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Rusija.
Kiekviena diena vis smar

kiau ima siausti pietų Rusijoj 
cholera, taip kad pavojus gre
sia milijonams gyventojų. 
Laukiama tų laikų, kuomet 
visą viešpatystę apsiaus tasai 
baisus maras. Pavojus nuola
tos eina didyn, kadangi visur 
atjaučiama kuodidžiausioji 
daktarų stoka. Pati valdžia 
persilpna suturėti epidemijos 
besiplatinimą, o kas link jos 
išnaikinimo nėra nei kalbos. 
iŠ visų gubernijų plaukianti 
Peterburgan skundai ant sto
kos daktarų, vaistų ir perpil
dytų sergančiais ligonbučių.

“Nieko pas mus nėra, yra 
tiktai cholera, su kuriaja tu 
rime kariauti plikomis ranko
mis” — taip rašoma laikraštyj 
“S. Peterburg. Viedomosti”. 
Be to paduodama skaitlinės, 
kurios parodo visą šviesą, ko
kie ten viešpatauja santikiai.

Pagal valdiškųjų sąskaitų 
n|o balandžio 1 mos dienos 
š. m. Archangelsko gub. butai 
5 tušč’T’^F'kričio d-iktarų vje^

ir daugybėje kitų 
po 5. Charkovo universiteto 
rektorius dienraščiuose ap
skelbęs visą eilę miestų ir že
mietijų prašymų prisiųsti dak
tarus. Kiti universitetai ėmę 
siuntinėti į cholera apimtas 
apylinkes vyresnius medicinos 
studentus, bet ir šitų nėra pa
kaktinai, nes iš visų pusių 
daktarų reikalaujama.

Delei daktarų globos sto
kos, cholera nekuriuose ap- 
skrietuose pasibaisėtinu budu 
ima gyventojus smaugti. Kai 
me Staro-Michailovsk, Ekate- 
rinoslavo gubernijoj, mirusių 
lavonai nepalaidoti kelias sa 
vaites gulėję namuose arba 
laukuose. Nekuriuose kai
muose išmirę cielos šeimynos. 
Ekaterinoslavo gub. viename 
paviete ant kelių kaimų buvęs 
tik vienas feldčeris. Neturė
jęs jis su savimi net nei kar- 
boliaus.

Nekuriose vietose valstie
čiai atsiųstus daktarus tiesiok 
persekioja. Pav. Ekaterino
slavo gubernijos biure gauta 
vieno valsčiaus nutarimas, kad 
jam nereikalinga daktaras, 
kadangi burtininkai savaip 
moką cholerą naikinti. Kai
me Nikolajevka valstiečiai 
susirinkę prie vaito namų ir 
pareikalavę prašalinti iš kai 
mo daktarą, nes šis, jų nuo 
mone, tik platinąs cholerą. 
Novogorode vienas vaisių par
davėjas nužudęs daktarą, kuo
met tasai jo papuvusius vai
sius aplaistęs karbolium.

Valdiškai pranešta, kad 
cholera persikėlus ir į Azijos 
Rusiją.

Apskaitoma, kad numirta 
žmonių mažiausiai pusantro
šimto tūkstančių.

Nuo 1—7 rugsėjo nuteista 
nužudyti 4 žmonės. Nubausta 
net 7 laikraščiai už 1.400 rub.

Naujai didesnės kratos ir are 
štai buvo Vologdoj, Rygoj, 
Maskvoj, Varšavoj ir kt. Vil
niuj areštuotas buv. intendan
tas generolas Gogencevas. Pe 
terburge buvo krata soc.-de- 
mokratų Durnos atstovų bute. 
Nieko įtariamo nerado. Nu
bausta po 800—200 rub. gr. 
Pliateris, 2 kunigai ir dar po
ra ponų už atsisakymą nuimti 
lenkiškas buk tautiškas vėlu- 
vas, kurios buvo pastatytos 
bažnyčioje vyskupo sutikimui. 
Nubaustieji gali už kiekvieną 
100 rub., jei nori, po 1 mėnesį 
atsėdėti. Suimtas Ceikinės 
(Svenčionų ap.) klebonas kun. 
Ign. Šaparas už priešvaldiško 
ir abelnai “priešrusiško ap 
švietimo” agitaciją. Minske 
vienas kunigas nuteista užmo
kėti 24 rub. už priėmimą ka
talikų tikėjiman nepilnametės 
pravoslavės. Lodziuj uždeng
ta baptistų dvasiškoji semina
rija. Mogileve uždengta len
kų prieglauda, o Siedleco gb. 
vėl du ūkio rateliai uždengta. 
t Suždrausta įvežti vi
sokie ginklu* apart,'medžio
klinių šautuvu (pirmiau tenai 
liuosai visokius ginklus galė
davo pardavinėti). Tik viena 
žinelė kiek linksmesnė — tai 
Tomske leista atidengti aug
ėlesniuosius moterų kursus.

Gilinai nusimeta kasas.
New Yorke yra viena mies

to dalis, kurioje apsigyvenę 
vieni chinai. 17 d. rugsėjo ten 
chinai apvaikščioję savo šven
tę, pavadintą mėnulio pilna 
čiu. Per tas iškilmybes įžy
mesni chinai pirkliai nusikir- 
pę savo kasas ir tokiuo budu 
užmetę seną paprotį, kuriuo
mi biaurėjosi ir biaurisi kiek
vienas europėnas.

Kuomet nesenai New Yor- 
ke viešėjęs Chinų kunigaik
štis Tsai Tao, New Yorko chi
nų pirklių delegacija patarius 
jam, idant chinų kareiviai ne
nešiotų kasų ir rėdytų“ euro- 
piškai. Kunigaikščiui toksai 
patarimas patikęs, delegacijos 
nuomonę pagyręs ir to patvir 
tinimui pats viešai savo kasą 
nukirpęs, išsirengdamas atgal 
į Europą. Mat, jis keliavęs 
per svietą, kad akiliau ištyrus 
visų kraštų kariuomenės orga
nizacijas.

Kunigaikštis sugrįžęs Peki- 
nan, net pačiai valdžiai pata
ręs panaikinti armijoje kasas 
ir už tą savo patarimą apturė
jęs regento didį prielankumą. 
Tatai, regis, trumpu laiku 
Chinuose pasirodys regento 
paliepimas visiems kareiviams 
nusikirpti kasas, ty. nusimesti 
tas kiauliškas uodegaites, ku
rios biaurina žmogų.

New Yorko pirkliai ir ki
tiems pažangesniems chinams 
pataria tai padaryti.

Mikado gyvastis pavojuje.
Mieste Tokyo andai milži

nišką inspudį pagimdęs dien
raštis “Hochi Shimbum”, pra-

MORGAN J. O'BRIEN
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Perstatoma Šv. Patriko katedra m. New Yorke,
dangi ant jos užkrautos skolos šiemet visos išmokėtus. Prie tos katedros gyvena arcivyskupas Farley. Iš' 
kilmybėje dalyvausią popežiaus legatas iš Eucharistiško Kongreso, kardinolas Vanutelli ir Irlandijos prl
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mas, kardinolas Logue. Šv. Patriko katedra didelė, jon telpa daugiau 15 tūkstančių žmonių.

nešdamas apie susekimą suo
kalbio ant mikado, ciesoriaus 
Mutsuhito, gyvasties. Suokal
bininkai buvę visi japonai. 
Tai pirmasis Japonijos istori
joj atsitikimas, kad savi pa
valdiniai darytų suokalbius 
priešai savo valdovą; pasikė
sinimas ant ciesoriaus gyvas
ties buvęs 1897 metais, bet tai 
buvęs darbas ne suokalbinin
kų, tik bepročio.

Japonijos dienraštis prane
ša, kad visi suokalbininkai 
jau esą kalėjime. Jie busią 
patraukti specijališkan teis
man ir regis pasmerkti mi- 
riop. Suokalbis padaryta nu
žudyti mikadą, kuomet jis 
lankysiąs karo mokyklą šalep 
miesto. Tiktai laimingam ap
linkybių susibėgimui reikia 
dėkoti, kad suokalbis susekta 
ir mikado išgelbėta.

Valdžia apie tą visą reikalą 
tylinti; vienas tiktai dienraš 
tie “Hochi Shimbum” pajudi
nęs tą dalyką, nepaisydamas 
nei cenzūros, kadangi tas gar
sinti buvo uždrausta. Žinota 
ligšiol, kad daug asmenų are
štuota, tečiau nepatirta kokia
me reikale. Suokalbį padarę 
soči jalistai.

Panamos perkasas.
Panamos perkasas, nepai

sant Europos nekuriu viešpa
tysčių neužsiganėdinimų, apie 
ką minime šitam “Kataliko” 
numeryj savo “Patėmijimuo 
se”, bus apginkluotas iš visų 
pusių. Jungt. Amer. Valsty
bių prezidentas Taft, kaip pa
staraisiais laikais patirta, pa
tars sekančiam kongresui, ku
ris susirinks gruodyj, paskirti 
pirmiausiai nors porą milijonų 
dolerių Panamos perkaso in 

žengtiniam apginklavimui. 
Be to kas metai busią statoma 
po du milžinišku karo laivu. 
Juk reikalinga keli milžiniš
ki laivynai, kaip ant vieno, 
taip ir ant kito vandenyno ir 
prie savo kolionijų.

Karo komisija Panamos 
perkaso apginklavimo sąlygas 
ištyrus ant vietos irnuspren- 
džius, kad perkaso fortifika
cijoms prisieisią išleisti ma
žiausiai $14.000.000. Žinoma, 
nereikės tie pinigai susyk iš
kloti, bet dalimis, laipsniškai.

Pietų Afrikos Valstybės.
Pietinės Afrikos Valstybėse 

andai buvę parlamentan rinki
mai. Tautininkai, kurie par
lamente atstovavo boerus. pa
staraisiais rinkimais visiškai 
pralaimėję. Naujame parla
mente jie turėsią menką savo 
balsų didumą.

Apart ministerių pirminin
ko Botha, du ministerių tau
tininku rinkimais sumušta. 
Unistai, kurie atstovauja an
gliškus ir kasyklų reikalus, 
tais rinkimais parodę turį žy
mias jėgas. Miestuose ypač 
laimėję unistai.

Pasklydęs garsas, kad pre- 
mieras generolas Botha tų rin
kimų rezultatu taip susirūpi
nęs, kad regis pasitrauksiąs 
nuo valdvietės. Pastarieji rin
kimai boerus labai daug nu
skriaudę ir jų devizą: “Afri
ka afrikonams” likus tuščiu 
obalsiu.

Chinų torturos.
Rusijos laikraštis “Birževi- 

ja Vied.” nesenai iš liarbino 
pranešė žinią, kurioje aprašo
ma chinų torturos ir vieno 
chunguzo nužudymas, kurį 

Chinų policija suėmus ir pa
smerkus miriop už dalyvavi
mą viename medžių sandelio 
plėšime.

Nelaimingas kalinys tortu- 
ruota per ištisas dešimts nak
tų, ištraukiant iš jo išpažini
mus, ne tikrus, bet tokius, ko
kie reikalingi Chinų valdinin
kams. Pagaliau budelis suriš
tam nukirtęs galvą. Kirtęs 
japonišku kalaviju penkiais 
užsimojimais.

Pasibiaurėtiniaueias to nu
žudymo epilogas buvęs tas, 
kuomet vienas tam tikrai pa
skirtas chinas kareivis nužu
dytam perskriodęs krutinę, 
išėmęs dar virpančią širdį ir 
visų akyveizdoj suėdęs. Ir mi
nia iš džiaugsmo tiktai stau
gus.

Niekur kitur panašiai nepa
sielgiama.

Nereikalauja Bulovo 
išdavimo.

Bostone, Mass, pirm kelių 
mėnesių areštuota nekoksai 
Rusijos revoliucijonierius Ru- 
lov. Jis kaltinamas už išpieši
mą Tiflise vežimo, kuriuomi 
gabenta iš menmcos (pinigų 
dirbtuvės) į krasą rusiški ban
knotai. Išpradžios jo areštavi
mo Rusijos valdžia manė pas 
Amerikos valdžią pareikalau
ti jo išdavimo, bet galutinai 
Peterburge nuspręsta tas rei
kalas mesti šalin.

Užuot to reikalavimo, Ru
sijos valdžia savo konsulini 
Bostone paliepė Rulovą ant 
vietos patraukti eiviliškan tei
sman ir su šito pagalba iš jo 
pareikalauti 14 banknotų po 
500 rublių sugrąžinimo, ka 
dangi jis tuos banknotus turįs 
prie savęs, ar gal jau esąs a- 
nuos išleidęs. Tie banknotai 
turi rasties Amerikoj, kadan
gi butą trijų a.sitikimų, kad 
išeiviai kelis iš jo gautus ban
knotus pasiuntę į savo tėvynę.

-*w

Iš Viso Pasaulio.
Peterburgo gildijos laikraš

tis rašo, kad Vokietijos iš 
Dievo malonės kaizeris lap- 
krityj aplankysiąs carą Peter
burge.

#

Choleros epidemija Italijoj 
vėl smarkiau ėmus siausti, o 
juk nesenai manyta, kad ji 
pražuvus. Dabar daug dau
giau žmonių susergama ir mir
štama.

*

Keli išvyti iš Portugalijos 
jėzuitai andai vėl į Aldea 
Ponte sugrįžę, bet valdžia 
juos’vėl į užsienį išvarius. Sa 
koma, jie sugrįžę ir išvertę 
vienui lyno duris, kurias val
džia buvus uždarius.

*

Franci jos karo m'misteris, 
generolas Brun, andai apskel
bęs, kad aviatoriai, kurie ėmę 
dalyvumą pastaruose armijos 
manebruose, busią už tai spe- 
cijališkai apdovanoti. Gausią 
ordenus ir medalius...

*

Turkijos valdžia išleidžius 
pdil ta išnaikinti Konstantino- 
polyj visus šunis, kuiih „Sn. 
dasi pilnos gatvės. Kadangi 
turkų tikyba draudžia juos 
mušti, tatai šunes gaudomi ir 
gabenami ant tuščios salutes, 
kur visi badum nudvėsią.

*

Persijos sostainėj Teherane 
numiręs Persijos sosto regen
tas Azad ul-Mulk, kuris val
dęs kraštą vieton jaunamečio 
šacho Ahmed Mirzos, turinčio 
tik 13 metų. Miręs regentas 
seniau buvęs Persijos švieti
mo ministerių ir dabartinio 
Šacho mokytojum.

*

Vokietijos socijalistų kon
vencijoje Magdeburge butą 
baisiausių ermyderių, neklau
syta net savo “tėvo” Bebelio 
perspėjimų ir regis jų organi
zacija, turinti į 3 milijonus 
sąnarių, susiskaldys į viena 
kitai priešingas kuopas.

*

Maskvoj policija sukonfis 
kavus dvi milžiniškos jėgos 
bombas. Podraug areštuota 
12 anarchistų. Kituose mies
tuose taippat nužiuromi asme- 
nįs areštuojama. Anarchistai 
turėję suokalbį, bet šio tik 
slas neištirtas.

*

Nesenai Australijos miestan 
Melbourne gauta žinia, kad 
Anglijos garlaivis “Carnavon 
Boy”, plaukiantis iš Liverpool 
į Sydney, palei King Island 
susidaužęs ir nugrimzdęs. Iš
gelbėta kapitanas ir 17 jūrei
vių, o 15 jūreivių su valtimi 
pražuvę.

*

Pietų Ispanijoj andai siau- 
čius smarki vėtra su lietumi ir 
perkūnijomis. Daug nuosto
lių padaryta vinynuose ir aly
vų daržuose. Keli kaimai van

deniu pasemta 6 pėdomis auk
ščio. Barcelonoj tramvajų ju
dėjimas sulaikytas, o apylin
kėse pasemta namai ir neku- 
rios bažnyčios.

*

IšJeruzalem Londonan pra
nešama, kad ant Alyvų kalno, 
kur Kristus meldėsi ir kur Jis 
buvo suimtas, archeologai at
kasę vienos senobinės bažny
čios griuvėsius. Bažnyčia pa
einanti iš 330 metų mųsų eros.

*

Paryžiuje vienuoliai redem- 
ptoristai andai pašaukta teis
man išsiteisinti, buk jie savo 
išrištą zokoną išnaujo paslap
čia organizuoją. Policija su- 
konfiskavus jų nekuriuos do
kumentus, pagal kurių anie 
ir traukiami teisman.

*

Portugalijoj laukiama ko
kių tai nepaprastų laikų, lau
kiama revoliucijos. Valdžia 
patyrus apie tuos slaptus ju
dėjimus, per dienraštį visus 
persergėjus, jog visokie mai
štai busią ugnim apmalšinti. 
Nesenai susekta antivaldiškas 
suokalbis ir viena bombų dir
btuvė. Visame krašte in vesta 
aštri cenzūra.

3IUOJI
-Italijos —- -- ?-

Emanueiiaus Rymo užėmimo 
1870 metais metinės sukaktu
vės andai apvaikščiota, kaip 
paprastai, prie Portą Pia, Ry
me. Miesto burmistras Nathan 
savo kalba kritikavęs popeži- 
ją, bet ant rytojaus katalikų 
presą jam smarkiai atkirtus. 
Nathan yra žydas ir masonas, 
gimęs Anglijoj.

■Jv

Tarp Švecijos kareivių vi
same krašte imta mėtyti pam
fletai antgalviu: “Ar nori ge
ruoju mokyties žmonių žudy
mo?”, kuriais kalbinama ka
reiviai išstoti iš armijos ir su
kelti maištus. Ant pamfletų 
pasirašęs socijalistų komitetas. 
Daug rusų agentų lando su 
tais pamfletais tarp kareivių. 
Švecijos valdžia prisakė tuos 
agentus gaudyti.

*

Italijos valdžia lig gyvam 
kaului užgauta žinia, buk Au
strijos valdžia besinaudojanti 
oralaiviais,kad nutraukus nuo 
Italijos tvirtovių pienus. Iš 
Bornio gauta žinia, jog tenai 
matyta vienas Austrijos orą- 
laivis, skrajojantis ant pasie
nių tvirtovių, kuris regis apy- 
linKę fotografavęs. Italijos 
valdžia tame dalyke pradėjus 
tardymus.

*

Paryžiuje prasidėjus pirmo
ji tarptautiška konferencija 
bedarbės reikale. Konferenci
ją atidaręs buvęs Francijos 
premieras Burgeris. Norima 
mokslišku budu išrasti bedar
bės priežastįs ir surasti tos be
darbės užbėgimui būdą. No
rima išdirbti metodą, kad dar
bas butų išmainoma tarp mie
stų ir kaimų, ir tarp kraštų. 
Ir Amerikos atstovai kongre
se imą dalyvumą ir varą dis
kusijas.
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MERKINE.
(Trakų a p.į.

