir širdžių, kurios 
tokius sakinius nukenčia ir 
priima! Kaip gi šitie išsireiš
kimai skiriasi nuo išsitarimų 
Čečioto, Žano, Domeikos! 
Kaip jie skiriasi nuo poezijos 
nemirštamojo mųsų dainiaus 
Adomo, kurs karščiausiu šir 
dies jausmu šaukė: “Litwo, 
ojczyzno moja”, “Wilija na- 
szych strumieni rodzica”, 
“Niemnie, domowa rzeko mo-

Štai kokių Rooseveltas rei
kalauja Jungtinėse Valstybė
se reformų:

Prašalinti visokie privatiški 
reikalai iš politikos.

Garsinti viešus kompanijų 
reikalus.

Uždrausti aštriai korpora
cijoms naudoti savo kapitalus 
politikos tikslams.

Kontroliuoti visų korpora
cijų (trustų) kapitalus.

Asmeniškas atsakymas kor
poracijų valdininkų ir direk
torių už įstatymų peržengimą.

Padidinimas valdiškojo biu
ro korporacijų (trustų) reika
lų prižiūrėjimui.

Išnaujo muitų tarifo revizi
ja.

Laipsniškas pajamų mokes
čių padidinimas, žiūrint kapi
talisto turto augimo, taippat 
ėmimas mokesčių nuo pavel 
dėjimų.

Finansų sistemo reforma, i- 
dant užbėgus kriziams.

Užlaikymas didesnės armi
jos ir karo laivyno, idant už
sienio priešai turėtų link A- 
merikos šiek-tiek pagarbos.

Tautos turtus suvartoti tau
tos naudai.

Atkreipti didesnę atidžią į 
žemdirbystę, palengvinti žem
dirbiams apsigyvenant ant 
ūkių.

Uždrausti vaikams darbus; 
sureguliuoti santykius tarp 
darbininkų ir darbdavių; ap
drausti darbininkams vetera
nams veltus pragyvenimas; 
sureguliuoti moterų darbus; 
priversti darbdavius, kad dirb
tuvėse ir kasyklose butų įves
ta geresnės sanitariškos sąly
gos, apsaugoti prieš nelaimin
gus atsitikimus darbininkų 
sveikata.

* *
Žinoma visiems, kad Roose

veltas būdamas prezidentu 
nuolatos kovėsi su kongresu 
ir senatu ir tai ne del kokio 
tai savo blogo ūpo ar tai in- 
gimto barningumo, bet kovėsi 
su tautos atstovais už taisy- 
kliškus klausimus. Matė ka
dangi jis, kad šiame laisvame 
krašte neviskas veikiama pa
gal konstitucijos įstatymų, kad 
visur pradedama savavaliauti 
ir kad toksai padėjimas tegali 
kraštą nugramzdinti morališ- 
kon prapultin. Jis pagaliau 
ėmė kovoti ir su trustais, bet 
šie pasirodė galingesniais už 
jį patį, už teismus ir konstitu
ciją, kadangi trustai kongrese 
turėjo savo skaitlingus apgy
nėjus.

mama įstatymus ir aštriai 
bausti kyšių davėjus ir ėmėjus 
pei rinkimus. “

Kandidatų į valdininkus 
viešai garsinti išplaukas, kaip 
prieš rinkimus, taip po rinki
mų.

Tuojau prašalinti iš tarnys
tes parsidavusius ir nekompe 
tentiškus viešuosius valdinin
kus.

Uždrausti viešiems valdi
ninkams tarnauti trustams už 
pinigus.

** *
Jei tie visi minėti Roosevel- 

to reikalavimai butų šventai 
išpildyti ir prigulinčiai butų 
atlikta reformos, nėra abejo
nės, krašte gerbūvis žymiai 
pagerėtų ir imtų visur viršų 
teisingumas. Roosevelto tasai 
populeriškumas nenueis vie
nok ant niekų. Regis prisieis 
jam vėl 1912 metais likties 
kandidatu į prezidentus ir 
paskui prezidentauti ir invy
kinti taeiąs kraštui mielai pa
geidaujamas reformas. Kad 
tik jis neprarastų dabartinio 
populeriškumo.

mieras Laurier, kuris laikosi 
Kanados styro nuo 1896 metų, 
Kuomet kovota už invedimą 
separatistiškų katalikiškų mo
kyklų Manitobe.

Provincijos Quebec premie- 
ras, kur katalikų Bažnyčia tu
ri privilegijas ir teises toli 
platesnes nei Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, įaippat pro
cesijoje dalyvavo ir žengė čia- 
pat paskui kardinolą Vanu
telli. 65-tasis pėstininkų Ka
nados milicijos pulkas taippat 
ėjo drauge su tikinčiais, kaipo 
kardinolų ir dvasiški jos sar
gyba. Kitatikių dienraščiuose 
protestai, kad milicija nepri
valo dalyvauti toje katalikų 
demonstracijoje, nuėjo sau ant 
niekų.

Puspenktos valandos milži
niški varpai skambėjo bažny
čios Notre Dame bokštuose, 
apreikšdami pasauliui, kad. 
procesija gatvėmis dar slenka. 
Aut gatvių, kuriomis ėjo pro
cesija, buvo pataisyti triumfą- 
liški vartai, papuošti pope
žiaus veluvomis. Minia taigi 
palengva slinko gatvėmis, o 
giesmės visokiais liežiuviais 
kilo į padanges. Kunigai ir 
draugijos iš visų pasaulio 
kraštų ėmė dalyvumą toje de
monstracijoje. Suprantama, 
kad daugiausiai dvasiškių bu
vo iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados.

Pirmasis taigi Amerikoje 
Eucharistiškas Kongrjsas pri
guli jau prie historijos. Kar
dinolas Gibbons iš Baltimore, 
kardinolas Logue iš Irlandijos 
ir kardinolas Vanutelli, pope
žiaus legatas, yra tiesiok užža
vėti Kongreso sesijomis ir pro
cesija ir apreiškiaatviriai,kac 
tasai Kongresas priklauso prie 
labiaus nusisekusiųjų.

Norints buvo prisiųsta poli
cijai keli laišįaį 8U grąsini- 
maisį-^
Kongresui nieku neužkenkta 
ir nebūta betvarkės iš pusės

PRESIDENT:
DIAZ <■

CUSTOM HOUSE, JUAREZ

Perstatoma Meksiko prezidentas 
Diaz, šalę jo muitą namai ir apa
čioje m. Juarez regykla. Rugsėjo 
16 d. Meksike bus švenčiama 100 
metą sukaktuvės nuo t<? laiko, kuo
met tai respublikai iškovota nepri- 
gulmybė.
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** *
Paleido Roosevelt 

tystės laivo styrą, bet 
jo pildęs ant to laivo drąsaus
jūreivio priderysčių. Jisai ge 
rai suprato, kad krašto prezi
dentas pats vienas krašte san
tykių negali pataisyti, bet 
tuos naujus santykius ir refor
mas gali invykinti tiktai patįs 
piliečiai. Taigi buvęs prezi
dentas, pasitikėdamas tautai, 
šiais laikais ėmė energiškai ir 
drąsiai visus piliečius kalbinti 
prie reformų invykinimo. Jie 
nesilaikydamas aklai savo par 
tijos politikierių, pradėjo jų 
tarpe tverti naują, pažangesnę 
partiją ir veda kovą su savo 
partijos atžagareiviais, nes ma
to, kad kraštui vis labiau ir 
daugiau trūksta tvarkos. Tai
gi Roosevelt andai su prakal
bomis apkeliavo nekurias val
stybes ir visuose miestuose ii. 
mies;eliuose buvo iškilmingai 
priimamas, kaipo koksai ka
ralius ir jo balsas visur ištiki
mai priimtas. Tiesiok jis savo 
tautą patraukė prie «avęs ir 
kalbomis užžavėjo.

