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| Politiškos Žinios. §

Rusija.
Du vokiečiu keliauninku, 

gyvenusiu Sibyre ir tą kraš
tą skersai ir išilgai apke
liavusiu, nesenai sugrįžusiu 
Berlynan ir papasakojusiu, 
kaip Sibyre šiandie gyvena 
ištremtasis iš Rusijos Lo- 
puchin, buvęs Peterburgo 
policijos viršininkas. Dau
gel metų Lopuchin buvo in- 
tekmingiausias žmogus Ru
sijoje. Jis buvo numylėta
sis teisme, ištikimasis kabi
nete ir numylėtasis Peter
burgo draugijoje. Kuomet 
pasiekė .savo populeriškumo 
patį aukštą, staiga jisai iš
duota, kaipo caro klastinin- 
kas, pavarytas iš valdvietės 
ir pasmerktas ištremti Si- 
byran. Buvo pasakojama, 
kad jis organizavęs suokal
bius prieš carą, idant pas
kui, kaipo policijos viršinin
kui, tuos suokalbius viešai 
susekus ir pasipuošus gar
bingumu, kad jis carui gy
vastį apsaugojęs.

Buyo kaltas taippat už 
kitokius nereguliariskumus.

Abudu vokiečiu kaliau- 
ninku atrado Lopuchiną, 
gyvenantį Danilovkoj, ma
žame kaime, 500 mylių toli 
nuo artimiausios geležinke
lio stoties, į kurią galima 
dasigauti tik vežimu, kas 
užima 17 dienų sunkios, 
tuščiais laukais kelionės. 
Buvęs policijos viršininkas 
seniau gyveno Peterburge 
puikiuose rūmuose, dabar 
gyvenąs mažoj medinėj tro
belėj, susidedančioj iš ketu
rių kambarių, blogai ap
šviestų, be pakaktinos ven
tiliacijos ir perprastai pa
taisytoj, kad joje būtų šilta 
užėjus Sibyro baisiems šal
čiams. Lopuchin esąs nu
puolęs dvasioje, silpnas, ne
laimingas. Viename tų sa
vo kambarių pataisęs skai
tyklą ir ant sienos pakabi
nęs poperą spauzdintomis 
didelėmis raidėmis: Buk ta
vo valia!

Beveik visi Danilovkos 
gyventojai yra politiškais 

.ištremtaisiais ir Lopuchin 
tarpe anų turįs privilegijas, 
kadangi provincijos guber
natorius, kuomet aplankąs 
ištremtuosius, paduodąs 
jam ranką.

Gal Lopuchin ir tarp iš
tremtųjų imsiąs varyti pro
vokatoriaus darbus, jei gu
bernatorius yra jam toksai 
nuolankus.

Gerai tokiems žmonių bu
deliams už perdidelę caro 
malonę.

Cholera Neapolyj.
Kuomet Italijoje panai

kinta cenzūra kas link cho
leros bęsiplatinimo, išeita 
eikštėn stebėtinų apie tą 
epidemiją smulkmenų, ypač 
mieste Neapolyj. Ant gat
vių numirta keliolikos as
menų, o gyventojus apėmus

tokia baimė, kad policijai 
su didžiausiaja sunkenybe 
pasisekus padaryti tvarka.

Andai pasklydęs gandas, 
kad 100.000 žymesnių Nea- 
poliaus gyventojų pabėgę iš 
miesto. Kasdiena suserga 
keli desėtkai asmenų ir dau
gumas jų miršta. Daugiau
sia cholera siaučia nešva
riuose priemiesčiuose Nea- 
poliaus: Vicaria ir Mercato.

Londonan pranešama, kad 
Neapoliaus uostas, valdžiai 
prisakius, uždaryta ir dabar 
ten laivai nei neinleidžiami 
nei išleidžiami. Emigran
tams taigi pasididinęs var
gas. Uosto saugojanti ka
riuomenė ir tam tikri sar
gybos laivai.

, Valdžia ligšiol choleros 
siautimą turėjus sugniau
žus, kol laikraštija netekus 
kantrybės ir nesulaužius 
cenzūros, kadangi toksai 
padėjimas pasidarė pavo
jingas viso miesto gyvento
jams. Susirgę cholera tuo- 
jaus gabenau ii ąny Ni.sąda 
salaitės, kur pastatyta spe- 
cijališki ligonbučiai. Aos- 
to kunigaikštis su savo žmo
na tuojau sugrįžęs į Neapo
liu, kur narsiai ėmęs orga
nizuoti pagalbą.