Merkinėje susidarė choras; 
kaip jis vedamas — nežinau, 
bet į tą chorą vaikščioja gie 
dotų žmonės is Kačiugių, ku 
rie pirma kalbėjo lenkiškai, 
o dabar jau lietuviškai. Vie
tiniai (Merkinės) lenkai žiuri 
į juos, kaip į tėvynės parda- 
vikus (zdrajcdw i sprzedaw 
czykėvv). Vieną iš jų, Bingelį, 
užpuolę Merkinės lenkai: Pie 
linskis Leonas, Bukauskas 
Mikas ir kiti, pridaužė gero 
kai.

Jau treti metai, kaip klebo 
nas nori čia atnaujinti bažny
čią. Lenkų, kurie save tokiais 
skaito, yra čia apie tūkstantis, 
nedaugiau: sulyg buv. Mer 
kinės kamendoriaus kun. 
Kraujaiio statistikos yra jų 
bene 900 su viršum, gi lietu 
vių yra apie 6 000 žmonių. 
Nežiūrint tokio lenkų neskai- 
tlingumo, bažnyčioje kas tre
čias šventadienis yra lenkiš 
Kas pamokslas. Dabar lietu
viai, pastaraisiais laikais ge
rokai tautiškai usipratę, susi
tarė duoti bažnyčiai taisyti 
nedaugiau, kaip du trečdaliu 
visų reikalaujamų pinigų; 
trečią dalį tegul duoda, sako, 
lenkai, kurie naudojasi baž
nyčia kas trečią šventadienį; 
jei nenori tiek duoti, tai “len
kiškų nedalių” nei vienos ne
bus, o jei nori, tegul duoda 
pusę — ir visa bus pusiau. 
Lenkai, žinoma, sutikti nega
li: jie nei pusės, nei trečios 
dalies negali duoti, nes ne tik 
yra tamsuoliai, bet ir gryni, 
kaip Alytaus žydai, anot čioy 
nykščių, žmoni ų^ųatą^lės. , /

Pastar;najjijnus įar-avo čia 
8Uienkfijefi petrr- 

vis Kęstovičius, kuris sukėlė 
lenkus prieš lietuvius. Ačiū 
jam ir buvo tie sumišimai, 
apie kuriuos buvo rašyta jau 
žiemą; ir dabar dar neberim
sta lenkai per jo priežastį. 
Ačiū Dievui, dabar jo vieton 
įsikėlė tikras lietuvis.

V.

Amerikos žinios.
Baisus tramvajų susidau- 

žymas.
Fort Wayne, Ind. Du 

elektrikiniai tramvajai su 
keliauninkais, bėganti grei
tumu 40 mylių valandoje 
vienas prieš kitą vienu ir 
tuo pačiu keliu, pereitame 
ketverge susidaužė arti 
Kingsland, Ind. Susidau- 
žymo pasekmės buvo labai 
baisios, kadangi 41 keliau
ninkas užmušta ant vietos, 
o 7 sunkiai sužeista. To
kia su tramvajais didelė 

' nelaimė ligšiol buvo dar ne
girdėta. Kaltinama vieno 
tramvajaus konduktorius, 
kuris tramvajaus ant paša
linių bėgių nesulaikė, bet 
leidosi priešais atbėgantį 
kitą tramvajų. Nelaimė 
atsitiko ant užsisukimo ir 
jau butą pervėlu tramvajai 
sulaikyti.

Kas atsitiko tramvajui 
susidaužus ir kokia tuokart 
tenai matėsi regykla — 
sunku aprašyti. Abudu 
tramvajai susidaužė į šmo
tus ir tie šmotai medžio su 
užmuštais kaliauninkais nu
lakstė nuo pylimo. Tik ke
li asmenįs iš tos nelaimės 
išėjo gyvi ir tie bet kaip tik 
nepametė proto, pamatę, 
kas aplinkui juos verdasi. 
Iš po griuvėsių išsigirdo 
verksmai ir dejavimai. Ne
kurtuos nelaiminguosius bu

vo pervėrusios geležys ir jie 
taip išpalengvo turėjo mer
dėti, negalėdami išsiliuosuo- 
ti iš sopulių ir mirties nagų. 
Nekurie lavonai atrasti už 
keliolikos pėdų tai be gal
vų; tai be kojų arba rankų.

Tai baisiausias su tram
vajais atsitikimas kuomet 
kada nors buvęs.

Karo laivas “Maine” 
išimamas.

Havana, Kuba. Pagal 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nusprendimą pradėta 
andai darbuoties aplink ka
ro laivą “Maine”, idant jis 
ištraukti viršun iš vandens. 
“Maine” nugrimzdęs 1898 
metais Havanos uoste ir už 
tai buvo prasidėjęs karas su 
Ispanija. Tiek metų laivas 
begulėdamas po vandeniu 
gerokai ingrimzdo į smiltis. 
45 narai po vandeniu dar
buojasi. Laivo viduj atras
ta keli jūreivių lavonai, te- 
čiau valdžia, prisakius jų 
nejudinti. Taippat uždrau- 
džius skelbti jo nugrimzdi
mo priežastis. Seniau mat 
už tą nugrimzdimą buvo 
kaltinami ispanai, bet pas
taraisiais laikais imta kal
bėti, kad tą laivą suplaišinę 
pats amerikonai, bile tik 
pešties su ispanais už salą 
Kubą.

MERKINES PILEKALNIS.
Merkinėje pas Stangės upe 

lės intekmę Nemunan, yra 
vienas iš žymiausių ir didžiau
sių Lietuvos priekalnių, apie 
kuriuos dabar “Viltis” subru
zdo rinkt žinių. Mokslo lite
ratūroje tasai pilekalnis jau 
yra žinomas, bet lietuvių mo- 
kslavyrių turbut dar nei ne
žiūrėtas. Pilekalnis priklauso 
Merkinės miestelėnams, kurie 
>ave skaito “lenkais” ir pile 
kalnį be gailesties naikina, 
ypač Kazys Kochanskis. Mat, 
Merkinės “lenkams” jisai ne
patinka tuo, kad yra tai, anot 
jų, “pogaiiska pamiątka litwi 
uėw, gdzie oni swoich bogovv 
czcili”. Gaila pilekalnio, ku 
rio jau liko tik pusė, o kitą 
jau nunešė, išplėšusi, Staugė- 
upelė Nemunan, užpildama 
per kelioliką sieksnių jo kra 
štą; kur pirma ėjo sieliai ir 
garlaivis, ten nūdien galima 
jau vaikščioti nei kojų nepa- 
vilgius. Ypač nukentėjo Mer 
kinės pilekalnis šiuosmet: 
mat, čia buvo dideli tvaniniai 
lietus ir per tai didelė kalno 
dalis nuvirto.

V.

SKUODAS.
(Telšių ap.).

Liepos 26 d. su gailesčio a’ 
šaromis akyse atsisveikinome 
su mylimu mųsų ganytoju, 
kun. P. Barcevičiirmi, kuris 
čia pildė vikaro pareigas kuo
ne 9 metus. Bet ir buvo skuo
diškiams. ko gailėties: buvo 
tai jtįz nėkuomet nenuihtąs 
veikėjas; visomis pajėgomis 
platino apšvietimą ir blaivy
bę, dalydamas Jknygas ir laik
raščius; labai gerai nažistas 

sielą, užtai ir jo varo- 
masis darbas nebe žingsniais, 
bet šuoliais žengė priekin; 
neabejojame, kad ir jo veiki
mo vaisiai visados pasiliks 
skuodiškių atgijimo geriau 
siais liudytojais.

Padėjęs pamatus skuodiš
kių doros ir apšvietos rūmams, 
liko perkeltas į Šiaudinės fi- 

liją, Šiaulių pskr. Žinoda
mi, jog ir ten laukia jo tokie 
pat dirvonai — tie patįs sun
kų. darbai. Skuodo parapijie
čiai taria iš tikros širdies: pa
dėk, Dieve, Tau, mylimasis 
mųsų ganytojau, taippat vai
singai plėšti Lietuvos dirvo 
nūs, sėti šviesos sėklą mųsų 
brolių — lietuvių širdyse.

Dam. Treigys.

ŠIAULIAI.
Šiaulių kalėjimo viršininko 

padėjėjas Juoz. Kazokevič’iUb 
norėjo iš brauningo nusišauti, 
nes, liepiant kalėjimo inspek
toriui, buvo atstatytas nuo 
vietos. Bet yra patrauktas į 
teismą už viešbučio sudauzy 
mą. Jis girt.uvėse sukliudavo 
su kai-kuo. Pataikė sau į pe 
tį. Sakosi, iš netyčių. Kaltas 
girtavimas.

Kalėjimo sargas Ig. Mende 
lis, besigirdamas savo tvirtu
mu ir drąsumu, rugp. 1 d. su
grįžo iš alinės visas sudaužy 
tas. Teisinosi, jog draugui 
pabėgus, vienas pats negalė
jęs atsispirti 15 žmonių: 3 
miestasargiams, 4 kareiviams 
ir k. Pasirodo tečiau, jog jis 
užkliudęs visai nekaltu du vy 
ru ir vieną moteriškę, kuri, 
viena aptvatijusi visai/girtą 
drutu iš trijų vyčių ^upintu 
ąžuoliniu botkočiu, Kad girtą 
nuveikė viena boba ir kad iš 
trijų pasirodė penkiolika, tai 
nestebėtina: girtam visados iš 
vieno pasidaro penki; bet kad 
-boba pavirstų miestsargiais ar 
kareiviais, tai navatua. Ko 
tai degtinė nepridaro!

B. Augštuolis.

EIŠIŠKES.
(Lydos ap.).

Rugpiučio 7 d. pasimirė pa
prasta Vėžionių sodžiaus mer
gelė, Ona Žukauskytė. Ji mi
nėtina kaipo sųsjim^y i 
fininlza liatuvė, kili £ UU ■ 

šiai jautė lietuvių skriaudą 
Eišiškių parapijoje. Daug
vargo ir rupesnio a. a. Ona 
pakėlė, visar vaikščiodama, 
kaipo tos parapijos delegatė, 
visur puldinėdama, kad kaip 
nors sugrąžinus į savo bažny 
čią nors kiek tiek lietuviškų 
pamaldų. Bet visi jos vargai 
ir rūpesčiai niekais išėjo.

48 milijonai kiaušinių.
Omaha, Nebr. Vietinėse 

ledaunėse trustai laiko į 
4.000.000 tuzinų kiaušinių. 
Imsią juos pardavinėti tik 
žiemą kuomet pakilsianti 
kaina. Kiaušiniai, žinomas 
dalykas, jau seni, turinti 6 
mėnesius. Kuomet-gi jie 
pateks į žmonių rankas, 
vargiai bus galima jie val
gyti. Nežiūrint to, tuokart 
jie bus pardavinėjami kai
po visiškai švieži.

Kompanija Armour Pa
cking Co. turi savo ledaunė
se 1.800.000 tuzinų kiauši
nių. Tie visi kiaušiniai su
pirkta balandyj ir gegužyj, 
t. y. tuokart, kuomet jie 
esti pigiausi. Ir nebus par
davinėjami kol nepašoks 
kaina.

Tai kokiuo budu trustai 
išnaudoja ir nuodija žmo
nes.

Motina su trimis vaikais 
nužudyta.

West Chester, Pa. Ne
senai bjauriausios žmogžu
dystės dasileista viename 
nuo čia netoli mažame mie
stelyj Byers. Nužudyta 
nekokia J. Zoos su savo tri
mis vaikais. Nužudytas 
bernaitis turėjęs septyne
rius metus, o viena mergai
tė tris metus, kita-gi septy
nis mėnesius. Visa kaltė 
mesta ant kampininko, ku
ris po tai tragedijai pabėgo.

Daug turėjo nukentėti nuo sa
vo klebono ir “lenkuojančių” 
parapijonų. Galop viską me
tusi, užsiėmė vaikų mokymu 
lietuviškai skaityti ir pote 
riauti. Ne vienas, lietuvis, jei 
ilgesnį laiką pasiliks neiškry- 
pęs iš savo tautystės, tai tik 
per a. a. Onos Žukauskytės 
rupesnį.

TAUJĖNAI.
(Ukmergės ap.).

Urėdninkas sustatė proto 
kolą ant Kraupėnų Motiejaus 
Rudmino už vogimą malkų 
iš Jurgio Matulionies. Rud 
minas spėja, kad atrastą pa> 
jį kamaros aruode glėbelį 
malkų tyčiom pavogęs ir par 
nešęs jo sūnūs Petras, keršy 
damas tėvui už tai, kad tėvai- 
nepavelija vest jam Marijonos 
Matulionaitės. Jurgis Matu 
lionis prižada dovanoti Rud- 
minui vagystę, jei leis sunui 
vest jo giminietę ir užrašys 
jam pusę žemės.

— Negerą turi paprotį val
sčiaus tei ėjai, kurie, norėda
mi sulaikyt susivaidijusius, 
.-tumte juos stumia eit išgert 
“Nu, va, sako: eikit, išgerkit 
poJMitelį, ir bus po visam; ko 
čia jums rieties”. Taujėnie- 
čiai ir neraginami neužmiršta, 
kur eit po teismo.

— Apie Taujėnus ir Ko- 
varską sirginėja žmonės krau- 
ginėmis. Užsikrečia daugiau
siai per neatsargumą viens 
nuo kito. Taip, viena mote
riškė, numirus jos sunui, bu 
čiavo j| ir pati tuojau apsirgo.

— Mirusius mųsų apylinkė
je tiesiok juokingai veža lai
doti: būrelis kaimynų eina, 
giedodami litaniją, už kokio 
pusvarsčio pirma, o paskui 
juos joja, grabo apžergęs, 
koks senis, arbsf* mė ir sako, 
jie kūną lydimi®

. /k.___ u,_ -X__ — ■
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• Šiemet vasarą gyveno savo
dvare apie Kėdainius ministe- 
rių pirmininkas Stolypinas. 
Tai dabar čia šnipų priviso 
daugybė. Prisieina kai-kam 
nekaltai nukentėti. Štai nese
nai liepos m. važiavo iš Vii 
niaus iš Mokslo draugijos su
sirinkimo stud. J. B. ir Ramy

Tą piktadarybę pamatė 
pirmiausiai nužudytų vy
ras ir tėvas, parėjęs vaka
re iš darbo. Žmogžudis re
gis norėjęs pasipelnyti plė
šimu ir tuos namus gerai 
žinojęs.

Cannon i teatrėlį.

Toledo, O. Vodevilių te- 
atrėlio “Arcade” savinin
kas Chester Sargeant nese
nai pasiūlęs ofertą kongre
so vedėjui Cannon iš Dan
ville, HL, kad jam savaitė
je mokėsiąs $3.000 per 10 
savaičių, jei “speaker” 
Cannon sutiksiąs tame te- 
atrėlyj pasakyti publikai 
kasdiena dvi trumpas poli
tiškas prakalbas. Tos pra
kalbos neturėtų užimti nei 
pusvalandžio. Nežinia dar, 
ar “speakeris” pasigedęs 
ant tokios siūlomos algos.

Taftas ir Roosevelt.
New York. Buvęs pre

zidentas Roosevelt andai 
viešėjosi mieste New Hav
en, Conn, ir tenai turėjo 
slaptą konferenciją su da
bartimi! prezidentu Taftų. 
Regis kalbėjosi apie politi
ką ir iš to abudu buvę už
siganėdinę. Kuomet pas 
Rooseveltą paklausta, ką 
juodu ten kalbėjusiu, atsa
kė, kad prezidentas Taft ki
bą galėsiąs pasakyti, jei bus 
galima, bet ne jis.

Pasirodo juodu gražiai 
sugyveną.

galos vargonininkas B. L. 
Kėdainių policija stotyje juos 
intarė ir paskum, jiems pra 
važiavus, ėmė vyties. Matyt, 
norėta suturėti, bet nepasivi- 
jo. Giįžo jie namo liepos 15 
d. Policija jų ilgai ieškojo, 
kol trečią dieną nesurado ir 
areštavo. Iš pradžios nuvežę 
Kėdainiuosna juos tyrinėjo, o 
paskum nugabeno Kaunan ir 
ten kalėjime išlaikė 2 javaiti, 
paskum, nieko negavę, palei 
do rugpiučio 2 dieną. Sioly- 
pinui vasarą Kėdainiuose e- 
sant, pavojinga esama pro 
Kėdainius važiuoti.

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

MARIJAMPOLE.
(Suv. gub.).

Apie Marijampolę šiemet 
javai užaugo vidutiniai. Ru
giai buvo visai geri. Tik pa
imt nuo lauko bloga. Kaip 
pradėjo lyti jau prieš keletą 
savaičių, tai tik tarpais po 
truputį perstoją. Kurie nesu
skubo atimt vasarojaus, tai tų 
ir pusta ant lauko. Bulvės 
pas mus buvo gražios, tik da
bar jau pusta nuo šlapumo. 
Ir jaigu neapsistos lyt, tai ne
galės nei rugių sėti.

Pakusinių baidyklė.

JEZNAS.
(Trakų ap.).

Pernai ir šiemet Jezne lat
vis p. Plakis vasarą šventė. 
Pernai vos pajėgė kelis žo
džius lietuviškai ištarti; šie
met jau gerai, taisykliškai 
kalba. Pavyzdys Lietuvos len
kams, kurie netik nenori lie
tuviškai mokyties, bet dar lie
tuvius stengiasi sulenkinti. 
Nesupranta lietuvio, nemo
kančio lenkiškai kalbėti. Gir
dėjau kaip viena lenkė barė 
kaimo lietuvę, kad jinai ne
mokėjo su ponia lenke susi
kalbėti. Tai vienas, iš tūk
stančių, atsitikima?-

D Dzūkas.

SVEIKATOS klausime.
Klausimas: — Delko tarp 

žvėrių yra mažiau ligų, nei 
tarp žmonių?

Atsakymas: — Todėl, kad 
ant kiekvieno šimto daktarų 
išpuola tik vienas veterino- 
rius.

Švelnus prisilytėjimas rankos pažadino Judą. Atidarė 
akis ir dirstelėjo į veidą, kurio nuo tada jau niekad neužmir-. 
šo. Buvo tai kuone vienmetis su tamsiai geltonais plaukais, 
mėlynom akim. Ištiktas nelaimės Juda neturėjo kitokio jaus
mo, kaip tik atkeršijimą, bet dabar vienas jaunikaičio dirste
lėjimas, atmainė jį vėl į kūdikį. Tylėdamas priėmė gerymą ir 
užgesino troškulį.

Kada Juda atsigėrė, jaunikaitis ligšiol laikęs savo ran
ką ant jo peties, dabar pridėjo prie jo kaktos, lyg laiminda
mas jį, paskui nunešė sudyną vėl ant akmens ir, paėmęs kir
vį, sugrįžo prie J uozapo. Visi susirinkusieji atkreipė ant jo 
savo akis.

Pagirdę arklius ir atsilsėję leidosi toliaus. Ant pažiū
ros rodos niekas neatsimainė, bet dešimtininką perėmė kokis 
tai nesuprantamas jausmas; pakėlė kalinį ir užsodino jį ant 
arklio užpakalyj vieno kareivio. Nazaretėnai išsiskirstė į sa
vo butelius, o paskui juos nuėjo Rabi Juozapas ir jaunikaitis

Buvo tai pirmas susitikimas Judos su Panelės Šven
čiausios Sunum.