Eucharistiškas
- Kongresas.

21 Eucharistiškas Kongre
sas, pirmutinis Kanadoje, per
eitame nedėldienyj pabaigta 
mieste Montreale iškilmingąją 
procesija.

1 pusę milijono tikinčiųjį 
klūpojo išilgai gatvės ir nuže
mintai lenkė galvas prieš 
Švenčiausią Sakramentą, Kur, 
nešė kardinolas Vanutelli.

Tai buvo puikiausioji ir 
kilčiausioji tikybinė demons
tracija, kokios Amerika dar 
neikuomet bebuvo mačius.

Procesijoje ėmė dalyvumą 
ne tiktai trįs kardinolai, 150 
arcivyskupų ir vyskupų, dau 
giau 2 000 pralotų, opatų ka
nauninkų, dekanų ir kunigų, 
bet ir Kanados ministerių pre-

Nedėldienio ryte du šimtu 
tūkstančių svečių iš artimes
nių miestų ir ssdybų atkako į 
Montreal ir padidino šito 
miesto gyventojų skaitlių ant 
pusės milijono. Po pirmajai 
valandai po pietų jokie veži 
mas miesto gatvėmis negalėjo 
kursuoti, o viešbučiai ir val
gyklos buvo taip pilnos, kad 
niekur nebuvo galima vietos 
gauti užeigai nei už pinigus.

Net priėmimai ir pasveiki
nimai karalių, kurie gana tan 
kiai Montrealį atlankydavo, 
negali visai nei susilyginti su 
milžiniškomis žmonių minio
mis, kokios pereitame nedėl- 
dienyj Montrealiuj susirinko.

Beveik visos provincijos 
Quebec gyventojai susirinko į 
Montreal pasižiūrėtų Bažny
čios kunigaikščių, paklausytų 
jų pamokslų ir aplaikytų po- 
pežiaus palaiminimą. Dar 
prieš pietus išėjus procesija iš 
Notre Dame bažnyčios, o tik
tai 7 vai. pasibaigus. Kard. 
Vanutelli sudėjo aukso mons 
tranciją su Švenč. Sakramen
tu ant aukuro, specijališkai 
pataisyto prie kalno Mount 
Royal. Kardinolas, popežiaus 
legatas, ėjo procesijos prieša
kyj, nešdamas monstranciją. 
Procesija palengva majesta- 
tiekai judinosi tarp giesmių ir 
maldų. Organizuoti chorai 
giedojo latiniškai, francuziš- 
kai ir angliškai. Orchestros 
griežė dievotas giesmes.

Procesija surengta, kad už- 
demonstruoti vienybę ir visur- 
esybę katalikų Bažnyčios. 
Taigi priešakyj žengė apsi
ginklavę oficierai, sargyba ir 
popežiaus žuavai, paskui juos 
vyrų choras, susidedantis iš 
200 asmenų. Kanadiečių eilės 
ėjo paskui chorą, o paskiau 
airiai, graikai, lenkai, lietu-

viai, vengrai, sirijonai, rusi 
nai, chinai, indėnai ir kitos 
tautos.

Paskui tautas ėjo zokorjai: 
Dominikanai, Karmelitai, Jė
zuitai, Benediktinai, Redemp 
toristai, Passijonistai, Paulis- 
tai, Trapistai ir kiti. Paskui 
juos sekė 1.000 kunigų ir mi- 
sijonorių prastuose kunigiš
kuose rūbuose, o paskui juos 
1.000 kunigų ornatuose. Pa 
galiau pralotai, vyskupai ir 
arcivyskupar pontifikališkuo- 
se rūbuose.

Milicijai ękskortuojant po 
milžiniškuoju purpuro balda- 
chimu ėjo kardinolas Vanu
telli su Švenč. Sakramentu.

Žiūrėtojai apnuogino galvas, 
puolė ant kelių, prisiartinus 
monstrancijai. Paskui pope
žiaus legatą sekė kardinolu 
Gibbons ir Logue, apsiaubti 
civiliškais valdininkais.

Jau ėmė temti, kuomet visa 
toji procesija pasibaigė.

Reikia dar patėmyti, kad 
kitais metais Kongresas nu 
tarta laikyti Viennoje, Aus
trijoje.

— Eikk gi, užmušk savo 
motiną, išlupk iš jos krutinės 
širdį ir atnešk ją man, tada aš 
tave mylėsiu visados ir visa
dos busiu jauna ir graži. O 
jaigu tu nenori to išpildyt, aš 
pamylėsiu kitą jaunikaitį, ku
ris išpildys tai vardan mano 
meilės.

Baisiai sumišęs jaunikaitis 
vaikštinėjo čielą dieną, o ka
da sutemo, jis parbėgo namo 
ir padarė tą viską, ko reikala
vo jo numylėtinė.

Ir kada jis visu kunu dre
bėdamas bėgo nakties tamsoje 
pas savo mylimąją, laikyda
mas rankose motinos širdį, 
jam pasitaikė parpult ir užsi
gauk

Kada jis kėlės nuo žemės ir 
dejavo, motinos širdis meiliu 
balsu paklausė:

— Tu užsigavai, sūneli mie
las! Kur tau skauda, balandė
li?

Ekspedicija prieš 
žmogėdžius.

Motinos širdis.
Vienas jaunikaitis pamylė

jo jauną mergelę. Ji buvo la
bai graži, bet negailestinga. Ir 
štai jai vieną sykį prisisapna
vo, kad ji visados gali but 
jauna ir graži, jaigu tik ji vi
sados sergės prie savęs širdį 
tos moters, kuri pagimdė jos 
numylėtinį.

čiui:
— Eikk, užmušk savo mo

tiną, išimk iš jos krutinės Bu
dį ir atnešk ją man.

Išgirdęs jaunikaitis tuos žo
džius, persigandęs pabėgo to
li toli.

Bet kitą dieną jis vėl sugrį
žo pas savo mergelę ir ji vėl 
jam pasakė:

Eikk, užmušk savo motiną, 
išlupk iš jos krutinės širdį ir 
atnešk ją man dėl to, kad aš 
tave mylėčiau ir kad visados 
bučiau graži ir jauna.

Ji pradėjo jį bučiuot, kuž
dėdama jam į ausį:

— Tėmyk šitą! Tėmyk! Pa
rodyk, kad tu myli mane.

Ir vėl jis ištrukęs nuo jos 
nubėgo, kur akįs vedė'.

Ant rytojaus atėjus jam pas 
mergelę, ir vėl ji pradėjo sa
kyt jam tą patį:

Anglijos turistą Wielfried 
Walkeią 1902 m. Guineos sa
los viišininkas iš Cap Nelson 
pakvietęs dalyvauti ekspedi- 
cijon prieš dobodurų giminę, 
gyvenančią salos gilumose. 
Dobodurai, tai nuožmi ž'mog- 
ėdžiai, visiškai niekam nepri
klausomi, taisydavo nuolati
nius užpuldinėjimus ant no- 
tusų giminės, kuri su anglais 
gyvenus sutikmėje. Notusams 
gręsė visuotinas išnykimas, 
nes dobodurai negana, kad su 
anais kariaudavo, bet juos 
gaudydavo gyvus ir paskui 
valgydavo. Kas tiesa, notusai 
taippat kanibalai (žmog 
ėdžiai), bet jie tą darą slapta 
ir esą labai baugus. Karo ke
lionė arba ekspedicija buvo 
susidėjus iš Guineos gyvento
jų, tarpe kurių buvę tik trįs 
baltaspalviai: rezidentas iš 
Cap Nelson, Walker ir jo bi- 
čiuolis.

