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Rusija.
Suomijos reikalai.

Caro įsakymu vėl sušauktas 
Suomijos seimas ir pereitoj 
savaitėj pradėjo savo posė
džius. Seimo pirmininku ap
rinkta išnaujo atstovas Sven- 
hufsvit. Šis žmogelis caro rū
muose laikomas už “persona 
non grata”, ty. už neištikimą 
ir nemylimą.

Prieš paleisiant paskutinį 
seimą, šis pasiuntė caro pro
jektą atgal carui. Tame pro 
jekte buvo pasakyta, kad ca
ro viešpatystės autoritetas tu
rįs apimti ir Suomijos seimą, 
be to seimui nieko negalima 
busią veikti be Rusijos Du
rnos žinios. Kuomet Suomijos 
seimas su tuo projektu nesuti
ko ir jį pasiuntė atgal, Durna 
tą projektą mielai priėmė ir 
caras tai patvirtino.

Taigi dabar tarp Suomijos 
seimo ir biurokratų santikiai 
labai intempti ir tikima, sis 
seimas bus trumpas ir ar ne 
paskutinis, kadangi caras ne
myli, jei kas jam ima priesin- 
ties.

Naujai išrinktas seimo pir
mininkas savo kalba apreiškė, 
jog Suomiją laukią sunkus 
laikai, bet ji iškentėsianti ir 
tą krizį ir neleisianti savo lai
svę parduoti šiaurės barba
rams.

Šis seimas sušaukta sekan
tiems reikalams: 1) išdirbti 
smulkias taisykles apie Suo
mijos atstovų rinkimą Dūmon 
ir V. Tarybon, 2) pasakyti 
savo žodį apie įstatymų suma
nymą apie Rusijos piliečių su
lyginimą teisėse su suomiais 
ir 3) pasakyti savo žodį apie 
mokestį Rusijai už paliuosa- 
vimą suomių nuo kareiviavi
mo.

Ką pasakys Suomijos sei
mas, tuo tarpu sunku spręsti, 
tečiau galima viena tik paste
bėti, kad jau ne sykį suomių 
laikraščiai rašė, jcg jie jokiuo 
-budu nei Dūmon, nei V. Ta
rybon savo atstovų nesiųsią. 
Suomiai laikosi tos nuomonės, 
kad pagal pamatinius įstaty
mus Suomijos seimas yra įšta- 
tymdavystės, o ne patariamoji 
įstaiga. Seimas, jų nuomone, 
ne tam yra, kad išreikšti savo 
nuomonę, bet kad daryti savo 
nutarimus, kurių patvirtini
mas ar atmetimas pridera nuo 
caro. Iš to tat galima spręsti, 
kad seimas jokiuo budu nesu
tiks siųsti savo atstovus Dū
mon ir V. Tarybon.

Rusijos piliečių teisėse su 
suomiais sulyginimo klausime 
suomiai laikosi tos nuomonės, 
kad reikia duoti lygias teises 
visiems, tik bijosi, kad po tos 
lygybės Vėluva neinsiskverbtų 
Suomijon rusų valdininkai ir 
neužimtų ten šiltųjų vietelių, 
išstumdami iš ten pačius suo
mius. Suomiams, mat, gerai 

, žinoma, kad kai kurie rusų 
veikėjai, dengdamiesi taja 
“lygybe”, tik ir tyko, kad 
kaip nors Suomijon insiskver-

bus ir administracijos vietas 
rusams valdininkams užgrie
bus. Suomiai mato tai ir bijo
si tosios “lygybės”. Prieš tik
rąją lygybę suomiai nieko ne
turi.

Klausimas apie suomių ka
reiviavimą — gana painus. 
Suomiai iš savo pusės tikrina, 
kad jie neikiek nesibijo ka
reiviavimo, tik nori, kad ka
reiviautų savo tėvynėje, Suo
mijoje, o ne kur nors gilioje 
Rusijoje. Jie mato juk, kaip 
kiti Rusijos gyventojai, pa- 
vyzdin kad ir lietuviai, neski
riami kareiviauti savo krašte, 
bet grūdami į giliąją Rusiją, 
į Kaukazą ar Sibirą, o jų tė
vynėn atsiunčiama kareiviauti 
iš Kazaniaus, Permės, Ufos ir 
kitų gubernijų rusai ir toto
riai. Tat ir bijo suomiai, kad 
nereikėtų jiems eiti karei
viauti kažkur į Rusiją, o jų 
tėvynėn kad nebūtų atsiųsta 
iš Rusijos kareiviai. Jei suo
miams butų užtikrinta, kad 
jie tik savo tėvynėje karei
viam?, jie -miepi noru, nutiktų 
kareiviauti, nes daug geriau 
butų jiems kareiviauti, negu 
kasmet mokėti Rusijos išdui 
didelę pinigų sumą už karei
viavimą.

Tokia tai yra suomių nuo
monė šiuose klausimuose. Si 
nuomonė išreiškiama jų laik
raščiuose. Bet ką pasakys sei
mas, koks bus jo nutarimas, 
netolimoje ateityje pamatysi
me.

Dar reikia pastebė i, kad, 
kaip matyti, paskutiniu du 
klausimu bus rudenį induota 
ir Rusijos įstatymdavystės 
įstaigoms apsvarstyti. Ir vėl 
tat kils Durnoje ginčai delei 
Suomijos, kurie taip trukšmin- 
gai buvo 'vedami pavasarį. 
Puriškevičiui, užbaigusiam 
pavasario posėdžius šauksmu 
“Finis Finlandiae” (Galas 
Suomijai!), vėl bus duota pro
ga drabstyti purvais Suomiją. 
Ir vėl mųsų įstatymdavystės 
įstaigos sugaiš begales laiko 
tuščiuose ginčuose apie Suo
miją, o neatidedamieji reika
lai, kuriais turėtų kuogrei- 
čiausiai pasirūpinti, vėl bus 
atidėti tolesniam laikui. O tų 
neatidedamųjų reikalų Rusi
joje begalės, tiktai reikia pa
sirūpinti jais.

Juk matome aiškiai, kiek 
Rusijoje neteisybių, kiek be
tvarkės, visa tat reikėtų įsta
tymų keliu sutvarkyti, kas 
bloga pašalinti, bet jei įsta
tymdavystės įstaigos užsiims 
rudenį Suomijos klausimais, 
tai visas šis darbas ilgam lai
kui bus nustumtas tolyn.

Vėl oralaivis plyšo.
Grafui Zeppelinui su jo orą- 

laiviais nekaip sekasi. Patai
so, išsilėšuoja, ima skrajoti, 
kad štai atsitinka nelaimė su 
oralaiviu ir visas darbas žų- 
va. Oralaiviams daugiausiai 
kenkia vėtros ir plyšimai.

Antai nuo plyšimo žuvo o-
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ralaivis Zeppelin VI. Iš Ba
den Baden apie tai pranešama 
sekančios smulkmenos:

Oralaivis leidosi savo pa- 
praston kelionėn iš Baden į 
Heilbron; bet apleidus miestą 
pasirodė, kad vienas motorų 
sugedęs, taigi oralaivis atgal 
sugrįžo į Baden. Kuomet jis 
pastatyta pastogėn ir darbi 
įlinkai ėmė valyti motorus, 
staiga iš nežinomos priežastięs 
užpakalinėj gondoloj plyšo 
benzinas. Nuo plyšimo užsi
degė gazas ir visas oralaivis 
atsirado liepsnose. Viskas su
degė: ir oralaivis .ir pastogė. 
3 darbininkai skaudžiai sužei
sta. Oralaivio likęs tik aliu- 
mino skieletas.

Zeppelin VI pasisekusiai 
atlikęs 34 keliones ir pergabe
nęs daugiau 300 keliauninkų, 
kurių tarpe butą ir ameriko
nų. Jis buvęs greičiausias už 
visus kitus Zeppelino oralai-- 
vius. Tai penktasis oralaivis 
taip žuvęs.

Nesiseka Zeppelinui.

Nicaragua prezidentas.
Dabartinis provizoriškas 

Nicaraguos prezidentas, gene
rolas Estrada, pranešęs savo 
krašto atstovui Washingtone, 
jog labai butų geru daiktu a- 
tidėti nors apskritiems metams 
Nicaraguos prezidento rinki
mai, kol partijų įsikarščiavi
mai neataušią ir kol neinvyk- 
sianti krašte ramybė.

Generolas Estrada lygia da
limi proponuoja užtraukti pa
skolą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kuri tai paskola 
butų apdrausta muitų paja

momis ir pataria iš Nicaragu- 
os prašalinti amerikonišką ko
misiją, užsiimančią tyrinėji
mais reikalo, kas link poros 
amerikonų sušaudymo, ku
riuodu dariusiu suokalbius 
prieš tenaitinę Valdžią.

Generolas Estrada sako, 
kad kaltybė ir atsakomybė už 
jų nužudymą bus lengva išai
škinti ir be tos amerikoniškos 
komisijos.

Tas mųsų diplomatams la
bai nepatinka.

Kova su Vatikanu.
Ispanijos parlamento žeme

sniojo buto pirmininkas, rgra- 
fas Romanones, nesenai laik- 
raštijos atstovui išsireiškęs, 
kad ministerių premiero Ca- 
nalejas politika kaskartas 
gaunanti vis didesnį skaitlių 
šalininkų ir tai iš eilių jo pa
ties priešininkų, kadangi per
sitikriną, kad premierui rupi 
ne kas kitas, tiktai krašto 
gerbūvis.

Grafas išreiškęs nuomonę, 
kad Ispanija atsiliuosuosianti 
iš “fanatiškojo klerikalizmo”, 
kuris per ilgus amžius spau- 
džiąs tautą. Kova, kurią val
džia vedanti, nėra nukreipta 
prieš katalikystę, bet prieš 
klerikalizmą, kuris neleidžiąs 
Ispanijai vystyties ir maišosi 
politikoje.

Atidarius parlamentą, pre- 
mieras įnešęs tolimesnį pro
gramą tikybinių instaigų re
formoms, o įstatymų projek
tas, kas link uždraudimo stei
gti krašte naujus, zokonus, 
prieš ką Vatikanas labiausiai 
protestuojąs, pereisiąs visoj 
savo čielybėje. 

rikuoja generolas Picųuart, 
buvęs karo ministeris, antrąją 
— generolas Mennier.

Teoretiškai, užpuolančioji 
armija jau ant kranto išlipus 
ir slenkanti į Rouen, išilgai 
upės Sekvana. Lakstytuvai 
abiejose armijose skaitlingai 
vartojama, bet tik depešų ve
žiojimui ir ištyrimui savo 
priešų padėjimo.

Žingeidus manebrai su lak- 
stytuvais.

I
; Kaizeris Viennoj.

Austrijos vokiečių diploma
tų rateliuose pradėta labai 

! karštai ruošties iškilmingai 
i priimti ir pavaišinti Vokieti- 
, jos kaizerį Vilių Austrijos eo- 
į stainėje. Pagal paskiausiųjų 
! žinių, kaizeris Viennon atkak- 
■ siąs 20 d. šio mėnesio. Abudu 
, valdovu su itiksią ant geležim 
Į kelio stoties Penzinge. Vokie- 
Itijos kaizeris paviešėsiąs Scho- 

erburno pilyj dvi dieni.
Tasai apsilankymas yra as

meniškas velijimų sudėjimas 
j senyvam Austrijos valdovui, 
I kuris rugsėjo 18 dieną pradė

jo 81 metus amžiaus.
Kol kaizeris Vilius pribu

siąs į Vienną, pakeliuj dvi 
dieni užtruksiąs _ Vengrijoj, 
pilyj Bellye, kur dabar buna 
kunig. Friderikas, iškakęs 
medžiotų.

Byla už valstybes 
išdavimą.

Iš politiškųjų atžvilgių Au
strijos teisdarystės ministerija 
prisakė perkratyti bylą Grace, 
Stirijoje, prieš 13 Austrijos 
italų iš Triesto, kaltinamų 
valstybės išdavime.

Apskųsti už valstybės išda
vimą ir turėsią but teisiami, 
buvę sąjungoje su garsiuoju 
reikalu bankieriaus Colpi iš 
Triesto, kuris išleidęs daug 
žmonių pinigų ir sėjęs tarp 
gyventojų neapykantą prieš 
Austriją.

Kad užbėgus judėjimams ir 
riaušėms, kaip tai butą tei
siant bankierių Colpi, dabar
tinė byla perkelta į Gracą, 
Stirijoje.

Cholera Rusijoj.
Pagal valdiškųjų statistikos 

žinių ligi rugpiučio 27 dienai 
š. m. buvę visoj Rusijoj cho
lera apsirgusių 15.659 žmo
nių, numirta 7.890 asmenų.

Nuo birželio 30 dienos Pe 
terburgo ligonbučiuose gydy
ta 3.188 asmenų, kurių 1.107 
numirę, o pasveikta 1.502.

Cholera labiausiai siaučia 
tolimesnėse nuo Peterburgo 
provincijose. Tambovo gu
bernijoj 200 sodžių ištikta tuo 
maru. Skaitlingas mirtingu
mas priskaitoma valstiečių 
tamsumui, kurie prie savęs ne
prisileidžia daktarų ir dažnai 
anuos net skaudžiai apmuša, 
kuomet tie nori sergančius gy
dyti. Ekaterinoslavo guberni
joj mužikai (chochly) vieną 
daktarą net užmušę. Jų nuo
mone daktarai cholerą plati
na.

Tai ko Rusija susilaukus. 
Jei tamsuolių gyventojų neuž- 
beldžia kazoko nagaika, tatai 
juos baigia smaugti cholera, 
kuri galingesnė ir žvėriškesnė 
už pačius juodašimčius su ca
ru priešakyj.

Frau ei jos kariuomenės 
manebrai.

Pereitoj savaitėj šiauriniuo
se Francijos pakraščiuose pra
sidėję armijos manebrai. Tai 
sykliška manebrų idea yra: 
atremti priešo užpuolimą, ku
ris pereina per Anglijos per 
kasą ir rengiasi išlipti ant 
Francijos kranto.

Manebruose imą dalyvumą 
80.000 kariuomenės, padalin
tos į dvi pusi: užpuolančiųjų 
ir apsiginančiųjų. Pirmutinę

Iš Viso Pasaulio.
Ispanijoje šiemet atidarius 

Kortežų posėdžius, teisdarys' 
tės ministeris įnešiąs projektą 
panaikinti mirties bausmę vi
same krašte.

*
Ant salų Philipinų poruč- 

ninkas Whitmore su septy
niais tenaitiniais kareiviais 
nuskendo, persikeldamas per 
upę Agno Grande.

*
Pietinėj Italijoj cholera, ga

lima sakyt, jau užgniaužta, 
nes labai jau retai kur vienas, 
kur kitas asmuo suserga. Ki
tose krašto dalyse cholera vi
sai neapsireiškus.

*
Ispanijos valdžia leidžius 

savo krašto katalikams pa
rengti demonstracijas spalių 
2 d. š. m. Tos demonstracijos 
busią atkreiptos prieš besipla
tinantį ten bedieviškumą.

Graikijos sostainėj Atėnuo
se 14 dieną rugsėjo karalius 
atidaręs specijališko buto po
sėdį. To buto atstovai išrinkta 
peržiūrėti Graikijos konstitu
ciją, kuriai ko tai trūksta.

*
Cholera iš Rusijos jau ir į 

Prusus persikėlus. Andai Mal- 
borge numiręs vienas plytų 
darbininkas. Paskui apsirgta 
daugiau. Rusija savo neran
gumu ir apsileidimu užkrės 
visą Europą.

*

Portugalijos mieste Aldeia 
da Ponte valdžia uždarius Je- 
zuitų vienuolyną ir pačius Jė
zuitus ištrėmus iš Portugali
jos. Be to jie persergėta, kad 
jei bandysią atgal grįsti, bu
sią areštuoti.

Iš miesto Kijevo žydai vis 
dar nuolatos ištremiama. Dau
gumas jų mieste slapstosi ir 
tokiems nelaimė, jei policija 
nutveria. Taippat ir iš prie
miesčių varoma. Tas veikia
ma vis pagal naujos “konsti
tucijos”.

*
Brukselio visasvietinei pa

rodai nekaip sekasi. Nesenai 
parodos nekurie skyriai išde
gę, paskui kilęs antras gaisras, 
o dabar telegramais praneša
ma, jog vienas parodai stato
mas bustas sugriuvęs ir du 
darbininku užmušęs.

*
Jaunų egiptėnų partijos ko

mitetas andai Šveicarijos mies
te Geneva turėjęs savo metinį 
susirinkimą. Pasiųsta Londo
nan depeša, idant anglai tuo- 
jaus apleistų Egiptą. Daugu
mas kritikavo pulkininką 
Roose vėl tą už jo pasakytą 
kalbą Khartume.

*
Japonijos valdžia nuspren- 

džius tuojau pradėti dirbdinti 
du dideliu šarvuočiu, penkis 
skraiduolius ir du torpedų 
naikintoju. Tie laivai busią 
dirbami Anglijos laivų dirb
tuvėse. Turėsią but pabaigti 
1916 m. ir atsieisią $12.000.- 
000. Tuo tarpu dabar Japoni
joje keli laivaildirbama.

*
Sheffielde (Anglijoj) atsi

buvęs pramonės unijos darbi
ninkų atstovų kongresas. Dau
guma balsų priimta rezoliuci
ja sulieti vienon krūvon visas 
unijas visos Anglijosjsu viena 
centraline kontrole.’-1 Kiekvie
na unija turėtų bet savą auto
nomiją. Tas labai pageidauja
ma dėl straikų.

*
“Tribūna” tvirtina, kad 

“juodoji ranka” Italijoj įga- 
vus tokią intekmę, kad val
džia buvus priversta su tos or
ganizacijos vadovais daryti pe- 
retrakcijas, kad apsaugoti ne
kuriu valdininkų ir piliečių 
gyvastį ir lobį. Šis laikraštis 
pataria bet valdžiai kuoaš- 
triausiai nubausti policijanto 
Rovolin užmušėjus, nes kitaip 
liaudis pames visokį užsitikė- 
jimą valdžiai.
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butų apie tai žinoti žemai
čiams ir pasirodyti savo ar 
kliais; proga yra pasigirti ir

GIRKALNIS.
(Reseinių ap.).

Nuo liepos 30 d. ligi 
piučio 3 d. p. Tadas Daugir
das ir p. Krzyvickis kasinėjo 
pilekalnį Naukaimyje (Gabri-

| Žinios iš Lietuvos. |

TRAKAI.
(Viln. gub.).