IX
Miestas Misenum, kurio vardą nešiojo ir artima kalva, 

gulėjo atstume kelių mylių į pietryčius nuo dabartinio Nea
polio. Šiandie tiktai griuvėsiai liudija apie jo garsią praeitį. 
24-tais metais Kristui užgimus, tas miestas buvo vienu di
džiausiųjų vakarinėje Italijos šalyje.

Keleivis, kad tuomet butų užėjęs ant kalvos, butų re
gėjęs taippat puikią Neapolio užtaką, kaip kad mato šiandie. 
Butų stebėjęsis iš rūkstančio kalno, klau-ęs bangų šlamėjimo 
ir, vesdamas akimis nuo Išijos ant Kaprejos, gėrėtųsi aiškiai 
mėlinu dangum. Pagalios jo akis patrauktų regykla, kurios 
šiandie jau nėra — žemai bangose siūbavo dalis Rymo laivy
no, antra-gi dąlis ramiai stovėjo prie kranto. Atverti vartai 
vedė nuo gatvės ant pylimo, nutiesto toli į juras.

Tūlą vėsų Rugsėjo rytą juosto vartų sargas pamatė be
siartinant būrį vyrų. Daugiausia buvo vergų; rankose jie ne
šė rūkstančius, vos spingstančius, bet labai kvepiančius žibin
tuvus. Vyrai ėjo susikabinę rankomis; pirmiausia ėjo apie 
penkiasdešimt metą '* jiuB, nupliką W liaurų vainiku ant 
galvos. Matomai ^buvo gerbiamas di^ngų.- Visi buyJ^H^ 
siautę baltomis Vilnonėmis togomis, plačiai ap^idžįifc®M ; 
purpuru.

Vos metęs akim sargas pažino, kad tai buvo aukštos 
kilmės vyrai ir kad, po naktinės puotos, lydėjo savo draugą 
ant laivo. Nugirsta kalba patvirtino tą prileidimą.

— Ne, mano Kvintuse, — tarė vienas jų, atsigrįžda
mas į apvainikuotą vyrą. — Fortūna (laimės deivė) iškirto 
mums didelį šposą, atimdama nuo mųsų. Vostik vakar pri
buvai ir jau vėl trauki ant jurų; neturėjai laiko nei pasivaikš
čioti ant sausžemio.

— Ant Kastoro! — sušuko antras po įtekme vyno —
Du italu linčiuota.

Tampa, Fla. Minia pilie
čių išplėšus iš deputy šeri
fų du italu Casterge Ficaro 
ir Otto Labellą ir abudu ant 
medžio šakos pakorus. Tuo
du italu lošę labai svarbią 
rolę kaipo straiklaužių fir
mos Bustillo Brothers & 
Diaz cigarų dirbtuvėje, o 
be to vienas anų pašovęs tos 
firmos buchgalterį East.-r- 
lingą.

Valdžia prieš tokį barba
rizmą nieko nesako.

Uždaryta bažnyčios ir 
mokyklos.

Marrietta, O. Vietinis 
sveikatos departamentas 
andai prisakęs uždaryti vi
sas mokyklas, bažnyčias, 
teatrus ir kitas viešąsias 
vietas per dvi savaiti, kad 
tuo budu panaikinus skar
latiną, kokia tenai siaučian
ti. Vaikams, neturintiems 
15 metų, uždrausta pasiro
dyti ant gatvių.

Miestelis kaip išmiręs.

Dailus pabaudimas.
Johnstown, Pa. Nekok- 

sai Carla Pedro iš Galitzin, 
užsirūstinęs už ką tai ant 
savo 6 metų mergaitės, už
darė ją spinton, kur mer
gaitė išbuvus 7 valandas ii’ 
buvus jau apalpus. Moth a 
ją iš spintos galutinai iš
traukė, nežiūrint savo vyro 
protestavimo. Policija 
Ranldną areštavo ir jis bus 
teisiamas už vaikų kankini- 
mą. -

nesiskųskite; mųsų Kvintas nuplauks atgauti tą, ką pralošė 
pereitą naktį. Kitaip lošia kauleliais ant laivo ir kitaip ant 
sausžemio — juk tiesa, Kvintus ?

— Nerustink laimės deivės! — atsišaukė vėl kitas — 
jinai nėra nei akla, nei atmaininga. Teisybė atima nuo mųsų 
Kvintusą, bet sugrąžįs jį apipiltą naujomis pergalėmis.

— Grekai atima jį nuo mus — pertraukė kitas, — 
juos tat turime kaltinti, bet ne dievus.

Taip besikalbėdami išėjo per vartus ant pylimo, ap
šviesto tikką užtekėjusios saulės. Senam jurininkui bangų 
pluškenimas pasirodė maloniausiu pasveikinimu; atsikvėpė 
pilna krutinę ir, traukdamas malonų jurų orą, sušuko:

— Nedalyvavau kovoje prie Antium, tiktai prie Pre- 
nešte. O čia vakarų vėjas! Dėkų tau, Fortūna, mano motin!

Draugai atkartojo šauksmą, o vergai mosavo žibintu
vais.

— Matote, štai plaukia... artinasi! — kalbėjo rody
damas į atplaukiantį iš kitos pylimo pusės laivą. — Argi ju
rininkas gali reikalauti kitos numylėtos ? Užtiesą, Kajus’e, 
tavo Liukrecija nėra dailesnė už ją.

Su pastaba žiurėjo į laivą, kuris ir buvo vertas pasta
bos. Balta airė (žėglis) plevėsavo nuo žemo stiebo, irklai tai 
kilo, tai vėl leidosi žemyn, valandėlę sustodavo ant bangų 
paviršiaus, paskui vėl puldavo, lygiai, ramiai, lyg sparnai.

— Taip, godokite Dievus! — kalbėjo tėmydamas lai
vą. — Jie suteikia mums progą, ir vargas mums, jei męs ne
mokame pasinaudoti iš jos. Kaslink Grekų, Lentulus’e, už
miršti, jog piratai (jurų plėšikai), kuriuos turiu išnaikinti, y- 
ra Grekais. Vienas jų pergalėjimas reiškia daugiau, kaip šim
tas pergalėjimų Aprikiečių.

— Tat tavo kelias veda į Egeiškas juras?
Jurininko akįs buvo atkreiptos ant laivo.
— Kokis lengvumas ir gražybė! Kaip mažai paiso 

bangų! — kalbėjo su užsidegimu, bet tuojaus pridūrė: —At- 
leiskie, Lentuluse, kad neatsakiau ant tavo klausimo. Taip, 
plaukiu į Egeiškas juras, o kadangi turiu neužilgo atsiskirti, 
pasakysiu jums, bet laikykite tą slaptybėje: nenorėčiau, kad 
susitikę darytumėte kokius-nors užmetinėjimus duumvirui 
(laivyno vadas), nes jisai yra mano draugu. Grekijos su A- 
leksandrija prekyba nebuvo mažesnė, kaip su Rymu. Tuom- 
laik toje šalyje buvo didis neužderėjimas, nes gyventojai ne
apvaikščiojo žolynų šventės už ką atkeršindamas Triptolemus 

(Toliaus bus).
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CIGARETTES

Parapijoms su vietiniu kle 
bonu kun. Skrypko susitaikė,

■
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kalbą ir darbuoties tautos la
bui, kai kad darbavosi mųsų 
nemirštamasis Didysis Kuni
gaikštis Vytautas!

Kun. J. Jonaitis.

Perstatoma dalįs oralaivio “America”, kuriuo 
Wellman rengiasi kelionėn per Atlantiko vandenyną. 
Tasai oralaivis — milžiniškas.

v $

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

PARDUODA VISI PREKEJAI
S. Anargyros korporacija, savastis 

The American Tobacco Co.

CIGARETTES
yra padirbti is cysciausio 

Turkiško tabako ir turi 

puikų skonį randamą tik 

geriausio darbo cigaretuose.

THE "AMERICA" 
INFLATED

B®

__________

VAN f M AN ON 
GUARD
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Iš Lietuviškų Dirvų. |
Dr. Q. M. Glaser
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Iriptolemus

Seattle, Wash- 1
Šitas miestas guli prie van

dens, kuris plačiai insilieja iš 
Ramaus vandenyno. Gyven
tojų apskaitoma į 400.000.

Tautų yra visokių, tarp ku
rių ir lietuvių, bet pastarųjų 
nedaug ir tai vis daugiausiai 
pavieniai.

Mieste randasi viešas kny
gynas tarp gatvių Madison ir , 
Spr ng prie 4 tos avė. Jan 
apsilankęs paklausiau lietu
viškų laikraščių, man atsakė, 
nieko nežiną apie lietuviškus 
raštus. Be to teisinosi, kad jie 
taippat nieko nežiną apie šia 
me mieste gyvenančius lietu
vius. Parodžius jiems “Kata
liką”, jie labai gėrėjosi jo 
gražiais paveikslais ir pasiė
mė “Kataliko” antrašą, žade 
darni išrašyti knygynan. Ar 
jie tai padarys, kaip sakė, 
nežinia.

Pats miestas kas link pre
kybos ir pramonės panašus 
kitiems dideliems miestams. 
Darbų yra menkai, bedarbių 
šimtai gatvėmis slankioja. 
Šitie taigi bedarbiai tankiau

siai gabenami ant darbo į ki
tus aplinkinius miestelius, o 
kada ten darbai pasibaigia, ar 
kas kitas atsitinka, tuokart 
jie vėl grįšta atgal į Seattle ir 
vėl darbus pirkinėją (Čionai 
visokie darbai perkami. Mo
kama nuo $1.00 ligi $5.00 už 
kiekvieną darbą. Tai nedo
riausias toksai paprotys). Ži 
noma, darbininkai pirkdami 
darbus nieko nežino, kur jie 
bus siunčiami ir ką jie turės, 
o ir patįs agentai jiems neika- 
dos teisybės nepasako. Kitur 
nusiųsti darbininkai dažnai ir 
darbo negauna, arba ano ir 
neranda, tuokart privalo at- 

pešti keliautų..
Vietinian uostau pareina 

daug visokių laivų, o kaip ka
da užsuka ir karo laivai.

Čia gyvena daug japonų ir 

jų nekurie gana gerai prasi
gyvenę, turi milžiniškas krau
tuves.

Klimatas mieste nesveikas, 
nuolatos drėgnas, o dabar jau 
ir dienos perdaug vėsios, daž
nai lįja.

dabar čionai viešpatauja ra
mybė.

Lietuviški laikraščiai pas 
mus ateina beveik visi, bet 
pagal gyventojų skaitliaus — 
tai vis-gi permaža. Daugumas 
visai nieko neskaito ir visai 
nesupranta skaitymo naudin
gumo.

Kada-gi jus, mieli broliai, 
pradėsite valgyti apšvietimo 

eduoną? \

Šio mėnesio 13 d., utarnin- 

ke, anglekasykloj užmušta 
Petras Valunta. Jam iš vir 
Šaus uola nukritus ant galvos. 
Velionis paėjo iš Kauno gu 
bernijos, Raseinių apskričio, 
Kaltininkų valsčiaus, Girdis 
kių kaimo. Buvo doras ir 
darbštus vaikinas, turėjo savo 
locnus namelius, prigulėjo 
prie Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. draugystės. Amerikoj pa
liko 4 brolius, o Lietuvoje 
motiną.

Tegul bus jam lengva sve
čioj! žemelė!

P. Janonis.

Bristol, Conn.
Nors čionai lietuvių gyvena 

mažai, bet ir tarp tų pačių gy
vuoja S L. A. ir L.S.S. kuopos 
ir Liet. Uk. Nepr. Kliubas.

Rugsėjo 8 dieną čionai bu
vo parengta prakalbos. Salėn 
susirinko pusėtinas žmonių 
būrelis, daugiausiai iš kitų 
miestelių. Kalbėtojas kalbėjo 
savotiškai, vienpusiškai, kaip 
tik jam buvo patinkama. Kal
bėjo apie Lietuvos istoriją, vi
saip aną tampė, perbėgo ku
nigus, popežius ir visas tiky
bos dogmas. Pagaliau pasakė, 
kad po keliolikos metų ar tai 
dienų atsirasianti ant žemės 
dangaus karalija. Jo šalinin
kai taip ušsidegė išgirdę apie 
tą “karaliją”, kad ne vienas 
jau jų regis manė ant ryto 
jaus mesti visokius darbus ir 
laukti keptų balandžių... Pas
kiau tasai “mokslo vyras” dar 
papasakojo apie žmogaus išsi
vystymą iš beždžionės...

Tokios kalbos tik sėja ne
sutikimus tarp žmonių.

Bristolio Lietuvaitė.

■■■•'.'i

v'GAfi ETTES

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
Kerte 82-ros gat.

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

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras 

seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phone Monroe 801 

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

Tel. 4823 Irwlng Park 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

iš

Telephone Yards 709

JUOZAPAS LESZMEAS
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 S. Morgan SI, Chicago, Ill.

Kur bėgi RaulaiT 
Nugi pas PET
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali
ma atsivėdytl, nea 
jis turi bavarska 

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

PETRAS SZLAK1S
(Tarpe 33 Place ir 83 Street.) 

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

Westville, Ill.
Dearing Coal Co. šaptas ne

dirbo 5 mėnesius ir pusę, bet
gi nuo 10 dienos šito mėnesio 
kompanija sutiko su darbinin
kų reikalavimais, o todėl ir 
straikas pasibaigė. • Su di
džiausiu džiaugsmu žmonelės 
nubėgo į darbus, net ir tingi
niai ėmė pasakoti, kad be dar
bo gyventi — nuobodus daik
tas. Dabar darbo yra pakak
tinai.

Draugai, katrie užėjus strai- 
kame išvažiavote iš Westville 
į kur kitur, galime drąsiai grį
žti atgal prie savo darbų. Ne- 
prigulintiems prie unijos dar
bas gauti labai sunku.

Oras ir vanduo pas mus 
sveiki. Miesčiukas tirštai ap
gyventas lietuviais. Miestelio 
šeimininkas, teisėjas,alderma- 
nai ir poliemonai — vis lietu
viai. Nemažai randasi lietu
vių gerai pasiturinčių, kurie 
turi savo locnus namus, dra
bužių ir valgomų daiktų krau
tuves. P. Giriba užlaiko kru 
tančių paveikslų teatrėlį ir 
nemažai surenka nikelių (pen
ktukų).

Lietuviai turi savo bažny 
čią ir parapijos lėšomis inkur 
tą mokyklą, kurioje lietuvių 
vaikai mokinama lietuviškai 
skaityti ir katalikiškų prie-

So. Omaha, Nebr.
Darbai pas mus eina gerai, 

taip kaip ir seniau. Lietuviai 
gyvena vienybėje ir meilėje. 
11 d. rugsėjo čionai buvo 500 
metų kovos ties Žalgiriais su
kaktuvių apvaikščiojimas. 
Apvaikščiojimą buvo paren
gus vietinė S.L.A. kuopa.

500 metų sukaktuvių pami
nėjimas atsibuvo Franek’o sa
lėje, kur apie antrą valandą 
mųsų tautiečiai skaitlingai su
sirinko. P. Masionaitis su ki
tais komiteto sąnariais buvo 
sutaisęs tam paminėjimui pui
kų programą. Buvo kalbos, 
dainos ir dėklemacijos. Apie 
Lietuvos praeitį ir abelnai 
Lietuvos istoriją susirinku
siems lietuviams papasakojo 
vietinis klebonas, kun. Jurgis 
Jonaitis. Jis taippat lietu
viams patarė nesnausti kur 
kertėje atsisėdus, bet darbuo- 
ties tautos ir tikybos labui, 
šviesties skaitant laikraščius 
ir knygas. Ir kiti kalbėtojai 
gražiai ir aiškiai papasakojo 
apie Lietuvos praeitį, apie da
bartinį lietuvių gyvenimą, jų 
meilę ir vienybę.

Susirinkusieji lietuviai la
bai dailiai ir maišiai užsilai
kė. Surinkta aukų $11.75 
Tautos Namams Vilniuje.

Po viskam prasidėjo pas i 
inksminimo vakaras, ty. šo

kiai, nusitraukę lig 1-mos vai. 
nakties.

Labai malonu tat apie tai 
paminėti ir lietuviškuose laik
raščiuose. Už mųsų gražius 
pasielgimus ir susiklausymus 
ir svetimtaučiai mus pagiria.

Štai ir vietinis “World He
rald” tą lietuvių iškilmę pla 
tokai aprašė, bet aprašė tei 
singiau, nei kiti Amerikos an 
gliški laikraščiai, kuriems da
žniausiai informacijas sutei
kia lenkai. Anglai rašo, kad 
lietuvių kunigaikštis Vytau
tas sumalęs ant visados teuto
nų ordeną.

Be to, tasai pats angliškas 
laikraštis rašo, kad So. Oma
ha lietuvių randasi į 400 du 
šių. Jie, girdi, žmonės pramo
ningi, karštai darbuojasi, sta 
tosi sau namus. Taippat pa
minima, kad lietuvių kalba 
Europoj šiandie yra seniau
sioji ir gražiausioji.

Taigi, brangus tautiečiai, 
mes turime vienyties ir mylė- 
ties, turime atminti, jog esa
me lietuviais, nežiūrint to, 
kad mes gyvename svetimame 
krašte ir tarp svetimų žmonių. 
Privalome mylėti savo bočių

Wilkes-Barre, Pa.
Mųsų apylinkėse su darbais 

labai bloga, visai menkai dir
bama ir tiems labai prastai, 
kurie šiandie neturi nei pini
gų, nei laikraščių. Nėra kas 
pasiskaityti laisvame laike.

Pereitoj savaitėj mųsų kle
bonas kun. Vizgirda parke
liavo iš Lietuvos. Išgirsime 
gal ką naujo. Gal ir tvarka 
bažnyčioje su pamaldomis pa
sitaisys.

Nauja bažnyčia puikiai iš- 
sižiuri, bus dailiausia visoj a- 
pylinkėj. P- V. Kvietkauskas 
labai daug darbuojasi kas 
link bažnyčios, už ką jam lie
tuviai privalo but dėkingi. 
Tik gaila, kad vietinių lietu
vių dalis (rytų pusės) atsidavė 
lenkams, prisiglaudė prie len 
kų parapijos. Tokiuo budu 
tie parsidavėliai lietuvių tau
tą skriaudžia. O jų yra nema
žai.

Telefonas viekam panaudo
jama, o ypač dar Amerikoje.

Bet kad pamokslo klausyti 
per telefoną, tai retas atsitiki
mas ir pačioj Amerikoj.

Nežinia tečiau, ką suteiks 
mums ateitis.

Štai valstybės Kansas vie
name miestelyj Olathe daryta 
bandymai sakyti pamokslas 
per telefoną, o taippat jis ir 
klausyti.

Tasai naujas būdas prigįja 
juo labiau '' pas išsisklaidžiu
sius plačiai-ūkininkus.