Po kelių dienų tos kelionės, 
ekspedicija pasiekė pirmąjį 
kaimą, kuris buvęs tuščias, 
kadangi dobodurai pasitrau
kę salos gilumon. Anglai pa
tyrę, kad tie kanibalai mylį 
labai g dės ir abelnai stovį, 
pagal tenaitinių sąlygų, auk
ščiausiame apšvietimo laipsny
je. Viduryj kaimo buvus pa 
statyta estrada, ant kurios ra
sta daug apgraužtų žmonių

kaulų ir galvų. Ant nekurią 
dar kabojus mėsa. Kiekvieno
je galvoje matėsi išmušta ne
maža apskiiti skylė. Suimti 
keli dobodurai papasakoję, 
kad jų vientaučiai suimtuosius 
labai torturuoja, suvalgę ją 
mėsą, galvose padaro tam tik
rais inrankiais skyles ir šauk
štais valgą žalius, bet dar šil
tus smegenis.

Pagaliau ekspedicija priė
jus prie dobodurų sostainės, 
didelio kaimo, gulinčio tarp 
kokosinių medžių. Ir čia ke
li dobodurai sugauta, IpuioM 
notusai norėję tuojau suval
gyti. Suimti dobodurai pasa
koję, kad jų vientaučiai suim
tųjų neužmušą, bet pirkioje 
pririšą prie kuolo ir paskui 
reikale piaustą nuo jų mėsę 
šmoteliais. Taip žmogus kan
kinamas kartais išgyvena ko
kią savaitę, kadangi dobodu
rai turį gerą mostį prieš krau
jo nubėgimą.

Anglų ekspedic'ja iš ten su
grįžus be nieko, kadangi do
bodurai pasislėpę milžiniškuo
se miškuose. Sekančios ek
spedicijos taippat buvę nepa
vykusiomis.
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I 
Didumo 14x24 coliai.

Šitas paveikslas — tai re- J 
tenybė, tai jubilėjinis 500 1 
metų sukaktuvių išleidimas I 
kovos lietuvių ir lenkų su | 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- ji 
liotas garsaus teplioriaus J. i ■ 
Mateiko. Jis perstato D. L. Į! 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 1; 
Jagailos kovą su kryžiuočiais,ii 
1410 metais, kuomet kryžiuo- | į 
čių galybė galutinai sumalta ] 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- i 
veikslas išleista turtu ir spau- j 
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega- i 

Įima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypatingai, kuo- i 
met Šiemet apvaikščiojama J 
500 metų sukaktuvių jubi- <

i 
Farsldnoda labai pigiai. Ferlrant “Ka- {
Įėjus.

taflko” redakol|o|«, ant vteto», pa-
vtlkslas lešuoĮa tik 25c. Sn prlslnn- 
tlmu In kitus miestus, 80c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 60 
nuošimtis.

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

melą 
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Toksai kraštas taigi pramo 
nijoje ir puola žemyn, kui 
perdaug švenčiama, arba, tie 
siok sakius, tinginiaujama.

Šventosios Mišios 
jų reikšmė, nauda ir ceremo
nijos. Pagal F. CozeJio ir A. 
Reinerso parašė kun. J. J^au-

Tt-Z //
¥14 * ‘a *4 yv
<•2 v X v«uvCv>
$44 27x44
J 74 7*4>>x y*

J -V» /
- > iy»rt F‘<U;

ak Extrwt ir Gottfrieds
iii 4 MfcUVt: tTfikl

H u m o r a s i r S a t y- 
r a. Lietuviams laisvo laiko 
praleidimui ir saldiems juo
kams. Surinko juokų Mylėto
jas. Chicago, Ill. Spauda ir 
lėšomis “Kataliko”, 1910 m. 
Pusi. 158. Kaina 50 c.

Augustinas Janulaiti*. 
Kun. Liudvikas A - 
d o m a s Jacevičių s, 
Vilnioj#-. M. Kuktos spaustu
vėj. 1910 m,, pp, 87, kaina 86

omis. 19)0

Šventasis Raštas 
Senojo ir Naujojo (statymo su 
VulgaV/s tekstu (i sąsiuvasy. 
Vertė ir k omen torių pridėjo 
kun J u ozu pas S k v i r ee k > /J e - 
o, .og jos Magistras, žemaičių 
Seminarijos profesorius, Su 
Žemaičių vyskupo aprobata. 
K s v nas SaL Banaičio spaus
tuvė. 1910.

Biustas p. M. Petrausko, IŠ p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepen 
Chicago, Ill,

nai gauna vos po 8 rub. mė
nesiui; vyriauaiaeai kariuome
nės viršininkas ima tik 32 rb. 
mėnesiui, karo ministeris — 
2.400 rub. metams, o užsienių 
ministeris — 3.000 rub. Tai 
jau didžiausia alga. Ir nors 
tokias mažas algas tegauna, 
Cernogorijos valdininkai ne 
apsivagia taip, kaip antai Ru
sijos intendautau Ir apskritai, 
Cernogorijos kalėjimuose re
tai kas sėdi, už “vogimą” nu
teistas. Visi beveik kaliniai 
nuteisti už tai, kad, būdami 
karšto kraujo ir turėdami gin
klus prie šono, susikovė ir 
galvas kits kitam prasimušė. 
Žinoma, už tai negirtiii čer 
nogoriečiai, bet tuo, kad va
gių jų tarpe nėra — jie gali 
pasigirti.

Vyriausias Cernogorijos 
miestas, sostainė — Cetinje 
Mažutis miestelis: apie 10 tū
kstančių gyventojų, bet turi— 
teatrą, viešą knygyną, gana 
svarbų muziejų ir kunigaik
ščio rumus, panašius... į gerą 
Lietuvos dvarininko namą, so
dno žaliumoje pasKendusį.

Taip tai gyvena černogorie- 
čiai, kurie turi tečiau ir nepri
klausomybę, ir laisvę, ir tik
rąją konstituciją, ir parlamen-

BAIGIANTIS VASARINIAM
SEZONO KELIAVIMUI

Geo. Laulerer
jitn

tilt fikleUi hti« fiarduodAml per Kitėjo jįr,
rlittiKiun įnikau del vslaulją,

tiuįr^imo talku'i ) 00
liovnuni vnf.huA m/iI llud<u/iut up&» Ir V.inru Krln, Iim uwl
Matyk del Mrlbnewulq f/AnUkinimtį ir mn(/iy

r. H. tmn fUAM, Anai, (Umarai A*t,

Wabash Office, 109 Adams Street, Chicago

Šiemet suėjo 50 metų, kaip 
valdo Cernogoriją jos kuni
gaikštis, dabar jau karalius 
Mikalojus. Tų sukaktuvių 
dieną, rugpiučio 6 d., Cerno
gorijos seimas — “skupščina” 
apskelbė Cernogoriją karali
ja, kunigaikštį Mikalojų ka 
raliumi. 19-kos metų jauni
kaičiu paėmė jisai mažutės, 
silpnos kunigaikštijos valdžią 
savo rankosna. Cernogoriją 
tuomet vedė karą su daug di
desne Turkija, kuri nenorėjo 
pripažint mažai kalniečių val
stybėlei savistovybės. Kauda
masis su turkais savo kariuo
menės pirmose eilėse, kaip 
paprastas kareivit, kunigaik
štis Mikalojus laimėjo karą ir 
su kitų Europos valstybių 
pagalba privertė Turkų val
džią pripažinti Cernogorijos 
nepriklausomybę. Po to pra
sidėjo Cernogorijoje tvarky- 
mos darbas. 1905 m. gruodžio 
mėnesį Cr-rnogorija gavo par
lementą, kur atstovai renkami 
visuotinuoju balsavimu. Ap
skelbimas Cernogorijos kara
lija nepriduos jai nei galybės, 
nei turto, bet vis dėlto pakels 
jos rimtumą ir garbę kitų val
stybių tarpe, o to Cernogori- 
jai kaip tik ir truko. Cerno
gorijos teisės prie karai i jo- 
vardo, Cernogorijos veikėjų 
nuomone, tos: Cernogorijos 
istorija, kuri seniau kitkart 
.buvo jau karalija, tautos kul
tūra. kuri visuomet buvo lais- J
va, pagalinus valdančios gimi
nės nuopelnai.