Bielostoko policija sulaikė 
būrį išeivių, Vilniaus gub. 
valstiečių, kurie norėjo be pa- 
spartų paslapčiomis pereit 
Rusų sienų. Visus suimtuo
sius atvarė etapu iš Bielosto
ko Trakuosna.
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pasipelnyti. Už gerų, nors 
nedidelį arklelį, kunigaikštis 
Oginskis gaudavo po 200— 
300 rublių.

V. Vaitkevičių, pusė į Nau- 
kaimės kaimų. Kaimas neda
vė kasinėt, manė, kad ieško 
pinigų; taigi kasinėjo tik p. 
Vaitkevičiaus pusėje. Rado 
tame pilekal uyje 7 ragotines, 
kelius peilius, 7 pinigus, ku
rių vienas Rymėnų ciesoriaus 
Trojano laikų, 4 pinigus su
kabintus ant retežėlio, bet ne 
žinia, kurių metų; apie 10 gor
čių javų maišytų: rugių, kvie
čių ir avižų, 2 bronzinius 
bransolietus, akmeninę kulip- 
kų ir 7 grūdelius dirbtinių 
perlų. Pilekalnis bus augščio 
apie 8—10 sieksnių. Ištirta, 
jog viršus buvo akmeninis grį
stas; kasant, grindinio rasta 
gilumoje apie aršinų, o vieto
mis ir giliau. Pilekalnis piltas 
iš smėlio, o velėnų prakasus, 
žemė juoda, kaip juodytas; 
niekur nematyt tokios juodos 
žemės. Šiemet p. T. Daugir
das kasinėjo taippat prie Du
bysos pilekalnį Paturkšlyje 
arba taip vadinamo Belskio 
kalnų, nes ant to kalno palai
dotas masonas Belskis, apie 
kurį pas vietinius žmones yra 
daugel pasakų. Girdėjau, ra
dęs įvairių ginklų ir kaulų 
daugybę. Dabar p. Daugir
das žada kasinėti apie Ūgio- 
uis prie Dubysos dar vienų pi
lekalnį, o p. Krzyvickis, gir
dėjau, važiuojųs kasinėti į 
Bubius apie Šiaulius.

Barzdyla Lietuvis.

ROKIŠKIS.
(Ežerėnų ap.).

Šio mėn. 2 d. buvo čia gy
vulių, paukŠčiųir audimų pa 
rodą. Arklius ir galvijus su
vedė valstiečiai. Vistų ir kitų 
paukščių atgabeno iš Gaidės 
kun. Mykolauskas ir keli jo 
parapijonai, Gaidės ūkininkų 
būrelio nariai. Gražius audi
mus parodė grapienė Przez 
dzieckienė iš Rokiškio. Paro
da buvo naudinga ypač tuo, 
kad buvo aiškinama, kuo geri 
ar blogi parodytieji gyvuliai 
ar audimai. Parodos komite
tas daug dovanų išdalijo val
stiečiams, nors po nedaug, bet 
daugumui dalyvavusių. Do
vanos buvo įvairios: pinigais, 
mineralinėmis trąšomis, ūkio 
įrankiais, medaliais ir pagyri
mo lapais. Ūkininkai sodie
čiai pradeda parodomis inte- 
resuoties. Gerai sutvarkomos 
parodos paragįs veisties geres
nius ir stipresnius gyvulius. 
Ačiū galima pasakyti gr. Prze- 
zdzieckienei ir gr. Jonui Prze- 
zdzieckiui, kurie prie tos pa
rodos intaisymo prisidėjo.

M-

ŠIAULIAI.
Rugsėjo 3 d. išėjus trauki

niui pusėj septintos valandos 
iš Šiaulių Liepojaus link, ant 
penkto varsto buvo sustabdy
tas: žmogų suvažinėjo. Šalyj 
gelžkelio ganė piemenėlis, 12 
— 13 m.; matyti buvo užsnū
dęs ant reikų. Mašinistas švil
pęs; matydamas, kad nejuda, 
manęs, kad tai šuva guli ir 
nesuturėjęs traukinio. Keliau
ninkai vis dėlto kaltina maši
nistų, kad dienos laiku tokia 
nelaimė atsitiko.

— Pradžioje rugsėjo ren
giama Šiauliuose ūkio kir pra- 
raonijos paroda. Bus daug 
gyvulių. Girdėjau ir iš toli
mesnių kraštų busiu nemaža 
pirklių, norinčių gauti tikrų

VIEKŠNIAI.
Rugius ir kviečius ūkinin

kai nuo laukų vogtinai paga
vo. Kviečiuose daug degu- 
liuotų grudų. Norėtų vasaro
jų pradėti kirsti, bet lietus pi
la ir pila. Dirvos po vasaro
jum ir pūdymui taip prasky
do, kad kojos klimpsta. Retai 
kas į daržinę susivežė nepa
juodavusius dobilus ir šieną. 
Žmonės dejuoja, begu tik ga 
lės rugius [sėti. Bulbių laukai 
jau prieš mėnesį nurudavo, 
žalių bulbieoojų bepaliko pu
sė. Užtai kas parsisiųzdino 
bulbių “Volman” rųšies, vi
sur turi puikiai tebežaliuojan
čias. Vasarojus visur, kaip 
varškė. Kad laiku nustotų li
ję, metai butų geri. V.

KALTINĖNAI.
(Švenčionų ap.).

Rugpiučio 2 dienų užėjo į 
klebonijų trįs jauni vyrai, N. 
Stepnojev, G. Polevaj ir V. 
Korovin; visi trįs stačiatikiai, 
išėję augštesniuosius mokslus. 
Vienas iš jų elektrotechnikas, 
antras filologas, o trečio ne
primenu koks. Liepos 9 d. iš
keliavo jie iš Maskvos; ėjo 
per Petrapilį, Dvinskų, Žara 
sus... Klebonijoje užkandę, tą 
pačių dienų iš Kaltinėnų išėjo 
į Naujuosius Švenčionis, o iš 
ten, pernakvoję, Vilniun ir tt. 
Mat, jie, tyrinėdami žmonių 
papročius, psicholiogijų, pasi
šventę yra per 4—5 metus a- 
peiti visą pasaulį ir, kaip pa
tįs pasisakė, — “pėsti ir be 
kapeikos prie dūšios”. Leng
vai higijeniškai apsivilkę, ant 
pečių nedidelius nešulėlius 
prisirišę, keliauja gan greit — 
viena diena daro apie 35.—50 
varstų.

— Kai kurį laikų viešėjo čia 
V. Durnos atstovas M. Ciju 
nelis. Žmonės pasakojo man, 
kad jis, nors ir prie lenkų ra
to Durnoje prisirašęs yra, bet 
ir Lietuvos kilimų užjaučiųs. 
Taippat Lietuvių Mokslo ir 
Dailės draugijų namams in-

Pats sau antkapį parašė.
San Francisco, Cal. Čio

nai nesenai pasimirė Theodor 
Kearney, pažangusis edukato- 
rius, kuris didesnę dalį savo 
gyvenimo praleidęs mokyda
mas farmerius, kaip jie turį 
gerinti ir tobulinti žemdirbys 
tę. Tame savo užsiėmime jisai 
sunaikinęs sveikatų. Paliko 
jisai parašų, kurį l.epė padėti 
sau ant antkapio, kuris skam
ba: “Pasarga! Čionai guli kū
nas M. T. Kearney svajotojo, 
kuriam rodėsi, kad gali ko 
nors pamokyti farmerius' ir 
padaryti juos laimingais. Tuo 
tarpu tam viskam sunaikinęs 
pinigus ir sveikatų, persitikri
no, kad farmeriai tiek žino a- 
pie žemdirbystę, kų ir pirmiau 
ir jokio pažangumo nepadary 
ta”. Kearney tečiau palikęs 
dar ir turtų vertės $500.000, 
kuriuos užrašęs Kalifornijos 
universitetui.

Miesto skandalas,

Millwaukee, Wis. Andai 
teisėjas J. J. Gregory išdavęs 
leidimų areštuoti vietinio svei
katos departamento viršinin
kų, dr. Williamu Colby Ruc
ker. Jį skundžia nekokia K. 
Hasdorf už kokius tai... pra
sižengimus. Dr. Rucker tai 
pajutęs nuo savo valdvietės 
rezignavo, o majoras Seidel 
rezignacijų priėmė. Kuomet 
majoras socijalistas Seidel pa-

♦ '

liko majoru, negalėjo sau pri
sirinkti valdininkų. Jų ieško
jo visame sviete. Surinko val
dininkus iš visų kraštų ir šian 
die pasirodė, kad toksai pasi
rinkimas visai nepraktiškas, 
nes ant vietos, savame mieste, 
galima visuomet gauti geres
nius valdininkus. Taigi dabar 
ir toksai dr. Rucker įtaisė so 
cijalistui majorui šposų. Ne 
visuomet socijalistams tame 
dalyke sekasi.

Darbininkių moterų likimas.

New York, N. Y. Miesto 
darbo komisija, tyrinėjanti 
šiame mieste darbininkųsanti- 
kius, patvirtino, kad kiekvie 
na ketvirta moterė darbininkė 
dirbanti savo arba šeimynos 
užlaikymui. Iš tokios darbi
ninkių armijos kaip tik 47 
nuošimtis jų uždirba $6,.00 sa 
vaitėje. Toliau patirta, kad 31 
nuošimtis moterų pi i verstos 
dirbti 48 vai. savaitėje, o 50 
nuoš. nuo 50 lig 60 vai. savai
tėje. Nestebėtina tat, kad dė
lei tokių santikių ir visot ios 
ligos siaučia tarp moterų.
Perkaso Panama apginklavimas.

Washington, D. C. Jungti
nės Amer. Valstybės, nežiū
rint kitų viešpatysčių protes
tų, nusprendė perkaso Pana 
ma krantus apginkluoti, idant 
butų galima atsispirti, kilus 
karui su bile katra viešpatys
te. Pirmiausiai prieš tai pro-

testavo Anglija, bet kuomet 
pamatė amerikonų nepaklus
numų, savo raportų atšaukė ir 
pranešė, jog ji nieko tame da 
lyke neturinti.

Užmušti tunelyj.

New York. Kasant tunelį 
geležinkeliui Erie atplyšo uo
la ir prislėgė ten dirbančius, 
darbininkus. Vienuolika ne
laimingų darbininkų užmušta 
ant vietos, o keliolika sužeista. 
Daugumas jų buvę ateiviai. 
Už tai kaltinama kompanija, 
kadangi tunelio kasimo vedė
jai matę kabančių uolų, bet 
darbininkų prieš pavojų ne
persergėję.

Balsavimas per ingaliojimų.

La Crosse, Wis. Valstybės 
legislatures atstovas Marcena 
Dunn nesenai legislaturon į- 
nešęs projektų, kuriuomi rei
kalaujama leisti piliečiams 
balsuoti per ingaliojimų, ty. 
jei kuris pilietis negali pats 
eit paskirton vieton ir balsuo
ti, jis galįs savo balsų ingalio- 
ti savo pačiai arba kam kitam. 
Dunn yra išradėjas pagerinto 
baloto, kuriuo niekas jokiuo 
budu negalįs perkreipti.

Milžiniška peticija.

Springfield, III. Andai 
Illinois valstybės sekretoriui 
Ross inteikta milžiniška peti
cija su 137.000 piliečių para
šų. Taja peticija reikalauja
ma įstatymų inici jaty vos ir re
ferendumo, taippat renkamų 
kandidatų į valdvietęs egza-

KATALIKAS

žvėrį.

LEW. WALLACE,

ŽARĖNAI.

MOLAINIAI.
(Panevėžio ap.).

Kaimas didelis, arti miesto, 
ūkininkai gyvena gerai ' ir 
skaitosi apsišvietusiais. Bet

gyti netiktai pats žadųs gau 
šiai aukoti, bet ir kitus prie to 
prakilnaus darbo raginus. La
bai malonu butų mums, lietu
viams, apie tai išgirsti, nes 
ikišiol, rodos, nei vienas mųsų 
atstovas nei žodžiu, nei pini- 
giškai nėra prisidėjęs.

Pr. Peregrinus.
P. S. Yra jau kai-kurie pri

TEATRU NEPASIDA- 
LINA.

Vilniuje yra tik vienas žie
mos teatras. Nori gi vaidint 
kasdie taip rusai, taip lenkai. 
Pernai jie taip dalinosi teatru. 
Rusai vaidino teatre per die
nų, kitų dienų— kareivių ma- 
nėžiuje, kur yra intaisyta sce
na; lenkai gi — teatre rusų 
neužimtomis dienomis, o kitas 
dienas miesto salėje, kuri te
čiau vaidinimams nebuvo pri
deramai prirengta. Vadina
moji teatro komisija, kuri žiu 
ri visų vaidinimų tvarkos, o 
kurios pirmininku yra gene- 
ral-gubernatoriaus kanceleri- 
jos viršininkas, pasiūlė mies
tui dar pavasarį prirengti kaip 
reikiant miesto salę, ar pasta
tyti iki rudens naująjį teatrų, 
nes kariuomenės viršininkas 
pranešė, nuo rudens jau nebe- 
Įeisiąs vaidinti manėžiuje.

Miesto valdyba daug galvo
jo, daug kalbėjo, ketino sta 
tyti teatrų, bet dar tuo tarpu 
nei vietos jam galutinai nepa 
rinko; nepriruošė dar ir mies
to salė*;. Dabar gubernatorius 
pranešė, kad rusų trupa, iš 
kurios jau atimta manėžius, 
vaidįs šių žiemų teatre visas 
savaitės dienas ir lenkai nebus 
ten įleisti. Lenkai sujudo. Pa
sijuto be teatro. Dabar miesto 
valdyba subruzdo ruošti mies
to salę; sako, iki rugsėjo 15 
d., t.y. iki žiemos sezono pra
džios, busianti ji visiškai jau 
prįrųošta. JS^ųir £rajio gu
bernatoriaus leisti naudoties 
taip teatru, taip miesto sale 
pusiau lenkams, pusiau ru
sams. Kaip bus —nežinia.

man išrodo, kad jųjųapsišvie 
timas menkas: daug yra to
kių, kurie, anot dainiaus, “dar 
be žado, dar tiesos nesurado”; 
jie labiau nori būti “lenkais”, 
neg lietuviais; jie ir kalba la
biau lenkiškai, ir vaikus kiti 
tėvai pratina tos kalbos, nors 
visi žino, jog nuo amžių jų tė
vai buvo tikri lietuviai ir my 
Įėjo savo prigimtų kalbų. Bet 
tuščia to, tekalba sau, kad 
bent nors lenkiškai mokėtų; 
bet... dabar, anot žmonių, “nei 
ratai, nei dviračiai!..” — su 
tikru lenku nepasikalbės, o ir 
rusas tų lietuvių nesupras. 
Kam ir bevartoti tokių, visų 
peikiamų kalbą ?!..

Mergaitės, kitos “tebelenK- 
sta”, o kitos pradeda jau su
siprasti — lietuviškus laikraš
čius skaityti. Kitos ir nebuvo 
sulenkėjusios. Bet vaikinai 
(nevisi) nerangus; jie labiau 
krypsta prie lenkystės, o kiti, 
kad ir blaivininkai, bet mau
kia sau ir gana...

Žemės Dulkė.

Turime liaudies mokyklų ir 
du mokytoju: vyresnysis lie
tuvis, jo pagalbininkas rusas. 
Mokyklos vedėjui paprašius 
paskirti 10—15 rub. lietuviš
kiems vadovėliams nupirkti, 
valsčiaus rinktiniai atsisakė 
Jelto, kad mokytojas nesuti
ko iš savo kišenės duoti jiems 
vieno kito rublio “magary
čioms”!? Be magaryčių pas 
mus ir kitur Lietuvoje nega
lima jokio reikalo atlikti. Kas 
gi lietuvius pripratino prie 
paprikų? O gi “valsčiaus po
nai” ir kiti valdininkai, kurie 
už kiekvienų savo žingsnį rei
kalauja užmokesnio. Net ir 
pačto kantoroje neapsieina be 
magaryčių. K. Vidutinis.

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA.

Nors buvo baisiai apneštas dulkėmis, vienok matomai,klio. 
buvo dar labai jaunas; kojos buvo sukruvintos, vos paėjo nuo 
silpnumo.

Sustojo prie šulinio, dešimtininkas su savo žmonomis 
nusėdo nuo arklių, o kalinys puolė ant žemės lyg negyvas. 
Tada susirinkusieji pamatė, kad tai dar tik vaikas; jų širdys 
smarkiai plakė nuo pasigailėjimo, bet su tuomi neišdrįso pa
sirodyti.

Kareiviams gesinant troškulį, minia gelbėjo jiems ap
žiūrėti arklius, arba gailestingai žiurėjo į kalinį, nežinodama, 
kaip jam pagelbėti. Staiga viena moteriškė atsišaukė: “žiūrė
kite, štai eina dailidė, jisai mums pagelbės”. Ir teisybė, keliu 
nuo Seforis ėjo jau senyvas žmogus. Iš po uždangalo kyšojo 
balti plaukai, o ilga da baltesnė barzda dengė krutinę. Ėjo 
palengva nešdamas savo amato įrankius: kirvį, pinklų irpei- 
lį. Matyt, grįžo iš tolimos kelionės. Prisiartinęs tėmijo įminiu.

— O Rabi, geras Rabi! — šaukė pribėgus prie jo mo
teriškė. — Žiūrėk, štai kalinys! Męs nedrįstame, bet ta pa- 
klauskie, kas jisai per vienas, kuomi nusidėjo ir kų mano 
su juomi daryti ?

Nors dailidės veidas nei truputį neatsimainė, bet. jis, 
priėjęs prie vado, dirstelėjo į kalinį ir užkalbino:

’ — Viešpaties ramybė tebūna su tavimi!
— Dievų malonė tesergsti tave! — atsakė šimtininku.
— Ar iš Jeruzolimos keliaujate?

MIŠ KŲaAPSAUGA. • - 
Kauno gub. miškų apsau

gos komitetas uždraudė kirsti 
miškus: barono Engelgardo 
Zaračės dvare — dvidešimčiai 
metų; grafo Benedikto Tiške
vičiaus Davoniškio dvare — 
dešimčiai metų ir dvarininkės 
Onos Chruščuvos Juzefavo 
dvare — dešimčiai metų. Mat, 
perdaug jau uoliai tie dvari
ninkai naikino miškus.