Karo paslapties atidengi
mas.

Paskutinė Vokietijos so
cijalistų kongreso sesija 
mieste Magdeburg buvus 
nepaprastai sensacijinė ir 
valdžiai padarysianti dide
lius nuostolius, ypač tarp 
lojališkų ligšiol jai minių 
darbininkų.

Į socijalistų rankas pa
puolė svarbus karo doku
mentas, būtent Monastery] 
stovinčio 7-to armijos kor
puso komendanto, generolo 
von Bissing, priesakas, ku
riame išdėstyta armijos mo
bilizacija ir sutaisyta pie
nas, kaip užpuolus darbi
ninkų minias, jei butų ki
lusios riaušės ten 1908 me
tais.

Kaipo pirmasis darbinin
kų riaušių sulaužymo bū
das turėjo but apgarsinta 
sudrutintoji apsauga, o pas
kui socijalistų laikraštija 
turėjus but pavergta. Visi 
socijalistų partijos agitato
riai ir vadovai turėję but 
areštuojami, nežiūrint net 
to, kad jų nekurie butų ir 
parlamento atstovais. Tuo 
dokumentu liepiama, atsiti
kus reikalui, pasinaudoti 
ginklais ir paskiau sutei
kiama oficierams pienas 
vietų ir atakavimo būdas.

Socijalistų organas “Vor- 
waerst” delei to labai aštriai 
prieš valdžią atsišiepęs, ka
dangi toksai komendanto 
priesakas sulaužo įstaty
mus, gvarantuojamus kons
titucija.

Stebėtini dalykai išvelka
mi eikštėn.

Washingtone tomis dienomis atsibuna tarptautiškas kalėjimų valdytojų (viršininkų) kongresas. Ant 
vaizdo perstatoma aukštai !š Rusijos trjs atstovai. Viduryj perstatoma kalėjimo vidurys, apačioj kalinių 
sunkieji darbai. Kaliniai matoma dirbanti drižuose rūbuose.

Straikierių riaušės Berlyne.
Berlyno priemiestyj Mo

abite andai kruvinai susi
remta straikuojančių angle- 
kasių su policija. Per ke
lias naktis ant gatvių grum
tas!, sužeista iš abiejų pusių 
daugiau šimto asmenų, te
čiau policija gavus viršų ir 
visą priemiestį valdžia ap
šaukus patekusiu į policijos 
rankas. Viena vakara ten 
atkakęs policijos viršinin
kas Jagov, tečiau jis imta 
mėtyti iš visų pusių kuo tik 
papuolė ir jo automobilius 
kotik nesutruškinta. Tuo
kart viršininkas liepęs savo 
pavaldiniams šauti į įnirtu
sias ant gatvių darbininkų 
minias. Žinoma, šūvių ne
sigailėta ir nekuriam laikui 
darbininkai apraminta, bet 
kaip ilgai, nežinia, nes tarp 
darbininkų socijalistų agita
cijos verdančios. t

Valdžia tų riaušių atkar
tojimui turinti parengus ka
riuomenę. Kaizeris šiais lai
kais viešįs Austrijoje ir jam 
riaušių bėgis kas valandą 
buvo pranešta.

Graikijos tautos, susirinki
mo atidarymas.

Graikijos sostainėj Atė
nuose karalius atidarė tau
tos susirinkimą prakalba, 
kuria ja pasakė, kad sąly
gos, akyveizdoj kurių tau
ta sutiko ant nusprendimo, 
užgirto parlamentu vasario 
18 d. š. m. prirodo, jog visa

Metai XII

Iš Viso Pasaulio.'
Mieste Londone išrinkta 

naujas lordas-mąjoras. Juo 
paliko sir Thomas Vesey 
Strang. Gimęs 1857 me
tais, o vedęs 1900 m.

*
Iš Rymo pranešama, kad 

popežiaus konsistorius at
sibusiąs lapkrityj. Busią 
paskirta daug naujų kardi
nalų.