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok, laikroda 
linfn Uilfuiit it iiirt teturi irt į Kw,

im
II 

i44
J 44
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2421-23 &otzth Mala bed StfBert
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“Šventės” turi savo gerą
sias ir blogąsias puses. Jei jų 
yra perdaug, kraštas ir visuo
menė daug ko nustoja, kadan
gi nukenčia netik prekybos 
judėjimas, bet ir abelnai ūki
ški reikalai.

Jei tų “švenčių” vėl perma 
ža. tatai darbininkams esti 
vargas per dienas dirbant ir 
neturint sau nei kuomet pri 
gulinčio atal-io.

Mažai ‘*švenčių" turime 
Jungtinėse Valstybėse. Užtai 
jų daugybė Europos viešpa
tystėse. ypač Rusijoj ir lotinų 
respublikose.

t. su Cersegonyos L^iida 
žiu, psstaryd gaea geraL L’ 
aiversėieto. Cerso^o-rijt 
■asri, Leū vra te® dasgiaa. 
kaip 86 pradieių rz©kyk]ų. 
giBBW’a. E»knočg sokvk-
-.t, zr ~ *>.» 3»”3e-

sžso siristerija. kas
paskirtą pžažgų

“Draugi j a” No. No 
42 —43 IV metai, 1910 m 
Guž Birželio ir Liepos mėne
si u s ).

Mažutė toji nauja karalija. 
Užima tiek žemės ploto, kiek 
mažutė vidurinės Rusijos gu
bernija. Mažukė ir neturtinga. 
Visas valstybes biudžetas ne
perviršija 1.250.000 rublių: gi 
išvežamosios prekybos apy
varta vargais negalais siekia 
vos 600.000 rublių. Prekyba 
it pramonė stovi Cerno?orijo- 
je labai žemai. Ž^mė taippat 
gan prasta. Tečiau Cernogo
rijoje, nors ir nėra piniguočių- 
kapitalistų, nėra ir driskių- 
varguolių. Cernogorijos val
stiečiai gyvena daug geriau ir 
švariau, negu, pavyzdžiui, to
kie Rusijos valstiečiai. Pažy
mėtina. kad Cernogorijos so
džiuose nesutiksi veik niekur 
ginų, nors ir varo jie netik 
vyną, bet ir “takiją“ (degti 
tę). Girtuokliai pas juos pa
silaiko Begu tik miestnose. bei 
viri tokių šal’nari ir niekina- 
Tsme atrervie hemviams rei- 
ktų imti paryzdls iš čemo^o- 
riečii.

Šių laikų * t u d e n t i - 
ja ir K a t a I i k ų B a ž 
n y č i a. Vcrbį K, P, Kauna*,, 
Saliaoiono Banaičio upauttrj 
včj. 1910. Pp. 28, kaina 8

Žemiau patėmijame tiktai 
didžiausias šventes, kurios te- 
na^tiniais gyventojais labai o 
žimančiai apvaikščiojamos.

Nuo sajrio 1 Lg 6 <L “La 
Ep finia” šventė; vasario 2 d. 
Apsivalymo; vasario 5 d. kon- 
iū’ieros į-teigimo metinė 
šventė: toliau* ~nebusls ke- 
tversas". “pelenų d;enako
vo 19 d. J jarezo jr mimo šven
tė (Meksiko V/a.sh" n gtono): 
toliau seka “Dldėji iavaitė”: 
balandžio 2 i memnes sukak
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164-166 bt„, GhMiio. III,
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1 'bĮohįubjbaS feqjBp oabs jį BqoipB
iąwj3 snunuiqTBJizn snsiĄ ji sbjus ‘fezB§ BpoAng 
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•WA5[ jį obbib; ‘niqIBqs ‘nfpsXzo sbu 
■vdvjp bbuos raB;Soud fhiqioo hi^os 
-ii IįoSubp nunjL ’puĮpouBSzn o;i8nq 
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sibC ns v# feq ‘o;Bfera ęjouoraz įbSįį 
jhjĮĮBA 5Į0Į1 pUlSttB 

bjX ib; sbjį ‘ouBranu ibdisuXa įb; ouog
• •'••Baųoca Bjopou jį Bi6h>ĮjĮA;8Į oubiu snip
■BABd 8BA0IQ --- *BAOĮf O5Į118D8 --- j UIBĮĮ)
• uįįbSbsį^ nisXpojBd sonf §b diBy

1 'SBSĮUĮZBJĮ
diBq ‘siunBiq įsįa ‘eoiBndiĮdB eiBAind bĮjįb 
‘siunsoa siraoisnsBsnu ‘sw^rwjd BiBi8n|9A 
•ĮSC1$ ’BtųSJpClS ‘fejOJ^SnS ĮSĮA JĮ ‘9qX3nBp 
oAnq Idįįbą eot feSuiĮ;iBj[e iBf
ouiraud sBiusqu hqiBA efeĮupid b3įb;s ;oq 
‘B;X>ĮjBA;n6 oAnq sbjį bsįa uhujuj,

•8įbįuoįpb;uoas diBq ‘m
• BpdB fadtq hizpora pXsi^isdB odaqud fera 
*opv i3 ‘feuofis feienBuoS oSoeiedB ‘bhioub 
ruimu jį siraiųiras oabjuisiiu ‘o;SuBp;uB 
9ui;enB bjX; oSuopzn feAO[ ‘ofoijuuS ji 
ofoAn;jiA BipnijS oaoįcIissį ‘oabįsįbsį

‘fejBSnu sfequoIns oqjip sjnq ‘ojį

• ubį si feraopy i;qnBS 9ui9 if •BBraisouBjd 
sb;įs feAoif į oquoj; SBunqjod diBy

j
\ ‘svwizw m
j :&B§Bj;uy ’higsqiBSiuny >rĮ hįsijĮOABd jį h3 
j -XnsI hiqosiA iSBpuBj snra esd iŠdioj;
j nBSBjzn iSdiojj -sibiioizXj^ ne 89jB5f soisiBq hiA 
J -n^Bqns-ra 009 ’A^d uuįjį3įb^ boi; soAoy,, i;oju; 
j nqjBAB jį ‘h;85IiOABd ranyq-Q ji hraX;iBqs hiqind 
j ‘hSuĮUiĮ huiBAt nun; iSdioj, ’I'KiSid piqu; snpuBi[ 
} ’Bi BniuiuiBu npoupjBj ‘osopiA obouįbaĮ h;o; fe;o[ 

•oii nponpjBj ’ijou bbii fr(oq fe;nig uiBAniBBd sfepj[ 

fepAz sud BMiddu jEHOjg

BiqioA fey,, :98nBIqBd jį npSuBqjB n[oq 
Xjfl ns ofcjqjBq į)5[BU fe;i9J0j ‘souioz ;ub 

i0[9puB[BA 8i9Ii8na 8Bfo;j9A;ng ib; ‘nZBjS 
snq uoipuBis idf jBAOif ‘jjXsnBIy —

*fe;nq 
8OA9Įf SĮBSOĮjd b5Įo;SĮ8;B JĮ 6&PĮ9ĮĮSUU 
sXupunisBd snB§aBp fe;Xj feuoiA pg