— Ar jųsų kalinys dar jaunas ?
— Kas link metų, taip.
— Ar galiu žinoti jo nusidėjimą?
— Yra žmogžudis.
Visi su pasipiktinimu atkartojo tų žodį, o Rabi kiauli

nėj o toliaus:
— Ar jisai yra Izraeliaus sunumi ?
— Yra žydas — atsakė rymionis.
Nesmagus jausmas apėmė minių, išgirdus, jog kalinyi 

paeina iš jų giminės.
— Nesuprantu jųsų giminės išvadžiojimų, bet jojo gi

minė yra man žinoma — kalbėjo dešimtininkas — gal kadi 
girdėjote apie Jeruzolimos kunigaikštį Huną — vadinta jis 
paprastai B^n tlur — gyveno karaliaus Erodo laikuo^^*

— Pažinojau jį — atsakė Juozapas.
— Taigi štai jo sūnūs.
Iš visų pusių davėsi girdėti balsai pasipiktinimo arba 

apgailestavimo, o dešimtininkas pasakojo toliaus:
— Užvakar šitas jaunikaitis vostik neužmušė ant Je

ruzolimos gatvės garbingo Gratuso, numesdamas jam ant gal
vos stogo aptvarų.

Užstojo tyla. Nazaretėnai žiurėjo į jaunikaitį nei j

minavimo. Peticija, regis, sa
vo tikslų atsieks, kadangi po
litikierių šunybės pasiekė pa
skutines ribas.

Skundžia kompanijų.

Pittsburg, Pa. Sausyj šiais 
metais nekoksai John Smith 
iš Cincinnati apvogtas ant 
$10.000 gyvais pinigais, kuo
met apleidęs geležinkelio Bal
timore and Ohio traukinio va
gonų ir stovėjęs ant stoties. 
Dabar jis tų geležinkelio kom
panijų apskundęs ir reikalau
ja sau pinigų sugrųžinimo, 
tvirtindamas, kad toji vagystė 
papildyta ant kompanijos že
mės, tatai ji yra ir atsakanti. 
Bus žingeidi byla.

Kova už duonos svarumų.

Baltimore, Md. Visoj A- 
merikoj kepyklų savininkų 
draugija bandys sugriauti teis
mo paliepimų, kuris prisako 
duonkepiams pardavinėti duo 
nų pilname svarume, ty. kepa
lėlis už 5 centus turi sverti 15 
uncijų. Duonkepiai, sako, esu 
tuo teismo nusprendimu 
skriaudžiami. Tasai nuspren
dimas (paliepimas) daugiau
siai prižiūrima valstybėje Illi
nois. Taigi dabar norima tas 
nusprendimas sugriauti.

Piktadarybė prie karsto.

Wilkes Barre, Pa, Kuo
met John. Walker iš Edwards
ville, Pa.%akčia vienas sėdėjo 
prie savo* mirusios dukters 
karsto, kdkie tai piktadariai 
per langų kelissyk šovė ir jį

ant vietos nužudė. Tame da
lyke areštuota du broliu Wal
ker, tečiau priparodymų dar 
nėra.

Aviatorių kontestas.
Boston, Mass. Squantum 

atsibuvo aviatorių kontestas 
ųž pinigiškas dovanas, sidab
rines gaures ir auksinius me
dalius. Pergalėtojum tame 
konteste išėjo Anglijos aviato 
rius Graham White, kuris ap- 
laikė dovanoms $22.100. An
trų dovaną $5.000 gavo avia
torius Ralph Johnstone, trečių 
$4.250 Walter Brookins, o 
ketvirtų — Glenn H. Curtiss. 
Clifford B. Harman gavo auk
so taurę vertės $5 500.

Trumpesnės žinios.
Arti Mount Freedom, N. J. 

Jarmerys Ch. M. Webb ant sa
vo farmos išaręs 4 varinius pi
nigėlius, paeinančius iš 1737 
m., kuriuos pardavęs ir gavęs 
$800.

Katalikiškos draugijos ren
giasi garlaivių kompanijoms 
pasiųsti prašymus, idant miru
sieji ant laivų keliauninkai 
nebūtų laidojami jurose, bet 
kad butų atgabenami in kraš
tų. Nesenai vienas kunigas iš 
Europos į Amerikų keliauda
mas ant laivo numirė ir buvo 
įmestas į juras. Taigi prieš to
kį laidojimų nuo to ir prasi
dėjo dabar judėjimas.

Fizikos profesorius R. A. 
Wetzel, New Yorke, apakai 
tęs, jog mųsų senelė žemė sve
rianti nei daugiau, nei mažiau 
septynis trilijonus tonų.

— Ar užmušė jį ? — paklausė Rabi.
— Ar jau nuteistas ?
— Taip, visam gyvenimui prie irklo.
— Testiprina jį Viešpats! — tarė sunkiai atsidusęs 

Juozapas.
Tai kalbant prisiartino jaunikaitis, kuris atėjo su Juo

zapu ir ligšiol nebuvo niekeno patėmytas; padėjo kirvį, paė
mė nuo akmens sudynų su vandeniu ir padavė pasmerktajam.

Pirmas Judos susitikimas su Paneles Švenčiausios Sunum.

Tų darė taip ramiai, kad kol sargyba butų spėjusi užbėgti 
tam, jaigu butų norėjusi tai padaryti, jau stovėjo prie kalinio 
ir davė jam vandenį.

(Toliaus bus).
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Iš Lietuviškų Dirvų
Roche Harbor, Wash.
Šitas miestelis yra menkas. 

Jame gyventoju, gali sakyt, 
kaip ir nėra, čionai gyvuoja 
kompanija vardu “Tacoma 
Roche Harbor and Lime Co.”, 
.kuri turi pastačius į tuziną 
butelių ir užlaiko baltojo da 
žo dirbtuvę. Taippat pas save 
dirba ir statinaites tam dažui. 
Darbininkų daug dirba. Dai- 
bioinkai patįs iš kitur į čionai 
nevažiuoja. Kompanija dides
niuose miestuose turi savo a- 
gentus, kurie gabena darbi
ninkus į ten veltui. Kuomet 
darbininkas pribuna į šią vie
tą, pasijunta vergu. Nors a- 
gentai jį gabena veltui, bet 
ant vietos iš jc uždarbio ati
traukiama visos lėšos. Pir
miausiai atitraukiama agentui, 
kuris darbininką siuntė $1.50, 
už kelionę $2.00 ir daktarui 
$100. Štai tau ir pasirodo 
gyvų lėšų $4.50! Ir tai tik iš
lipus ant kompanijos žemės. 
Žinoma, nekurie į čionai atga
benti nesutinka su agento ir 
kompanijos melagystėmis ir 
išnaudojimais, nori grįsti at
galios, tuokart kompanija rei
kalauja sugrąžinti jai $4.50. 
Daugumas tiek pinigų n,tmį, 
tuokart visi tie priversti dirb
ti sunkiausias darbus, už $2.00 
10 vai. dienoje. Be to savai
tėje reikia darbininkui mokė
ti $5 00 už valgį, kuris taip
pat labai prastas ir to pakak
tinai pavalgyti neduodama. 
Lovų miegoti nėra, tik iš len
tų sukaltos skrynios, viena 
žemai, o kita ant viršaus že 
mutinės. Paklodalas reikia 
turėti savas. Pati būda pasta 
tyta ant pat intakes kranto ii 
nuo vandens gaunama daug 
ligų, daugumas suserga. Taip
gi darbininkams nėra vandens 
gerymui. Parėję iš darbo pa
tįs tu r eiti į kitur ir parsinešti 
sau vandens. Nėra nei viedrų 
Vanduo nešama nuo aliejaus 
ištuštintose blekinėse. Darbi
ninkai turi turėt savo muilą 
ir rankšluosčius. Jei kuomet 
katras suserga ir prisieina nu
sipirkti gyduolių, kompanija 
nei .tų neduoda veltui. Nors 
kas mėnuo iš kiekvieno dar- 
liniuko išlupama $1.00 dak 
taro užlaikymui, bet daktaro 
kompanija čionai neturi. Sa
koma, daktaras gyvenąs Fri 
day Harbor, už 10 mylių. Bet 
ar tikrai jis ten yra, sunku ir 
tas tikrai patirti. Nekurie į 
čionai atgabenti darbininkai 
mėgina pabėgti, bet ir tas m ė 
ginimas tik pasilieka mėgini
mu.

Miestelis, ar kaip jis pava 
dinus, Roche Harbor guli ant 
salos, turinčios 10 mylių plo
čio ir 20 mylių ilgio. Iš salos 
išplaukti>laivėlius galima gan 
ti tik čionai ir Friday Harbor. 
Kompanija užlaiko savo de
puty šerifus ir pavieto šerifas 
jai su visu atsidavimu tarnau
ja. Jie gaudo mėginančius pa
bėgti darb’ninkus. Suėmę vie
nus priverčia di.bti, o kitus 
kemša į kalėjimus. Pamesti 
antsyk darbas negalima, nes 
likusios mokesties kompanija 
neišmoka. Jei kas nori darbą 
pamesti, privalo apie tai kom
panijai pranešti pirm 15 die
nų.

Kompanija turi savo gar
laivius, kuriais jos prekės ga
benamos į kitus miestus. Dar
bininkai priversti prikrauti 
laivus prekėmis ir už tokį 
sunkų darbą valandoje moka
ma tik 20 centų. Kituose mie
stuose už tokį pat darbą mo
kama po 40 ir 60 c. valandoje.

Kompanija darbininkams 
algas išmoka į mėnesį vieną 

sykį, kiekvieną mėnesio 15 
dieną.

Čionai esama ir lietuvių, 
bet su visais neteko susieiti. 
Vieno tokio lietuvio pavaldė 
yra: Pranciškus Kulboką. 
Mat ir lie uviai su svetimtau
čiais dažnai esti agentų pri
kalbinami ir gabenami ton 
vergijon. J. S. Povas.

Worcester, Mass.
Pas mus darbai labai silp

nai slenka. Daugumoj dirb
tuvių dirbama tik po o dienas 
savaitėje. Darbininkai delei 
to labai aimanuoja, o dar e- 
sant tokiai brangenybei.

Rugpiučio 8 d. čionai pasi
mirė O.. Dervelienė. Mirė nuo 
širdies ligos'. Velionė paėjo iš 
Suvalkų gubernijos, regis iš 
Naumiesčio pav’eto ir para
pijos. Buvo dora moterė, daž
nai eidavo išpažinties. Jai mi
rus, vietinis klebonas jos kū
no nepriėmė nei į bažnyčią. 
Tada jos vyras K. D.trvelis' 
nuėjo pas pralotą Griffin, ku
ris leido anos lavoną palaidoti 
ant šv. Jono kapinyno.

Darveliaf (esant pačiai gy
vai) paaukoję į Si o 00 šv. Ka
zimiero lietuviškos bažnyčios 
naudai ir kas mielas nedėldie 
nis abudu lankydavo bažny
čią, tečiau tas faktas mųsų 
klebono nepertikrino. Mat, 
velionės vyras, kilus lietuvių 
parapijoje nesutikimams su 
klebonu, buvo prisirašęs prie 
vietinės neprigulmingos para- 
p’jos. Tatai už tai ir niekam 
nekalta moteriškė norėta žmo
nių akyse pasmerkti, nors ji 
anaiptol su savo vyro nuomo
nėmis nesutiko ir neprigul
mingos bažnyčios visai nelan
kė. Ar tai gal ji už savo vyro 
nusidėjimus norėta nubausti. 
Mųsų klebonas, matyt, teisin
gas!

Štai rugpiučio 11 dieną čio
nai pasimirė J. Sutkus. Ve
lionio praeitis jau aprašyta 
kituose laikraščiuose, jis, kaip 
girdėjau, 11 metų nėjęs išpa- 
žintieą, tečiau jam mirus mų
sų klebonas jo kūną priėmė 
bažnyčion ir palaidojo.

Tai taip mųsų klebonai mo- 

ir toksai jo pasielgimas j kiuo 
budu negali but išteisinamas 
nei šiame, nei aname sviete.

Petras.

Wilkes-Barre, Pa.
Dešimtis vyriškių andai ap

deginta karbolio rūgštim, kuo
met moteriškė Barbora Wal
ton iš Plymouth stengėsi api- 
biaurinti ant visados nekokį 
Tomą Price, patogų jauną an- 
glekasį, kadangi del kitos ją 
pametė.

Price stovėjo prie Dobson 
kasyklos ir norėjo leistuvu su 
kitais leisties kasyklon į dar
bą, kad tuo tarpu moteriškė 
Walton, kuri buvus pasislė 
pus už krūvos medžių, puo.ė 
ei su karboliaus bonka ir į vi 
sus ant leistuvo stovinčius dar
bininkus išliejo karbolių. Nei 
vienas jų neturėjo kur pabėg
ti. Price suspėjo pakelti ran
ką augštyn ir iš dalies užsi
dengė veidą, bet rūgštis jam 
vistiek sudegino kaktą, lupas 
ir kaklą. Jonas Jurgonis, lie 
tuvis, 16 metų, kuris stovėjo 
už Price, dar labiau rūgštim 
aplietas ir, regis, neteksiąs re
gėjimo. Jonas Valko, Mikas 
Jakonis ir Pranas Smith taip 
pat pavojingai apdeginti. Ki
ti penki mažiau. Nekurie jų 
nugabenti ligonbutin. Pikta- 
darė moteriškė tuojau buvo 
suimta, bet paskiau paleista, 
pastačius jai 1.000 dol. kau
cijos.

Skaitytojų Balsai.
Atsiliepimus prieš 

neteisybę.
Youngstown, O. 36- 

tame “Kataliko” numeryj ne
kokiai Kazys Stupinkevičius 
išliejo visą savo kaičią pagie
žą ant J. P. Sabaliausko, buk 
pastarasis ardąs vietinę naujai 
tveriamą parapiją, buk jis ra
šinėjąs kun. J. Halaburdai, 
Cleveland, O., laiškus, skųz 
damas jam šio miesto lietu
vius ir tt. Žodžiu pasakius, 
ant J. P. Sabaliausko prirašy
ta visokių nebūtybių. Išeina 
tai labai keistas ir kvailas da
lykas: J. P. Sabaliauskas yra 
naujos parapijos užmanytojas 
ir paskui ardytojas! Ir maži 
vaikai gali suprasti, kad nei 
vienas žmogus savo užmanyto 
darbo nesistengs ardyti, nors 
jam prisieitų iškentėti veltui 
visokie persekiojimai. Tuo 
tarpu K. Stupinkevičius ant- 
meta man įvairias nebūtybes.

Jei K. Stupinkevičius suras 
iš savo pusės du teisingu liu
dininku, kuriuodu galės paro
dyti laišką, mano rašytą į 
kun. Ilalaburdą ir su mano 
parašu, aš duosiu K. Stupin- 
kevičiui $1CO. Jam tie pinigai 
be abejonės bus reikalingi.

K. Stupinkevičius sako, kad 
aš nieko nežinąs apie parapi
jos tvėrimą. Galiu tik tiek 
pasakyti, kad K. Stupinkevi
čius taip rašydamas meluoja 
ir nežino, ką rašo. Jei man 
naujai tveriamos parapijos rei
kalai nebūtų žinomi, tai ko- 
kiuo-gi budu jie butų buvę 
vedami dar prieš atsidangy- 
siaut iš kur K.Stupinkevičiui ? 
Per SLRKA. 24-tą seimą, at 
sibuvusį Clevelande, O. anais 
metais, aš turėjau progą pasi
kalbėti apie naujai tveriamos 
parapijos reiklius su seimo 
atstovu p. J. Vieraičiu iš Wor
cester, Mass. Tasai žmogus 
man patarė parapijos reika 
lame rinkti mokestis, po 25 
centus mėnesiui nuo kiekvie
no parapijos sąnario. Ačių 
tokiam gero žmogaus patari
mui, vietinės parapijos reika
lai ėjo kuogeriausiuoju keliu 
ir viskas buvo gera, kol į čio
nai nepribuvo K. Stupinkevi
čius, nesenai atvykęs iš seno 
krajaus; šis žmogus mano,kad 
Amerikoj lietuviai nei nie o 
žiną, nei supranta, tat jam 
pridera juos mokyti, it kokiam

K. Stup. giriasi savo darbu 
naujai tveriamoj parapijoj. 
Štai jo darbas: pirmiausiai už 
parapijai surinktus pinigus 
nupirko vargonėlius leisti ant 
išlaimėjimo, ant rankos (rank 
pinigių) davė 5 dolerius Jur
giui Sabaliauskui. Dabar nei 
tie vargonėliai neišleisti nei 
penki dol. nesugražinti para
pijos išdan. Paskui davė at
spausdinti “tikietus” ir vėl 5 
dol., tatai turime jau 10 dol. 
be reikalo išleistų. Ir tas jau 
vadinasi jo kalba darbštumas!

Kad jis mane per “Katali
ką” apjuodino ir nuplėšė man 
šlovę, tai aišku visiems ir už 
tenka jam už tai tik padėkoti, 
nes jis gal nežinojo pats, ką 
rašė. Be to peržengė vietinės 
Šv. Juozapo dr-stės konstitu
cijos perskyrimą apie šlovės 
nuplėšimą artymui ir savo 
draugui.

Rugpiučio 21 d. š. m. kun. 
Vilkutaitis sušaukė vokiečių 
bažnyčios salėn vietinių lietu
vių susiriukimą ir tame susi
rinkime prašalino iš parapijos 
sekretorystės Kazį Stupinke- 
vičių, o jo vieton išrinko M. 
Keršulį. Į parapijos viršinin
kus taigi išrinkta: kun. Vil
kutaitis pirmininku, Martinas 
Keršulis sekretorium, Motie
jus Borotinskas kasierium, 
kasos globėjais: T. Sereika,

KATALIKAS

Turkey Red
CIGARETTES 

yra padirbti iš čysciausio 

Turkiško tabako ir turi 

puikų skonį randamą tik 

geriausio darbo cigaretuose.

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

PARDUODA VISI PREKEJAI
S. Anargyros korporacija, savastis 

The American Tobacco Co.

!0 For !0<t
J. Bukana ir Juozapas P. Sa 
baliauskas komitetas.

Tie vyrai taigi ingaliota 
veikti išvien ir darbuoties 
naujos lietuvių parapijos nau
dai.