*
Paryžiaus “Matin” pra

neša, kad liglaikinis Rusi
jos užsienio dalykų minis- 
teris Izvolski paskirtas am
basadorium Francijou, vie
ton mirusio ambasadoriaus 
Nelidovo.

*
Bavarijos miestelyj Obe

rammergau Jėzaus kančių 
perstatymai šiame sezone 
jau pertraukta. Iš tų per
statymų gryno pelno aptu
rėta 400.000 markių.

*

saugotų choleros ir taip 
lengvai neleisti], savo kraš- 
tan atkeliaujančių iš Itali
jos emigrantų, kadangi dau
gumas italų, kad išvengus 
choleros, nešdinasi į Ameri
ką.

*
Londone koronero teis

mas po ilgų tardymų dr. 
Crippen atidavė galutinai 
kriminališkan teisman, nes 
atrastas kaltu savo žmonos 
nužudyme. Kas link jo my
limosios, merginos Le Ne
ve, teismas dar neišdavęs 
savo nusprendimo. Byla 
prasidėsianti spalių 18 d.

*
Miestan Montreal, Kana

doj, iš britiškų Indiją pra
nešta, kad tenai kas valan
da laukiama užgimsiančios 
revoliucijos prieš Anglijos 
valdžią. Lidiją tautininkai 
reikalaujanti republikoniš- 
kos valdžios formos ir, kuo
met jiems tas būsią atsaky
ta, imsią į rankas ginklus.

*
Vengrijoj tomis dienomis Cholera iš Persijos jau 

nušauta ten garsus žmogžu- persikėlus Turkijon ir Aus-
dis Vitalis, kurio gyvento- trijon. Vengrijoj emus jau 
jai labai bijojosi. Žandar- siausti iš teisybės. Val-
mai ii viename mjškelyj su
sekę ir pagFiftFęT' 1 "

džios kaip vienur,
"iflUdi "breiigidsr tą •nepagei--"
daujamą viešnią išvyti. Ge- 

Vokietijoj pasimiręs gar- riau butų padaryta, kad jos 
sus aviatorius Flacham, ku- Rusijos biurokratus ištrem-
ris su savo biplanu 150 pė- tų iš Europos, nes iš jų 
du kritęs ir mirtinai susi- priežasties cholera visur
žeidęs. Mirtis turi gerą ima siausti.

tauta trokšta palaikyti 
konstituciją. Ištikima toms 
taisyklėms tauta su tuo su
tiko, idant butų peržiūrėti 
tiktai tie konstitucijos 
skirsniai, kurie nepalyti 
įstatymiškų reikalų. Su tuo 
tikslu tauta pakviesta iš
rinkti dvejopą pasiuntinių 
skaitlių.

“Sveikinu jus visa širdi
mi — pasakė karalius — juo 
labiaus, kad ramybė, su 
kuriaja atsibuvo rinkimai, 
liudija apie Graikijos tau
tos politišką subrendimą. 
Turite ištirti labai sunkią 
užduotį, tečiau esu persitik
rinęs, kad jei imsitės jos su 
visu savo narsumu, kaip to 
reikalauja užduotės sunke
nybė, tai pergalėsite viską 
ir savo tikslą atsieksite.”

Karaliaus kalba karštai 
priimta.

Sukilimai Makedonijoj.
Visoj Makedonijoj — 

kaip rašo Bulgarijos laik
raščiai — organizuojasi 
nauji pasikėlėlių skyriai. 
Bulgarijoj e-gi laisvanoriai 
taippat ruošiasi kovon. Ne
senai jie mieste Sofijoj tu
rėję didelį susirinkimą.

Arti Kočansk 20 bulgarų 
maištininkų kovoję su tri
mis turkų kariuomenės 
kompanijomis, kurios sten
gėsi bulgarus apsupti. Bul
garams tečiau pasisekę per 
turkų kareivių eiles prasi
mušti ir pasprūsti, palie

kant savo 4 draugus už
muštais.

Sofijos “Dnevnik” pra
neša, kad kariuomenės val
džia Plevne suėmus du Tur
kijos oficieru, kurie pribu
vę ten iš Makedonijos ir, 
persirengę civiliškai, vaikš
čioję aplink tvirtoves.

Taigi ant Balkanų pusia
salio vis nesitikima tuojau 
sulaukti ramybė.