•BpBq e&Įojnpu įbsįa Į9po; ‘sibibsi 
•Į9J hiApjo hiqi.ioq oabs s&raoiszn ‘i;X;bui 
‘s&Anq fopojisgu 6Bto;j9A;iig nBipj,

*6B;XqB8 
-Bd sfe^nq fe;jB5[ feuoiA ;uoq iujqp sbuiia 
•BpĮBUi 6OA9if ‘otoqB oq ‘[9po; ‘iBqOUZBp 
5ABpo;jBqis;B iBuiXquBIisdB oiqojL

•osXsaqop e&ABpypCuei snu 
•JBds 8?>[9[9;60I5[8 ‘ji SBIO^UB S&ABpXqB8;B 
— oaiiABpĮBtu h;suiB; nisjiuiBdo^ —

•' -BpqXdou htoiApnui ;ub 8ip pB5( ‘puiq 
•pisi jį pX;BaiBd Į9A Įf bab;65įoj; jį BABq 
•Jip bio npniu §o[ ‘uiBf jfXqBSBj jiSupjn; 
9iqo; BAOAnq npnui otnfoy • • ’įsnĮopisnu 
įsouįįįbS sb. pB5Į ‘uiBf qXqBSBd ‘nfoniI) 
-UĮĮbSbSĮĄ ns S9Į69qĮB5[ JĮ OUIBU ĮStl^Bd 
diBy •ĮBpSnBsi hshui oud iBi5[9py — qe 
•OUIBpOsdXs ĮBĮOUĮABZ ‘bA9I£ UIbC ISUABp^ 
-Be — • •-eisnSuBjg • • jei8BuiIp£j\[ —

‘ 'ount
•opienu hfoiAponf od socuoz ;ub is9JBp sbji 
‘info;j0A;ng in^sBd &ABps9UBjd jį ‘tuBq 
•Į9J 89UI9Z ipjniZBd &ABpi9;B 9Un5[ ‘iBU 
■ĮJBJ98 SBpq-SBUOIA &ABpXqUB(dB BpB5[-9U 
■BpBy •s5[OĮ9Į8Į6nS S&Anq IBqBI ‘pupOBjd. 

hsiA 8BIUBpSu9;S9U ‘SBUIOpy SI8BUip9g 
•tlAĮld hUBqjB nBI^UBp SĮA 8Į8&5Įn8 8UA9; 
5ĮUĮ[dB 8B;JB5I8B5[ JI UBI^UBp JĮ UBlSttBp 
ĮBOJBp 8ĮA SBptUSBq tlĮJUJĮ ‘SUJĮĮBA ĮSOA 
•BpoqBp atOĮOUĮjS BA9lf !hlĮ98Bd OABS Į9p 
SBUiBpoqojpoq jį fetuoz sBiuBpsBqoq s&ABp 
•8J9ABjd 8BU9ĮP SBJUBĮ5Į SBCŪOpy ’feuOUp 
sopXuĮ9d ‘fe;iBqBjd so;qBq onu ;uBiqnBjq 
lB;XqBsijd feAnq BA9if ns inuiopy pcuonq 
‘subĮoj si eojod soiusnĮ^Bdou ooiXjba 
•si od enpai 8n;uiĮ95[ t &qi;i8;B įbj,

•ĮBĮUOip&IBA JĮ SbSjBA Sfep 
•bjįs;b 89UI9Z ;ub feiOĮBjį 8OA9if so;niooui 
-ojd hshui jgd diBq ‘poqBSBd 9ui9 ubĮou; 
9pop hĮOĮOOJOy Į9(9po; ffeUJĮUpĮSĮBSĮ S9q 
-X;ĮB5Į SOAOĮf pSJlSsi ĮJOU 9lf SoĮ ‘įSOJBp 
uibĮ ffeAOif 9idB enuiaiiszn iubĮ oenpĮiiS 
iBqpjiq įsįa ;b; ‘opojĮSBd inqnuag

jsjo;oui 8O;ĮB5[ SOĮOUBSO IUB8ĮA JĮ ;91U 
•OnSĮA ’ ’ ’ BĮ9ĮBq SOA9Įf ;UBS9 sįa įb; :įs 
-nĮo^BSBd ;ub89 1:ąXs9u iubĮ o;niooj^ -fem 
PĮĮĮ OABS S9ĮJd fepUBjds BĮ5ĮU9Į JĮ UbĮ nS 

-9; 8b; ‘enŽJBA ps&q B;qp feso nsĮ uiBq jį 
fhSupjn; jį hnpoiq jį feisnq praonsiA ‘feis 
•nq jį diB; sopBSiA ‘&Anq diB; feso sopBsiA 
:o§jba si psBjĮisei bujįįbS fesou diBqoiu jį 
"•|iusfeq souonp įsouįod sįįoSouiz iBiqung 
‘BUIUBq feiĮoS uibĮ ‘įsoponS SBqnuog

• • ’oĮop 
•zqBŲ8 jį oĮopnt įbabĮ oįįbĮoa oaSuoį on^j 
•spsjBq souoip suposi oabjoz uin;jB; hu 
-nq si ‘įbjįubį psjiqou JBp ‘lAsqpd į;X;bui 
OAnq ofocuopĮjd JsoppzSiBAZ enBŽuBp 
0UĮĮ9UU ĮBĮ8UIB; ;UB oĮoŽJĮUI 8ĮJnp BBJBp 
•;b joj -&An;jiA fesu oppdud sjn>[ ‘fedBAq 
huBSĮSOU OpiOĮ SBUnq sbsįa jį so[o5[ ‘soq 
•ubj oqjBp snBquns onu ht soisnjmnng 
•feusdoiĮ SĮBSOĮjd OABUOpUBJ ĮBpiOA hyiĮJĮ^Į 
feSopnu opius ‘&AB;ĮB5ĮBjdsi ‘fe;iBqĮ *enq 
•nBįd o;iBqBjd onu snidBĮs ‘enpz isouXj; 
jį so;qB5[ onu fe;iBqBjd o;eon[s įbįbįouu oi 
•qjo;e hiuiqsjBui oabs hpiBpd sbcubpojįbb 
•Bd sjnjĮ ‘sBi|nu9s BBUsojq OAnq ibjq

•oraitoqBeBd 89p9p tųoppjoy os 
•nBIq &[opie;B iBjIpjiq‘sBdonjq opond sbįį) 
•uB[oni[nqun5Į Į sijįb sbubjįįb &3įouis}

‘sBfoniUB įou ‘įįį«P yuįoĮ feuoip soud bįo o ‘snijojq snie 
•nAnz zn &;bXpįbuia0įp pXqiBI jį p^iBppB fef odop subĮ 
•onjL •ouisSnBĮzp ei pqonfisnu sbįuįoa o — ‘sBuio;spung 
opusus — j8BĮi[nq0;8 įbj, -ouiopBj subįuįią onu ĮuiBp 
•Soq fef s&ai diBq ‘nuouiBj -oiuiĮ^Ans shui ;ub ofopuBĮBA 
o[ou9įa if ofo;g -feAn;oFĮ ubuįz sb jįuĮ ‘oAnqou soioXu 
■zBq eopBqiou uoj, ’sopĮuid hshui ;ub OAnq įb; sįą į 8Bq 
•JBp ib; ouoiq — siuos ojb; — BioXuzBq ifo; q —