Mieli broliai ir seserį*, patįs 
dabar matote, kad mane K. 
Stupinkevičius nekaltai per 
laikraštį apšmeižė. Lai jam 
Dievas atlygina. Aš darbuo 
siuos parapijos naudai ir už 
tai nuo jus nenoriu jokio už
mokesčio, apart vieno daikto, 
kuomet aš numirsiu, tai teik
sitės už mane sukalbėti “Svei
ka Marija”. Man pakaks to 
kio užmokesčio...

O dabar Dięye mums padėk 
išvien visiems ĮJarbuoties savo 
brol ių naadairAg^

JIKSabal.; K.
Red. prierašas. Ne

dailu per laikraščius išlieti 
savo pagiežą ant artymo, kaip 
tai padarė K. Stupinkevičius, 
buvęs parapijos sekret. Kad 
iš to neišeitų daugiau nesma
gumų, visokią polemiką tame 
reikale šiuomi “Katalike” už
baigiame.

Italijos valdiški dienraščiai 
praneša, kad Abruzzų kuni
gaikštis jau nevesiąs Ameri
kos senatoriaus duktės Elkins, 
kadangi senatorius norėjęs 
gauti už tai karališkas pri
vilegijas ir su karalium susi- 
bičiuoliavimo. Tasai jo reika 
lavimas atmesta, taip lygiai ir 
jaunųjų meilė išdžiūvus.

GfO.f.FOSS

HENRYS 
BOUTELL

Illinois valstybės politikieriai, taip vadinami ,,insurgentai”, ku
rie pereitame ,,primary” buvo kandidatais kongresan, tečiau ligišiol 
dar nežinia, ar jie visi gavo atsakantį balsų skaitlių, kad galėtų atei
nančiais rinkimais kandiduoti.

Popežiaus legatas Madride, 
mgr. Vico, nesenai sugrįžęs iš 
vakacijų ir, sakoma, dabar 
pradėsiąs kovą prieš Ispanijos 
premierą Canalejas,kuris,kaip 
žinoma,sumanęs susiaurinti sa
vo krašte vienuolių teises. Be 
to kalbama, kad prieš pre 
mierą varoma plačios ir kar
čios intrigos. Ir nežinia, kaip 
tas viskas turės pasibaigti.

Švecijos provincijoje Scan
dia dideli lietus ir potviniai 
padarę laukams ir augalams, 
labai daug nuostolių. Visur 
javai sunaikinta, o cukriniai 
burokai taippat daug nuken 
tėję.

Jefferson City, Mo. guber
natoriui liepęs paleisti iš ka
lėjimo St. Louis nekokį L. 
Decker, kuris buvęs pasmerk
tas penkiems metams kalėji- 
man už politikieriškas sukty
bes. Jis buvęs perriebus, sve 
ręs 400 svarų, negalėjęs nei 
per vienas kalėjime duris per - 
lysti, todėl gubernatorius ir 
liepęs tokį keistą kalinį pa
leisti.

Valstybėje Kansas pereitoj 
pėtnyčioj sugrįžo į darbus 
35.000 anglekasių, kurie strai- 
kavo kelis mėnesius. Kasyklų 
savininkai nekuriuos darbi
ninkų reikalavimus išpildę.

Skaitykit “Kataliką”

QAMER/CAN ME5S 
ASSOCM77Q//

®CUf/eO!MT '"■..

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

meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me 
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo’locną namą po nr.

3149 So. Morgan. Si
Kertė 82-ros gat.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius eteng 
sluosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek 
vieno pareikalavymo dieną Ir nakt|. E 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų, ir užsendfntose ligose. Daran vi 
šokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvankee Avenue 

Phone Monroe 801 

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

Tel. 4828 Irwlng Pork 
priesz 9 vakare ir nao 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 6:80 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

Jnozupa Ridiką

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

8253 Illinois Ct. kertė 88

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Sznltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai

17ta ir Union Ave. Chicago.

Lietuviškus Saliunas
PETRO JAUKSZCZ1O 

k- Oi vyreli alus, o
stiklai milži- 
niszki, geriau
sias vynas dek- 
tinC rugine o ci
garai tai net Isz 
paczios turkijot 
kaip rukai tai 
net dūmai kve

pia.
2158 W. 28rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

Kad ass Juozapas Barevieze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gerymų arba (Whole
sale Liquor Dealer). Užlaikau visokius 
gOrymus 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 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 gerymus į visas 
dalis Ameriko

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviška Šokių 
Mokykla.

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

Prof. F. J. A. L.

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LB2OTM

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 įki
lus miestus.

3315 3. Morgan Si., Chicago, III.

3149 South Morgan Street 
Kertė 82-ros gatvės.

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

ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalia su 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, turiu 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. 
Paiduoda namas ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuraci ja na
mų Ir rakandų.

PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

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

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ABTISZAUSKA
Nes {jisai 

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

J. ART1SZAUSKAS, 
8258 S. Halstcd St. Chicago.

KUR VAŽIUOJI POVILAI

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę] ir 
kvepenczius Havanos Cigarus.

WM. MUKUS,
722 W. 120th St. West Pullman,'111.

Tel. West Pullman 104

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T- RADAV1CZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

T. RADAVICZE
988 — 88rd. Chicago, Ill.

Phone 1044

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ.

Užlaikau ge
riausius gOry- 
mus, szaltą *- 

:Jų 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. į^Nortb Chicago.

Samuel Kulwinsky
Didžiausia Liker Sklodas.

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

90S! Commercial h, kampas 91 gat.
Tel. So. Chicago 5783.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu H<w<ino8 Dnmes

WHITE HOSE CLUB
SABOTSKIS Ir LITUKAS

4614 So. Wood St. Chicag Ill
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25 N. Kleofaso kank.
26 p. Euzebiaus.
27 u. Pernešimas šv. Stan.
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siems smagenis. Tai svarbiau
sias dabar klausimas. Netik 
viena sunkiai dirbanti liaudis 
apie tai galvoja. Tuo klausi
mu užimtas ir turtingesnis 
žmonių luomas. Ir ekonomis
tai ieško brangumo priežasčių. 
Visi visaip tą klausimą ka
mantinėja ir vis nieko gero iš 
to neišeina. Vieni kaltina 
muitų tarifą už valgomuosius 
produktus. Sako, kad žmonės 
lygiai privalą brangiai mokė
ti už importuotus valgius ir 
vietinius. Kiti suverčia viso
kią kaltę ant farmerių. Buk 
tie už savo produktus plėšia 
augštas kainas, taigi skriau
džią visuomenę, o už pinigus 
savo pačioms ir dukterims 
perką brilijantus., Detališkie- 
ji pardavėjai meta kaltę ant 
abelnųjų pirklių pristatytojų, 
kad jie imą didelius nuošim
čius,1 pastarieji-gi kaltina tru- 
stus ir jų milžiniškas ledau- 
nes, kur laikoma daug valgių 
ir laukiama jiems didesnės 
kainos, nors ant turgaviečių 
visai tuščia. Farmerys teisina
si darbininko brangumu, ne- 
užderėjimais, brangiais pada
rais ir tt.

* * *
Bet tas nieko nereiškia, ką 

jie vieni kitus kaltina. Gali
ma šiaip-taip išteisinti farme- 
rį, bet kitiems reikia antmesti 
visas brangumo priežastis. Jie 
visi tarp savęs už pinigus 
piaunasi. Kiekvienas jų nori 
lengvu budu praturtėti. Irtai 
dar kaip greitai! Aukso pa
geidavimas pamina po kojų 
artimo meilę. Bet ir su žibu
riu Amerikoje artimo meilės 
nesurasi, jei taip visuomenė 
skriaudžiama, varginama, ma
rinama badum. Buvę ir yra 
valgių brangumai ir kituose 
kraštuose. Bet tas būdavo ir 
esti delei neužderėjimų, delei 
vidurinių maišačių, ar tai ka
ro, ar ligų, ar tai vėl delei pa
sidauginimo gyventojų. Jung
tinėse Amer. Valstybėse tuo 
tarpu nėra nei karo, nei ne
užderėjimų, nei jokių kitų ne
laimių. Dirvų pakaktinai, už- 
derėjimai kaip niekur kitur. 
Kitur brangumas kaip greitai 
apsireiškia, taip greitai ir nu
puola. Visai kitaip Ameriko
je. Kaip pabrango valgiai, 
taip ir toliau eina brangyn. 
Darbininkams prisieina pra
kaituoti ir badmiriauti.

* *

Jungtinėse Amer. Valstybė
se gyventojų persidauginimo 
anaiptol nėra. Milijonai akrų 
žemės laukia žagrės. Milijo
nai dar gyventojų galėtų len
gvai pragyventi ir butų pa
valgę. Juk už šimtus milijonų 
dolerių valgių išgabenama kas 
metai į užsienius. Ant milži
niškai plačiųjų prerijų ganosi 
įvairių gyvulių kaimenės. Ir 
naminių paukščių randasi pa
kaktinai. Tankus geležinkelių 
tinklas uždengęs visą kraštą. 
Susinėsimas labai lengvas. Le- 
daunė^e sukrauti valgiai pu
sta ir išmetama laukan, naiki
nama. Akiveizdoje to visko, 
visame krašte brangumas ne
apsakomas, toksai brangumas, 
apie kurį seniau nei nepagal
vota. Eina brangyn valgis, 
paskui jį seka kiti išdarbiai. 
Darbininkas, gaunantis dieno
je pusantro dolerio už savo 
darbą, negali pramisti su savo 
žmona ir vaikais. Jei negali
ma pramisti, negalima ir gy
venti. Nepakanka to uždar
bio net sausos duonos plutai.

* * *
Nestebėtina tatai, kad nors 

dirbtuvėse visur dirbama, te- 
čiau skurdas visviena viešpa
tauja visame krašte. Valdžia 
tuo tarpu tame dalyke nie'ko 
neveikia.' Kongresas rods pa- 
skyrė tam tikslui komisiją, bęt

mrarnsmų 
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Lenkai vėl urmu suskato 
lietuvius burnoti. Paryžiaus 
dienraštis “La Croix” nesenai 
atspausdino ilgoką antilenkiš
ką straipsnį. Jį parašęs ne- 
koksai p. Rankus. Tuo straip
sniu lenkai statoma prieš Eu
ropos civilizacijos forum už 
lietuvių skriaudimą jų gimti
niame krašte Lietuvoje Te
nai sakoma, jog lenkai sielo
jasi ir dejuoja prieš pasaulį, 
kuomet juos persekioja vokie
čiai Poznaniuje. Lenkai sta
tosi didžiausiais kankiniais. 
Tuo tarpu tie patįs “persekio
jami” lenkai spaudžia ir rįja 
kieku įmanydami lietuvius 
Lietuvoje. Jie lenkina lietu
viškas bažnyčias ir mokyklas. 
Jie savinasi visą Lietuvą. Len
kai vyskupai persekioja lietu
vius kunigus, kurie norėtų 
atsižymėti patrijotiškumu. Ta
sai straipsnis lenkus taip su
judino, kad jie nežino nei 
kaip dabar lietuvius užvadin- 
ti ir bausti. Mus vadina litvo- 
manais, necivilizuotais, neiš
mintingais, “polakožercais” ir 
kitokiais epitetais. Visa len
kų laikraštija sujudus prieš 
lietuvius. Ir jie kieku galint 
švarinasi, buk jie nesą tokiais 
jau ėdikais, kokiais juos no
rėtų perstatyti litvomanai.

* * *
Tuo tarpu nei nėra reikalo 

lenkams tiek daug rustinties 
ir teisinties, jei jų pasielgimus 
žinojo ir žino kiekvienas lie
tuvis, o pagaliau ir svetimtau
čių laikraštija. Bet, mat, ne
dailu pasiduoti, reikia teisin
ties, tai ne juokai francuzų a- 
kyse juos tiek daug apvelti, 
negražioje šviesoje pastatyti. 
O kas kibiausiai, tokius kul- 
turiškus, tokius geradarius! 
Viskas butų dar niekis, bet 
kodėl lietuviai su lenkais už 
skriaudas nesusitaiką namuo
se, savo krašte, savo laikrašti- 
jose, kam jie pasakoja lenkų 
bloguosius darbus visai Euro
pai?— klausia dabar lenkai 
pas lietuvius. Ir už tai taigi 
lenkai daugiausiai rustinasi, 
kad dabar svetimtaučiams pa
rodyta ir antroji medalio pu
sė. Tegul lenkai karščiuojasi, 
tegul rustinasi, tegul atgim
stančią Lietuvą ir -jos sūnūs 
burnoja, pravardžiuoja, iš to 
jiems nebus naudos. O lietu
vių tautiško judėjimo nesu
laikys, nors kažinkaip norėtų 
broliuoties. Praslinko ir var
giai jau besugrįš bičiuolystės 
laikai.

* * •#
Sekančiais metais Vasaryj 

savaitraščiui “Vienybė Lietu
vninkų” sukaks 25 metai gy
vavimo. Delei to “Vien.Liet.” 
redakcija pranešus apie sutei
kiamas savo seniems ir nau
jiems skaitytojams -dovanas. 
Dovanoms busią dalinami: at
lasai, kalendoriai ir viena kny
gelė socijologiško turinio. 25 
metų gyvavimas priskaitoma 
prie sidabrinių paminėjimų. 
Laikraštis ir gyvi bendradar
biai išteisybės tuo gali pasi
didžiuoti, nes per tą laiką vis 
ko praleista ir matyta.

* **
Valgio brangumo klausimas 

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse vis dar džiovina vi

ši nei priežasčių kaip reikiant 
neišrado. Štai kardinolas Gi
bbons iš Baltimore už darbi
ninkų dabartinį skurdą kalti
na pačius darbininkus. Girdi, 
jie perdaug lėbaują, netaupia 
pinigų. Valdžia trustus pa
traukia atsakomybėn, bet to
kie “patraukimai” pasilieka 
tik ant poperos. Ir nieko ge
ro iš pusės valdžios negalima 
sulaukti. Taip dalykams vir
tus, privalo darbuoties pati 
visuomenė. Ji pati privalo su
sekti brangumo šaltinius ir 
savotiškai nuteisti tuos visuo
menės rekinus-milijonierius. 
Juk aišku, kad yra toksai, ku
ris visuomenę taip beširdžiai 
skriaudžia. Taigi tam viskam 
privalo užbėgti už akių pati 
visuomenė ir padaryti galą 
tokiam išnaudojimui. Kitaip 
šitam kraštui gręsia ugnekal- 
nio išsiveržimas. Liaudies at
keršijimas už neteisybes kabo 
kaip ant plauko. Aukso gar
bintojai negalės apsiginti nei 
auksiniais ginklais. Visuome
nė privalo paimti kontrolėn 
tuos visus reikalus, jei valdžia 
bičiuoliuojasi su išnaudoto
jais. Juk norisi gyventi, o be 
valgio negalima. Tuo tarpu 
valgio yra visur pilnai, tik rei
kia tvarkos. Tegul taigi vi
suomenė tvarko krašto turtus.

vartos reikalas dažnai pasidi
dina, kadangi toksai žmogus 
stojasi piigulmingu nuo kito 
žmogaus, nuo jo noro; taigi 
turi ir privalo jo klausyti, nes 
ritaip iš darbo nebūtų jokios 
naudos. Patsai taigi žmogaus 
jrigimimas, jei jis nori būti 
gyvas, užkrauna ant jo pir
mutinius pančius, laiko jį buk 
vergijoje. O ar toji nuduota 
vergija, toji darbo prievarta 
gali but kuomet nors panai
kinta? Ar galima tikėties, 
idant žmonės kuomet nors at
gautų sau tokią laisvę, kuri 
juos išgelbėtų nuo darbo prie
vartos ir nuo prievartos pasi
davimo kitiems darbo srityj ? 
Atsakykime ant to klausimo 
aiškiai ir tikrai. Be abejonės 
kiekvienas protingas žmogus 
ant to atsakys, kad nuo tokios 
prievartos žmoųės neikuomet 
negali but paliuosuojami. O 
kiekvienas darbas mums turi 
atimti neapribuotą laisvę.”

Privedęs pavyzdžiais, kaip 
tai neatbūtinu daiktu yra dar- 
po prievarta, autorius taip to
jau rašo apie laisvės besinau- 
dojimą su kitų nuoskauda:

“O dabar pagalvokime, ar 
žmonėms butų laiminga ant 
žemės gyventi, jei jie pav. tu
rėdami tokią laisvę, imtų dras
kyti svetimą nuosavybę, nai
kinti svetimą darbą ir svetimą 
aiką; kuomet atsirastų tokia 

netikra laisvė, ar tuokart bu
itį gera žmonėms ant žemės 
gyventi, ar žmonija butų lai
minga? Ne, tai kiekvienas ge
rai supranta. Užeitų nuožmie
ji laikai, kova už buitį, už gy
vastį, kurioje visuomet imtų 
viršų tvirtesnio kumštis prie
šai visokiai tvarkai ir teisin
gumui.

Dažnai savo gyvenime į vie
ną daiktą permažai atkreipia
me atidžios: šitai žmogus ne
tik negaH^^^įi^eješkoji- 
mo savo pragyvenimui budo, 
bet taippat negalėtų gyvuoti 
vienas arba be kitų žmonių. 
Jei kas iš mųsų inkristų to
kion nelaimėn, tai pasiliktų 
pats vienas ant žemės, negalė
tų apsirūpinti savais reikalais, 
negalėtų užsilaikyti prie gy
vasties ir greitai numirtų nuo 
šalčio arba badum. Todėl mes

Kas tai yra laisve?
Laisvė — tai prakilnus ir 

aukštas žodis, kadangi jis prie
šingas vergijai. Kas-gi netro
kštų laisvės? Kiekvienas juk 
apie tai svajoja, idant likties 
laisvu žmogum.

Nėra tečiau nieko lengves
nio, kaip laisvės supratimo iš
kraipymas. Ir taip pav. neku- 
rie galvoja, kad laisvė remiasi 
ant to, idant kiekvienas turė
tų teisę diryt tai, kas jam 
tik patinka. Dabartiniais lai
kais dažnai tegalima patėmy- 
ti tokius iškreiptus suprati
mus: paaugėlis neklauso tėvo, 
motinos, nes tas priešinasi jo 
supratimui apie laisvę; pa- 
valdinis nepaiso viršininko 
paliepimo, “kadangi nesąs ver
gu”, o atsiranda net ir tokie 
“išminčiai”, kurie be abejoji
mo pasisavina svetimą nuosa
vybę, nes geidžia liuonai gy
venti ir nenori jokiuo budu 
pripažinti darbo prievartos.