Revoliucijos judėjimai Chi- 
nuose.

Iš Pekino gaunama žinia, 
kad Chinuose rengiama re
voliucija, kurią norį iššauk
ti badmiriaujanti vargdie
niai gyventojai. Šįmet ne
kurtose provincijose neuž
derėjus ryžiams, kas yra 
svarbiausiu valgio produk
tu Chinuose, bėdinesnieji 
gyventojai badauja ir jų 
daugumas serga bado šil
tinėmis.

Tamsesni chinai tą rykštę 
priskaito “svetimiems vel
niams”, kaip abclnai sve- 
timžemiai vadinama, tatai 
nereikia abejoti, kad alka
ni gyventojai užpuls ant 
europėnų ir jų misijų. Iš 
antrosios pusės tuos varg
dienius gundo tautininkai, 
kurie skelbia garsą: “Chi
nai chinams!”

Amerikos valdžia į pavo
jingesnes vietas žada pa
siųsti karo laivus ir kariuo
menę.

pintį tarp aviatorių.
*

Iš Buenos Ayres Pary
žiun gauta žinia, kad gar
sus bevielinio telegrafo iš
radėjas Marconi, keliauda
mas garlaiviu į Italiją, su
sirgęs ir labai daug abejo
jama apie jo gyvastį.

*
Rusija su Japonija pada

rius naują sutartį, labai 
keistą, Tolimuose Rytuose. 
Abipusiškomis spėkomis bu
sią ginklu raminami gyven
tojai, kurie delei savo neuž
ganėdinimo keltų ten riau
šes prieš vieną arba kitą 
valdžią. Keista!

*
Kadangi Ispanijos valdžia 

kariauja su katalikų dvasiš- 
kija, karalienė našlė Marė 
Kristina nusprendžius vi
siškai apleisti Ispaniją ir 
apsigyventi Austrijoj. Ji 
labai uoli Vatikano politi
kos šalininkė, tatai jai ne
patinka dabartinis valdžios 
pasielgimas.

*
Ispanijos katalikų parti

jos komitetas aplaikęs po
pežiaus Pijaus X komuni
katą, kuriuom partijai lei
džiama paskirtoj dienoj at
laikyti Mišias po grynu 
dangumi ir padaryti de
monstracijas prieš dabarti
nio kabineto pasielgimus. 
Komunikate esama ir pope
žiaus palaiminimo.

* t

Iš Franci jos Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse nese
nai gauta privatiškos ži
nios, idant Amerika apsi-

*
Iš Madrido katalikiški 

laikraščiai rašo, kad Ispa
nijos dabartiniame kabinete 
užgimę nesutikimai ir kad 
dabartinis premieras Cana
le j as turėsiąs iš savo vald
vietės pasitraukti. < Korte
žų susirinkimas prasidėsiąs 
lapkr. 3 d. ir tuokart busią 
pareikalauta jo pasitrauki
mas. Sakoma jo vietą už
imsiąs dabartinis buto ats
tovų pirmininkas, grafas. 
Romanones.

■»
Garsusis aviatorius Cha

vez, peruvėnas, kuris nese
nai perlėkė Alpų kalnus, o 
paskui su lėktuvu nukritęs 
susižeidė, kelinton dienon 
pasimirė, kadangi apart nu
laužtų kojų dar ir širdis bu
vo iššokus iš savo vietos. 
Laidotuvės atsibuvusios Do- 
inodossola, Italijoje. Bu
vusios labai iškilmingos, 
dalyvaujant vienam arci- 
vyskupui. Paskirti $10.000 
bus atiduota jo broliui Jur
giui Chavez. Jam taipppat 
busiąs išmuštas aukso me
dalius jo brolio atminčiai.

PORTUGALIJOJE REVO
LIUCIJA!

Rugsėjo 4 dieną Paryžiun 
ir Londonan gauta bevieli- 
niu telegrafu depeša iš Por
tugalijos, kad tenai užgimus 
revoliucija. Revoliucijonie- 
rių pusėn stojo armija ir 
laivynas. Karalius Manuel 
esąs revoliucijonierių ran
kose. Lizbone karaliaus rū
mai subombarduoti.



KATALIKAS /•J.x >.u.