•feioXuzBq opBj no; pBq ‘o;;9p oto;sns sd ;og —
•SCUOIqXA 

■o;s no; b;oia OAnqou ibj^ -CXj9ubj oIo;ens pBq ‘9JBp 
•Bd ibjoSou 8BUĮo;spung bįbubįuijij -uiijib oabs nBioBca 
felĮSĮA 5Įnf — SĮU08 OJĮBSĮB — BJĮBSBd IZBJX) —

•fejĮBBBd zn įb; ubį^įibį ;oq
— ‘sbuoįa 9qnB8is;B — įb; oidB sb jį nBfopjir) —

•oupĮiBuns fej[8ĮA subĮou; ounq ‘sn;jnq 9;oinzn ‘oiįubį 
;ub uibĮ sXqiBpBou pBi[ ‘sfyBjdns ‘sBuopuiy į sb^ ;oq 
‘feAUĮOig fesiA feuiodB ujouin;nq įbS ‘sbįuįoa s&punSBd K 
h;nqou puą JbSĮoao^ įbįjįjbuis h;nqou 5įXssį sBuio;spung 
pB5[ ‘pXqBS buiiįbSo^ -OABiJBiĮzn snru sjo;oui ‘snpį 
•BSBd ĮBJ0£) ‘nBlOBUIOU S9JB5Į S0ĮĮBA5Į dlBĮ JBp ;0q ‘fof 
•poĮ5[oA ‘f°fP[n8rI nBAnq f fououinjBq uĮubujb; 
h;oui ;rai8opsBĮjn;oq fsBqjBp snquns nuo;os ng ’ouioz 
-ĮiSns į^įoas pBq ‘inAOiq ‘iBpojq ‘ouiiqo5Į9q 'PĮ9zn sos 
•nd sounq si ‘ouizBd bįsubijoS SBUOĮiuiy įuįuįoa 8&ABpis 
•jBd ;oq ‘pOĮB^Jod įf įįbS diB5Į ‘oĮouizou sb; pBq — 8Bq 
-OIZXjJI 8BU0S (KSĮUBSĮSĮB — UBĮOJOA qXsIBSBJ —

jfeAOiq soud į;X5įbs;b 
spin; iBiquns sb; ‘5;sXaopba inuĮo;epung ponppB 9JBp?d 
sbj ’oionquoSiI si oaniuojisns o; od ubĮosįou h;oui Ssnd 
sou — ‘sB;iq ojb; — ubuįz bįsubįjoS įb; sy —

•IiaXS 05įįį 9snd 5įį;soa pB5[ ‘osĮOĮĮdns snui diB; ;oq ‘oiq 
•ojS i;opBZĮs;B ouiofojn; feq ‘iB;qpou IhiAiojBSĮ bĮubs ns 
95Į6ĮJO;OUI BUOĮA OĮĮB^Bdzn BĮ SUinUI ofozn ĮBIJ;iUI dlB5Į 
‘pX^IBSBd BpoS ;qj\j -snBiuĮiĄ oijd oujofoijd įbįįX; fe;jB>[ 
sfera BpBq ‘ofo;oj o[oj;ub nBAnq ;oraon; sy •sbįsoį; un; 
diB5[ ‘įbįuįoa sonf InSo; ‘Įjįb jį SBiĮUBj ;oq ‘shSuBjBdou 
‘isopoj ‘oif ) į;uį3 hf bjįouiou siAn;oiĮ Bqjy j SB&ioqIBj^ 
JĮ dlB5Į ‘SUOUI5[B ;Bd o; SI OU stįld SOAUĮOig pBJĮ ‘įbu 
-Bra įSjb — sB;iq įoa ojb; — 9Įondzn jį įSįbj, —

•hi[id ;ub pĮndzn oĮ?įb2
— bbįooj; ojb; — ‘sniiĮBBBd feqXsio; ‘įb; nBf —

į snĮAn;oĮĮ snisnizpiBpĮ 
•įssį sbįjįS od spX^IiBA BqjB ‘08on;nq ofopos UBS IBIUI 
•bj ouniĮ ‘sįbįuos jį siuioqoq ns įpoAoq ofcun; iS-iraonq 
ng — -bbj;ub 9qnBsis;B — fe$ įou Įs įou iq{By —

•poAoq o Į 
•pjn; siBijnjĮ ns ‘sib; ns 9joS jį oSįba ‘snjBAp jod SBUiBp 
-9UĮZBA ‘SBUĮOĮSpung BpB5Į ‘[0Į5[Xa0;8 ĮSofopĮĮBA ĮBĮAĮOJ 
•■B5Į ĮUBJĮĮy į SB5ĮUBJ SBĮSĮJUS ĮIUBpOJn; ‘p^JBp 9raof9ĮB§ 
sfera iS-feq ;oq fdiB;iq feAnq h;nq sb^sįa ‘poAoq b;sįoį 
feAnq h;nq srauni pB5[ fin^iBĮ od nBf OAnqud įbsįĮ — 
hl[OĮzXjq 8BU0ĮA 9JB; — —

’inqUIQ pSĮOĮĮB otoj
‘hu[o; jį OAnq ‘ferad?isdB sibiauioii ns oabį 

-so;oAg hrazonu pi5Į fnj;sira ns pSunfisne feraiABĮOAisBd 
of zn t;iB;n;8ioy hfoupuy oupIBq įuoįa fhiOĮBzą SnBp o[ 
-ouporazn inraisĮOsieBdo^ -hiAn;8iĮ ;ub feraiĮondzn feSuira 
-lĮOSBdou oidB BqĮBq ofosi h;9id od feuoip feUOĮĄ

•psfeq ofojn; ;oq ‘s&abs djB; isoqonf ‘iraBpoioqjira 
įbĮ ‘iBqoizXjq pBq ‘įbuįSjoui OAnq n^Braso^ -suiSįba 
sruBqoizXjq ouiĮBp ju^į ‘eoraon^s oud pq-np louoiqoq 
■njIpopBd į;įosį sįb;jb5[ OABpojn; fnqjBp B;raizn CĄoJBq 
•UIB5Į OABS ofopos ĮBĮOUU BĮUbĮbJ ’OqjBp UBlSuBp OpBJĮS 
•;b iSdiB; sn^oquIj sbj -sououiz ponpĮUiS opįidud bįoa 
Įfid o ‘iBqoizXjq so^uiĮOidB oSjoqIBj^ į pzhS ofopBjd 
‘fe§joqĮBj^[ Į p^ubĮbj snAnqud hioiBABS hpoq oj

•UĮUZBĮUJI
•sįuiojįjbs jį sitaazndnj ‘sinning

&qXjn3 ht J9d sauouiz nąipBj^ 

fsaunnąsi ht soisinq dĮB}{
‘otoAnSoĮSijd snmuSiid suoįa o^į

•3MNINIJLHHS VNflVf

*B5[B8Bd tlUBd8Į

•ĮBĮU8ip§JBA 
soma? ;ub §pbiįs;b jusi §į

•p9UipĮ9ĮSdl? BfBf 
ns ubiuoibui t;ndnj; ofopBjd $feizpi;B souos ;ou odiojq;B 
soC SBqjyp pBq ‘oqjqp įbjo§ diB; jį oqorasi diB; soįįb§ 
•bj *oqjBp oabs 9ijd psvjdsd BurepoIBS diBq įsoSuoįs 
ji B;nBfBj ofo;uoiĮ i-BIjqu'B^I ’'BfuBiuiSui; if 5[nq ‘sofoq 
•oį2 oabs onu i;iBq OABpnBS įbi^ub; ji ibuiSjoui įbįbu; 
•BjdoU ;JBIĮ8Į 95Į08Į80U hlUiqĮB5Į8 SBUlXdoI ^OUOĮĄ