Viename svetimtaučių laik
raštyj atrandame straipsn, 
apie tai, ar žmogus gali lik
ties laisvu abelnai nuo viso
kios prievartos.

Taigi pirmiausiai darbo 
prievarta:

“Žmogus privalo gyventi ir 
nori gyventi — sako straip
snio autorius. — Idant gyven-

pražūtų badumi, taippat apsi
vilkimą ir butą, nes nuo šal
čio numirtų arba sušaltų. Kac 
aprūpinti tuos svarbiausius 
gyvasties reikalavimus, žmo
gus privalo dirbti; jaigu-gi 
nori dirbti naudingai del sa
vęs ir del kitų, tai piivalo 
dirbti gerai, su tvarka, priva
lo turėti paskirtą darbui lai
ką, privalo pasiduoti kokiai 
bent eavaimi ar kitais užma
nytai iškalno minčiai. Tai yra 
pirmutinė prievarta, kuriai 
žmogus turi ir privalo pasi
duoti. Net tasai, kuris yra 
taip laimingas, kad dilba, 
taip sakant, pas save, ant sa
vo žemės sklypelio, net ir tok
sai žmogus nėra laisvas nuo 
prievartos; jei nenori numirti 
badumi, tai, turi veikti tai, 
kas reikia, kas išpuola, bet ne 
tai, kas kam patinka, prie ko 
turėtų didesnį palinkimą ir 
norą. Jei žmogus negali dirb
ti ant savo sklypo žemės, ar
ba savo locnoj instaigoj, pri
verstas ieškoti sau darbo pas 
kitus žmones. Tuokart' priė
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keti ir garbinti Dievas tokiuo 
budu, kaip jam prisako jo lo- 
cna tikyba ir persitikrinimas.

Kas myli tėvynės kalbą, no 
ri, idant jam visados ir visur 
butų leista ji vartoti, idant 
niekas jam jos neuždraustų, 
niekas tos kalbos neišjuoktų 
ir nepersekiotų.

Tasai, kurie trokšta dorai,- 
naudingai darbuoties del sa
vęs arba del artimų, nori, 
idant jam butų leista veikti 
tuo budu, kaip jam nurodo jo 
paties persitikrinimai.

Tokios tai tikros laisvės — 
laisvės persitikrinimų, tiky
bos, kalbos, doro darbo, kiek
vienas mųsų privalo trokšti; 
tokia laisvė nei vieno ne
skriaudžia, bet priešingai, ji 
žmones padaro laimingais. 
Tokios tai laisvės visiems tro 
kšta protingi ir kiltos širdies 
žmonės. Reikia tat visuomet 
jų šauksmui atskirti nuo tų 
užkimusių retkarčiais rėksnių, 
kurie buk žmones gundo ieš
koti ir reikalauti laisvės, o iš
teisybės tik sauvalios, maištų 
prieš visokią tvarką, be kurios 
jokia draugija negali gyvuoti.

Žalia Mėta.

mus, mylėties tarp savęs, gy
venti santaikoje su visais žmo
nėmis ir gerbti jų nuosavybę 
ir darbą. Juk ir Dievas nevel
tui prisakė mylėti artimą.

Jei sulauktumėm tokios 
santarvės, kad kiekvienas ga
lėtų daryti taip, kaip jam 
geriau, norints su kitų nuo
skauda, tai kas tuokart iš to 
visko išeitų? Mes darytumėm 
nuoskaudas kitiems, bet ir 
mums patiems žmonės atsimo
kėtų tuo pačiu saiku. Ir štai 
turėtumėm keikti tokią netik
rą laisvę, kuri ant žemės vis
ką naikintų, griautų. Pertat 
mes turime pasijungti, užginti 
sau viso to, kas gali kitiems 
žmonėms kuom nors atnešti 
nuoskaudą; taip vėl turime ir 
privalome noriai vilkti dar 
vieną prievartą, arba raišioti 
savo laisvę. Per tūkstančius 
metų žmonės tais bendrais 
darbais subraklyti darbuojasi, 
sugalvodami įstatymus, kurie 
tvaiko jų gyvenimą ir priimtą 
santarvę.

Taigi ant ko paremta toji 
laisvė, apie kurią tiek daug 
kalbėta ir rašyta, kurios žmo
nės taip labai trokšta?

Žmogus turi vieną didel. 
turtą, kurio jis niekam nepri
valo daleisti iš savęs išplėšti, 
kurio negalima kitam pavesti 
už jokius pinigus, kuris reikia 
saugoti kaip ir gyvastis: yra 
tai žmogaus persitikrini- 
m ai arba nuomonės. t

Kiekvienas tiki į Dievą 
taip, kaip jį mokina tikyba ir 
nori, idant jam butų leista ti-

Kelionė per Saliarą.
!. Paprastas žmogelis yjsuo- 

■ met daleidžia, kad tyrynasSa- 
.. bara (Afrikoj) j ra nepereina

mas, kad neapmatuojamos 
smilčių platybės užtveria ke- 

i lią kiekviena^] drąsuoliui, ku- 
i ris drįstų leisties tokion pavo- 

jingon kelionėn.
- Tuo tarpu taip nėra. Ne

tiktai tenaitiniai gyventojai 
su mikliais kupriais, bet ir 
francuzų kariuomenės skyriai 

• pereina per tuos tyrynus, per
sikeldami iš oazo į oazą. Jei 
nebūtų ten oazų, žinomas da
lykas, tyrynas jokiuo budu 
nebūtų pereinamas. Neseni 
juk laikai, kuomet projektuo
ta per Saharą patiesti geležin
kelis.

Nesenai Londonan sugrįžo 
kapitanas A. H. W. Haywo
od, kuris iš vakarų Afrikos 

, pusės leidosi kelionėn per Sa
harą į viduržemines juras.

Toji kapitano kelionė išties 

buvo drąsi ir gausi visokiais 
prietikiais.

Sausio 6 d. jis leidosi iš 
miestelio Free Town (Sierra 
Leone) į šiaurius. Tečiau kai
štis jam tą kelionę sulaikė, ne
galėjo rasti kelrodininko, pa
galiau patarta jam keliauti 
per Goa.

Po sunkiai kelionei paga
liau balandžio 18 d. priėjęs 
Goą. Čionai nusamdęs sau ke- 
turius kuprius, vieną jojimui, 
o tris nešimui sunkenybių. 
Drauge su jaunu nigeruku ir 
virėju, taippat su šešiais ben
galais sargais, leidosi Haywo
od į šiaurius, ant Kidal.

Pirmomis keliomis dienomis 
keliauninkai dar tankiai ma
tė ir sutiko oazus, pasipuošu
sius buiniais augalais. Bet 
paskiau palengva tie oazai re
tėjo, o karšti vėjai keliaunin
kams dūmė į akis ir burną 
smiltis.

Kidale Haywood persisky
rė su sargyba ir tik su kelro
dininku arabu leidosi į aršiau
sią kelionės dalį, į In Salah. 
Reikėjo perpuškuoti 800 an
gliškų mylių tyryno.

Į šiaurius nuo oazo Adrar 
keliauninkai dasigavę tokion 
apylinkėn, kur nebuvo nei 
pėdsakio vandens, kur nebuvo 
nei šmotelio medžio ugnies 
susikurimui, nei jokio augalo 
lapelio, kad paganius kuprius. 
Visur siūbavo tik smiltys, it 
juros dūkstančios bangos.

Vėjas pūtęs kaskartas vis 
smarkiau, apnešdamas keliau
ninkus smiltimis. Per dvi pa
skutini dieni keliauninkai val
gę tik daktilius. Vanduo mai
šuose ėmęs dvokti, o be to ke
liauninkams galvose pradėjus 
sukinėties mintis, kad jie su
klydę. Paskutinę parą be su 
stojimo keliavę 19 valandų.
' Pagaliau jau visai suvar
gęs dasigavo Haywood į oazą 
Tanez. Taigi jau aršiausioji 
kelionės dalis buvo pereita ir 
birželio 12 dieną pasiekta vie
tovė In Salah.

Tuokart Haywoodui buvo 
jau lengva. Per oazus Wragl 
ir Tugurt dasigavo ant galo 
vežimu į Biskrą, kur sėdo į 
traukinį.

Drąsus keliauninkas savo 
taja kelione perėjęs 3.700 
mylių, iš kurių 1.600 tyrynu.

Regis neužilgo tylus tyryno 
oazai išgirs lokomotyvų švil
pimą ir vežimų beldimos.

Civilizacija savo ėjime nei- 
kiek nesustoja, nuolatos žen
gia prieky n.

Smulkmenos.
Grindims valyti išrasta nau

ja mašina, elektriką varoma, 
kuri sverianti nepilnai 50 
svarų.

Francijos armija gaus nau
jus šautuvus. Pėstininkai ap- 
laikysią automatiškai užtaiso
mus šautuvus. To pakeitimo 
lėšos išnešančios 80 milijonų 
dolerių. •

*

Dr. Henry Harris Jessup, 
53 metus besidarbuojantis mi- 
sijonorius Sirijoj, yra vienas 
tarp nedaugelio mokslininkų, 
nes arabiškai skaito ir rašo 
taip gerai, kaip kad savo pri- 

*
Užvestas nesenai naujas te

lefono sistemas Tarp Anglijos 
ir Francijos pasirodęs taip 
praktiškas, kad Francijos val
džia nusprendžius pravesti ir 
antrąją telefonų liniją. Nori
ma be to telefonu sujungti 
Londonas su Brukseliu ir Ber
lynu. Daroma mėginimai.

Mėginimai išparodė, kad at- 
sakančiausias būdas butuose 
pelių išnaikinimui yra šUnra- 
muniai ir mėtos. Tų augalų 
rišulėliai, išmėtyti po lovomis, 
kanapomis ir spintomis, pri
verčia peles išsinešdinti sau j 
kur kitur. Mat, tų augalų 
kvapsnio jos labai neapkenčia.

Valstybėje Iowa viešpatau
ja džiaugsmas užderėjus ar
būzams (watermelons). Co
lumbus Junctions tame daly
ke užima pirmą vietą ir šiame 
sezone jau išsiųsta 1.100 va
gonų po 1.100 arbūzų kiek
viename vagone vertės $200.- 
000.
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Chinų kunigaikštis Tsai Hsun atkeliauja j Jungtines Valstybes ir čionai peržiūrėsiąs visus karo 
laivų dokus. Chinai, mat, nori susitaisyti sau karo laivyną, panašiu civilizuotų kraštų laivynams. Taip
gi tam tikslui reikia patyrimų, mokslo ir visko. Todelei ir šis kunigaikštis j Ameriką atkeliavo. Paskiau 
matome Jureivijos Akademija mieste Annapolis.

io Pirklystes Markiu Dovanai Panedėlyj visą dieną.

Didelis Rudeninis Išpardavimas
Panedelyj 26 d. Rugsėjo 1910

Prašom atsilankyti pamatyt mųsų didelę daugybę Rudeninių tavorų. Pažiūrėkit į musų langus, kaip 
puikiai išrėdyti teipgi paklausykit puikios muzykės kuri dabar grajina. Turime sekančius lietuvius parda
vėjus: 'Helen Putrament No. 39, Felix Radzevil No.2 B. W. Courzedz No. 186, Hynar Hoffman No. 319, 
Sam Gosau No. 115 Meilingai užprašom atsilankyti ant šio didelio Rudeninio išpardavimo nežiūrint 
ar ką pirksit ar ne. TIKTAI ATSILANKYKIT!

Rudeninis Išpardavimas Sinty ir Andaroky
Geros mados, geros materijos, gerai sukirpta ir gero darbo - minėta viskas juo

se yra, jų gerumą niekur nesulyginsit, nes toki tavorai randasi tik pas THE 12TH 
STREET STORE ir parsiduos PANEDELYJ.
SPECIJALIŠKI PIGUMAI MOTERŲ ANDAROKU — Moterų čystos vilnos rude- 
niniai Andarokai, pasiūti iš puikios chiffon panama materijos, puikiai apsiu- ftfl 
vineti, mėlyni, rudi, žili arba juodi tik................................................................................VViUU

DU DIDELI PIGUMAI SIUTU—Moterų broadcloth Siutai, mėlyni arba juodi, 34 col. 
kotas, satino pamušalas, gerai tinkanti andarokai, naujos mados, su kvol* "TE 
dais, tiktai po...................................................................... ...................................................... w!fa« I V

PUIKUS SIUTAI geros broadcloth materijos, žili ir juodi, 
32 col. kotas, puikiai apsiuvinėtas, su satino pa- G|O 7E 
mušalu, andarokas su kvoldais, tiktai.. ............... wIOi I V

Puikios Sliubines dreses visokiuose koloruose nuo CEH 
$15 iki ................  O VU

Rudenines Skrybėlės
Niekur nerasit tokių pigumų kaip musų moteriškų Skrybėlių 
skyriuj ant antro floro. Šimtai visokių gatavų skrybėlių, 
visokios mados, parduosim šitą panedelyj tiktai S4.98
Puikios Turban, Madam Sherry Skrybėlės, su šil- QO QQ 
ku ir stangoms, vertos SS.oo, po......................................UtiUU

Importuoti velvet kaspinai, visokiuose koloruose 9Qa 
50c vertes, tiktai............................................................................fcvv

Kašubų atgimimas.
Kašubais vadinasi nedidelė, 

lenkų tautai labai artima tau
telė. Seniau ji gyveno plačiai 
vokiečių pajūryje. Dabai vos 
140 tūkstančių išlikusiųjų nuo 
pražuvimo. Kašubai gyvena 
išsimėtę apie Gdanską, Kvi- 
džinų ir kitus vokiečių pajū
rio miestus. Niekas nesitikėjo, 
kad taip maža tautelė begalė
tų kada nors tautiškai pasikel
ti ir pastatyti vokietystės pla- 
tinimuisi sieną, rebeleisti sa
vęs toliau vokietinti. Nors vo
kiečiai kasmetai vis daugiau 
atima iš jų žemės, tečiau ka
šubai jiems nebepasidnoda; 
pastaraisiais metais pakilo 
tarp jų tautinis ir ekonominis 
judėjimas. Toje srityje jau 
nuo 18 metų darbuojasi “Ga- 
zeta Gdanską” ir prieš dvejetą 
metų pradėjęs eiti “Gryf”, 
mėnesinis “jaunakašubių” or
ganas, redaguojamas dr. Mai- 
kovskio. Jis gvildena visokius 
klausimus, paliečiančius kašu
bų gyvenimą; užsiima jų pra
eities tirinėjimu: renka pasa
kas, dainas, senovės padarus 
ir kitokią medžiagą. Vienu 
žodžiu, atgimimas tos mažytės 
tautelės dabar auga ir plėtoja
si, nors vokiečiai ji visokiais 
budais stengiasi sustabdyti; 
mat, vokiečiai skaitė juos be
veik suvokietėjusiais.

Kai-kurie mokslo vyrai se
niau išrodinėjo, kaip ve: Ce 
nova, Beaudouin de Courte
nay ir Ramultas, kad kašubai, 
tai visai atskira tautelė, nieko 
bendro neturinti su lenkų tau
ta, buk ji esanti pajūrio ar 
polabio slavių šaka. Bet a. a. 
Karlovičius tam griežtai prieš
taravo. Jo nuomonę dabar pa
tvirtino ir vokiečių mokslavy- 
ris Lorenz, kuris net laikraštį 
leidžia, paskirtą kašubų kal
bos ir praeities tirinėjimui, 
vardu “Mitteilungen dės Ve- 
reins fur Kaschubisclie Volks- 
kunde”. Jis tvirtina, kad ka
šubų kalba labiau nuo lenkų 
kalbos skyrusis, bet kad lai
kas tą skirtumą sumažinęs, 
nes jie susiduria su Pozna
nians lenkais.

Lenkų laikraščiai giriasi, 
kad “jaunakašubiai” su jais 
vienybės trokštą ir iešką ir

pykstą ant tų, kas tą vienybę 
mėgina ardyti. Lenkai jų at
gimimu labai interesuojasi, 
tik dar neaišku, kokiom į jį 
akim žiuri. Endekai, beabejo, 
tą vienybę supranta ne taip, 
kaip ją supranta patįs kašu
bai.

Kaip matome, šitas laikas 
yra, ištikrųjų, laikas atgimi
mo mažų pavergtų tautelių, 
kurios pamačiusios nutautėji
mo pavojų, šoka iš miego ir 
tveri darbo. Pakirdo ir kašu
bai.

Už “Puriškevičių”.
Kaime Pilipkuose, Zitomi- 

riaus paviete (Volyniuje) ne
senai buvęs labai charakteris- 
tiškas atsitikimas. Tenaitiniai 
valstiečiai: broliai P. ir S. 
Berkovskai, Kucharčuk ir Ja- 
ciuk kokią tai šventę apvaik
ščiodami gerokai “užsitraukę” 
ėmę visi šokti. Bet S. Berkov- 
skis, regis, nekoksai buvęs šo
kikas, perdaug kenkęs trapai- 
linėjimams. Kucharčuk aiški
nęs Berkovskiui, kad jis ver
čiau mestų šokęs, tasai vienok 
nei klausyti nenorėjo.

— Ak tu, Puriškevičiau! — 
sušuko pagaliau Kucharčuk 
ant Berkovskio.

— Gito Puriškevič?! Ja?!
— Ty! — atkartojo Ku

charčuk mažrusiškai. — U te- 
be natūra, jak u svini... čysto, 
jak u Puriškeviča; lezieš tudy, 
kudy tvoja morda nelezie (ta
vo prigimtis, kaip kiaulės... 
kaip tik Puriškevičiaus; lendi 
ten, kur tavo snukis nelenda).

Berkovskis išbėgęs iš pir
kios, bet tuojau sugrįžęs su 
geležiniu špatu rankoje.

— Še tau už Puriškevičių! 
— sviedė.

Ir gal Kucharčuk butų ant 
vietos atlikęs, jei nebūtų su
spėjęs nukrypti šalin, kuomet 
tasai špatą ant jo paleido. Ir 
visas tas atsitikimas, kaip rašo 
“Volyn”, pasibaigė be kraujo 
praliejimo.

Lietuvaite.
Mus’ lietuvaitė
Darbšti mergaitė:

Ravi ir sėja, 
Ir siuvinėja;

Kiemelį šluoja,
Puikiai dainuoja

Dainutę graudžią, 
Verpia ir audžia!..

Linelius mina,
Valgį gamina,

Skalbia, mazgoja,
Tvarkos daboja!