Nes dėkui tokiam naujam 
išmislui. ūkininko šeimyna 
gali išklausyti Dievo žodžius 
būdama sau namie ir sėdėda
ma minkštasuoliuose. Nerei
kia kinkyti arkliai, nereikia 
važiuoti tolimas kelias į šven- 
tynes, nereikia bijoties lietaus, 
ar tai kitokio blogo oro, jei 
tas viskas galima išgirsti esant 
namie.

Patogumas neapsakomas!
Pertat m. Olathe visuose 

trijuose maldnamiuose: prez-

biterijonų, reformatų prezbi- 
terijonų ir jungtinių prezbite- 
rijonų, investa tam tikri tele
fonai ir sujungta vielomis su 
tų parapijų sąnarių namais.

Parapijų sąnariai neapsako 
mai tuo užganėdinti.

Taip yra šiandie.

O kas bus praslinkus porai 
ar keliolikai metų?

Kas bus, kuomet “elektro- 
fono” išradimas bus ištobulin
tas?

Gal pamokslininkas galės 
sau ramiai sėdėti namuose prie 
stalelio ir per elektrofoną sa
kyti savo pamokslus tikin
tiems, taippat esantiems na
mie.

O kas atsitiks, kuomet “te- 
levizia” bus ištobulinta?

Tuokart būdami namie ne
tik girdėsime pamokslus sa
kant, bet matysime ir visas 
daromas šventynėje apeigas.

Sunku tokie dalykai supra
sti.

Žinoma tik tiek, kad per
mainos invyks.

Kaip greitai, nežinia.

Gyvi busime, pamatysime.

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

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

DR. JOSEPH L. ABT
1832 S. Halsted St., Chicago, 111.

Telephone Canal 37

VIENATINIS LIETUVIU HOTELI9 
ROCHESTERYJE

RICKIOJOS

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozapa Ridiką.

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

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3258 Illinois Ct. . kertč 88

Szaltas 
alus 
skani a- 
rlelkair 
kvepen 
ti eiga 

rni

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta Ir Union Ave. Chicago.

Lietuviškas galiūnas 
PETRO JAUKSZCZIO

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

pia.
2158 W. 23rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

|į WELLMAN AT 
TUK UCt Ut

H.

J

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai 

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

J. ART1SZAUSKAS, 
8253 8. Halsted St. Chicago.

KUR VAŽIUOJI Po'TfSKt* «—

paswm mukus

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę) ir 
kvepenezius Havanos Cigarus.

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

Tol. West Pullman 104

Telephone Yards 2T75O
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

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

A
h

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

JI OZAPAS BAREVICZE
1701 -1703 So. Canal St. kam. 17 St 

CHICAGO, ILL.

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbojas 

visokiu mineraliszku 
gerymų, kaipo:

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES.

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

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu H*v<tnos Domes
WHITE KOŠE CLUB 

SAB0TSK1S Ir I.RTUK1S
4614 So. Wood SU Chicag ID

į g 
i!1
f. L
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Lietuviška Šokių 
Mokykla.

Mokina geriausiai ir greieziausiai vi
sokius lietuviszkus ir angliszkus szo- 
kius, kur galima iszmokti su keliais va
karais gerai szokti, kad neturėsi sarma
tos eiti bile kokioj Bailėj ezokti. Mes 
užtikrinam iszmoklnti jauną ar seną, 
kad žmogus gal pavaikszczioti. tai gal 
ir szokti iszmokti. Mokinam Utarnike 
Seredoj ir Ketverge vakarais, atdara 
nuo 7:30 iki 10:30. Norėdami mokintis 
meldžiam atsilankyti minėtais vakarais 
j Hallę po No. 3110 So. Morgan St. arti 
31-mos gat.

Prof. F. J. A. L.

j. v. zachamwicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Esamlnavoju Abstrlctus, Ir at- 
lieka kitas visas reikalus No 
tarlaszo pigiai Ir atsakancziaL 
Visą savo derbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

' 917-33rdSt
twŠ o423.
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— Jei Kazimierą su valgy 
tų, o kumpį pabučiuotų.

KATALIKO” STATOMOJI MAŠINA 
“LINOTYPE”.

New Yorko valstybes republikoną partija laikys savo konvenciją mieste Saratoga, N, Y. KonvencijoB 
vedėju norilikties pulkininkas Roosevelt ir dabartinis krašto vice-prezidentas Sherman. Už tai laukiama 
smarkios kovos. Konvencija prasidės rugsėjo 28 d. š. m.

Besididinant nuolatos “Kataliko” ėmėjų skaitliui, 
“Kataliko” išleistuvė nupirko laikraščiui statomąją ma
šiną, vadinamą “Linotype”. Dabar “Katalikas” nuo
latos bus spauzdinamas naujomis, aiškiomis raidėmis, 
kas bus mieliau mūsų gerb. Skaitytojams skaityti ir 
pasigerėti “Kataliko” pažangumu. Statomoji mašina 
nėra pigi, atsiėjo 4 tūkstančiai dol. Prie šios progos 
taigi pranešame ir visiems savo prieteliams-rėmėjams 
ir gerb. draugystėms, jog visokie reikalingi raštai, kaip 
tai konstitucijos ir kitkas bus spauzdinama už labai 
prieinamą kainą ii’ dailiai ir greitai, nes mašinos dar
bas, tai ne rankų. Su visokiais spaudos darbais ir iš 
kitų miestų lietuviai kviečiami kreipties “Kataliko” 
redakcijon. Darbai bus atliekami greitai, gražiai ir 
pigiai.

DOS 
terš

Sudus, Moišė, pabaigęs pa
vieto mieste gimnaziją ir, no
rėdamas instoti universitetan, 
paslapčia, motinai ir seserei 
nežinant, priėmęs stačiatikių

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pastaraisiais laikais suma 
nė apginkluoti pasaliais kasa
mą Panamos perkasą, kuris

sprendimas bus pritaikintas i: 
prie Mahanoy City parapi

Miestelyj Smolevka — ap 
rašo Rusijos laikraščiai — gy 
venus žydiška šeimyna pavar 
de Gutik, susidedanti iš moti 

našlės, sunaus ir dūk

VICE PRESIDENT
SHERMAN* I COLONEL

ROOSEVELT

Ligšiol vieną vienatinį cu
kraus trustą valdžia nubaudė, 
kadangi prirodymai buvo taip 
aiškus, jog reikėjo jam už
krauti bent kokią pabaudą. 
Cukraus trustas valdžią apėjo 
keliais milijonais dolerių. 
Kuomet valdžia susekė tas 
suktybes, paprastai puolėsi 
ant trusto, o kad turėjo aiš
kius jo kaltybės prirodymus, 
tatai trustas gražumu sutiko 
valdžiai į porą milijonų išmo
kėti ir su tuo viskas pasibai
gė. Nei byluotasi, nei nieko. 
Taigi jei pati valdžia gražu 
mu su trustais taikosi, tai kas 
jau kalbėti apie teismus. Ot, 
valstybė išsilėšuos ir viskas 
liks senoviškai. Ir viskas 
taip bus, kol pati visuomenė 
nesusipras paimti krašto val
dymą į savo rankas. Parodyta jai mirusio brolio 

priešmirtinis laiškas.
Mergaitė ėmė baisiai juok- 

ties, paskui išbėgus laukan, 
pasileidžius tiesiok į upę Ne- 
vą ir netrukus radus sau mir
tį upės vilnyse...

— Ir daugiau nieko ?
— Ir tam tarnaitę Kazimie

rą, tam krikščionę, pabučiavo
— Tai dar neprirodymas 

kad turėtų išeiti iš proto.
Vi haist? Neprirody- 

? o kokiam turėti} but pri
mas, kad jam išėjo iš pro

gus gimnaziją ir atvažiavus 
dabar Peterburgan, kad insto 
ti aukštesnėn moterų moky
klon.

— Liglaikinai pragyveni
mo teises gavau su tetos Bertos 
pagalba; gavau sau “geltoną 
biletą” — rašė ji.

Keliomis dienomis vėliau 
negaudama brolio atsakymo, 
Rifkė Gutik pati nuėjus pas

Rugsėjis 1910 m
29 k. Mikolo Arkaniolo.
30 p. Eronimo išpaž.

Spalis 1910 m.
1 s. Remigaus.
2 N. Aniolą Sargą.
3 p. Kandido kank.
4 u. Pranciškaus Sal.
5 s. Placido kank.

Juk panašią bylos parodiją 
turėjome anais metais su žiba
lo trustu. Šiam trustui teis
mas užkrovė 29 milijonus do
lerių su viršum pabaudos, o 
vienok trustas tos pabaudos 
netik kad nemokėjo, bet vir
šesni teismai trustą dar išteisi 
no. Taigi trustas paskui pats 
turėjo progą pasistatyti prieš 
teismą už „neteisingą” jo per
sekiojimą. Toksai pats far
sas buvo ir su kitais trustais 
ir iš to nieko jiems blogo ne 
atsitiko. Tatai panašiai bus 
ir su mėsos trustu. Atsibus 
„garsi” byla, nes jos reikalau
ja viešoji opinija, o paskui 
viskas vėl liks senoviškai.

„Darb. Viltyj” štai ką skai
tome apie Shenandoah lietu- 
tuvių parapijos bylą:

„Parapijos byla dar vis ne
išeina prieš teismą. Nors ne
žinia dienos, kada išeis, bet 
reikia tikėties, kad pasibai 
gus kriminališkoms byloms, 
parapijos byla bus viena iš 
pirmesniųjų. Parapijoje tuo 
tarpu ramu... Kadangi Ma
hanoy City parapijos byla yra 
lygiai tokia, kaip Shenandoah, 
tat Shenandoah bylos nu-

Simo Kritęs.
Kikvanšan tvirtumoj gali

ma matyti didžiausius ir indo- 
miausius betone sunaikini
mus. Šovinių suartoj žemėj 
matoma suardytos ir suverstos 
be tvarkos kanuolės, šmotai 
mundierų, net blokinės su 
konservais. Tas blekines ga
lėjo pamesti Japonijos karei
viai, kurie dažnai čionai mo
kinami. Priešai guli trįs kal
vos, nuo kurių japonai užgu
lė rusus ir jų tvirtumas.

Kitoj pusėj gelžkelio riog
so 203 kalnas, dominuojantis 
ant visų apylinkių, kuris Port 
Artūre užima svarbiausią vie
tą ir vadinama jis tvirtovės 
raktu. Ant to kalno viršaus 
japonai intaisė lygumą ir už
vedė sodną. Čionai stovi nuo
latos japonų sargyba. Nuo 
kalno matyties visas uostas ir 
nugramzdinti laivai. Šalia 
krematorium, kuriame randa
si 20 tūkstančių japonų ka
reivių pelenai, pastatyta obe
liskas, japonų tautos pamin
klas kritusiems Kareiviams 
narsuoliams.

Taigi, kaip matoma, šian
die Port Arturas neturi jau 
senobinės reikšmės, bet tegul 
kas pasikėsina jį atimti iš ja
ponų rankų, o tasai žinos, 
kaip ant žemės gyvenasi.

Tvirtovė Port Arturas, už 
kurį kitus kartus titaniškai 
kovota, kur kitus kartus išdi
džiai Rusijos viešpatauta, ta
sai legeudariškas Port Artu
ras guli griuvėsiuose, atsiraz 
damas šiandie tokiame padė
jime, kokiame anais metais 
buvo, kuomet japonai jį atė
mė po kruviniausiai skeidy 
nei iš rusų rankų. Šiandie 
tvirtovė persistato, kaipo mil 
žiniškasis muziejus.

Port Arturas rusams buvo 
vienatinis neužšalantis uostas 
Azijos rytiniuose pakraščiuo
se, taigi buvo gera ir atsakan
ti stoveinė jų kariškam laivy
nui, atsitolinusiam tūkstan
čius mylių nuo tėvynės. Ja 
ponai tuo tarpu apginklavo 
artimuosius uostus Koreoj, 
Sasebo ir Mazampho ir jie 
lengvai tegalį apsieiti be Port 
Arturo, turinčio, kaipo uostas, 
savo kenksmingas puses. Pa 
galiau tos tvirtovės atnauji
nimas reikalautų milžiniškų 
išlaidų, o Japonijos valdžiai 
šiandie reikalinga taupimas. 
Dėlei to visos žinios nesutin
kančios su tiesa, kad japonai 
norį apginkluoti Kinču tarp 
kalnį, užtveriantį prieigą prie 
tvirtovės nuo sausžemio.

Likusios tiktai sveikos drū
tumos nuo pusės juros, taip- 
pat du fortu, gulinčiu arti 
kalno 203, apstatyta japonų 
kareiviais, o visos kitos vietos 
visuomet yra atviros apsilan
kantiems. O galima tenai, 
kaip tikrina vienas iš atsilan
kiusių europėnų — pamatyti 
labai indomius ir užimančius 
daiktus, ypačiai kariškiems 
asmenims. Puikiai papuoštu 
Pietų Mandžiurijos geležinke
lio traukiniu iš Dalnij važiuo
jąs! šalia didelio rusiško ka 
pinyno į Port Arturo stotį. 
Einant į vakarus gerai užlai
komu keliu, pribunam į ru
sais pastatydintą naują mies 
tą, kur randasi Kvantuno val
diškieji namai ir viešbutis 
Yamato, europėniškai ištaisy-

M. Viskoškienė nekuriuose 
laikraščiuose apskelbė stovį ir 
atsiliepimą kas link užmanyto 
leisti moterų laikraščio. Mo 
terų laikraščio užmanymas iš 
pat pavasario buvo garsintas 
laikraščiuose, bet pritarėjų 
tam užmanymui mažai butą. 
Tai gi dabartiniame atsiliepi 
me tarp kitko skaitome:

„Nuo moterų gauta dau 
giau dviejų šimtų laiškų, ir 
nuo keletos draugijų gauta 
pritarimas, jog kaip laikraštis 
pasirodys, tai tų draugijų są 
narės prenumeruos...”

Ir taip žiūrint į tai vistiek 
p. M. V. pataria nenusiminti 
ir inkurti moterims laikraštu 
ką, nors prisieitų turėti ir sun
kiausioji pradžia. x Šituo gi 
atsiliepimu prašauna ir prenu
meratą siųsti;''i dolerį metams, 
ir norjpYa padaryti pradžia.

.Sieve padėk!

TAI DAR NEPRIRODY
MAS.

Žydė inbėga į daktaro na
mus ir šaukia:

— Ponas daktaras! tegul 
daktaraseuteikia pagalbą, ma 
po Ickus išėjo iš proto!

— O kaip tamėta tai pd-

„Rusijoj kriminalistas yra 
laikomas netik kaipo draugi
jos priešas, bet ir kaipo ser
gantis žmogus. Visokių ru
sių kaliniams leista sykį mė 
nesyj matyties su saviškiais. 
Galima pripažinti, kad Rusi 
jos kalėjimų kaliniai ne
tik nemato ir neatjaučia virši
ninkų sauvaliąvimų, bet dar 
turi visokius liuonumus, atsa 
<antį valgį, drabužius ir tt., 
ir gyvena sau laisvai, kaip pa 
^rastai sodiečiai darbininkai. 
Uždirbtų pinigų dalis atiduo 
dama jiems išeinant iš kalėj?-' 
mo.”

„Trumpai pasakius, tos tor 
turos, apie kurias taip myli 
rašinėti užsienio laikraščiai, 
yrą.ne kuo kitu, tiktai tuščiu 
išmislu ir imaginacija.”

Mat, kaip burlokpalaikis iš 
giria savo kalėjimus, nežino
damas to, kad užsieniams Ru- 
sijo° kalėjimų tvarka plačiau 
žinoma, nei jam pačiam. No
rima akįs muilinti.

sujungs Atlantiko vandenyną 
su Ramuoju. Europos vieš 
patystės, tai išgirdusios šukė 
lėtrukšmą: Kaip tai, perka
sas, kuris bus pavestas lais
vam visasvietiniam irklavi
mui, turi but apginkluotas! 
Nusišypsojo „Dėdė Šamas” 
ir savo užmanymą prižadėjo 
išpildyti, nežiūrint Europos 
neužsiganėdiuimų. Ir kaip 
čia nes:8ypsojiis, jei Ameri 
kos valdžia išleidžia tam per 
kasui šimtus milijonų, o Eu
ropa turi tuo tarpu šeiminiu 
kauti! Butų daugiau nei juo
kinga! Juk kiekvienas savo 
namuose šeimininkas, ką no 
ri, tai veikia ir tas niekam ne
gali rūpėti, kaip Amerikai 
nerupi, ką Anglija veikia su 
Gibraltaru, arba Turkija su 
Dardaneliais.

Į rytus guli senas miestas, 
turintis daug mūrinių namų, 
kurie šiandie paversti į griu
vėsius. Nekurius sveikus na
mus yra užėmę japonai, čio 
uai tuose namuose sutinkame 
stumiamas duris, apklijuotas 
popera, kas reiškia, jog tenai 
apsigyvenę japonai. Vienok 
tenai visos gatvės tuščios. To
liau tęsiasi chinų japoniškoji 
mie-to dalis su mediniais na 
mėliais, tarp kurių stūkso 
milžiniškas bustas, Rusijos 
Raudonojo Kryžiaus biuras. 
Toj miesto dalyj gyvena skai 
tliugi antikvariai ir ypatybių 
pirkliai, kurie atminčiai par
davinėja kulipkas, granatus 
ir t. p. daiktus: čionai randasi 
moterų pensijonatas, suvarsty
tas kulipkomis ir pagaliau di
delis karo muziejus.

Mažu medžio tilteliu, kurio 
paramsčiai padirbdinta iš la 
fetų ratų, nueinama ant pla 
čiosios lygumos, kur pilna vi
sokio kalibro kanuolių, šau
tuvų, karo lauko virtuvių 
(vežimų) ir kitok ų karo dai
ktų. Muziejaus buste galima 
matyti iškimštus Rusijos gene
rolo Stoesselio arklį ir šunį, 
rusų mundieras, ginklus, pro- 
vijantus, daktarų inrankius, 
net moterų parėdus ir apautu- 
vus.

Iš čionai vežimėliu dasigau- 
name į rytus, siauru keliu ant 
stataus kalno, kur butą dau- 
gyoės tvirtumų ir nuo kur la 
bai žavinčiai persistato visa 
apylinkė. Aplinkui žemė su 
knista kanuolių šoviniais. 
Tiktai seniau matęs tas uolas 
šiandie gali suprasti tenaitinę 
buvusią kcvą, kokia virė išti
są mėnesį. Į pietus nuo kelio 
randasi sveikai užsilaikiusi 
batareja su keliomis kanuolė- 
mis; į žiemius per Kikvanšan 
tvirtumą dasigauhame į la
biausiai užjman&ą tvirtumą, 
vardu šiaurinis' Kikvanšan, 
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kur generolas Kondratenko 
nuo suklydusios bombos ply-

krikštą. Jo krikšto tėvu buvęs 
koksai tai generolas, kuris sa
vo krikšto sunui dovanojęs 
aukso kryželį, savo fotografi
ją ir 25 rublius gyvais pini
gais.