•&qUĮUĮUIĮ9S pup 
■snjzn BtuBpofiq ‘iraof ofopnBuisou ‘feraoiq i į;įosį s?qnj 
•np OAnq jį sjou o ‘bujbabou OAnq sXjBquiBy '^nBfBj 
feqjBp fe; oraoiid ibįjoj^ -inraXdoI hiuiqp^s hisnsĄdne 
jį fe;BpB iBf OABpBd ‘oqjBp oq h;op9sou pBq JnraiuoA^S 
sof snq įb; pBi[ ‘į;ouįz BuiBponp ‘fejBUiBq t fe;nBfBj op 
-9Anu 9U9i5Į9qnjq ‘uiBf snfosĮ ’feUIldoiIBd OqiJ[Q p^ppd 
ofojn; ;oq ‘bbjoį^įįj^ fef o;Bidng į oubui įoabpį;b iBqoįS 
s95įsįj0;oui hojoS Boiqq; p?; :oC9qĮB5[ ‘sopoj ‘sKqu soC 
fej9iqiĮfl[ | so;di9jq;B fsouiisq si ofoqojp 'B;n,BpB(j

■9i^oq9p 
-■ed inj;8Įui ;oq ‘imu 9U rs; lfe;s5[n^s soqnijs jį ipduiuq 
tunui i89jn; P'bsį o !enq nizppinqips sįa ‘sippcaqips 
5Įp įoĮ ‘siĮon&m. jrc ‘e^uod jb ‘qopsia oubui svj j nsj^p 
dpp s&ab; Į9p pq pvq ‘5[Xui?ui9U ‘oioSjoui ‘n; o 'sbj^sįui 
sijSns įozsį įb;5[į; ;oq ‘snui s«d -Bunq |n§9; ‘įb^bs;^ 
feĮ zn tpsunp jį S9uųp[ soąssĮnB ujX įb; I9f ‘hiuomz ;ub 
pyndzn dis; ou f B^iJĮn 8uio;un5[ ipiq s«q o ‘sbjįsįui 
u;p[ 8B5[ f i;X:ą«SBd diu; ofoqioj iiXssi įb; ‘bj£ —

•fejĮSĮUI BUIodB ĮBqBĮ 8BUIĮ5[ĮĮ SoĮ pi?5[ ‘JĮ 0ĮAn;9ĮĮ 
o;fp[nB 9p[np bjX įb; pB5[ ‘ni^sSjosjod ;9q ‘p9qĮB5[ ubiS 
•įį oqiBĮ nijn;9u sb ,‘9;įjou sht fe^Į ‘oii^Xjbq —

•jBqBp diB5[ ‘diB; 9U ;9q ‘hq 
•JBp h.Į5[O5Į JB BOqXqp nBĮĮ)£ąOUI pBI[ ‘įjou JB fBĮOUniS feĮ 
BĮ9 O5ĮĮ9p JĮ OpOJSĮ dlB3[ ‘BU9ĮA J9d lt 8B5[ ‘sŽSBJBd h)nq 
in^ĮSBj •uojnizoijd oabb umąuiĮBd feuiSjsin fe;is pB5[ ‘nBs

•Bid ‘feran;oAoip ji feranSuisio; hehC sBuiBpouiz o sirani 
nupĮĮOAs jOuoĮ3[oqnĮ{ inod BSuiqjBS jį ižuBjg :sfesBJBd 
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VIETINES ŽINIOS.
KoboloSeveros Gyduoles

Darbininku Nelaimes

************************************************************************

SEVEROS
NERVOTON

************************************************************************

tai tik

ASHLAND A^i

Uždėta 1886 m.Phone Canal 1198

White
Siutus siuvau)

Vienatinis Lenkiškas Bravoras

Telephone Yards 3547

DIVISION IRON WORKS
AND MACHINE SHOPW. GRACZIK0WSK1

SAVININKAS

tu prie budavojlmo visokiu namu

DIRBTUVE

Jalgu norit daugiau ką dažinot apie tą vaidą 
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui.

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

South Chicagos ligonbutin 
andai atgabent

P. NIEDZWIECKI
J. KOLBUSZ.

J. F. BALCER, 
H. NOWAK.

Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo

asaulyj. Kiekvienas lenkas 
rayoro, o persitikr|s, kad

Tai yra geriausia gyduolė, kuri pergales nervų silpnybę, 
pametimą ambicijos, nuo melancholijos, galvos skausmo, 
nusilpimą ir abelną nuilsimą.

Kobolo Bitters KLAUSKITE JO.

Visokius geležinius įrankius budavoto- 
jams padirbam isz pliano. Specialiszkos 
kainos kontraktieriams. Atliekame viso
kius mecbaniszkus darbus ir taisome.

Apkurtinantis mašinų balsas, kuris gręsia pavojum vy 
vienodumas ir visokios rupestįs, su 

Vienatiniu ge

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

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

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

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

3149 So. Morgan Street

rams ir moterims
ardo nervus ir sugadina visą organizmą, 
riausiu ir pasekmingu vaistu nuo nervų yra

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

THE GREAT T

/REMEDY 
faMutaa N

IMOBOIOIONIG 
MEDICINE GOAk 

. CHICAGO, ILLS.^Zf

Nervoton i r kitos Severos Gyduoles yrac gaunamos ap 
tiekose. Visada reikalauk teisingu Severos Gyduolių.

Nepriimk kitokiu.

kią bolę, bet jis savo darbą 
dirbo, nežiūrint į tūkstančius 
žiopsotojų nuo žemės.

Atlikęs dalį darbo, nusilei
do sau ramiai.

Toksai žmogus kibą mirties

Atsakančiausias 
Lietinis

Pirma “Aušros” dr-jos pre 
lekcija atsibus rugsėjo 18 d. 
3 vai. po pietų, Lietuvių Kliu 
be, 3149 So. Halsted st., te 
moję Scenos menas: deklema 
ei ja, mimika, žaidimas; akai 
tys Kl. Jurgelionis. Inžangi 
10 centų.

kaip pra
neša angliški dienraščiai — 
nekokia Margarieta Makovčis, 
regis lietuvė, gyvenusi po 
num. 13742 Houston avė., su 
žaizda pilve, kurią jai pada-

Prisaikintojų te.sėjų nu
sprendimu pereito] pėtnyčioj 
paliuosuota nuo visokios atsa
komybės legislatures atstovas, 
demokratas, Lee O’Neil Bro
wne, kuris jau antru sykiu 
buvo teisiamas už įvairias ma
chinacijas ir suktybes, renkant 
W. Lorimerį į senatorius. Pa
sirodo, kad Illinois valstybėje 
viskas tegalima veikti, jei esi 
žmogus šiek-tiek populeriškes- 
nis ir politikierius.

Vakovčis, policija sako, su
grįžęs namo girtas ir pas ją 
reikalavęs daugiau pinigų gir 
tavimui. Kuomet pastaroji at
sisakius duoti, vyras ją vėlęs 
peiliu, regis, norėdamas ant 
vietos nužudyti. Žaizda esanti 
pavojinga ir vargiai ji pa
sveiksianti.