Prigimtą šalį
Myli, kiek gali!

Gerbia darbštumą, 
Dorą, blaivumą!..

Ta mus’ seselė,
Graži aušrelė,

Širdį ramina,
Tautą dabina!

O, mylimoji,
Gyvuok, sveikoji,

Metus ilgiausius
Ir laimingiausius!

Ksav. Vanagėlis.

J. Elias.
Pereitame ketverge buvo 

paviete Cook „primary” pilie
čių balsavimai, arba kandida- 
tų-valdininkų į valdvietes pa
skyrimai. Į Cook pavieto ko- 
misijonierius kandidatu ant 
trečiosios tarnystes buvo vi
siem-? žinomas lietuvis, J. 
Elias, ant rebublikonų tikie- 
to, kurį piliečiai ir vėl dau
guma balsų nominavo. Lai 
lietuviai nepamiršta per atei
nančius rinkimus už savo tau
tietį atiduotį balsą, nes tokia 
lietuvio tarnyste lietuviai gali 
pasididžiuoti. Privalome rem
ti savuosius.

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.

Divonai ir Užtie
salai dėl langų 

ant [lengvų išmo- 
kesčių.

Forničiai ant 

lengvų 

išmokesčių.

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgystO, mes 
urime cash register! kuris tiks jųsu 

by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

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

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

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.

BAIGIANTIS VASARINIAM
SEZONO KELIAVIMUI

’25" NEW YORK
f

IR ATGAL

’25“ BOSTON
IR ATGAL

PER

WABASH
Šie tikietai bus parduodami per visą menesį Rugsėjo—ge

riausias laikas del vakacijų.
Sugrįžimo laikas j 30 dienų.
Dovanai važiuot ant Hudsono upės ir Ežero Erie, kas nori.
Rašyk del artimesnių paaiškinimų ir mapų.

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

Wabash Office, 109 Adams Street, Chicago

Rugsėjo m. Rakandu išpardavimas.
TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS,

Geo. Lauterer
Iszdirbejas

Vėliavų, Szarpu ir Kukardu drau
gystėms, Kepurių ir Uniformų, ir 
kitokiu dr-tems reikalingu daiktu.
164-I66 Madison St., Chicago, III.

AR KENTI NUO SUTYNIMO?

Czia gera proga naujai apsivedusiems suczOdyti daugiau kaip pusę perkant 
naminius rakandus, taippat ir kitiems pradedant gyvenimą, bet tik ezitą mCnesį 
Jaigu neesi pasirengęs įrengti visus savo kambarius iszsyk, ateik ir iszsirink, o 
męs už mažą (mokėjimą pristatysime viską.

PatSmyk nekurias kainas ir apsvarstyk
$11 Komoda tik........................$5.50
$85 9x12 Axminster DivonaiSlG.50
8.57 Geležiniai springsai.... 1.90
8.00 Geri šienikai tik............ 1.98
8oo. Geležinė lova......................1.50
3.oo Stalas tik........................... 1.50

SI 5 Stalai po.......................... S7.5O
$25 Komodos.......................... $14.oo
8.50 Divonai 27x54 ..............  1.75
1.75 Kėdės po......................... 9oc
7.50 Vaikams vežimėliai....... 3.88
1.50 Lovelės po............... .. 95c

Atdaryta krautuvė vakarais iki 9 vai. apart I’ėtnyčios.

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER
3431-33 South Halsted Street

Kampas 34to Place Nepamirškite numerio.

■ Iszdirbamo į 70 gatunkų drūtų 
guminių juostelių: elastiszkų, 
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi
giau, nei parduoda kiti. Geras 
vienpusinias juostolias padirbame 
nuo 65c., abiejų pusių juostelės 
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo 
$2.00 ir aukszcziau; elastiszkos paneziakos vartojamos nuo mėszlingio,
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.

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

H0TT1NGER0 FABRIKĄ, ant namo bok. laikrods
Kampas Milwaukee ir Chicago Avės., imkit eleveitori ant 6 lubu.

į£
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F. Bernatowicz

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

(Tąsa).
mergina ir gieda su mumis ir verkia drauge. Kuntoras 
tat tuojaus pasakė, kad ten bus jo stovykla.

— Kas do neapsižiūrėjimas! — tarė Hubekienė 
— bet toji velniutė turėjo pasirodyti labai dailia.

— Aš ją mačiau — toliaus kalbėjo kryžiokas — 
buvo gana daili, bet šposas nevisai nusisekė velniui; už
ėjo tat jisai kuntorą iš kitos pusės. Atvedė kartą į sto 
vykią kokią-tai jauną lietuvaitę, daug dailesnę už aną; 
buvo tai burtininkė. Aš jos, dėkų Dievu, niekad nema
čiau; bet tie, ką ją matė, pasakojo, kad buvo ant ko pa 
žiūrėti. Ko tai velnias iš savęs nepadarys žmogui ant 
prapulties! Toji burtininkė, išsiųsta Amilono iš Vii 
niaus, tyčia davėsi sugauti, kad prisiartinti prie kunto
ro; vostik jisai ją pamatė, tuojaus atrišo jos pančius ir 
slankiojo paskui ją nei šešėlis. Ji nudavė nekalta, kad 
dar labiau jį patraukti. Ta;p įsiklepojo | ją kuntoras, 
kad vos du ar tris kartus pasirodė stovykloj.

— Dieve atleiskie sunkius nusidėjimus — tarė 
žegnodamasi Hubekienė — kad sakytų man tai kas ki
tas, dievaži, netikėčiau; bet kodėl jus tuojaus jos nesu
deginote ?

— Gerai butų gavęs tas, kuris butų nors pirštą 
ant jos uždėjęs — atkartojo kryžiokas. Ar gi manote, 
kad jai tiktai kuntoro užteko? Ji viską užkerėjo! gink 
lūs, arklius; baisu ir pagalvoti, kas dėjosi stovykloje.

— Vienok — tarė kitas — buvo ir tokių, kurie 
su gailestimi žiurėjo į tą pasileidimą ir norėjo stvertis 
už ginklų.

• — Neteisybė — atsakė kryžiokas —visus su
maišė šėtonas. Tiktai vienas dievotas Malborgo preoras 
buvo neapkerėtas, bet jis neikados nenusivilko abito; 
prašė jis, ir gązdino, bet nieko negalėjo padaryti.

— Tai ne juokai — atsišaukė Hubekas, — bet 
nesuprantu, kaip viena mergina galėjo pridirbti tiek 
pikto; kad apkerėjo kuntorą, nes:stebiu, kiekviena daili 
burnelė jį apkerės; bet apkerėti tūkstančius kareivių, 
nesuprantu, kaip galima.

— Kad tu — atsišaukė jo žmona — nieko nega
li suprasti. Ar nežinai, kad visa Lietuva stovi ant burtų ?

— Ką jus pasakysite ant to — kalbėjo senas ka
reivis — kad ir aš buvau jau ant blogo kelio? Mat kada 
ji pati buvo užimta kuntoru, jos pagelbininkai sukinosi 
tarp kareivių. Pamenu vieną mažą senuką; kiek tai 
kartų lošiau su juomi kauleliais, kiek išgėrėme alaus ir 
jau net pamylėjau jį, nes senis turėjo gerą liežuvį. Visi 
prilipome prie jo, nei nemintydami, kad velniui parduo
dame dūšią. Kada stovykloje jau savo atliko, nusidavė 
ir pas kuntorą, pradėjo jam kalbėti ir į pėdas žiūrėti, ir 
ant to atvedė nabagą kuntorą, kad tas, tarp mus kal
bant, užmiršo ir Dievą ir tikėjimą.

— Kas tai tikėtų — tarė Hubekienė, — kad vel
nias turėtų tiek galės ant žmogaus?

— Tai buvo smarkus senis — atsišaukė kitas, — 
pats kartą mačiau, kaip apsivertė į šunį ir nugriebė 
mums kepsnį.

— Aš tik kartą jį mačiau — tarė vėl kitas — 
kaip ant kuntoro arklio lėkė per stovyklą, išsižiojęs ma
žiausia per mastą.

— Jisai į viską galėjo pasiversti: į šunį, paukš'į, 
į medį, į ką tik norėjo — kalbėjo senis kryžiokas. — 
Tik tada pasirodė jo šposai, kaip susirėmėme su len
kais; aš tai žinau. Kitą kart šimtą sykių didesnę ka- 
rumenę lengvai butume sumušę, o dabar, mųsų vilyč’os 
atšokinėjo nuo jų krūtinių, kaip nuo sienos, o arkliai 
nesidavė suvaldyti. Mušė mus lenkai, kaip gyvulius, o 
kas liko, pribaigė lietuviai. Kuntoras mušėsi, kaip liū
tas; bet kas pametė Dievą, ką jis padarys? Nelaimingas 
nulėkė į kalnus, šaukdamas: gelbėk šėtone! Tuomet jam 
pagalbon pribuvo ta burtininkė, ir pagriebus jį su ar
kliu, nunešė į girią. Vijosi juos vienas lenkas, bet tas, 
girdėjau, nusisuko kur ten sau sprandą. Neužilgo gir 
dėjau pagavo ją su kuntoru, bet buvo jau taip silpna, 
kad galėjo tik verkti ir skųsti.

— Tai prakeikta stabmeldė —šaukė linksma 
Hubekienė. — Ir ką su jaja padarė ?

— To gerai nežinau — atsakė kryžiokas — bet 
turbut nelabai jos gailėjosi.

— Girdėjau — atsišaukė kitas, — kad ją kun
toras Ulrikas atsiuntė šičia.

— Atsiuntė ją šičia ? — sušuko nusigandus Hu
bekienė. — Ar gali tai būti? O tai butų dailu, kad ji 
butų mano namuose!

Girdėjo Pajauta tas kalbas ir, negalėdama susi
laikyti nuo griaudžių ašarų, perstojo net siuvus; spaudė 
jai širdį tie neteisingi užmetinėjimai. Tuomtarpu Hube
kienė atėjo į jos kambarį ir užklausė, ar nėra ji ta pa
čia lietuve, su kuria sugavo Sundsteiną.

— Taip — atsakė drebančiu balsu.
— Tu! tu! — šaukė, atšokdama nuo jos Hube

kienė, o kryžiokai žiurėjo į ją ištolo. — Vargas man 
burtininkė mano namuose! Pražuvus su dusia ir su kunu

— Nurimkite! tai išmislai! aš ne’smi kenksmin
ga! — nedrąsiai kalbėjo Pajauta.

’ — Šalin! šalin! nekalbėk į mane! nesiartink! — 
šaukė šeimininkė. x

— Ką ? tai išmislai ? — sušuko senas kryžiokas 
— dar tu man užmetinėsi melagystes ? J

— Perstok! — sulaikė jį kitas — su velniais ne
reikia užsidėti!

— Ka;p kuntoras galėjo atsiųsti man tokį sve
čią! — šaukė Hubekiene. — Išsyk supratau, kad čia 
kas negera! Žiūrėkite, dar akis šluostosi skalbiniais; o 
aš nei nepagalvojau, kad tai yra burtininkė. Susimilda 
mi, išveskite jus ją iš čia!

— O kas mums su ja ja? atsišiukė vienas — ar 
neįvalias jau męs nuo jos nukentėjome?

— Nusiraminkite —tarė kitas, — kada burti
ninkė verkia, nereikia jau jos bijotis. Tuojaus sugrįš ir 
mistras.

— Bet aš jos nenoriu savo name; ar neturiteįva- 
lias vietos kalėjime, kad palaikyti ją ten, kol sugrįš 
mistras ? Jei jos neatsiimate, aš tuojaus apleidžiu šitą 
namą.

— O aš patariu — tarė senis kryžiokas — būti 
sau ramiai namie; kad ligšiol neatsitiko nieko blogo, tai 
jau nei neatsitiks.

— Užciesą — atkartojo antras — galima išpil
dyti ir kuntoro Ulriko prisakymą ir nebijoti jos. Jau 
kad kuntoras siuntė, tai žinojo, ką siunčia. Verčiau ją 
gerai uždarykite.

— Tai kaip tankiai netikėtai žmogų patinka ne
laimė. Traukkis tuojaus į kamarą! — šaukė perširdus 
Hubekienė. Apsiašarojus Pajauta atsitraukė; duris už
rakino, o kambarį išrukino žolynais, saugojančiais nuo 
raganystes. Kryžiokai vienas po kitam apleido pavojin
gą namą.

XL
TEISMAS.

Prie Kerų tada ir burtų garsingų 
Stropiai tat boba tuojaus nusiduoda. 
Ratą ant smilčių ženklin iš senų raidžių, 
Niurna po nosim, ir įdomiai kalba, 
Met’ pundą žolynų burtais užtaisytų, 
Riečiasi, sėda ir vd atsistoja.

Krasicki.

Po apkaltinimui uždaryta Pajauta dar sunkiau 
kentėjo, nei pirma. Išgązdinta Hubekienė visai prie jos 
nesiartino, kasdien tik klausinėjo, kada sugrįš mistras. 
Hubekas norėjo suraminti Pajautą, bet bijodamasis la
biau pačios, nei burtų, nedrįso prie jos prieiti. Pajauta 
tat matė tik vieną tarnaitę, kuri atnešdavo jai valgį per 
duris iš kiemo, bet ir tas matymas buvo be naudos, nes 
tarnaitė net atsakyti ant jos klausimų bijojo. Atskirta 
nuo žmonių, apšaukta šėtono šalininke, nelaiminga Pa 
jauta matė, kaip visi nuo jos šalinasi, o čia nėra kam 
pasiskųsti, nėra su kuomi pasidalinti skausmais. Koks 
tai baisus padėjimas!

Kartą vidudienyj, stovėdama tarp durų ir žiūrė
dama į apsupančius ją murus, pamatė einančią sudžiū
vusią, nudriskusią senukę, besidairančią į langus, nei(ko 
ieškančią. Vostik pamatė stovinčią tarpduryje merginą^ 
yg atradus tai, ko ieškojo, prisiartino prie jos.

— Sveika, kumute! — atsišaukė — tuojaus tave 
pažinau. Bet kastai, taip liūdnai išrodai ? Ar vargas 
suspaudė? Tai blogas ženklas; tavo padėjime reikia vi
sados būti linksmai. Klausyk, kad aš bučiau tokia jau
na, ir kad ant manęs ne taip kranktų, tai iš džiaugsmo 
pašokčiau, bet dabar negalima. Žmogus čia viską gali, 
tik metų sumažint tai ne.

Nusistebėjus Pajauta užklausė ko ji nuo jos nori.
— Kas tai, nepažįsti manęs? — tarė kraipydama 

galvą senė — meskie tuos juokus. Vadinuosi plika Ka
trė iš Gdansko. Ne dėlto vadina plika, kad neturėčiau 
plaukų, bet dėlto, kad sykį mane dar Slionzke numetė 
nuo Plikojo kalno stačiai į upę ant galvos; nuo to tai 
galva mano vis kraiposi, bet kaip įpilu kaušą degtinės, 
tai tuojaus kitaip. Gal girdėjai apie mane? Aš apie ta
ve girdėjau ir atėjau pažiūrėti. Tikiuosi taip-gi kad 
mane atlankysi.

— Nesuprantu, ką kalbate — atsakė mergina.
— Ko nesupranti ? — atkartojo užgauta Katrė. 

— Nesididžiuok; aš gal negalėčiau užkerėti penkioliką 
tūkstančių kareivių, bet vis-gi negali užsiginti manęs. 
Teisybė, miestas dabar kalba tiktai apie tave, bet buvo 
laikas, kada kalbėjo ir apie mane. Aš nepavydžiu tau 
laimės, bet nepridera užsiginti saviškių, juk užsitarnavi- 
muose mane nepereisi. Visas Malborgas žino, kad tris 
kartus skandino mane Vieloj; kartą buvau net ant lau 
žo, vis-gi dar gyvenu. O ką pasakysi tu apie save ? Sa
kyk, kokias kančias perleidai ?

— Aš neužginu jųsų užsitarnavimų — atsakė 
Pajauta — bet dabar savo padėjime turiu į valias min- 
č.ų apie savo nelaimę.

— Kitas pagalvotų, kad ir teisybė; bet, kad ne
žinočiau, ar čia sėdėčiau? Žinau tavo mintis. Lauki, 
kad priešai prie tavęs prikibtų, o paskui švilptels! ir nu
lėksi. Gerai tas, miela kumute! tik nepamiršk Hubekie- 
nės; pagalios, jei.tau čia nesmagu, eikšen pas mane, bus 
geriau. <

— Dėkoju, aš turiu čia laukti savo likimo.
— Tai nors išgersi su manim; nesibijok, degtinė 

mano sutaisyta.
Taip kalbėdama Katrė išsitraukė bonkutę ir iš

gėrus davė Pajautai, bet, užpykus už nepriėmimą, su
šuko:

— Ką ? Nori pasirodyti, kad degtinės negeri ? Gal 
tau šėtonas uždavė metavonę ? tegul bus ir taip. Dabar, 
kumute, prie reikalo. Kad žinotumei, kokiame aš padė
jime! Nėra jokios nelaimės, bet norėčiau padaryti vie 
nam gero, už ką gausiu gausiai užmokėti. Taigi, pagel
bėk man, o mudvi pasidalįsime pelnu.

Išvesta iš kantrybės Pajauta paklausė, ko ji nuo 
jos nori.

— Taigi norėčiau žinoti — kalbėjo senė prisiar
tinus prie merginos. — Kokis ženklas bus paduotas ry- 

(Toliaus bus).

Iš kur atsiradę ant žęmes 
vargdieniai. 
Ispanų pasaka.

M

Broliai neeikit pas žydą į 
Męs pasiuvant Siutą kokį kas nori. Parduodu ke- j 
lėtą lotų įvairiose vietose. Parduodu naminius ra- J
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”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:

KAZ. KUCZINSKAS,
1551 Washington SI, Wilkes-Barrs, h.

(Tąsa).

padariu*. Pagaliaus trejetą milimiausiųjų 
nuprausė, aprėdė, kitus suvarė į tvartą ir 
uždarė.

Atėjo Viešpaties apsilankymo valan
da. Baltas, kaip sniegas, debesis nusilei- j 
do iš dangaus, sujudo oras nuo sparnų j 
plesnojimo ir nuo angelų chorų giedoji- | 
mo, kurio nebuvo galo:

— Ozanna! Ozanna! —šaukė. Jų ' 
kojos vos siekė žemę, gi aplinkui buvo 1 
taip šviesu — rodos, visos žvaigždės nu- 
sileidusios iš dangaus, eina per javais ap
augusius laukus.