1 Žinios iš Lietuvos
JJNIV

REFORMA.
Vidutinią mokyklą skai

čius vis auga. Šiandien R u 
sija jau turi išviso 529 vi- 
dutinias mokslo įstaigas 
(282 gimnaziji, 36 progim
nazijas ir 211 realinią mo
kyklą). Pastaraisiais 3 
metais atidaryta 103 val
džios gimnazijos ir 140 pri- 
vatinią. Valstybės iždas 
negalįs tiek mokyklą aprū
pinti, todelei žada aprūpin
ti tik trečdalį tą mokyklą 
vietinės įstaigos. Kadangi 
žemietijos, miestai neišsiga- , 
Ii tokią išlaidą skirti mo
kykloms, projektuojama 
pakelti mokestis už mokslą 
iki 100 rub. metams. Per ; 
sekančius 6 metus žadama 
atidaryti po 33 gimnazijas . 
kasinėtai. Aptariant mote- ■ 
rą gimnaziją dalykus, su- , 
tikta, kad tos gimnazijos 
reikalaujančios daug pama- 
tinią permainą, bet mano
ma palikti šis klausimas 
iki Valst. Dūma neaps vars
tys projekto pradinėms mo
kykloms, moterą mokytoją 
seminarijoms ii’ tt.

Iš projekto ypatybią pa
žymėtinos šios: vietinią kal
bą ir svetimą tikybą (supr. 
ne stačiatikią) išguldymas 
bus leidžiama žmonią švie
timo ministerijos, sutin
kant vidaus dalyką minis
terijai. Vasaros poilsis tę
sis du mėnesiu. Kalėdą dvi 
savaiti, Velyką poilsis pa
naikinama. Nuo mokesnio 
bus paliuosuojama daugiau
sia 10 proc. viso mokinią 
skaičiaus.

y—'  'VZ.r.; -- .
,3r -------Y*

Perlojaus parapijos kapi
nyne yra daug labai gra
žią, nors jau seną ir gero
kai apkidusią kryžią. Jie 
esti 
šies 
kad 
fas
Perlojun ir nutrauktą visus 
indomesnius ir žymesnius

kryžius. Kitoniškai sunai- 
kįs juos laikas ir taip, ne
jučiom, pranyks tos lietu
viu neapsakomai gražios 
meno ii’ dailės liekanos — 
žymės.

Kun. J. Šopara.

ŽASLIAI,

ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA.

LEW. WALLACE

BEN-HUR
sis Z. movė peiliu antrajam 
B. į šoną ir į ranką; tas puo
lė ant žemės pusgyvis; kiti 
sužeistojo draugai pergabe
no jį namo, o paskui tėvai 
nuvežė jį Vilniun ligonbu- 
tin, o Z. ant rytojaus polici
ja areštavo ir pasodino ka
lėjimam Štai ii’ vaisiai tą 
gražiu iškabu.

Stepas Raudonanosis.

Miestelis apgyventas vien 
žydą ii’ miestelėną lenką; 
3 sankrovos kataliką, viena 
vartotoją draugijos sankro
va, o likusios visos ir pre
kyba žydą rankose. Ei
nant per Žaslią didžiąją 
gatvę, pirmiausia krinta į 
akis iškabos: “Čia geras 
alus Šopeno, čia Engehna- 
no, čia Restoranas, čia mo
nopolinė”; taip priskaityti 
ją lig 20. Nors mūsą ku
nigėliai nuolat šaukia baž
nyčiose, išguldinėdami gir
tuoklystės kenksmingumą ir 
sutikę girtą pabart, vis dėl
to kas šventadienis ir tur
gaus dieną aludės, resto
ranas ir monopolinė pilni. 
Jau apie 5 — 6 vai. po pie
tą galima pamatyti ii’ iš
girsti girtą biaurius žo
džius. Labiausia nemalonu 
įspūdį daro, kad ir moters 
kartu padeda vyrams. Ke
letą kartą teko matyt, kaip 
moteris eina girta su vyru 
namo, o vaikeliai turisi už 
sijono iš abieju pusią įsi
kibę, juokiasi ir šokinėja, 
o parėję namo, savo drau
gams giriasi, kad šiandien 
“ot, smagu: mama su tėte 
gėrė ir man davė”....