Pereitoj savaitėj visuomenės 
atidžią atkreipė vienas teplio
rius drąsuolis, kuris tepliojo 
veluvai stiebą ant federališko 
busto, 300 pėdų aukščio nuo 
paviršaus žemės. Jis tenai dvi 
dieni dirbo ir praeinantieji su 
nuosteba žiūrėjosi į tą drąsuo-

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas 

visokiu mineraliszku 
gOrymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

Iš Ludington, Mich, parė
jus žinia, kad tenai Michigan 
ežere nugrimzdęs garlaivis 
“Pere Marquette”, kuris ve
žiojęs prekinius vagonus iš 
Ludington į Milwaukee. Su 
juomi nugrimzdo ir 29 žmo
nės ingulos, o tiek pat išgel
bėta. Sis laivas nešiojo No. 
18 ir vasaros metu juo žmonės 
pasivažiuėdavo iš Chicago į 
Waukegan. Nugrimzdimo 
priežastis nežinoma. Apart 
žmonių gyvasčių nuostolių pa
daryta ant pusės milijono do-

Dirbtuve
Geležiniu Inrankiu ir invairiu daik

Šiame ketverge Cook pa
viete, taigi ir m Chicago, bus 
pirminis (primary) piliečių 
balsavimas ant kandidatų, ko 
kie norima pastatyti rudens 
rinkimuose kandidatais. Kiek
vienas pilietis turi atiduoti sa
vo balsą už bile vieną kandi
datą, žinoma, lietuviai priva
lo remti lietuvius, jei tokie 
kur užsirašę pirminiais kandi
datais.

1317-19 W. Division St, 
Tel. Haymarket 255 Chicago

Priimame užsisakymus nuo $12.oo. 
AptvOrlmai sztaukietomis duo$25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nuo $5. Specijaliszkos kopCcz os 
apsisaujrojimul, geležines nuo $12. 
Grotos ant langų, kryžiai ir tt.

PIRMIAUSIAS RŪPESTIS.
Gydant tuberkulozį ar saus- 

ligę pirmiausias gydytojo rū
pestis yra sužadinti ligonyje 
norą valgyti ir galėjimą per- 
virinti. Kaip tik ligonis įsten
gia sočiai privalgyt ir gerai 
suvirini, kova laimėta. Mes 
norime atkreipti jųsų akis į 
Trinerio American Elisir’ą iš 
kartaus vyno, kuris yra žino
mas kaipo vaistas pasekmin
gai išgydąs stoką apetito ir 
spėkų. Džiovininkai, kurie lei
do ligai išsiplėtoti, nebegalima 
išgydyt, o tai turi būti pamo
kinimu kiekvienam, kad gy
dytų mažiausią nesveikumą ir 
apetito stoką. Tokiuo budu 
bus išvengta sunkių ligų. Tri
nerio American Elixir iš kar
taus vyno yra užsitikėtinu 
vaistu pilvo ir žarnų nesveika
tai gydyti. Vaistų sankrovose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Daktaro patarimai per pačtą

KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS
1703-1715 SO. ASHLAND AVĖ., Netoli 18tosgat.

White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras 
arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White E-tgle 
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

WHITE EAGLE SPECIAL BREW 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

Su pagarba
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PILKA, Sekr.
S. WLEKLINSKI, Vice-prez. S. BELIASKI, Kuslerlus.

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICHOCKI, FR. GORZYNSK1

Tuo drąsuoliu yra teplio
rius Juhu Evans, stiębų te- 
pliojimo specijalistas. Kuo
met jis užsilipo ant pat vir 
saus stiebo, vėjas jį su stiebu 
trankė į visas puses, kaipo ko-

»OM WTW0JT

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

KO TONIC a co.
2030 So. Saistei St,, Chiciw, II

Kun. Juoz. Karpinskas 
paraHjos szv. Stanislovo iszqydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namą.
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Pereitoj savaitėj per mųsų 
miestą pravažiuodamas susto
jo ant kelių valandų ex prezi
dentas Theodore Roosevelt, 
kuris važinėdamas per miestus 
prakalbomis pliekė visus po- 
litikierius-grafterius. Vietinis 
Hamiltono Kliubas jį iškil
mingai priėmė ir parengė va
karienę, kurioje dalyvavo ke
li šimtai žymesnių krašto vei
kėjų ir pats Illinois valstybės 
gubernatorius Deneen. Kliu
bas ton puoton pakvietęs ii 
senatorių Lorimer, bet pulki
ninkas Roosevelt pasiprieši
nęs, taigi senatoriui užprašy- 
mas atsakyta. Toksai neat
mainomas ir drąsus p. Roose- 
velto pasielgimas visais pagi
riama, bet senatoriui Lorimer 
ir jo šalininkams tas labai ne
patiko.

Nekokiam S. A. Kelly pra
ilgo gyventi šitame ašarų klo
nyj ir jis nusprendė nusižudy
ti. Tatai nusipirko kareivišką 
38 kalibro revolverį, tečiau 
vargšas nežinojo, kad jo gal
va labai stipri, jos negali pra
mušti nei kelios revolverio 
kulipkos. Atsisveikinęs su 
šiuo pasauliu, atkišo rezolveiį 
į smilkinį ir paleido. Kulipka 
jį parmušė ant grindų ir gulė
damas laukė dusios su kunu 
persiskyrimo. Kadangi tas 
greitai neinvyko, tatai jis pa
sikėlė ir ėmė krapštyti kaktą. 
Tuo tarpu kaimynai pranešė 
policijai, pastaroji atpyškėjo 
ir jį atrado ramiai sėdintį.

— Ką jus manote apie to
kią galvą, kaip mano? — at
siliepė Kelly, pamatęs polici 
jautus. — Negali žmogus net 
ramiai nusišauti. Matote, ne
gana, kad nenusišoviau, bet ir 
nesusižeidžiau!

Su prievarta nugabentas Ii 
gonbutin, kur daktarai jam iš 
odos išėmė kulipką ir nei vie
nas negali išaiškinti tokio kei 
sto apsireiškimo, kad tasai 
žmogus turėtų plieno galvą.

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir Isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
olsterių. Pakelevlngi gali gauti nakvynę ir 
prieteliazką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortes ant visų linijų ir siuneziu pinigus 
| visas dahfl svieto pigiausiai Ir sauglaL

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

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.

Dvi moterįs ir vienas vyriš
kis ant vietos sudeginta, susi- 
daužus automobiliui su trau
kiniu gelžkelio Rock Island 
ant kryžkelio 104 gatvės; be 
to viera mergina skaudžiai 
sužeista.

Ant kryžkelio nebuvo sar
go, kuomet atvažiavo automo
bilius, kuriame sėdėjo P. C. 
Lesterhouse, jo žmona, ponia 
Fred Kent ir mergina A. Ba
ker, ir tuojaus užbėgo ant ei
nančio traukinio. Ant vago
no, į kurį automobilius atsi
mušė, buvo katilas su išleista 
geležim, taigi katilas parvirto 
ir geležis išsiliejus ant auto- 
mobiliaus tris važiuojančius 
ant vietos sudegino. Tik mer
gina A. Baker išėjo iš to gy
va su apdeginta viena koja, 
kadangi suspėjo iš automobi- 
liaus išpulti.

Tie automobiliai 
ra rykštė žmonėms.

ITONICI
Geriausias vaistąs

NUO SKILVIO.

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.

CEDAR RAPIDS 
IOWA <

Rodą per laiškus visiems veltui

Daug Pinigų Tūkstančiai Laiškų
noriai užmokėtų daugelis žmonių kad ži
notų, kaip atsiliuosuot nuo skausmo 
žarnų. Tūkstančiai pasigydė nuo «

Paliudija iš visų kraštų, kad silpnas ir 
nedateklingas kraujas gali būti page
rintas vartojant

Severos Viduriu Vaistu Severos Kraujo Valytoją
Geriausia gyduolė nuo visokių vidurinių 
ligų-

Kaina 50c i $1.00

Naudoti jj gali kiekviens—vyras, mote
ris, ir vaikas, su geriausia pasekme, nes 
jis atnaujina ir sudrutina kraują ir sudru
tina visą organimą. Kaina Si.00
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