Turėdamas generolo kuoge- 
riausius paliudijimus, Mikalo
jus (tokį vardą priėmęs per 
krikštą Moišė Gutik), iškelia
vęs Peterburgan, kur tuojau 
buvęs priimtas universitetan, 
o beto jam buvę suteikta už 
siėmimas užrašinėti paspartus 
vienos Peterburgo policijos 
nuovados biure, už ką mokėta 
mėnesiui 15 rublių.

Praslinkę du metu.
Tuotarpu Mikalojaus moti

na numirė, iš sesers-gi R fkės, 
kuri taippat lankius kokią tai 
gimnaziją, brolis-studentas ne
gaudavęs jokios žinios.

Vieną sykį Mikalojus gavo 
užrašyti paspartą, ant kurio 
matėsi: “Rifkė Gutik, iš Smo
levka, 18 metų, prostitutė”.

Mikalojus Gutik nublanko 
iš baimės: jo sesuo — yra pro
stitute!. ..

Baisiai nusiminęs ir parašęs į 
seserį laišką, patardamas jai 
eiti savo pėdomis.

— Pasimatysime aname 
sviete, kur nėra nei žydų, nei 
prostitučių!

Ir pasikoręs.
Antrytojaus po laidotu

vių, Mikalojaus antrašu atėjęs 
laiškas, kuriame sesuo humo- 
ristiškai pranešus broliui, kad,

— Kaip gali sveikinties a/ 
tokiuo vagilium?

— Nes kol laikau Jo 
cuu poreitr— *“d jos 
indės man kišeniun.

Šiais laikais Washingtone 
atsibusią*tarptautiškas kalėji 
mų kongresas. Jau suvažiuo 
ta daugumos atstovų iš visų 
kraštu. Tarp atstovų rauda 
si ir Rusijos kalėjimų virsi 
įlinkas, nekoksai Etiame de 
Kroulev. Ne.-varbu mums, 
kad jis atkeliavo kongresai), 
bet svarbu, ką jis pasakė apie 
savo kalėjimų ir kalinių sto
vį laikrašti jos atstovams.

Štai ką jis tarp kitko kai -

Su „Kova” regis prastai 
klojasi, kaip matosi iš jos pa
čios aimanavimų. S. T. K. 
komisijos pranešime tarp kit
ko skaitome:

„Bet klausime, kodėl L. S. 
S. nepraturtėją? Juk kiek 
vienas žino, kad tokioj orga 
nizacijoj, kur yra skaičius 
apie du tūkstančiu sąnarių, 
tat apdengus dabartines išlai 
das, gali kas metai likti po 
kelia šimtus dolerių. Rodos 
ir taip turėtų but! Bet, ger
biamieji kuopų viršininkai, 
malonėkite atversti knygą su 
sąnarių surašu ir pažiūrėti, 
kaip daug užsimokėjusių rasi
te? Tas pats yra kiekvienoj 
kuopoj, tas ir S goj. Teko 
vartyti knygas ir patėmyti, 
kad kuomažiausiai trečioji da
lis sąjungiečių yra neužsimo
kėjusiais ir jiems, vieniems 
prisirašant, kitiems atsisakant, 
„Kova” daugeliui sąnarių ei
na uždyką...”

Toliaus:
,,Rodos jau V-tame suva

žiavime buvo nutarta, kad ne
užsimokėjusiems daugiausiai 
trijų mėnesių, butų sulaikyta 
organas, bet kodėl jo nepil
dome? Rasit tai administra 
toriaus pareiga; bet jei taip 
butų, tai kitu sysiu turėtų su
laikyti visos kuopos sąna
riams, nes kitos kuopos per 
pusę metų neatsiteisę...”

Na, prieš likimą sunku 
spirties...

MĖNULIS AR SAULE.
Du girtuokliu išėjo pusiau- 

naktyj iš smuklės. Švietė pil
nas mėnulis.

— Kūmai! — klausia vie
nas kito — kas čia šviečia, 
saulė ar mėnulis?

— Nežinau — atsako ant- 
nes aš nečionykštis.

Taigi dabar prieš akis turi
me vėl naują juridišką kome 
diją, nes turėtų but labai na- 
iviškas tasai, katras šventai 
tikėtų, jog kaltinamiems nors 
vienas plaukas nukris nuo 
galvos. Byluojami tie „baro
nai” ot sau del svieto akių, 
nes viešoji opinija to reika
lauja, bet kad teismo ištarmė 
juos paliuosuos — nėra ir ne 
gali but apie tai abejonės. 
Bet tegul jie bus ir nu 
pirmosios instancijos j: 
da, tai be abejonė^įi^^jus iš 

trečiąją 
Itfstancija ir dar už tai per
prašyti, kad padaryta toksai 
„nemalonus nesmagumas”.

Chicagos federališkas pri- 
saikintojų suolas nesenai pa 
traukė teisman kelis mėsos 
trusto „baronus”. Jie kalti
nami už peržengimą antitru- 
etinių Shermano įstatymų, t.y. 
už visokias nelegališkas kom
binacijas, kad užkenkus ne 
prigulmingoms skerdykloms, 
už suokalbius prieš visuome 
nę pakeliant aukštą mėsos 
kainą ir tt. Patraukta taigi at
sakomybėn didžiausių skerdy
klų kompanijų Swift, Armour 
ir Morris vedėjai ir National 
Packing Co. direktoriai. Pas 
taroji kompanija laikoma už 
tikrą mėsos trusto dusią. Ap
link ją, kaipo kokią ašį, visos 
kitos kompanijos sukasi.



KATALIKAS

HALSTED &ICSTS.

Mųsų Lietuviai Pardavėjai klauskite jų atėję'j krautuvę

Paul Pilkis No. 33

nties su

Lietuviai pardavėjai
C1IM

ako ant

8.88

Atneszk szitą apgarsinimą į mus krautuvę, su 
$3 pirkiniu gausite 5 jardus 8c materijos už 10c

P. Stefonaltls
No. 117

įvencijos 
laukiama

pusiau- 

Hetė pil

usia vie- 
. šviečia,

$15 Sta’ai po....................
$25 Komodos....................
8.50 Divonai 27x54 ___
1.75 Kėdės po................
7.50 Vaikams vežimėliai
1.50 Lovelės po...............

Iškirpkit šitet atneškit in musu krau
tuve, mes duosime jums 50 Pirklys- 
tes Markiu Dykai su $2.oo pirkiniu 
ar daugiau musu Moterų kotu ir vyru 
apredalu Departmentuose.

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį

Prašalina pagundas

skaitliui, 
mąją ma- 
cas” nuo- 
raidėmis, 
kaityti ir 
ji mašina 
os progos 
rėmėjams 
ištai, kaip 

už labai 
šiuos dar
bais ir is 
Kataliko” 
gražiai ir

.$7.50
$14.00
. 1 75

Tas visas naujai išleistai 
knygeles atsiuntė paminėji 
mm “Lietuvos” redakcija.

Dideli pigumai Moterų Siutu ir Kotu 
Ir Vyrų ir vaikų apredalu.

Sophie Kataskas, Klerką No. 204
Veronika Gregaitis, Klerką No. 157

Puikus Vyru darbo Moteriški 
Siutai tik $25

Puikus siutai vyru pasiūti iš 
geros materijos, su gražiais 
apsiuviniais, satino pamušalu 
su kvoldais andarokas QQE 
dabar tik..................... VfcU

Ketverge, ir Petnyčioj, Rug. 29-30 
Rudenines Dreses, Moterų ko
tai, Siutai, Jekės ir Materija.

Teipgi visoki vaikų Siutai ir Overkotai 
Parduosim labai pigiai.

Pilna, knygute verta $2.00 pinigais
Arba $3.00 imant tavorais

Męs parodome puikius Hart, Schaffner & Marx Siutus ir Over- 
kotus. Jie yra specijališkai paskirti dėl šio pardavimo, labai 
puikios materijos, naujausios mados, parduosime $17.50

Vyrų puikus rankų darbo Siutai, naujos mados, rudoj žiloj, ir 
teip paprastuose koloruose, naujausios mados, gražiai CMft EH 
tinka, verti $15.00 tiktai.................................................VlUivU

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

$12.50 metalinė lovos, 2 colių stulpai, Šita puiki lova 2 col. stulpai, įvairiuose 
Vernis Martin mados, balta ar-Ag qq koloruose, 40 ir 46 did., regul. Ag qq 
ba žalia, tik po...........................v0i“0 kaina 12.50, tik po......................vOiuO

Czia gera proga naujai apsiveduslems suezodyti daugiau kaip pusę perkant 
naminius rakandus, taippat ir kitiems pradedant gyvenimą, betilk szitą mBnesj 
Jaigu neesi pasirengęs įrengti visus savo kambarius iszsyk, ateik ir iszsirink, o 
męs už mažą įmokOjimą pristatysime viską.

PatBmyk nekurias kainas ir apsvarstyk

M. Konopnicka. Pagal 
I n s t a t y m u s. Iš lenkiš
ko vertė Pranas Siūlelis. Chi
cago, Ill. Turtu ir spauda 
“Lietuvos”, 1910. Pp. 158.

S. Stepniak. Namelis 
ant Volgos. Apysaka. 
Versta iš ru»ų kalbos. Chica 
go, Ill. Turtu ir spauda “Lie
tuvos”, 1910. Pp. 72.

Žmonės. Drama 3-jose 
veikmėse. Parašė Br. Vaigšas. 
Kaina 15c. Chicago, Ill. Tur
tu ir spauda “Lietuvos”, 1910. 
Pp. 38.

Olive Schreiner. Sapnai. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Ill 
Spauda “Lietuvos”, 1910. Pp.

Daugumas Koreos patrijotų 
paskleidė svietan žinias, kad 
tenai būnanti kasdiena tai vie 
nur, tai vėl kitur koreonų 
maištai. Dabar taigi japonų 
armijos Koreoj komendantas, 
generolas Akat-hi, tiems gan
dams užgina, kadangi visoj 
Koreoj gyventojai nei nesap
nuojanti apie maištus. Be to 
jis apreiškia, kad tų melagys 
čių skleidėjai busią patraukti 
atsakomybėn. Vienas tik var
gas jie susekti.

Vyrų ir jaunų vyrų, rankų darbo puikus Siutai iš čystos vilnos 
materijos, žilo ir mėlyno koloro, labai gražiai tinka, QiE HA 
visokio didumo, $20 vertes tik...................................... wlUiUU

Naujos mados Motoru Rudeniniai 
Siutai tik $15.

Męs tikime kad šitie siutai ne
gali būti kitur sulyginti, turim 
visokios mados ir koloro, su 
satino pamušalu, su kvoldais 
andarokas, visokio didu- QiE 
durno dėl moterų ir merg.VIU

Szilkinee Moterų Messaline 
Dreses tik $12.98

Puikios mados su šilkiniais ap
siuviniais, kvolduoti andarokai 
žalic, visteria, rudo, mėlyno, 
juodo, helio, dėl QjQ AQ 
moterų tik po.......WlfiiVU

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

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

tautos namus ir sa- 
vv visąjį ^nuziejų.

Pradžią tam muziejui pada
rė miręs 1897 metais papras
tas kaimo klebonas kunigas 
Indriejus Kmet. Visą savo 
gyvenimą rūpestingai rankio
jo jisai, kur tik užtiko, savo 
tautos ir krašto senovės lieka 
nas ir ypatybes, ir taip surin 
ko didesnę dalį dabartinių ga 
na turtingų to muziejaus rin 
kimų. Užtat ir jo vardas 
branginamas ir minimas su 
didžiausia pagarba visų slo 
vakų. Muziejuje yra daug 
brangių, apie 1.200, etnogra
fijos įvairių retenybių. Prie 
muziejaus yra ir didokas kny
gynas. Visa geriausioje tvar
koje buvusiojo liaudies moky
tojo, dabar muziejaus vedėjo, 
p. Vaclovo Vranej’o. Slovakų 
“tautos namai” dideli, gražus. 
Yra čia ir viešbutis užvažiuo
jantiems, ir restoranas, ir er
dva salė vaidinimams su nuo 
latine scena. Pirmiausia tie 
namai buvo papuošti slovakų 
kalba parašu “Narodny Slo- 
venski Dom”, bet vengrų po
licijos įsakymu pirmu du žo
džiu išbraukta ir dabar puo
šia namus vieno žodžio para
šas “Dom”. Kaip kiekvieną 
kulturisko slovakų darbo žin
gsnį trukdo vengrai, bus nu
manu skaitytojams kad ir iš 
to fakto. Norėdami įsisteigti 
prie savo “namų” restoraną, 
slovakai gavo iš valdžios lei
dimą tik ta sąlyga, kad resto
ranas bus išnuomuotas žydui 
ir kad restorano tarnai nebus 
slovakai, bet vengrai. Mat, 
vengrų valdžia bijo, kad kar
tais slovakai, susirinkę savan 
restoranan, kokio nors “suki 
limo” nepakeltų; taigi ir pa 
statė tarnus vengrus, kad sni 
puotų. Nuolatinio teatro slo
vakai neturi; vaidina1 dar pas 
juos artistai-mėgėjai, kaip ir 
pas mus. Bet turi jau gana

Geo. Lauterer
___________ TszdirbOjas________

pat vengriška, ir t lovukai ku j 
nigai nemaža nukenčia už sa
vo tautiškumą, bet jie nesi
baido jokių persekiojimų. Vi
si žymesnieji slovakų veikėjai 
dvasiškiai, kaip kun. Juriga, 
kun. Mikolas Bajor ir kiti — 
tai sėdėjo kalėjimuose, tai nu
stojo parapijų už tai, kad 
drį-o būti slovakais-tautlniu 
kais.

Slovakų tauta yra pusiau 
katalikai, pusiau protestantai. 
Bet taip vienų, taip kitų dva
siškiai kultūros ir tautines po
litikos dirvoje eina išvieno. 
Tautos darbe nėra pas juos 
katalikų ar protestantų — yru 
tiktui slovukui. Tuip muuo 
žymus slovukų veikėjas kata
likų kun. Tomanek, taip ir 
visi kiti.

Taip eidami išvien, slova
kai tikisi ištversią per visus, 
kad ir nuožmiausius, vengrų 
persekiojimus. “V.”

Jokia, gal-but, valdžia tai p 
nespaudžia, nepersekioja silp 
nesniųjų, jai priklausančiųjų 
tautų, kaip Vengrų valdžia. 
Vokieč ai ir tie ne>igrieb a 
tokių aštrių priemonių kita
taučiams nutautinti, kaip kad 
vengrai. Turėdami savo ran 
koše visą Austro Vengrų cie
sorystės pusę, vengrai stengia
si, kaip įmanydami, savo vai 
džią išnaudoti tam, kad suven- 
grinus inėjusias į Vengrijos 
ribas silpnąsias slavių taute
les. Labiausia kenčia nuo 
Vengrų valdžios neskaitlinga 
slovakų tauta.

Vyriausiasai slovakų mies 
tas — Turčano šv. Martynas.

- Tai pati širdis Vengrijos slo 
vakų, jų kultnros centras.

Pirmomis rugpiučio dieno 
mis buvo čia tradicijinis slo 
vakų tautos suvažiavimas, ku 

. ris buna šv. Martyno mieste 
kasmetai. Tasai suvažiavimas 
tai visuotinasai susirinkiina> 
narių “Musealnej slovenskej 
spolocnosti” (Slovakų Muzie- 
jaus draugijom), vienintelės 
viešosios slovakų įstaigos, ku 
rią dar pakenčia šovinistiški 
madžiarai, ir slovakų moterų 
“Živeny” draugijos.

Apie tą “muziejaus draugi
ją” ir susispietė visas tautos 
židinys — jus tautiška ji inte
ligentija. Š emet skaito ji jau 
359 narius. Ir nors baisiausiai 
spaudžiami vengrų, slovakai 
eina pirmyn. Nors ir slopina 
ma polici j iškaiš į-akymais ir 
uždraudimais, tautinė slovakų 
dvasia tečiau plečiasi vis la 
byn, apimdama pamažėli visą 
nesenai dar saldžiai miegoju 
šią tautą. Nūdien slovakų in
teligentija to jau pasiekė, kad 
slovakų tauta turi jau ir savo 
raštiją, ir dailę, ir pramonę
Šv. Martyno mieste turi jau

Turi slovakai ir savo laik 
raštiją. Jų leidžiama net du 
dienraščiu ir du savaitraščiu. 
Be to, moterų draugija leidžia 
puikiai iliustruojamą laikraštį 
“Zirena”, o slovakų studenti
ja leidžia savo laikraštį “Pru 
dy”. Slovakų jaunuomenė mo
kosi daugiausiai Budapešto ir 
Prešburgo universitetuose.

Daugelis slovakų eina kas 
metai Amerikon. Ir tenai 
Vengrų valdžia visokiais bu 
dais stengiasi užmesti jiems 
savo leteną ir juos vengrinti, 
bet vis dėlto, naudodamies A- 
merikos laisve, slovakai turi 
tenai net keletą savo politiškų 
ir švietimo draugijų, kaip an
tai “Narodny Slovensky Spo- 
lėk”, “Katolicka Jednota”, 
“Evanjelicka Jednota”, “Slo- 
vensky Sokol”.

Sunkiai eina slovakams tau
tiškas darbas jų tėvynėje. 
Vengrai nesidrovi griebties 
pačių nežmoniškųjų priemo
nių kovoje su kįlančia slova
kų dvasia. Pradinėse mokyk- 

) lose mokoma slovakų vaikai 
i tik vengriškai; iš vidutiniųjų 

mokyklų ir seminarijų gena
ma visi, pas ką tik vyresnybė 
pamato nors mažą patrijotiz- 
mo kibirkštėlę. Valsčiuose, 
teismuose taippat tik vengrų 
kalba ir vengrai teisėjai — ir 
slovakas dažnai nežino, už ką 
yra baudžiamas. Slovakams 
yra uždarytos veik visos val
diškos vietos. Bet slovakai 
nenuleidžia rankų ir nepasi
duoda. Negalėdami tverti po
litiškų bei švietimo draugijų, 
jie visi spiečiasi aplink savo 
muziejų, tveria kooperacijos 
draugijas. Mokslus einančios 
jaunuomenės sk ličius vis di
dinasi; slovakai savo studen 
tams steigia stipendijas, šel
pia savo jaunuomenę, kaip iš
galėdami, o toji jaunuomenė 
jų neapvila, namon grįsta 
dirbti tarp savųjų. Kiti eina 
komercijos mokslus ir paskui 
darbuojas slovakų pramonės 
įstaigose. Ir eina darbas pa
sekmingai. O labiausia kloja
si slovakams dėlto, kad jie, 
nors yra baisiausiai slegiami, 
laikosi vienybės. Daugiausiai 
pas juos, gal-but, pasidarba
vo ir tebesidarbuoja kunigai. 
Bet ir svietiškiai inteligentai 
ir kunigai visi eina išvieno, 
visi be skirtumo yra “muzie 
jaus draugijos” nariais, visi 
be skirtumo darbuojasi koo
peracijos draugijose, remia 
savo laikraštiją. Augėlesnioji 
dvasiškoji vyresnybė yra taip-

Wartelsky’s Dept. StofV 
3641-43-45 S. Halsted Street

Lenkai Pardavėjai

Peruvijos aviatorius Goerge 
Chavez savo monoplanu pe
reito]’ pėtuyčioj perlėkė sker 
sai kalnų Alpų viršūnių, bū
damas 8.000 pėdų aukštai.Te 
čiau jo toji drąsi kelionė pa 
sibaigė jam labai Luinai, 
kuomet jis perlėkė platumą 
is Brig per Simplon Pass ii 
turėjo tik 25 mylias į paskir 
tą vietą. Kuomet pavojin
giausias vietas paskui save pa
liko ir, nusileidęs artyn že
mės ant 30 pėdų, norėjo vi 
siškai nusileisti, monoplanas 
iš nežinomos priežasties kelis
syk persivertė ir kaip akmuo 
krito ant žemės, prislėgdamas 
savimi patį aviatorių. Muno 
planas sulužo, bet ir aviato 
riui nulaužta kojos ir visas 
baisiai sužeista. Vargšas iš
imta iš šipulių ir nugabenta 
ligonbutin. Neišloše laippat 
dovanos $20.000, kadangi ne 
pasiekė paskirtos vietos. Gal 
but, kad komisija nelaimin
gajam pripažins tą dovaną, 

. juo labiau, kad nei vienas 
ligšiol neturėjo drąsos savo 

. gyvastie^ mokslui pašvęsti.
Išsikėlęs su monoplanu aukš
čiau Alpų viršūnių — tai rei
kia paieškoti tokio žmogaus- 
drąsuolio!