Pirma žengė arkangelų būrys, gar
bės sargyba. Sukišę kardus į makštis, pa 
sakė keletą malonių žodžių Jievai. Jie 
sakė, jog laikas nepalikęs ant jos jokio 
ženklo: ji tebesant skaisti ir jauna, kaip 
ir kitados paskui išsiskirstė po laukus.

Paskui pasirodė Dievas. Jo barzda 
žibėjo, kaip sidabras, ties galva spindėjo, 
kaip saulė, trikampis. Paskui Jį ėjo pats 
arkangelas Mykolas, toliau visi ministe 
riai ir augštieji valdininkai.

Viešpats šypsodamosi pasveikino A- 
domą, plekštelėjo Jievai per petį ir tarė:

— Mat, kokia skaistuolė. Na, ką? 
ar jau dabar ne tokia lengvaprotė, kaip 
pirma ?

Prasidžiugę Adomai pakišo Viešpa
čiui kėdę atsisėsti. Kėdė, plati, patogi, 
stipri, buvo nupinta iš karklų. Tokią kė
dę ne kiekvienoje klebonijoje rasit...

Viešpats atsisėdo patogiai ir ėmė A- 
domo klausinėti.

— Gerai, labai gerai — tarė — da
bar permanysi, kad pačios patarimų ne
reikia klausyti. O tu spėji, kad čion gy- Į 
venai, kaip rojuje? Kentėk, mano vaike, 
liek prakaitą, dirbk, tiktai tada ir išmok
si gerbti vyresnius.

Bet staiga, tartum gailindamasis savo 
šiukštumo, pridūrė švelniau.

— Kas padaryta, tai padaryta, ir 
eikimas negali būti nuimtas. 

Aš pildau žodį. Bet kad jau esmi tamstų 
namuose, paliksiu tamstoms gerą mano 
apsilankymo paminėjimą: Jieva, atvesk 
Čia savo vaikus.

Jieva atvedė trejetą vaikų. Ilgai 
Viešpats žiurėjo į juos.

— Tu — tarė į pirmutinį, rimtą vai
ką, kuris klausėsi suraukęs kaktą ir įsi 
kandęs pirštą — tu busi tau panašiųjų 
teisėjas. Tu leisi įstatus, aiškinsi prasi
žengimus, keisdamas kas šimtas metų sa 
vo nuomonę ir visus nusidėjimus saikuosi 
vienu saiku, lygiai taip, kaip visas ligas 
gydo vienas vaistas.

Paskui atsikreipė į kitą, tamsveidį, 
drąsų vaikėzą, kurs rankose turėjo lazdą 
ir ja dulkino nuo brolių apvilkalų dulkes, 
ir tarė:

— Tu busi karavelis. Tu vadžiosie- 
si minias žmonių, varysi juos piauti, kaip 
mėsininkas galvijų bandas; tečiaus ta pa
ti minia tave kels į padanges ir skelbs ta
vo garbę — ir, matydama susitepusį 
kraujais, garbins tave, kaip dievaitį. Jei 
kitas kas žmogų nužudys, bus vadinamas 
galvažudžiu, o jaigu tu kuodaugiausiai 
priešininkų padėsi, tave apšauks karžy
giu. Tu krauju aplaistys! laukus, kardu 
bei ugnimi išnaikinsi daugybes sodžių ir 
miestų, pasileisi naikinti visą, kas tik pa
sisuks, vesdamasi paskui marą. Tuomet 
tau garbingi poetai rašys giesmes, o istori 
kai aprasinės tavo pergalėjimus. Kiek 
vieną kitą, kurs pasidrąsintų taip elgties, jei peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemo-
kaip tu, tuojau apkals geležimis. nei cenl°- ji kitur mokėtum $35

r ’ J r 5 . . I^k. paauksuotus lenciūgėlis dovanai
Sutvėrėjas pamąstė valandėlę ir taip prie laikrodėlio.

, ... Y- •• a j -i i -J • EXCELSIOR WATCH CO.tare į treciąjį Adomų vaiką, knis įdomiai vo4 Athenaeum Bide., Chicago, m. 
žiurėjo Viešpačiui į akis:

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

= ®
J. Kuczinskas, |

238 Slocum St. Kingston, Pa. ®

MRS. EDWA RD RADEL
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Ihl- 
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimės! kiek

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

GEORGE HAZARD
PLUMBERIS

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE ~
- Gereusiu armonikų, skrinku, klernetu, triubn, koncertina ir daa-

gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. J’uikiauBiu dziogoreliu, 
lenclugieliu. visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimul ma- KM 
Bzinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, iatc.riszku ir HFM 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru ael raszymo gromatu tuzinas įSs 

gyrrTnyi-tf.-fyi-*, 25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk gavo tikrą adresą ir už 6c. marką o an- K ĮhH 
turėsi No. 8 katalogą su 450 paveikslu ir 1 000 visokiu naudingu dai- K M 
ktu. Aez gvarantuoju kad mano tavoras pirmos kliases o prekes pl- W ■ 
gesnes kaip kitur. Orderius iszsinncziu greitai in visus Amerikos,

. Kanados ir Al ji Įjos krssztus. Kvlecziu visus ai lankitsa visokiais 
pirkiniais ir orderiais pas

M. K. WlLKEWiUH, Dept. K. 115 W. Market St., SCRANTOML

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

JONAS MAŽEIKO
130 Canal port Av., Tel. Canal R83

trade

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

IZIDOR KOHN k CO. 
isdirbeja

8829 State St. Chicago, IB.
Phono Douglas 3390

Trade 
mųsų

ta, 23 Aknenu 
Stlttt LiiMlii 
Vyriškas arba mo
teriškas laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
Iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųlijl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėlį kiek-

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeniule.

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

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Ms®

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausių lletuviszką. rualwh 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeport©. Mi
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
petnyczlom ir subatorois del vyrų. Tai > 
gi užlaikau puikų salinus su visokiai! 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane ap
lankys bus sz<rdinzai priimtas.

1818 SO MORGAN Si

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nakvinBs. Pakeleiringite

gu atsilanko, prie mųsų, o męs Janu 
duosime atsakauczlą vietų pallsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave-

Godotini drangai!
Kauno redybos ir visi pažįstami, ne- 
pamlrszklte manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S HalstedStr.

THE FALCON CIGAR FACT.
— Tu suvaldyti viso pasaulio turtus, | Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

versiesi prekyba, skolinsi pinigus kara
liams ir elgsies su jais, kaip su save ly
giais ir, jaigu procentais išdildinsi mies
tus, tai visi stebėsis tavo apsukrumu ir la 
kurnu.

Adomas dėkingas, susigraudinęs GVARDIJOS MOTELIS 
verkšleno, gi Jieva visa nerimoįo, tartum Męs užlaikome konogpriausiq visokių 

° , . i • gerymų jaigu kurie atsilankys prie mų
norėdama ką pasakyti, tik neišdrįso: mat, sų, tai męs patarnausime konoge- 

y. »• v. v. _ • riausla del savo draugų.motinos sudį grauže sąžine: ji maste apie
tuos vargšus, uždarytus tvarte, kurie liko „ I °CCViCZe
u j r v v- x r j 3302 S. Morgan St., Chicago,be dalios, be Viešpaties dovanų. 1 °

— As eisiu jų atsivesti — šnipštelė
jo ji Adomui į ausį. Bet šitas gąšliai ati 
tarė.

— Tai butų Sutvertojaus įžeidimas,

(T. B.)

J. A. NUTAUC SAV.
— iszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1785.

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

Tel Drover 285

Kleker’s Photo
STUDIO

didžiausia fotografijų studija mieste. 
Fotografistas pribuna { namus ant pa- 
azaukimo. Užvesta viekas pagal nau
jausią madą. Padarome visokias foto
grafijas kogeriaueia. Geriausia atlieka
me veselijų, kliubų ir visokių grupę 
paveikslus ypatingai kolornotus. Pada
rome isz mažų fotografijų didelius pa
veikslus. Taipgi padarome visokius rė
mus paveikslams, szliubo paliudiji
mams ir tt.

1645 West 47-th Street.

CHICAGO, ILLINOIS.
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Administracija Liet. Teat.
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Annonas, Prez. 

941 - 33rd. St.
Stan. Stcnevicze, Vice-prez. 

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

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

8239 Anburn Ave Chicago, Hl.
J. M. Tananevicze Kasierius 

3244 So. Morgan St.

REŽISZIERIUS TEATRU 
Martinas Z. Kadzievskis 

3244 So. Morgan St

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

Juoz. Klimas, PirmsOdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Ave.

Kazimieras Stulga, kasierius 
4513 So. Wood St.

Administracija D. L. K. 
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.

John S. Lopatto.
Attomey-at-Law Prezidentas.

47-48-49 Bennett Building.
Petras Aceviczlus Vice-Prez, 

58 Sheridan St.
Sylvestras Pileckis Sekr. Prot.

462 E. South St.
Kazim. Knczinskas. Sekr. Finansų 

180 N. Washington St.
Ant. Sheskevicze, Sekr. Finansų 

501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasierius.

188 So. Meade St.
. Petras Mažeika Globėjas Kasos

662 Northampton St.
Jos. Brrzdaitisa Glabejas Kasos.

480 Stanton St.
Juoeas Grimaila Marjzalka

31 Tonnary St.

Administracija Dr-stes 
Lietuvos Sūnų No. 1

ANT TOWN OF LAKE.

Stan. Anuczauskis, prez.
4559 S. Hermitage Ave

Juozapas Klimas, vice-prez.
4527 S. Marshfield ave.

Juoz. 2alandauskas,protokolq raut.
4513 Hermitage Ave.

St. Vaitekaitls, rast. fin.
4504 S. Paulina St.

Antanas B. Žemaitis, kasieriui.
4731 So. Wood St.

Kliubos Lietuvos K. Mindauglo.

J. V. Zacharevicze, prez. 
917 38rd st.

Martinas Kadzievskis sekr.
3244 So. Morgan st.

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

Kun. M. Krauczunas, kapelonas, 
32nd PL and Auburn ave.

daris 6 vai. vak. Uždanga pasikels 7:30 
vai vak. Po teatro balius su visokiais į 
szokiais. Taipgi bus lakiojanti krasa j 
su iezlaimOjimu moteriszku sznkų, ver- i 
tęs |10, ir moteriszką žiedą, vertes $5. : 
Žiedą gaus, gavęs daugiausiai atviru- 
czių. Szukas aukavo L. L. R. A. Bar- i 
ces. žiedą A. Poszka. Inžanga ypitai: 
25c., 85c., 50c. ir 75c. Visus užpraszo 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

KOMITETAS.

Puikus Teatras.
Liet. Mot. Dr-ja „Apszv'eta” rengia 

puikų teatrą 30 d. spalio (Oct.), 1910 m. 
Hull Honse teatre, kampas Polk ir HhI- 
sted gatvių. Ant scenos statome antru 
kartu ChicHgoje dvi labai puikias ko
medijas: „Musų Gerasis” (szitame vei
kale užims moterys ir merginos vyrų ro
les) ir „Kaip kas iszmano —taip save 
gano”. Tarpakczluose bus dekliama- 
cijos jaunų mergaiezių ir gera muzika. 
Vakaras isztikro bus puikus ir Kiekvie
nas atsilankęsis nesigailOsis. Pelnas nuo 
vakaro eis paszelpai Varszavoi Kon
servatorijos mokines, lietuvaites-prima- 
donos p-lO.-Balczauskaites. — Vakaras 
prasidės lygiai 8 vai.

Balius, Didelis Balius.
Parengtas draugystes Szvento Jono 

Krlksztltojo, atsibus nedelioj, 2 d. spa
lio (Oct) 1910 m., Freiheit Turner sve
tainėje, 3417—21 So. Halsted St. Sve
taine atidarys 3 vai. po pietų, balius 
prasidės 4:30. Užpras?om visus lietu
vius ir lietuvaites kaip iez Cbicagos taip 
ir aplinkinių miestelių, praszom atsilan-

■ kyti kuo skaitlingiausiai, nes balius bus 
. labai linksmas. Grajis labai gera mu

zika, prie tokios muzikos gales smagiai 
pasiszokti. Inžanga 25c. porai.

Su guodone KOMITETAS.

Didelis Teatras ir Balius.
Rengiamas Lietuvos Ūkininko drau

gijos, nedelioj 2 d. spalio (Oct.), 1910 m. 
Klacek salėje, 19 ir Leavitt st. Sale bus 
atdara 4 vai., teatras prasidės 5 vai. vak. 
Bus perstatyta komedijos dviejuose 
veiksmusse: „Gudri Na-zlO” ir „Nu
truko”. Po perstatymai prasidės ba
lius su szokiais. Geriausia muzika 
grlež visus lietuvisikus szokius, kuris 
trauksis iki vėlumai nakties. Tikletai 
25c., 35c. ir 50c. ypatai. Pasarga va
žiuojantiems Halsted st. karais iki 18 
gatvei, 18 gatv. karai davež iki pat sve
taines. Szirdingai užpraszo visus atsi
lankyti. KOMITETAS.' (39)

Didelis Metinis Balius!
Parengtas Dr-tes Apveizdos Dievo N.

1, atsibus, nedelioj. 25 rogsejo (Sept.), 
1910 m., Casino svetainėje, 645—647 W. 
12th St., tarpe Jefferson ir Union gatv. 
Pradžia 4 vai. vak. Inžanga 25c. porai. 
Kviecziame visus lietuvius ir lietuvaites 
kuot-kaitlinglausiai atsilankyti ant szio 
musų metinio baliaus Ir prie puikios 
muzikos galėsite linksmai laiką pralei
sti. Su godone KOMITETAS.

Ant pardavimo BuczernO ir Grocerne 
geroje lietuvių apgyventoje vietoje. Biz
nis eina labai gerai, bet savininkas turi 
iszvažiuoti į krajų. Kas nori gali pirkti 
imamą. Viskas randasi prieszais lietu
vių bažnyczią. Gera proga lietuviui. At- 
siazaukit pas:

Martin Paszkievicz,
4530 So. Wood St.

Reikalaujam 10 kriauezių prie 
riszkų drabužių, tokių, kurie 
dirbti moteriszkus žiuponus ir 4 anda- 
rokų siuvėjus. Mokestis nuo 12 dol. iki 
20 doi. Darbas ant visada. Atsiszau- 
nit sziuo antrąszu: (40)

Liudvikas Kasparavicze, 
3129—3131 Wentworth av., Chicago, Ill.

Reikalauju 10 kriauezių prie mote- 
riszkų drabužių siuvimo ir vieno pri- 
mieruotojo ir vieno nžbaigejo. Atsiezau- 
kite adresu: 40

A. Svilow,
1765 Ogden av., Chicago, Ill.

Reikalingas jaunas vaikinas in krau
tuvę, geriaus kad saprastų krlauczystę. 
Atsiszaukit 3207 So. Morgan 8t.

PASISKUBINKI - Isz priežasties 
iszvažiavimo į kitą miestą, parsiduoda 
labai pigiai naminiai rakandai (forni- 
czial). Matyt galima kas vakaras nuo 
6 iki 9 vai. arba nedelioj po piet. Sziuo 
adresu: 3106 S. Halsted st. (ant treczių 
lubų isz užpakalio) (40)

(44) 

mote- 
moka.

S. fl. ZalBWSKi
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

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

OFISAS:
Kambarys 508 Opera House Block 

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

W. H. Toenges
Fotogra tįstas.

Pajieszkojimal.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Pajieszkau,brolio Boleslavo Jakuczio, 
yra iszbegęs isz seminarijos Lietuvoj, 
keturių klesų. Kauno gub., Novo Alek- 
sandrovsko pav., Daksztų parap , Kal- 
viszkių sod. Pirma gyveno McKees 
Rock, o dabar nežinau kur jis yra. 
Praszau, kas žinot arba jis pats tegul 
atelszaukia, nes turiu didelį reikalų ir 
noriu su juo pasimatyt.

Juozapas Jakutis,
227 Sagamore st., Pittsburg, Pa.

Didelis Rudeninis Atidarymas
Męs kviečiame visus atsilankyti per šitą didelį Rudeninį Išpardavimą ir paro

dymą naujausio Rudeninio tavoro. Dideli pigumai kožnam Departmente.
Szliubinėms Dresems 

Szilkas
Swiss Messale Šilkas 27 colių 
pločio visokiose spalvose del 
šliubinių drėsių, $1.00 "7Qp 
vertės, dabar jardas po... ■ wv

KLBMBOC 

II HALSTED. 20™ ST’S and H 
M1 CANALPORT AVE feF

Klein Bros, Pirklystes Markes
Dykai su kiekvienu pirkiniu.— 
Pilna knygute verta $2.50 
pinigais arba $3.00 tavorais.

Klein Bros. Pirklystes Markes

Czia yra keli iš daugybės mųsų lietuvių pardavėjų:
Stefania Kotowska, No. 15 Vincas Makavackas, No. 78 Frances Nutaut, No. 153

Anna Dargevicz, No. 7 • Paulina Gulbinas, No. 65 Andrew Rupkalis, No. 82
Steponas Swolkin, No. 14 Jack Kawall, No. 101 Lena Wolkaf, No. 118

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

4513 Hermitage Ave. 
Juozapas klimas, vice prez.

4527 Marshfield Ave.
P. Vaitkus Rasz. prot. 

4408 S Hermitage Ave 
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin, 

4437 So. Wood St.
Stan. Anuczanskas, kas. 

4559 8. Hermitage Ave.

Administracija L. L. U. 
Klubo.

LEE PARK, WILKES BARRE, PA. 
Adomas Czikanauskas, pirmsOdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Sekr. Protok., 

R. F. D. No. 1 Box 172.
Elek Czerbauskas, Sekr. Finansų, 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.

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

Draugiscziu reikalai.

Pajieszkau Juozapo Czechauskio, pa- 
einunczio isz miesto Upites, Kauno gub. 
Panevėžio pav. Penki menesiai kaip 
iszejo jleszkoti darbo, bet iki sziolei ne
sugrįžo. Gal kas girdėjote ar jisai pate, 
tegul atsiszaukia sziuo antraezu: 

Mateuszas Czechauckas,
8229 Illinois Ct., Chicago, Ill.