Tokie vaikeliai, paūgėję, 
jau patįs randa karčiamą ir 
monopolinę, o paskui prisi
gėrę mušasi. Labai dažnai 
pamatysi prie felčerio na
mu stovintį jauną berniuką 
aprišta galva; paklausk fel
čerio, koks ligonis? Atsa
kys, susimušė ir perskėlė 
galvą. O kiek papuola vi
sai nekaltiems žmonelėms, 
nes girtas nėkados nepraeis 
neužkabinęs žmogaus. Rug
piūčio 1 d. žmogus iš Tul- 
pūną s. sėdėjo alinėje. Atė
jo gauja girtą berną iš 
Ščiukiškią dv. ii’ sudaužė

RAŠTO KALBA?
Prieš keletą mėnesiu Vil

niaus mokslo apygardos ap
linkraščiai apskelbė progra
mą lietuvią kalbos išguldy
mui Vakarą guberniją pra
dinėse mokyklose, kuriose 
lietuvią kalbos išguldymas 
buvo leistas gegužės 1 d.
1905 m. ir balandžio 22 d.
1906 m. Ši programa, kuri 
turėjo būti palengvinimu 
lietuviams išmokti prigim
tos savo kalbos, tarp kitko 
paaiškina, kad apie litera
tišką lietuvią kalbą negali 
būti nei kalbos, kadangi, 
esą, tokios kalbos visiškai 
nėra; lietuvią kalba ikišiol, 
mat, esanti liaudies kalba, 
sudėliota iš daugybės įvai
rią tarmią, dažnai viena į 
kitą nepanašu. Valdžios 
užtvirtintoje progimnazijo
je žodžiai: “literatūros kal
ba” nuosekliai pakeista — 
“knygą kalba”. Bet kaip 
tik su tokiais “galvočią” iš
vedžiojimais dauguma nesu
tinka. Štai “Peterb. Vie- 
domosti”, karštai protes
tuodama prieš tai, priveda 
daugybę faktą ir tvirtina, 
kad Lietuvos gubernijose 
yra daug žymią lietuvią li
teratą ir rašytoją.

Mat, ne visi “filologai” 
tos pačios nuomonės apie 
mūsą kalbą.

(“Viltis”).
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“NAGARBA”.
Už septynių varstą nuo 

Kretingos, ties Rudaičiu so
džium, yra pilekalnis, žmo
nių vadinamas “Nagarba”. 
Pilė supilta palei “Tinžė” 
upelį; turi išvaizdą apvalią, 
apaugusią medžiais, dau
giausia eglėmis ir pušimis 
gan augštą, iš šiaurės pusės 
kiek žemėlesnę, iš tos pusės 
prieina dirvos. Bet stebė
tina, kad kalno viršūnė in- 
dubusi, o viduryje nuolatos 
stovi prūdas, iš ko galima 
spręsti, kad čia gruntas kie
tas, kad vanduo nepersisun
kia žemėn. Gal čia buvo 
mūro tvirtovė, apipilta že
mėmis; stogui ir sienoms 
kiek suimtus, pasidarė in- 
dubimas, žemės pradėjo 
slinkti vidun, o paskui, pri- 
lijus, vanduo nebegalėjo 
niekur išbėgti. Žmonės pa
sakoja, čia buvęs dvaras, 
pana iš kalno išeinanti; ki
tą velnias, ežiu pasivertęs, 
yijęs ir tt. Vienu žodžiu, 
kalnas skaitomas baidymo 
vieta. Netol Nabarbos yra 
Milžinkapiai, ariami; ran
da senovinią -liekaną, Ka
roliu ir k., bet matyti ją ne
teko. “Versmės dauba”— 
šaltinis, neužšaląs ir žiemą. 
“Rudens kalva”, kur ran
dama eilėmis sudėtą akme
nų, tai liudija, jog čia ka- 
pinią būta. Už dvieją vars
tą nuo/ rNągąrbos” yra 
aug)štes^toiliias: “Auka”, 
tarp mišku. Apie Nagarba 
rašo vysk. Valančius kny
gelėje “Antano Tretininko 
Pasakojimai”; bet to pada
vimo negirdėjau pasako
jant, žmonės jo nežino. Pats 
gi kalnas pavadintas “Sen
ką kalnu” nuo sodžiaus, 
esančio antroj pusėj Tin- 
žės. Svajotojas.