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

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER 
3431-33 South Halsted Street

Kampas 34to Place :: Nepamirškite numerio.

Rugsėjo m. Rakandu išpardavimas
TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS,

AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

guminių juostelių: elastiszkų, 
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi
giau, nei parduoda kiti. Geras 
vienpusinias juoslelias padirbami 
nuo 65c., abiejų pusių juosteles 
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. Delio verčiau eikite tiesiok į dirbtuvę ir už
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis- 
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedėlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsistoliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

KOniKGERO FAERIKA, ant namo bok. laikrods
Kampas Milwaukee Ir Chicago Avės., imkit eleveitori ant 6 lubu.

gerą ir nemažą savo dramatiš
kąją literatūrą. Mažiausia sy
kį per mėnesį buna slovakų 
vaidinimai šv. Martyne.

Turi dar slovakai daioinin 
kų draugiją “Spiwackyj Spo 
lėk”. Nors visame slovakų 
krašte tėra tik 3 skyriai tos 
draugijos, tečiau šiųmetiniame 
“muziejaus draugijos” narių 
susiiinkime koncertavo cho
ras, susidedąs iš 800 žmonių.

Švietimo draugijų slovakai 
neturi nei vienos. Turėjo švie
timo draugiją “Matica”, bet 
pernai metais Vengrų valdžia 
ją uždarė, visą jos turtą, jau 
gana nemažą, pasigrobė sau, 
o nuosaviuose “Matioo-” na
muose, šv. Martyno mieste, pa 
talpino valdžios įstaigas. Už
tat turi slovakai apie 150 pa
skolos kasų ir vartotojų drau
gi ų sankrovų. Be to keletą 
šiaip didesnių prekybos pra 
monės įstaigų. Bene didžiau 
šia tai akcijiuė fabriką lenk 
tųjų meblių, kuri yra šv. Mar
tyne. Dirba joje 600 žmonių, 
ir jos išdirbiniai gabenami iš
tisais vagonais net į tokius to
limus kraštus, kaip Australi
ja. Mat, pramones ir preky
bos negali jau madžiarų val
džia uždraust slovakams va-

$11 Komoda tik........................$5.50
$85 11x12 Axmlnster DlvonaiS 16.50
8.57 Geležiniai xpringsai.... 1.90
8.00 Geri šienikai tik...........1.98
8oo. Geležinė lova......................1.50
8.oo Stalas tik............................1.50

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. W1SSIG 
1SZ SENO KRAJAUS

Bu geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenFjusias. Jei kiti jus neiszgydO nueikit pas jį, o jis jumis apžinrOs 
ir pas stengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus isz savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. 

NedOlioms nuo 11) iki 2 po piet Ofisas randasi ant

1727 — 18-th St., Chicago,
(Tarpe Paulina ir Wood Strs )

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

TELEPHONE CENTRAL 1211.

Moterų ir Merginu Nauji rudeniniai 
Kotai tik $12.50

Mados yra naujausios, Auto
mobile ir naujos paprastos 
mados, maišytos materijos, 
broadcloth, seržo ir kersey, 
visokio didumo, EA
dabar tik.............. OlfcnUU

Pramoi^-iai pagelbiami, apsaugojami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuvo, ar kitokia vertelgystO, mes 
ui.mi cath registerį kuris tiks jųsu 

by kokiai krautuvei.

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

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



F. Bernatowicz

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.

(Tąsa).

toj stovintiems ant sargybos pilyje kareiviams ?
— Nedažinosi to nuo manęs; aš neturiu jokio 

susinėsimo su nieku.
— Jau man to nereikia sakyti, esi jauna ir daili, 

tik paklausykie. Prieš valandą sustojo pas mane kokis 
tai svetimžemis ir nori apžiūrėti pilį. Kaip žinai, be 
ženklo dabar sunku ten dasigauti. Lietuviai ir lenkai 
labai nugązdino mūsiškius; dabar jie kiekvieną pažvel
gia; visur pilna sargybos, o aš norėčiau, kad mano sve
čias pastatytų ant savo, nes turi daug pinigų.

— O kaip jus pereinate pro sargybą? paklausė 
Pajauta.

— Aš tai kas kita, man nėra sargybos, bet jam 
kitaip. Aš jam rodijau persirengti,, bet jisai nori įeiti į 
pilį apsiginklavęs. Aš pasipažįstu gerai su sargais, ga
lėčiau ištraukti iš jų kelis žodžius, bet man reikia į pa
galbą taip dailios burnukės, kaip tavo; eikšen, pamaty
si tą vaikiną.

Pasipiktinus Pajauta nenorėjo ilgiau klausyti se
nės ir liepė jai eiti savo keliu, bet Katrė vis dar išmeti
nėjo jai, kad tuomtarpu prisiartino sargyba ir paklausė 
Pajautos, apie kokius ženklus jodvi kalbėjo. Nusigan
dus mergina nežinojo, ką atsakyti, bet Katrė drąsiai rė 
kė, kad pats nežino, ko klausia ir, kad neturi kištis į 
svetimus reikalus. Sargybinis nustūmė senę ir apreiškė 
Pajautai, kad pagal mistro prisakymą stato prie jos du
rų sargybą.

Pajauta suprato, kad jau sugrįžo mistras; ir ji 
neklydo. Sugrįžo mistras pilnas piktybės. Išleista daug 
pinigo, praleista tiek gero laiko ant pamušimo Lietuvos, 
o čia su gėda reikia grįšti namon. Reikėjo dar bijotis, 
kad įsidrąsinęs priešas neįsiveržtų į Prusus. Suerzintas 
mistras pasirįžo pašaukti prieš teismą kuntorą Sund- 
šteiną, kaipo pirmutinį kaltininką. Norėjo tat ant jo 
nuvaryti piktumą ir duoti paveizdą pavaldiniams; ne 
norėdamas vienok garsinti visiems apie burtus ir apie jo 
išsižadėjimą šventos, tikybos, nusprendė atlikti teismą 
slaptoje kapituloje.

Sundsteinas žinojo apie tai, bet nenustojo vilties, 
manydamas išsiteisinti, o labiausia Ridėdamas ant už 
tarymo instigatoriaus ir savo dėdė grovo Sundsteino, 

 

turtingo prūsoko, kuris pažadėjo pagalbą.

I. > Sušaukta diduom^a Sprendė, iš kokio atžvilgio 

 

mestos jam"kaltės. Vieni patarė teisti dva
siškam teismui, kiti kariškam. Įstatymų knyga tuomet 
buvo dar maža. Atėjus teismo dienai visi užėmė savo 
vietas. Po atlikimo paprastų apeigų, mistras apskelbė 
Sundsteino teismą ir liepė jį atvesti. Apskųstasis užėmė 
savo vietą, o instigatorius kalbėjo:

— Nepasekmingame užpuolime ant Lietuvos 
esi apkaltintas, kuntore Sundsteine, per garbingą Mal- 
borgo preorą už noringą neišpildymą pasitikėjimų ir 
prisakymų, kūrins suteikė tau galingiausias mųsų mis
tras. Štai didžiausi tau užmetinėjimai. — Čia liepė 
skaityti raštininkui.

— Pirmiausia, kad kuntoras Sundsteinas slapta 
susinešė su Andriejum, Polocko kunigaikščiu, likti Lie
tuvos viešpačiais, padaryti iš jos neprigulmingą mistrui 
viešpatiją, ir dėlto mierio veltui praleido pusę metų — 
geriausią laiką pasinaudijimo dėl brolijos.

— Antra, kad sulaužė prižadus vienuolių nuo
lankumo prieš garbingą preorą, po kurio dvasiška bū
damas valdžia, paniekino tikėjimo prisakymus ir susi
teršė stabmeldžių klaidomis.

— Trečia, kad prievartavo savo suimtinę Pajau
tą, dukterį lietuviško kunigo, ištekėti už jo, kad per tai 
patraukti lietuvių tautą prie savo mierių.

— Nors taip didelės yra jųsų kaltės — kalbėjo 
instigatorius — bet, kad dar yra tiktai užmetimas, tat 
malonus mistras nori, kad jus pirm teismo pasiteisintu
mėte.

Tada kuntoras prisiartino prie skuomės, kur sė
dėjo teisėjai, ir drąsiai, lyg nekalčiausias, pervedęs per 
visus akimis, tarė:

— Labai malonus yra vadas, kad leidžia nekal
tam, bet iš pavydėjimo apšmeižtam žmogui teisinties. 
Tada gėda apšmeižikui, nes nekaltybė iškils viršun. 
Taja padrąsintas viltimi, stoju prieš jumis teisėjai! Ėjau 
pildyti prisakymus savo maloningo perdėtojo, iš visų 
pajėgų stengiausi užganapadaryti jo užsitikėjimams ant 
manęs; bet kur rasi mierius taip grynus, kad jų neda- 
siektų žmonių užvydėjimas ? Sutvertojas sutrukdė mano 
pasistengimus ir tuojaus priešų piktumas šaukia, buk 
susinešiau su priešais sau užvaldyti Lietuvą. Kur yra 
to darodymai ? Ar Sundsteihų namų ištikimybė brolijos 
viršaičiui nežinoma nuo amžių ? Ar nežinote, garbingi 
teisėjai, mano troškimo darbuotis dėl brolijos labo ir 
užsitarnauti pagyrimą galingojo mųsų mistro ? Ar neži
note troškimo, kuris yra prigimtu kiekvienam kryžiokui, 
iškelti mųsų tėvynę aukščiaus už visos Europos viešpa- 
tybes ? Mano priešai neturi jokių darodymų dėl išteisi
nimo neteisingų jų užmetinėjimu; aš jiems dabar su
teiksiu. Taip yra, garbingi vyrai, norėjau užvaldyti 
Lietuvą. Tai buvo mano širdies troškimas; bet norėjau 
užimti ją varde mųsų galingo mistro ir pavesti jam ją 
ne per praliejimą kraujo jos gyventojų, ugnį ir žudys- 
tes, bet žydinčią laime ir suramintą. Tai buvo mano

mieris. Bet iš visų pusių apsiaubti žmonės jau ne leng
vai galėjo užsitikėti. Veltui darodinėjau, kad užeina 
lenkai, kurie sunaikįs jų dievus ir užgesįs šventą ugnį; 
veltui priminėjau, kad Jagaila yra jau krikščioniu. Ka
da sakiau, kad stoju apgynime dievų, prikaišiojo man, 
kam dėviu šitą abitą, kam leidžiu preorui per prievartą 
versti į krikščionybę jų žmones. Tada turėjau ant va
landos nepaklausyti jo dėl patraukimo prie savęs žmo
nių. Štai ir yra priežastis užmetinėjamų man kalčių. 
Ar-gi galėčiau aš, liuosnoriai apsivilkęs abitu, šventą 
mųsų tikybą mainvti ant stabmeldystės ? Kokie tai be
gėdiški išmislai! Širdis trūksta pamislijus, kad galėjo 
atsirasti krikščionis, kurs taip galėtų juodinti savo bro
lį! Teisėjai! jums priguli nubaudimas kaltininko, kaip 
ir suraminimas nekaltojo! Dirstelėkite į šiuos bokštus, 
ar negana dar kenčiu atsiradęs šitokiame padėjime tarp 
jųsų ? O dėlko ? dėlto, kad vienas užsirūstinęs žmogus, 
negalėdamas kitaip nuvaryti savo piktumą, užmeta man 
nebūtus daiktus. Apsvarstykite tat viską ir spręskite 
pagal teisybę!

Teisėjai atidžiai jo klausė. Preoras kelis kartus 
norėjo atsišaukti, bet dantis sukandęs laukė, kol ateis 
geresnė proga. Tuomtarpu vienas teisėjų atsišaukė:

— Kaslink karės vedime nepasisekimo męs ne
galime nieko kaltinti, bet dėlko, kuntore Sundsteine. 
neužpuolei ant lietuvių su ginklu, kada pamatei, kad 
gražumu jau nieko nepelnysi ?

— Dėlto — atsakė kuntoras, — kad Polocko 
kunigaikštis nežadėjo man jokios pagalbos, veikdamas 
skyrium, rodos dar norėjo mano prapulties. Duotos gi 
man instrukcijos aiškiai rodo, kad turėjau susijungti su 
juomi ties Vilnium. Štai yra atsakymai kunigaikščio 
Andriejaus.

— Tat vertėjo pačiam mėginti laimės — atsi
šaukė mistras. — Penkiolika tūkstančių karumenės ap
leistoje nuo apgynėjų šalyje, galėjo daug nuveikti. Ma
no karumenė ties Nemunu laukė tik ženklo eiti pa
galbon.

— Mėginimas tas, galingiausias viešpate, — at
sakė kuntoras — paguldė tunkstantį smarkiausių vyrų. 
Jei tik liepsi peržiūrėti mano to laiko pranešimus apie 
užpuolimą ant Vilniaus, pasirodys, kaip negalimu daik
tu buvo apimti sostapilė be kanuolių, kurias turėjo pri
statyti Andriejus.

— Bet buvo daugiau pilių, kurias lengviaus ga
lima buvo apimti — tarė kuntoras Ulrikas.

— Aš, laikydamasis prisakymų, — atsakė Sund
steinas — turėjau laukti ties Vilnium anos karumenės.

— Gerai — tarė mistras, — bet paskutinis skirs- 
nys tų prisakymų patarė elgtis pagal aplinkybės.

— Taigi, laikydamasis to, norėjau pasiekti tą 
gražumu, ko negalėjau su ginklu.

— Bet kuom išsiteisįsi, kad tavevkuntoras Uljįi- 
kas pagavo bebėgantį su lietuvių kunigo duktefVp — 
užklausė mistras. v

— Kad norėčiau ieškoti išvadžiojimų, gal su
rasčiau — atsakė kuntoras — bet čia nenoriu jų ieškoti. 
Ištraukiau iš ugnies tą lietuvę ne dėlto, kad ją išgelbė
ti, nes neužsitarnavo ant to, bet kad patirti, dėlko ji 
kėsinosi ant mano gyvybės.

— Melas! biauri melagystė! — sušuko preoras,

Iš kur atsiradę ant žemes 
vargdieniai. 
Ispanų pasaka.

pra-

grauži- 
duris ir

vaikai.

(Tąsa).
jau jam ir taip čia nusibodo.

Lyg tyčia arkangelas Mykolas 
tarė į Viešpatį:

— Viešpate, jau vėlu.
Dievas pasikėlė nuo kėdės ir drauge 

su savo lydovais norėjo atsitolinti.
Bet Jieva neiškentė sąžinės 

mo, pribėgo prie tvarto, atidarė 
sušuko:

— Viešpate, ir šitie mano
Duok ką ir tiems nelaimingiems!

Viešpats stebėjosi, žiūrėdamas į pur
viną būrelį.

— Neturiu jau ko duoti — tarė. — 
Viską jau išdalinau... Pamatysiu... pa
žiūrėsiu. ..

Šv. Mykolas mėgino Jievą nustumti 
šalin, bet toji nesiliovė:

— Bent ką, duok jiems, Viešpate, 
nors kokį menkniekį! Ką gi tie nelaimin
gieji veiks ant žemės?

Bet Viešpats jau tolinosi ir tarė:
— Jų likimas jau nulemtas: jie 

aniems tarnauti ir jiems dirbti.
tur

— Tai iš tų nelaimingųjų — pridū
rė Korečiolų dėdė: — kuriuos motina 
buvo paslėpusi tvarte, esame atsiradę ir 
mes, vargo žmonelės, kurie esame pa
smerkti ištisą amžį, sulenkę sprandą, kas
ti žemę ir dirbti, liedami prakaitą...

(Pabaiga).

A. Valdemaras.

Lietuviai mūšyje ties
Žalgiriu.

(“Vilt.”).

g
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tas žmogus pasakys ant Pajautos, prisiekiu ant Dievo, 
bus bjauriausia melagystė!

— Ramybė ir godonė! — šaukė instigatorius.
— Kokiu budu galėjo silpna mergina pasikesin 

ti ant jųsų gyvybės? — paklausė Ulrikas. — Ji buvo 
nelaisvė.

— Garbingi vyrai! — tarė Sundsteinas — reikia 
žinoti, kad tuojaus po atvedimo jos į stovyklą, pribuvo 
kokis tai senis, sakydamasis, jog yra atsiųstas nuo jos 
tėvo. Panaudojo jisai visokias kalbas ir burtus, kad tik 
atitraukti mane nuo priderysčių, bet nieko nepelnęs, 
kada priešai užpuolė ant mano gyvenimo, jisai ant duo
to per lietuvę ženklo dūrė mane peiliu; bet Dievas ma
ne išgelbėjo. Norėjau tuojaus jį nubausti, bet jis pa
sprūdo, palikdamas apalpusią savo pusininkę; paėmiau 
tat ją, kad pristatyti prieš teismą dėl ištyrimo.

— Kas per pekliški išsisukinėjimai! — šaukė 
preoras.

— Bet kodėl nenusiuntei ją pas tėvą? — klausė 
mistras.