Pajieszkau Martino Knlcziuno, Kau
no gub., Raseinių pav., Szidlavos parap. 
Bardiszkių sod. 2 metai kaip Ameri
koje. Gyveno pirma Chicago, III. Mel
džiu duot žinią szituo adresu: (40

J. Knicziunas,
Box 723, Millinocke, Me,

Pajieszkau atsakantį partnerį prie 
laivakorczių Agentūros ir krautuves, 
visokių smulkesnių drabužių arba dar
bininką su atsakanezia kaucija. Prie
žastis tokia: turiu du ofisu, vieną New 
Yorke, o antrą Bostone, todėl vienam 
aprūpinti negalimas daiktas. Atsisznu- 
kentieji apie nzligas ar szeip su viso
kioms žinioms, kreipkitės sziuo adresu: 

Geo. Baitaszius, (39) 
261 Broadway, So. Boston, Mass

I

Pajieszkau savo tėvo Juozapo Racz- 
kasko, Kauno gub., Telszių pav., Plun
gei parap., Stagales sod. 13 metai Kaip 
Amerikoje. 4 metai atgal gyveno Ken
sington, 111., dabar nežinau kur buna. 
Praszau atsiszaukti sziuo adresu:

Antanas Raczkauskas, 
Box 322, Long Island, N. Y.

ANT PARDAVIMO.
TEMYKITE 

LIETU VIAI!
Keistu t o Paskolinimo ir Budavojimo

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

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

730 W. 17th SL
Chicago, III.

u

Teatras ir Balius.
Parengtas per Lietuvių Jaunimo Ra

teli ant Town of Lake, 5 velksmių dra- 
matiszkas veikalas po vardu „Lietuvai
te”, bus losztas Columbia svetainėje, 
kerte 48 ir So. Paulina gatvių, nedelioj, 
25 d. Rusėjo (Sept.). 1910 m. Duris atsi-

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.

$15
Tel. Monroe 890

Ant antrų lubų.

ir

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CftlGflGOJE

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

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gėrynių, kaip szalto aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų. Ipl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H TELEPHONE YARDS 1186

Antanas Martinkūs

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS. FURNISHINGS & SHOES

tarpe 19tos ir 2Otos gatves

Antanas Tupikaitis

1922-1932 So. Halsted St.,

Specijališkas Pardavimas 1.
$22 Moterų Rudeniniai Siutai tik $15—Puikiai kriaučių pasiūti iš čystes 

vilnos broadcloth ir su puikum satino pamušalu, apsiuvinėti su gražiais mezgi- CM K 
niais, per šitą Rudeninio atidarymo pardavimą tik.................................................... OI U

Specijališkas Pardavimas 2.
$18 Moterų Rudeniniai Kotai tik $11.98— Jie yra puikiausiai padirbti iš 

čystos rudenines mados vilnos chiffon, broadcloth, su satino pamušalu QQ
per šitą pardavimą tik................................................................................................... OlliUO

Specijališkas Pardavi
mas 3.

Moterų naujos Šilkinės Jekes, 
populiariškuose koloruose, pui
kiai apsiuvinėtos su mezginiais 
ar kriaučių mados, su Persiš
kais apsiuviniais, tikrai vertos 
$4.oo. Etra specija- CJO QQ 
liškai, dabar..............UfciuO

Puikios Skrybėlės
Šio sezono naujausios ir 

daugiausiai reikalaujamos, 
aptaisytos su puikum per
sišku šilku, teipgi ir kito
niškai aptaisytos, parsiduos 
per šitą išparda- CJO QQ 

, vimą po...................vfaiUU

Visokį Forničiai už pinigus arba ant lengvu 
..^mokesčiu.. Vyru $20 Rudeniniai Šutai $15

COPYRIGHT 1910 BY KUH, NATHAN A FISCHER CO.; ALL RIGHTS RESERVED

D. Labunskas savin.

1122 Milwaukee Ave

CHICAGO, ILL.

Pirmiau buvusioji Hille Studio 
3452 S. Halsted Street 
Iszkirpk szitą, jis vertas $1.50. Ga
li cant 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)

CHQPIN Klauskit 
Chopen 10c. 
cigarų, nes 

^padirbti iš 
geriausio ta
bako.

JOS. BARTK0WIAK
IszdirbCjat

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

Ko tu šauki 
broli?

?Na-gi kad 
mano burna 
labai sausa, 
tai begu pas

VINCA SKRABULI
o ten gausiu milžlniszką stikląalaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti.
1500 Adams St. Gary, Ind.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

688 W. I8th St. Chicago, Ill.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, 

kad iszmokys szokti kiek
vieną jauną ar seną. Iszmo- 
kina valcą Grųszių ir taip kad 
gali drąsiai eiti szokti publi
koje. Taip gi jis iszmokys 
ir kitus szouus su 6 vaka
rais; vakare nuo 8 valandų 
iki 11. Kas moka vaikszczio-

ti, tas gali Iszmokti ir szokti.
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kas dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

2124 South Halsted st.
Oficas ant 3-czių iubų.Atdaras nao 5 iki 
8 vai. vakare.

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

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg, 
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago

$2 f n mokėt ir 50c ant savaites.
Darlnr Qalai 3 šmotų Mahogany 
■ ullUI Vvlul medžio Parlor setai, 
aptraukti su Verona, geriausio darbo, ki
tur moka už juos $28. oo, o mes parduo

dame juos tiktai po.. $19.95
|f a(Iaq padirbtos iš kieto medžio, du- 
IVvUwv beltava sėdynė, aukštas užpa
kalis, drūčiai padirbtos, vertos £Qp 
1,50, dabar po .....................................UUu

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

Offisas ir gyvenimas

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

vakare.

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.

Photografijų pramone ant pardavimo, 
arba reikalingas geras pusininkas, tarp 
lietuvių, lenkų ir slavokų. Pelno atne- 
sza |300.oo kas menuo. Priežastis, kad 
negali apeiti dvi pramoni. Nemokantį 
iszmokįsiu dovanai. Atsiszaukit.

1719 So. Halsted St. (39 
netoli 18 tos arba 3142 W. 22nd tarp

Troy & Kedzie ave.

Tąlephone Gary 182

J. T. Wachowski |
ADVOKATAS j

Varo provas soduose kopasek- j 
miugiausiai. Reikale kreipkitės \ 
po antraszu: va
Broadway & Seventh Ave. \

GARY. IND. \

PERSIKRAUSTĖ ANT
35/7 S. Halsted Street

PHONE DROVER 246

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

M. A. DARROCH PIANO CO.
2483 Archer Ave., Ir

3517 So. Halsted St.

Dr. Thomas McHngli 
Physician and Surgeon 

Offise and Residence
5000 So. Ashland Ave. Chicago

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

Jonas Czeplevicze
Užlaiko

Pirmos Klesos Snliuną
Szaltas alus hardl arielka ir kvepianti
Havanos cigarai. Gera užeiga del visų.

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

KO J1EŠKAI ČIA RASI!
Didžiausias Specijalistas, delnu- 

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 apgarsinimų, vienų spaudukų 
nuimsiu dykai, o nuo abieių kojų kaš
tuos tik 75c visai pigei. Norėdamas 
pasirodyti visiem su savo darbu teisin
gu. Visiems ligei gydau spaudukus, vy
rams, moterims ir vaikams, galite atei
tie in mano offisų nuo g iš ryto, lig 6 
vakare.

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

Męs parodom per 
šitą rudeninio atida
rymo išpardavimą 
puikiai pasiutus vy
rų siutus visokios 
mados, seržo, cassi- 
mere ir worsteds, 
jie yra visokio di
dumo del storų ir 
paprasto didumo. 
Verti $20, dabar

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

GERKIT

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds
geriausią alų o busite sveiki.

Bonkinis departamentas 2502 Wallace.St

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

Matymas yra tikėjimas”
Mąsą lietuviai pardavėjai Antanas Martinkus, Antanas Tupikaitis ir 

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

Vyrų gatavi siutai $ 7.50 iki $ 28.00
... ............ ..... ....... —-------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Męs teipgi padirbant siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

$18.00 - $40.00

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



VIETINES ŽINIOS

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

SEVEROS
NERVOTON

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

t ART STUOjg.

ASHLAND

Uždėta 1886 m,Phone Canal 1198

■^į^hite
Siutus siuvam

Orderio.IaW

DIVISION IRON WORKS
AND MACHINE SHOP

18-th St, Chicago, Illinois

S-SSB!

P. MEDZWIECKI
J. KOLBUSZ.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

J. F. BALCER, 
H. NOWAK

Apkurtinantis mašinų balsas, kuris gręsia pavojum vy 
rams ir moterims 
ardo nervus ir sugadina visą organizmą, 
riausiu ir pasekmingu vaistu nuo nervų yra

vienodumas ir visokios rupestįs, su
Vienatiniu ge

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

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

Atsakančiausias
Lietinis

Fotografislas.

Tūkstančiai žmonių ingi ja sveikata varto ja.nt 
Severos Gyduoles.

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

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

121 E. Centre St.. Shenandoah, Pa.

Telephone Yards 3547

Antroji “Aušros” draugijos 
prelekcija atsibus rugsėjo 25 
dieną 3 vai. po pietų, Lietu
vių Kliube, 3149 So. Halsted 
str., temoje Scenos menas: de- 
klemacija, mimika, žaidimas. 
Skaitys Kl. Jurgelionis. Įžan
ga 10 c.

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

Priimame užsisakomus nuo $12.oo. 
AptvGrimai sztaninfctomis nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nuo $5. Spėcijaliszkos kopCczios 
apsisaugojimui, geležines nuo $12. 
Grotoe ant langų, kryžiai ir tt.

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

$173.000. Jis tuojau areštuo
ta; atsibuvo byla, bet kadangi 
jam kaltybės nedarodyta, ta
tai ir paleista. Nuo to laiko 
jis sau ramiai gyveno ir leido 
apsčiai pinigus. Tai patėmijo 
policijos agentai ir galutinai 
suareštavo. Dabar Fitzgerald 
turės nurodyti šaltinius, kur 
jis gavo ir gauna pinigų. Bet 
jis žada tai prirodyti ir sakąs 
nekaltas.

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

Nepriimk kitokiu.

W. GRACZIKOWSKI
SAVININKAS

DIRBTUVE

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

Kun. Juoz. Karpinskas 
parai įjos szv. Stanislovo išžudytas nuo

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą

nerio American Elixir iš kar
taus vyno yra pasitikėtinas 
vaistas. Išbalusios ir sergalio- 
jančios moterįs turi irgi jį var- 
tot, nes jis gamina naują gerą 
kraują. Jis yra labai geras vi
sokioms skilvio ir žarnų li
goms gydyti. Vartokite jį kai
po pirmą pagalbą, kai tik pa
stebėsite, jog pradedat nustoti 
apetito, silpstat, ar svaigsta 
jums galva. Vaistų sankrovo
se. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Juozas G. Dailydis.
Lietuvis Pardavėjas

Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Žieminei 
konopuikiausios mados 

Drabužių ant

Speciališkas išpardavimas Lotu.
Mes reikalaujame pinigų varymui savo dirbtuvės Lena Park'e 

ir nusprendėme parduoti savo $50.oo, $100.oo ir $200. oo vertės 
lotus po $10. Teipgi turim keletą lotų šalę Dirbtuvių, kuriuos 
parduosim po $25 tikra vertė jų $300.oo. . |

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

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedėlioj, Rugsėjo 52 d., 9:15 vai. ryte 

Tikieto kaina ten ir atgal 50c.
C. C. & L. R. R.» gelžkeilu, Illinois Central stacija,

Trūkis išeina nuo I2th Street stacijos ir Lake front 9:15 ryte.

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

Trūkis stos paimti pasažierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 61 
(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

George W. Fitzgerald, vie
tinės viešpatystės išdo filijos 
buvęs pinigų skaitlininkas, 
nužiūrėtas pavogime §173.000, 
vėl andai buvo suimtas ir už
darytas kalėjiman ir tik sudė
jus §50.000 kaucijos paleistas. 
Pinigai, apie kuriuos kalba
ma, kažinkur žuvę filijos biu
re 19 d. vasario 1907 metais. 
Federališkųjų prisaikintojų 
suolas atrado jį kaltu 17 d. va
sario š. m. ir tik dabar jis a- 
reštuota. Nuo to laiko jį sau
goję detektyvai ir daboję jo 
kiekvieną žingsnį.

Savame laike pražuvus to
kiai pinigų sumai buvo pasi
daręs trukšmas. Fitzgerald 
tuokart sortavęs valdiškus pi
nigus. Vasario 20 d. jis gavęs 
per telefoną žinią, kad jo svai
nė sunkiai susirgus ir prašyta 
jis tuojau pareiti namo. Prieš 
išeisiant pinigus turėjo paves 
ti kitam valdininkui ir tuo
kart patėmyta vagystė, nebūta

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

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

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

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW.”
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

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

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICHOCKI, FR. GORZYNSK1

❖ Tel. Canal 8263 ❖ 

| DR. S. WISSIG |
❖ Sa geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligaa vyrų ir moterų, kad •!•
❖ ir užsisenOjusias. Jei kiti jus neiszgyde nūelkit pas jį, o jis jumis apžiuręs Ž
£ ir pasistengs pagelbėt. *
❖ Dr. Wissig duos geriausius vaistus isz savo aptlekos. -i-
ą, Pirma rodą dovanai. *
t Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare, f 
•I* Nedalioms nuo 10 iki 2 popiet. Ofisas randaai ant j-

L 1727

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.

Pagal centrališkojo cenzaus 
biuro apskaitymus, miesto 
Chicago gyventojų skaitlius 
šiemet juos skaitant buvo 2.- 
185.283. Taigi gyventojų pri
augimas per pastaruosius 10 
metų išneša 486.708 dūšias ar
ba 28.7 nuošimčius, kadangi 
1900 m. gyventojų skaitlius 
išnešė 1.698.575. Taigi dabar 
Chicago kas link gyventojų 
skaitlingumo užėmė antrą vie
tą Jungtinėse Valstybėse. Pir
mą vietą, kaip žinoma, užima 
miestas New York.

Chicagos gyventojų suskai- 
tymas valdžiai atsiėjo §69.632 
ir tik vieni enumeratoriai už
dirbo §54.632.

Kiek tasai cenzus Chicagoj 
suskaitė lietuvių, tuo tarpu 
nežinoma, bet lietuvių skait
lius, regis, išeis toksai pat, 
kaip tai buvo suskaityta mie
sto mokyklos cenzaus. Lan
kančių mokyklas lietuvių vai
kų, ty. nuo pirmų metų lig 21 
metų, suskaityta tik 9 tūkstan
čiai su viršumi. Juk ir pa
čiam puskvailiui yra aišku, 
kad tokių lietuvių “vaikų” 
Chicagoj randasi kelis kartus 
daugiau, nei kaip mokyklos 
cenzus suskaitė, jei atkreipsi
me domumą į kelias lietuviš
kas parapijas. Juk tik ant vie
no Bridgeporto rasis 9 tūk
stančiai “vaikų”. O kur kiti 
priemiesčiai?

Mokyklų cenzo enumerato
riai be abejonės lietuviais pa
didino eiles lenkams ir ru
sams, kurių suskaityta po ke
lias dešimts tūkstančių.

Kada mes, lietuviai, ingau- 
eime supratimą, kada persto
sime besipuošę svetimomis 
plunksnomis, Dievas žino. 
Gal tuokart, kada jau reikės 
svetimtaučių bangose žūti...

PRIEPUOLIUOSE.
Kiekviena šeimyna turi but 

visuomet prisirengusi sutikti 
priepuolius ir turi žinoti, ko
kią reikia duot pirmiausią pa
galbą. Vienas geriausių vais
tų tokiuose atsitikimuose yra 
Trinerio American Elixir iš 
kartaus vyno, nes jis greitai 
sužadina organų veikimą ir 
draug sustiprina juos. Jis pa
didina gyvenimo spėkas ir 
kraujo cirkuleciją, pastiprina 
nervus. Žmonės netekę apeti
to, nusiminę ir negalinti dirb-

Mėsos trustas atsirado, mū
siškai kalbant, blogame padė
jime. Prisaikintųjų suolas, va
dovaujant federališkam teisė
jui Landis, mėsos trustą atra
do kaltu už įvairias kombina
cijas su visuomenės nenauda 
ir patraukė kriminališkan tei
sman ne patį trustą, bet pa
vienius asmenis, to trusto gal
vas. Jei tik čia nebus toksai 
visuomenei akių muilinimas, 
kaip kad atsitiko su milijo
nierium J. D. Rockefelleriu, 
kuriam vienas teisėjas užkro
vė milijoninę pabaudą, o ki
tas teisėjas tą pabaudą nume
tė, tai mėsos trusto vedėjams 
bus sunku nuo pinigiškos pa
baudos arba ir kalėjimo išsi
sukti.

Prieš mėsos trustą tardymai 
prasidėję Liepos 14 dieną ir 
tik pereitoj savaitėj atsako
mybėn patraukta:

Louis F. Swift, firmos Swift 
& Co. prezidentas.

Edv. F. Swift, viršui minė
tos firmos vice-prezidentas.

Fr. A. Fowler iš firmos 
Fowler Bros.

Edv. Tilden, firmos Natio
nal Packing Co. prezidentas.

J. Ogden Armour, firmos 
Armour & Co. vyriausias už- 
veizda.

Edv. Morris, firmos Morris 
<fc Co. prezidentas.

Louis II. Hayman, firmos 
Morris &, Co. vyriausias už- 
veizda.

Apskųstieji, kaip matoma, 
priklauso trims didelėms sker
dyklų firmoms ir jie yra Na
tional Packing Co. direkto
riais, o juk pastaroji bendro
vė yra mėsos trusto visa siela.

Jie kaltinami už laužymą 
antitrustiškų Shermano įsta
tymų, ty. už tvėrimą visokių 
nelegališkų kombinacijų, i- 

;,dant panaikinus tarp tų trijų 
didelių firmų visokia konku
rencija, kaip tai perkant gy 
vulius ir parduodant mėsą ne
tik Chicagoj, bet ir visoj A- 
merikoj. Paskiau tie baronai 
kaltinami už suokalbį ir mė
sos prekybos monopolizavimą 
netiesotu keliu.

Už tuos prasikaltimus įsta
tymuose nurodyta bausmė vie- 
neriais metais kalėjiman arba 
5.000 dol. pabaudos, arba-gi 
antsyk abidvi bausmi.

Dirbtuve
Geležiniu Inrankiu ir invairiu daik
tu prie budavojimo visokiu namu.

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

W. F. Severą Co. “““S
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 Krau o 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 81.00