— iJes nenorėjo grįsti — atsakė Sundsteinas.
— Tai įdomus dalykas — tarė vienas teisėjų. — 

Dėlko-gi ji norėjo būti belaisve?
Sundsteinas, nuduodamas užsigėdinusį, nuleido 

akis ir tylėjo. Teisėjai reikalavo paaiškinimo, bet jisai, 
nei šiaip, nei taip atsakinėdamas, pagalios davė supras
ti, kad nenorėtų gvildenti dalykų, kūrins visiškai norė
tų išvyti ir savo atminties ir dėlto prašė, kad kas kitas 
teismui tai paaiškintų. Pašaukė tat ]o giminaitį, kuris 
atsišaukė:

— Jaigu atsakymai mano brolio ne visados ju
mis, garbingi teisėjai, užganėdina, tai tas neapeina dėl 
stokos darodymų, bet iš pagodonės jųsų ir jo gėdingu
mo. Dasižinokite tat, godojami teisėjai, kad lietuviško 
kunigo duktė, nelaisvė mano brolio, jau senai buvo į jį 
įsimylėjus. Apleidžiu burtus, kuriais stengėsi jį pa
traukti, nepasakosiu, kaip mano brolis niekino jos išpa
žinimus; dėl jo ji atmetė kunigaikščio Danieliaus ran
ką, ir apleidus tėvo namus, davėsi sugauti inųsų karei
viams ir liepė vesti pas mano brolį, manydama patrauk
ti prie savęs jo širdį; negalėdama viena nieko padaryti, 
pasišaukė pagalbon seną burtininką. Nieko nelaimėjus 
staiga permainė meilę į neapygantą ir rankomis to pat 
senio kėsinosi ant jo gyvybės. Dangus apsaugojo ne 
kaltą. Dar nepasiganėdino tuomi; pakelyj laukė nu- 

(Toliaus bus).
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Broliai neeikit pas žydą 
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Parduodu ke
letą lotų įvairiose vietose. Parduodu naminius ra
kandus labai pigiai. Teipgi turiu įvairių kningų, 
puikių skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu- 
vii} baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:

KAZ. KUCZINSKAS,
ISa L Washington St., Wilkos-Barro, h.

s

LIETUVIS KRIAUCZIUS i 
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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 po antraszu:

i

1
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J. Kuczinskas, |
238 Slocum St. Kingston, Pa. ®

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karan,. 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimos! kiek

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

gkeorgle hazard
PLUMBERIS

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

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

Jau ne kartą buvo primintos mūšio 
ties Žalgiriu 500 metų sukaktuvės. Buvo 
nurodyta, kaip lenkai mano patikti šias 
sukaktuves, išnaudodami jas saviems tik
slams. Nežinau, ar dar kas be lenkų išsi
tarė apie sukaktuves ar ne. Jaigu ligšiol 
bus tylėję, tai be abejo taippat rusai su 
vokiečiais nemaža apie tai kalbės. Išank- 
sto galima numanyti, kaip šių trijų tautų 
laikraščiai žiūrės į šį atsitikimą. Lenkai 
kalbės apie savo prakilnumą, apie išliuo- 
savimą lietuvių iš vokiečių nagų, apie 
Lenkijos su Lietuva un;jos gerumą, nau
dingumą, apie vokiečių rytuosna spyri- 
mos (Drang nach Osten). Paskutiniu mo- 
tyvan pritars taippat rusų spauda, nuro- 
dinėdama amžiną slaviams nuo vokiečių 
pavojų. Vokiečiai gi girsis kultūrą nešą 
laukinėms tautoms.

Taip reikia tikėti, kalbės dauguma 
tų tautų laikrašti jos. Lietuviams už visus 
daugiau yra kas priminti per šias pus- 
tukstantmetines sukaktuves. Lietuvio 
nuomonė negali sutikti nei su lenko, nei 
ruso, nei su vokiečio. Ją išreikšime, su
kaktuvėms prisiartinus. Dabargi mums 
rupi kas kita. Lenkai jau, rodos, priki- 
šinėjo ir be abejo prikiš lietuviams jų pa
bėgimą iš mūšio. Kiek šiame prikišime 
yra teisybės? Lietuviai, kiek apie tai išsi
tarta, nenorį visai tikėti šiam pabėgimui 
“Viltyje” buvo jau straipsnis apie mūšį 
ties Žalgiriu ir tame straipsnyj norima iš
aiškinti šitas pabėgimas taktikos žvilgs
niu. Neminėsiu jau “Lietuvaitės” No. 1 
visai savotiško aprašymo. Bet toksai ne
pripažinimo kelias yra slidus, nes juo ei
nant (o juo eina, deja, pas visas tautas 
daugumas), teisingumo kriterijų renka 
mas malonumas: kas ne malonu — nepri
pažinti. Turime teisę nepripažinti nema
lonių sau dalykų, jaigu jie ne iš piršto iš 
laužti, tik tada, kai tyrinėjimas prirodo 
jų klaidingumą. Taip mes elgsimės šiuo 
atveju: nei atmezdami to pabėgimo, apie 
kurį svarbiausieji šaltiniai liudija, nei 
pripažindami jo stačiai, turime kritiškai 
peržiūrėti šaltinius.

Viso mūšio bėgio rekonstruoti nesii
mu, nes man, vientara, stinga pačiam ži
nių apie viduramžio karo tekniką, o an
tra, ne laikraščio skiltyse vieta tokiems 
platiems tyrinėjimams. Negalėdami re
konstruoti to atsitikimo, kaip reikiant, 
mes negalime pasakyti tikrai apie lietu
vių rolę šiame mušyj. Todėl turime pasi 
tenkinti siauresniu klausimu: ar lietuviai 
tikrai pabėgo iš mūšio, ar ne? Istorikų 
nuomonė, kad taip. Nurodysiu du pačiu

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE A 
Gerousiu armonikų, skripku, klarnetu, triubu, koncertina k dau- 
gybę visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausia diiegoreliu, 

mt- lenclugieliu, visokiu gražiu žiedu, gero britvu, drukavojimui ma- flgH] 
e®-4 szinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu literų, isūriasku ir 

maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo granata tuzinas K ® 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ap- K įfSĮ 
toros! No. 3 katalogą sn 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dai-H Bį 
ktu. Asz gvarantuojn kad mano tavoras pirmos kliases o prekes pl- ML W 
gesnes kaip kitur. Orderius iszeiunczio greitai in viena Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kvloczlu visus at laukit ao visokiais 

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

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

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

trade

Pamislyk Gerai 
visi gėrimai turinti mųsų

Ranger Spring Straight Kentncky A-

kad visi gėrimai turinti mųsų 
Mark yra geriausi. Bandykit

Trade 
mųsų

rielką. Mųsų geriausios arielkos.
IZIDOR KOHN & CO.

išdirbeja
8820 State St. Chicago, III.

Phono i)ouglas3390

— 4 '.'JM

1 If-aja Dak tar i š k 
Daktaras Klše.dale.

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

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Mus

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką. rusiMką 
ir turkiszką pirtį ant, Bridgeport. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų • 
petnycziom ir subatom is del vyrų. Taip
gi užlaikau puikų saliniia su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi
lankys bus si'rdinffai priimtas.

$318 SO MORGAN Si

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nakvinOs. Pakeleivingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakauczią vietą pailsi© ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Im. 29 Ahem 
Gelshlic Laikrodėlis 
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
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jj kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

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

Godotini draugai!
Kauno redybos ir visi paž|stami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1445 S Halsted Str.

THE FALCON CIGAR FACT.

Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 
J. A. NUTAUC SAV.

— iszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1785.

GVARDIJOS MOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausia dol savo draugų.

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

K STULGA
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batus czevery kus ir kitokius 
vsriszkus puikius drabužius.

Meldžiu nepamlrszkitmano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St., Chicago

Tel. Drover 285

Kleker’s Photo
STUDIO

didžiausia fotografijų studija mieste. 
Fotografistas pribuna į namns ant pa- 
szaukimo. Užvesta viskas pagal nau
jausių madą. Padarome visokias foto
grafijas kogeriausia. Geriausia atlieka
me veselijų, kliubų ir visokių grupų 
paveikslus ypatingai kolornotua. 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. Teal. 
Dr-stės po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonas, Prez. 

941 - 33rd. 8t.
S tau. Stcnevicze, Vlce-prez.

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

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

3239 Auburn Ave Chicago, JU.
J. M. Tananevicze Kasierius 

8244 So. Morgan St.

REŽISZIERIUS TEATRU
Martinas Z. Kadzlevskis 

8244 So. Morgan St.

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

Juoz. Klimas, Pinnsbdis 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas. Fin. rast.
4551 Hermitage Ave.

Kazimieras Stulga, kasieriua 
4513 So. Wood St.

Administracija D. L. K 
Vytauto Politiško Kliubo 

WILKES-BARRE, PA.

John S. Lopatto.
Attorn ey-at-Law Prezidentas. 

47-48-49 Bennett Building.

Petras Aceviczlua Vlce-Prez. 
58 Sheridan St.

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

Balius, Didelis Balius.
Parengtas draugystes Szvento Jon^ 

Kriksztltojo, atsibus nedalioj, 2 d. Spa
in (Oct) 1910 m., Freiheit 'Turner sve 

taineje, 3417—21 So. lialsted St. Sve
taine atidarys 3 vai. po pietų, balius 
prasidės 4:30. Užprasi-om visus lietu
vius ir lietuvaites kaip isz CHcagos taip 
r aplinkinių miestelių, pra z< m atsilan

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

zika, prie tokios muzikos tales smagiai 
jasiszukti. lužanga 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. Salo bus 
a’dara 4 vai. teatras prasidės 5 vai. vak. 
Bus perstatyta komedijos dviejuose 
veiksmusse: „Gudri Na zle” ir „Nu
truko”. Po perstatymai prasidės ba
lus su szokiais. Geriausia muzika 
griež visus lietuvis kus szukius, kuris 
trauksis iki vėlumai nakties. Tikietai 
25c., 35c. ir 50c. ypatai. Pasarga va
žiuojantiems H dated st. karais iki 18 
gatvei, 18 gatv. karai davež iki pat sve
taines. Szirdingai užpraszo visus atsi 
lankyti. . KOMITETAS. (39)

DIDELIS METINIS BALIUS!
Su išlaimėjimu 5 dol. auksu, pareng

tas Dr-stės šviesybės Lietuvių, su- 
batoj, 1 spalio (October), 1910 m., 
Freiheit Turner salėje, 3417—21 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga 25c. porai. Orchestra po vado- 

cyste A. J. Pilacko. Kviečiame visus 
lietuvius ir leitauvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant šio musų meti
nio baliaus ir prie puikios muzikės 
galėsite linksmai laikų praleisti.

Su godone . KOMITETAS.

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

Martin Paszkievicz, 
4530 So. Wood St. (44)

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

Liudvikas Kasparavicze, 
1129—3131 Wentworth av., Chicago, Ill.

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

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

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

PASISKUBINKI — Isz priežasties 
iszvažiavimo į kitą miestą, parsiduoda 
labai pigiai naminiai rakandai (forni- 
cziai) 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)

nrzaMi
Civiliškas Inžinierius Ir Geometrą.

OFISO FILIJA:
3203 W. North Ave.

Aš Tamošius Vasilhis siunčiu šir
dingų padėkavonė ponui J. Tananevi- 
čel už teisingų ir greitų prisluntlmų 
mano sunaus Bronlslavo Vaslllaus, ku
ris tiktai 8 dienas buvo ant vandenio 
ir iš viso 2 nedėlias L pusę ant kelio 
ir gerų ir pasekmingų kelionę turėjo. 
Taigi veličia visiems broliams lietu
viams kreipties paa minėtų agentų su 
visokiais reikalais, nee jis geriausiai 
Ir teisingiausiai viskų atlieka. Aš vi
sados kreipsiuos pas JĮ. Pasilieku ir 
ant tolesnio laiko dėl jūsų viso gero 
velyjantls

Tamošius Vasillus,
Box 369,

Seelyville, IndL

PERSIKRAUSTĖ ANT 
35/7 S. lialsted Street 

PHONE DROVER 246

Klein Bros. Krautuvė yra dėl Lietuvių nes turi daugiau Lietuvių 
pardavėjų negu kita krautuvė Chicagoje.

Dykai Pinigai
Męs duodame 
$2.50 pinigais ar
ba $3 tavorais už 
pilną knygutę 
KLEIN BROS.

Markių.

KLHNBBOC 
11 HALSTED. 201h ST’S a?»1 
M > CANALPORT AVE hr

Apatinei Orabužei
Vyrų ir moterų apati
niai drabužiai, verti 1.25 
1.50 da- -rn-
bar po....................I v v
Vyrų apatiniai drabužiai 
su dubeltava se- 
jdyne, 75c vertes.. «vu 
Vaikų ir mergaičių siu- 
tukai verti 29, 33 
ir 38c vertes......... luG

.DEL
lytinių Karūną, 

ir Auksu. Rai- 

engsimai kiek

is kvletku,

CHICAGO, ILL

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

Ant. Sheskevicze, 8okr. Finansų 
501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasieriua.

188 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

662 Northampton St.
Jos. Brrzdaitiss Glabejas Kasos, 

480 Stanton St.
Juozas Grimaila Marszalka

31 Tonnary St.

Pajieszkojimal.
kampas KedzieAve. Tel.Humboldt3021

ARD
i greitai

cago, Ill.

TUVE 
tu ir dau- 
egoreliu, 
imui ma- 
eiszkuir 
■ tuzinas 
irkę o ap- 
llncn dai- 
jrokes pi- 
Imerikos, 
. Tisoklaia

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.

Juos, Žalandauskas,protekolų rasit.
4513 Hermitage Ave.

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

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

Pajieszkau Martino Knicziuno, Kau 
no gub., Raseinių pav., Szidlav<>s parap. 
Bardiszkių sod. 2 metai kaip Ameri

koje. Gyveno pirma Chicago, 111. Mel
džiu duot žinią szituo adresu: (40)

J. Knicziunas,
Box 723, Millinocke, Me,

Pajieszkau atsakantį partnerį prie 
aivakorczių Agentūros ir krautuves, 

visokių smulkei-nių drabužių arba d«r 
biniuką su atsakhnczia kaucija. Prie
žastis tokia: turiu du ofisu, vieną New 
Yorke, o antrą Bostone, todėl vienam 
aprūpinti negalimas daiktas. Atsiszau- 
kentieji apie bzligas ar szeip su viso 
kioms žinioms, kreipkitės sziuo adresu:

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

OFISAS:
Kambarys 508>^ Opera House Block

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

W. H. T oenges
Fotografistas.

inga:s patarimai.’ 
uo visokią ligą, 
sinCm raidėm ant 
oda po 1 doL Tt 
mai užairasryda- 
tetų mokėdama 
įsų agentui.
YVICZE 
Worcester Maa

Kllabu Lietuvos K. Mindauglo.

J. V. Zaeharevicze, prez. 
917 33rd et.

Kadzlevskis sekr.

-Mf A*unuovieze, kasieriua, 
y 3244 So. Morgan sL

Kun. 1£ Krauczunae, kapelonas, 
te*'*- . 8Bnd Pl.-'and Auburn ave.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Alekaandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Auburn Ave.

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

Paieškau savo vyro Kloof. Navic
ko, prieš 3 metus išvažiavo į 'North 
Land, Aftch. Pradėjo dirbti giriose, 
nelabai didelis. 25 m. amžiaus, turi 
randų dešinėj kaklo pusėj. Paeina iš 
Vazgirių parapijos, Raseinių pav., 
Kaui o gub. Kas apie jč žinotų, ar 
gyvas ar miręs, teiksis duoti žinę 
adresu:

Mrs. Ona Navickienė, 
824 Bank St., Waterbury, Conn.

Pftieškau savo brolio Juozapo Lom- 
sargic, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pn.v_, Švėkšnos parap.. Varniškių 
sodos apie 14 metų kaip Amerikoje 
žlavo buk j Washlngtonu. Turiu 
svarbu reikalų. Meldžiu atsišaukti, 
jis pats ar kas kitas šiuo adresu:

Jonas Lomsargis, 
844 W. 33rd SL, Chicago, Ill.

Pirmiau buvusioji Hille Studio 

5452 S. Halsted Street 
Iszkirpk szitą, jis vertas $1.50. Ga
li ernut 12 puikių fotografijų vertų 
$4.00 už $2.50 Fotografijas mes 
gvarantuojame, o jei nepaliktų, su
grąžiname pinigus.

W. H. TOENGES
Phone Yards 1546 (38

CHOPIN Klauskit 
Chopen 10c. 
cigarų, nes 
padirbti iš 

. geriausio ta
bako.

JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejas

4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.

Męs turime geriausius pljanus, kaip 
Regal, Davis, Steinway ir kitų garsių 
iszdirbejų, kūrins pardnodame už pi
giausią kainą, numuszdami 50 proc. 
Pigiau, kaip kitur. Męs parduodame 
už pinigus, arba a< t lengvų iszmokes- 
czių. Senns pijantis męs pataisome ir 
gvarantuojame savo darbą. Ateik ir 
persitikrink į mus dvi krautuvi

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

3517 So. Halsted St.

Jonas Czeplevicze
Užlaiko

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

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

SZIPKORTES1!
Ar nori szlpkortEs isz krajaus ar i 

krajų, tai tuojaus raszyk ant varde. 
„Kataliko” Iszleistojo su užklausimu 
prekių, kurias tuojaus prisiusime.

J. M. Tananevicze
*•244 So. onran f“. Chicago. ID

i Pirtis
'SHAS
mviszką, rusini 
Bridgeporto. Mi
sis del moterų t 
iis del vyrų. Taip- 
n na su visokiai: 
-is pas man* atel- 
priimtai
1GAN SI

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

4513 Hermitage Ave. 
Jnozupas klimas, vice prez. 

4527 Marshfield Ave.
Juozapas Palekas, Prot. rasit. 

4558 So, Marshfield ave. 
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.

4437 So. Wood 81
Stan. Anuczauskas, kas. 

4559 8. Hermitage Ave.

Paieškau savo pusbrolio Mikolo Vil
kausimo, paeinančio iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Dusmonų miest. 11 metų 
kaip Amerikoj. Turiu svarbų reika
lų. Meldžiu duot žinių šiuo adresu:

S. Balkus,
18 Ida St., West Lynn, Mass.

Parsiduoda Furnišei visai nauji dėl 
4 ruimų. Ateikit pažini ėti, 3428 Au
burn Av. (41)

Reikalinga du lietuviški Siaučia! 
taisymui ir pardavinėjimui čeverykų. 
Atsišaukit pas, J. Oppenheimer J- Co. 
kamp. Ashland Avė. ir 47th St.

ANT PARDAVIMO

Ko tu šauki 
broli!

kad 
mano burna

<0 ifF tai begu pas
VINCA SKRABULU 

o ten gausiu milžiniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti.

1500 Adams St. Gary, Ind.

Pigios ^opieros!
Labai pigios popieros su visokiais 

gražiausiais apvadjis; kaip tai su ame- 
rikoniazkomis vQlijjjnrnig Jr kitokiais, 
su visokiomis kvletkduis ii su visokio
mis pavincziavonCmū; parduosime labai 
pigiai — taigi kas pribus $8.00 tai gaus 
1000 (tūkstantį) popierų ir tūkstanti 
kopertų.

Teipgl tai? paezias popieras su kon 
rertais be kvietkų duosime už $6.00. 
Pinigus ir gromatas siųskite ant adreso

J. M TANANEVICZE,
1244 So. Morgan St.. Chicago. ID

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

Offisas ir gyvenimas

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

vakare.

Męs parduo
dam Rakandus 
Divonus ir Me
zginiuotus 
dangalus 
langų ant 
mokesčių.

už- 
del

5 Buffetas
. Pakeleivingi te
isų, o męs Jonu 
vietą pailsto ir pa- 
reikaluose.
>ne,

Izilevicze 
irn Avė.

[raugai!
si pažįstami, ne- 

jog asz paeina 
Meldžiu aU 
>o No.

Būdžius 
Isted Str.

Administracija L. L. U. 
Klubo.

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

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.

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Persamdo kereezius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Tel. Drover 285

Photo
310
ų studija mieste, 
a į namns ant pa- 
viskas pagal nau- 
tne visokias foto- 
Geriausia atlieka- 
ir visokių gnipą 

kolornotus. Pada- 
afijų didelius pa
irome visokius rt- 
szliubo paliudiji-

7-th Street

ILLINOIS.

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

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

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

ANT PARDAVIMO.
Geioj apgyventoj vietoj ant parda

vimo yra 5c. <£• 10c. Storas. 'Parsiduo
da pigiai iš pirežasties ligos. Jeigu 
kas nori pirkt pigiai Storų, meldžiame 
atsišaukti prie (40)

J. M. Tananevicze,
3244 • So. Morgan St

Dr. Thomas McHugh 
Physician and Surgeon 

Offiee and Residence

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

Draugisczių reikalai.

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

1719 So. Halsted St. (39 
netoli 18 tos arba -<142 W. 22nd tarp

Troy & Kedzie ave.

TEMYKITE
LIETU VIAI!

Keistute Paskolinimo ir Budavojlmo 
Dr-stfi No 1. Nauja serija atsidarė 
Rugpiuczio 11 d. Meldžiame prisiraszyti 
prie mųsų spulkos, nes tai vienatinis y- 
ra būdas del utezodijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
riszki pinigai eina del visų akcijonierii 
labo. Su godone,

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

730 W. 17th St.
Chicago, Ill.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė Lietuvos Sūnų No. 1 ant 

Town of Lake turės mėnesini susi
rinkimų subatoje, 1 d. spalio, 1910 
m., 8 vai. vakare Juozapo Vičkaus 
svetainėje, *514 So. Paulina St 
Kiekvienas privalo pribūti.

Juoz. žalandauckas,
4513 So. Hermitage Av.

11 d. rugsėjo 1910 m. perslsklrč 
su šiuoml pasauliu sųnarįs Dr-stės 
šv. Stanislovo, V. ir K. ant Town 
of Lake Steponas Butkeviče, paei
nantis iš Kauno rėdybos, Girdiškės 
parapijos, Vltogolo kaimo. Per
gyveno ant šios žemės 16 metų, 
paliko dideliame nuliudime mote
rį su 3 vaikučių. 14 d. š. m. li
kosi polaidotas ant lietuviškų šv. 
Kazimiero kapinių. Paskutinį pa
tarnavimų atidavė sųnnriai drau
gystės šv. Stanislovu ir draugija D. 
L. K. Vitauto, kurie kaipo draugo 
iš namų į bažnyčių palydėjo sykiu 
su asistentu šv. Kryžiaus parapi
jos. Po atlyktų pamaldų likosi 
nuvežtas Į amžinų gyvenimo vietų. 
Tegul jam V. Dievas suteikia am
žinų atilsį.

Vardan Dr-stės šv. Stanislovo, 
Paulius P. Baltutis, Raštin.

Pigumai Vyrų Siutų
Męs turime labai puikius Siutus po $15 
kurių negalima sulyginti visoj Chica
go]. Jie yra labai puikiai pasiūti iš 
čystos vilnos materijos, jie puikiai tin
ka ir yra daugybe išsirinkti. . Nepra
leiskit šios progos

Vyru Skrybėlės
naujos mados 

$3 vert, šio sezono 
kietos ir minkš
tos, visokios ma
dos, parsiduos už 
teip mažą sumą

D. Labunskas savin.

Pigumas Czeveryku
Moterų čeverykai žvil
gančios skuros. naujau
sios mados, su šniūrais 
ar guzikais, CM QE 
verti$2 50... ©livU

Vyrų čeverykai žvilgan
čios skuros, ir paprastos 
verti po $2.50 QE 
dabar........ ...iDhUU

Pigumas Siutų, Dresių
Szliubinių ir Andarokų

Moterų Rudeni-
l niai Siutai iwWIWJL

~ ‘ ( $19.95
Pknis u rudeniniai
siutai broadcloth JrsL
materijos apsiuvi- 
neti su čilku verti
25.00 dabar ]

SI9.95
Puikios Dresės, 

Messeline šilko gra
žiai apsiuvinėtos

S22
Naujos mados ru
deniniai andarokai 
čystos vilnos chif
fon materijos, ap
siuvinėti gražiai su 
mezginiais, juodi 

mėlyni ir rudi po

S5.00

Tel. Monroe 89i

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

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE YARDS 1186

CERKIT
Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds

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

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

□

100 Tukstanczių
Gražiausių Popierų su graži* Ik' ■ 

pavincziavonCms su kvietkomsf_ -
vertais pardavlnBsime labai pieriaiT

Popieros drukuotos su kvlotkomls.

1000 popierų su kopertais parduosime
už $.00

15.00
20.00
25.00
30.00

2000
3000
4000
W00 „ „ ou.uu

Popieros drukuotos be kvietkų.

000 popierų su kop, parduosime už 6.00 
‘2000 
3000 
4000 
5000

Pasinaudokite isz tokios progos, nes 
tos popieros yra labai puikiai iszdrn- 
kuotos ant geros popieros, žodžiu sa
kant geriausios popieros už visas ki'i.ie 
popieras. Pinigus siuskite ant ad'~ str

J. M. TANANEVICZE
8244 8a Morgan St. <- hicatro. II)

1100 
15.0C 
18.0C 
20.00

Jusu Namuose

Mokykla Šokių!

t
 Prof. Julius S. užtikrina, 
kad iszmokys szoktl kiek
vieną jauną ar seną. Iszmo- 
kina valcą 6 rųszių 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 Iszmoktl ir szoktl.
Kas nori mokytis tegul ateinu 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.
Ofisas ant 3-czių lubų.Atdaras nuo 5 iki 
8 vai. vakare.

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

Jonas M. TananeYlcze>
Agentas dvieju didžiausiu ir geriau. 
siu „Fire Insurance" kompanijų ty.

3301

Seniausia Lietuvlszka Karczema 
CfllCflGOJE

L. AZUKO
Auburn Ays., kertė 33čios gatves

Dėlto asz ir tūrio seniausią ruginių ir miežinių 
gerymų, kaip szallo aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų.

„Continsnul ir EjjiI tirs lisra to."
Norėdami insokuruoti savo locnasti ateikit pu

JONAM TANANEVICZE,
8244 So. Morgan St., - CHICAGO, IX.

Praneszame visiems 
lietuviams ant Brid
geporto ir apielinkėj 
kad musų ofise ran
dasi ofisas dviejų ge
rų Insurance kompa
nijų „Continental ir 
Royal Insurance Co.”

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago

e -^-w- e
| Tąlephone Gary 182 |

! J. T. Wacliowski } 
J ADVOKATAS f 
i Varo provas suduose kopasek- . 

T mingiausiui. Reikale kreipkite \ 
? po antraszu: v
» Broadway & Seventh Ave. j J GARY. IND. ?

Anta.slas Martinkus

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

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

Vyrų gatavi siutai $7.50 Iki $ 28.00
Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

*18.00 - $40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

1922-1932 So. Halsted St., : tarpe 19tos ir 2Otos gatvės

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

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

mimo savo pažįa- 
tarnų ir dėl apsi

saugojimo ligų, 
kiekvienas gy- 

i dytojas vėlina 
\ Solo Rye

/I

Riebus \ / 
Skanus \ 
Szvelnus V
Labai v 

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO 
SZENDIE

STRAUS BROS. CO-
Ii.dlrbrjal Cbie.,0

T. Padlackis, lietuvis agentas



■ - ------

KATALIKAS

VIETINES ŽINIOS.
Mąsu “uoli” policija vėl 

miestuose butą lėktuvais 
lenktynių ir šeipjau skrajo
jimo parodu, tik ligšiol mie
ste Chicago to dar nematy
ta. Ir tik šią savaitę mies
to gyventojai turėjo progą 
pamatyti naujosios gadynės 
žmogii-paukštį, kuris savo 
galybe valdo orą, nesuval-

gėriai turinti sau tam tikras 
miesto dalis, t. y. ar jie yra 
iš baltųjįi tarpo išskiriami, 
ar randasi tame dalyke tam 
tikri miesto įstatymai ir 
kaip jie reguliuojami. Re
gis m. Baltimore rengiasi 
atskirti nigerius nuo baltų
jų. Iš Chicago atsakyta, 
kad čionai tokių įstatymų 
nesiranda. 20 metašimčio 
civilizacija!

J. Kiekvienas Severos vaistas yra pritaikintas prie ligos. < LOTAI tiktai po $IO.oo..

Kada skauda strėnas, viduriai
yra sugadinti, mažinasi svarumas, negeras 
apetitas, oda tavo išblyškus, 
sausa ar neskaisti, jąuti skausmą 
nečystas šlapumas

tai jau laikas pradėt naudoti

Vietinio dienraščio “Chi
cago Becord-Herald” išleis- 
tuvė nesenai paskyrė dova
nas $10.000 už nulėkimą lėk
tuvu iš Chicago į Spring
field. Tą ofertą priėmė 
jaunas aviatorius Walter 
Brookins.

Šį ketvergą, rugsėjo 29 
dieną aviatorius turėsiąs iš 
Chicago lėkti į Springfield 
iš Washington parko.

Pereitomis dienomis jisai 
produkavosi Grant Parke, 
šalep ežero.
i. ■ ________________________________

t

Miisų “uoli” policija vėl 
pagarsėjus nauja užmušė- 
jyste “iš apsirikimo”. Ši
tai policijantas Frank Klein 
iš Maxwell stoties, nušovęs 
Augustą Budniką, 31 metų, 
kurį paskaitė už kitą žmo-

Trečioji “Aušros” pre- 
lekcija atsibus 2 d. spalių 
š. m. 3 vai. po pietų, Lietu
vių Kliube, 3149 So. Hals- 
ted st. Tema: “Budas išsi- 
plėtojimo užkrečiamųjų li
gų ir kova su jomis”. Įžan
ga 10c.

Ta pačią dieną ir-gi 3 vai. 
prasidės ant Town of Lake, 
Davis Square salėje pirmo
ji “Aušros” prelekcija te
moje “Šios gadvnės istori
ja”. Įžanga veltui. Davis 
Square randasi prie 45-tos 
gat. ir tarp Harmitage ir 
Marshfield gat.

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

ir nusprendėme parduoti savo Š50.oo, JlOO.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, Spalio 2 d., 9:15 vai. ryte

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

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

Sugrąžįs į sveikatą organus, apstabdys uždegimą, 
sutaisys šlapumą, sugrąžįs stiprumą ir busi sveikas.

Kaina 50 ir $1.00

Knygutė aprašanti apie gydymąsi nuo visokių ligų vidurio ir žarnų 
prisiunčiama dovaaai su kiekviena bonkute.

Daugiausia Aptiekorių naudoja SEYEBOS gyduoles, ir daugiausia žmonių naudoja jas. 
Pirkdamas sakyk, kad nori SEVEROS, o kitų neimk.

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

The Square Realty Co.
(NOT INC)

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

Telephone Randolph 2692 ir 2693

Budnikas ant policijanto 
šauksmo sustoti ėmė bėgti, 
policijantas nieko nelaukda
mas šovė ir žmogelis nuo 
aplaikytos žaizdos turėjo 
mirti. Paskui išėjo eikš- 
tėn, kad Budnikas buvęs 
ramus žmogus ir, regis, jis 
policijanto nepažino, jei bė- 
go.

Toksai policiiantų betiks- 
liškas ramių žmonių šaudy
mas užtraukia ant visos 
miesto policijos didžiausia 
gėdą ir podraug aiškiai pa- 

-kad policija turi uo-

šaudvti. Jau keli žmonės 
taip “iš apsirikimo” nušau
ti, o policijos viršininkas 
tuo didžiuojasi. Tuo tarpu 
piktadarių ir nlėšikų pilnas 
miestas, o mūsų “brangio
ji” policija “uoli” tik ne
kaltus šaudyti. Kas jai pi
liečių atvanga.... Prisiei
na tuose reikaluose p’lie- 
čiams kreipties miesto ta- 
rybon, tegul tuos sargus su
tvarko. Juk ju užlaikymui 
išleidžiama milijonai.

NUO IŠLEISTUVES.
Pereitoj savaitėj nežinia 

kas “Kataliko” leidėjui pa
rašė laišką, kad rašantis no
ris pirkti vieną lotą prie 
Morgan gatvės, bet laiške 
nepadavė savo pavardės nei 
antrašo. Meldžiama atsi
šaukti ir paduoti savo pa
vardę “Kataliko” redakci
jai.

PAŽANGUMAS.
— Kaip tai dabar tamstai 

patinka mųsų nauja giesmi
ninkė?

— O jau žymiai geriau.
— Taip? Tas mane labai 

džiugina.
— Nes dabar taip tankiai

DyspepsĮja
duodasi pažinti per daugelj apsireiški
mų: tingumas po valgio skausmai, rauk- 
sėjimas, riemuo, silpnas apetitas negro- 
muliavimas—tai nekurie iš jų. Bet jei
gu, imsi

Severos Gyvybes Balsam?
tai visi tie apsireiškimai išnyks, nes jis 
sudrutina vidurius, reguliuoja gromulia- 
vimą ir sutaiso visą sistemą. Kaina 75c

išvaryk ]?
Kad turi kokią ligą kaip tai neuralgiją, 
šaltį, reumatizmą, sutinimą, sustengimą 
arba kitus skausmus, išvaryk juos trin
damas

Severos Aliejum Szv. Gothardo
Sustabdo uždegimą, sutinimą, skaudėji
mą gydo reumatizmą. Yra tai gera 
naminė gyduolė. Kaina 50 c.

Rodą per laiškus visiems veltui.

W. F. Severą Co. cedLTds
Į • < ’_______ ...

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuo jaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a- 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliazką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortea ent visų linijų Ir siuncziu pinigus 
| visas daba svieto pigiausiai ir saugiau

121 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

Phone Canal 1198

Atsakančiausias
' Lietuvis

Fotografistas.

Uždėta 1886 m

Juozas G. Dailydis.
MOKYKLOJE. __

— Kokią mumsyiitfudą su
keikia žąsis?

— Skanios valgyti.
— O ką daugiau ?
— Suteikia plunksnas.
— O kas iš plunksnų veikia

ma?
Antanėlis tyli.
— Na, ką-gi turi lovoje? — 

užveda mokytojas.
— Blakes.

TURI TIESĄ.
— Delko į savo pačią nuo

latos sakai „mano gyvenime” ?
— .Nes ji yra tokia nuobo 

di, kaip... mano gyvenimas.

’White
Company

Vienatinis Lenkiškas Bravoras

Lietuvis Pardavėjas
Apgarsinu Lietuviams kad pas mūšį Rudeninei ir Žieminei 
Vyriški Drabužiai konogeriausi, ir konopuikiausios mauud 
yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vyriškų Drabužių ant 
WEST SIDES.

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.

Atėjus rudeniui ir šaltcs- 
niam orui, piknikai jau pa
sibaidė, o ju vieton imta 
rendti pasilinksminimo va
karai. Tie vakarai per vi
są žiemą, per visą taip va
dinamą sezoną, atgabena 
jaunuomenei daug nelaimių. 
Jaunuomenė, ypač-gi dailio
ji lytis, nuo šokių gauna vi
sokias Meras ir tankiausiai 
tų “linksmybių” epilogais 
buna mirtis. Pereitoj nedė- 
lioj šokių salėj Dance Hall, 
prie 38-tos gatvės, nuo per- 
sišokimo numirus nekokia 
Elizabeth Harris. Tai pir
masis šiemet toksai atsitiki
mas. Mergaitėms ypač pri
dera apsisaugoti. '

KBAUJO NUSEKIMAS.
Kraujo nusekimas yra la

bai serioziškas dalykas ir 
visuomet reikia kaip galima 
greičiaus kraujas papildyti. 
Tokiuose atsitikimuose jus 
vartokite Trinerio Ameri
can Elixir iš kartaus vyno, 
žinodami, kad jis yra ge
riausias kraujo papildyto- 
jas. Jus turite tą patį da
lyti, kada kraujas ims ne
betekti jo reikalingiausių 
sudėtinių dalių (ingredien- 
tų) — raudonų gumulėlių. 
Jus privalot sutvirtint juos,

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 E igle Bravoro, o persitikris, kad 
patarnavymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kad, ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia virytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais 
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu

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

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

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

H. NOWAK, J. CICHOCKI, FB. GORZTNSK1, J. KOLBUSZ.

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

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

3312 So. Hoisted St., Chicago, Ill.
Telefonas Yards 3162.

Telephone Yards 3547

Pereitam panedėlyj mies
tą aplankė Eucharistiško 
Kongreso popežiaus legatas, 
kardinolas Vanutelli su ke
liais arcivyskupais ir vys
kupais. Jo Emin. viešėjo 
pas vietinį arcivyskupą 
Quigley. Iš Chicagos iš
keliavo į Washington^, o iš 
ten keliausiąs New Yorkan 
konsekruotą kateddros.

Mieste Baltimore valdyba 
nesenai raštu paklausius m. 
Chicago valdybos nigerių 
klausime. Būtent klausta, 
ar Chicagoje gyvenanti ni-

dirbti.1 Kraujas nusilpnėja, 
kai tik jūsų virimo organai 
neveikia taip, kaip jiems 
reiktų, mat, penas tąsyk 
nesti tinkamai suvartoja
mas. Kada viduriai neva
lyvi, kraujas suteni. Tri
nerio American Elixir iš 
kartaus, vyno tokiuose atsi
tikimuose yra be abejo ge
riausias vaištas. ’Keikia jis 
vartoti, kai tik jūsų vidu
riai atsisako priimti pakak
tinai valgio, arba kada po 
valgiui jums pradeda dary- 
ties nelabai smagu. Vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 
1333—1339 So. Ashland av., 
Chicago, BĮ.

Kun. Juoz. Karpinskas 
parapijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Peršalimo 
per vartojimą

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

Zozon Remedy Co.
CHICAGO

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

Kaina $l.oo 6 bonkos$5.oo.
GAUNAMA KRZY.WINSKIO APTIEKOJ 

3149 So. Morgan Street

. kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

DIVISION IRON WORKS
AND MACHINE SHOP

W. GRACZIK0W8K1
SAVININKAS

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 mecbaniszkus darbus ir taisome.

Priimame užsisakymus nuo $12.oo. 
AptvBrimai sztankietomis nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10. pavieni 
nuo 85. Specijaliszkos kopCczios 
apsisaugojimui, geležines nuo <12. 
Grotos ant langų, kryžiai ir tt.

‘ DIRBTUVE

13(7-19 W. Division St.
Tel.Haymarket 255 Chicago