(Tąsa).

(Greką javą užderėjimo dievaitis), nedavė užderėjimo. 
Iš tos priežasties prekyba žydėjo. Gal girdėjote apie 
Chersones’o jurą plėšikus, plaukiojančius Euxeno van
denyse, ant Bachus’o, yra tai drąsuoliai! Vakar atėjo 
žinia į Rymą, kad ją laivynas nuplaukė Bosforo pa
kraščiais, paskandino Bizantijos ir Chaleedonijos lai
vus, ir dar neužganėdinti tuomi plėšikai įplaukė į 
Egeiškas juras. Taigi javą pirkliai, turinti savo laivus 
rytiniuose Viduržeminią jurą uostuose, sudrebėjo iš
girdę apie tai ir šaukėsi paties Cezaro pagalbos. Ce
zaris ją paklausė, ir šiandien iš Ravennos išplaukia 
šimtas žėglinią laivą, o iš Misenum — nutilo, lyg norė
damas pakelti klausytoją žingeidumą, paskui užbaigė 
— vienas....

— Laimingas Kvintuse! Velijame tau geriausią 
linkėjimą!

— Išrinkimas reiškia pakylimą. Galime pasvei
kinti tave kaipo duumvirą.

— Kvintus Arius duumviras juk skamba gra
žiau nei.... Kvintus Arius tribūnas.

Tokiais linkėjimais atsisveikino jį.
— Džiaugiuosi drauge su visais — tarė dar vie- 

labiausia numylėjęs vyną, draugas — bet turėda- 
gana praktikos, susilaikysiu su savo linkėjimais,

Žasliai stovi labai puikio
je vietoje tarp 3 ežeru, arti 
stoties, ant augšto kalno 
stovi puiki nauja plytą baž
nyčia; vidus puikiai ištep
tas; pamaldas bažnyčioje 
atlieka pakarčiui lietuviš
kai ir lenkiškai, nors lietu
vią 3 dalis, o lenką tik ket
virta. Parapija susideda iš 
9000 su viršum dūšią. Žmo
nės kultūroje labai žemai 
stovi; tautiškai susipratu
sios tik mergaitės; vyrai vi
sai mažai, o dar menkiau 
jaunieji. Mergaitės beveik 
visos yra “Tretininkės”, o 
perdėtiuę turi lenkę; tai 
truputį trukdo tautiškumą. 
Mergaitė mažai kuri nemo
ka skaityti ir rašyti; jos 
moka daug visokią lietuviš
ką tautišką ir istorišką dai- 
nclią; neužmiršta nei bažny
čios. Anksčiausia, tik po 
Adyną, jau išgirsi mergai- 
čią balsą, pradedant rožan- 
čią giedoti; vyrai ateina bai
giant rožančių arba ant su
mos, bet apsieinama ir be ją. 
Kai-kurios turi tokius bal
sus, kad puikiausiai vyriš
ku balsu atgieda antifonas, 
neretai ii’ “Šventas Dieve”. 
Be to yra ir lotiniškas cho
ras, kurs jau neblogai gie
da, moka 2 mišias 4 bals., ...» _ i. y v- ’/s - x

JL m. O UUJL ------- AIM. J.X YJH/HCl

pradėta mokyties 4 balsais; 
gieda 2 mišparus 4 bals, ir 
keletą offertorią 4 bals, ir 
vieną 2 b. Gerb. mūsą kle
bonas kun. Paukštis prielan
kus chorui, pažįsta ir mėgs
ta giedojimą; taigi tikimės, 
kad ilgainiui choras labiau 
sustiprės. Dvasiški vado
vai abu lietuviai.

įvairiu įvairiausios rą- 
ir pavidalo. Geistina, 
koks lietuvis fotogra- 
atvyktą kuomet-nors

ū “ ' «■

jį sudaužė, bet jis kaltas, 
kad nesėdėjo namie, bet 
alinėje, kad būtą namie sė
dėjęs, būt galvą sveiką tu
rėjęs.

Rugpiūčio 7 d. vaikinas iš 
Puptakiemio Z. ii’ kitas vai
kinas iš Migučionią B. grįž- 
damu inkaušę iš vakarušką, 
susitiko ir susimušė; pirma-

Amerikos žinios Neištrauks laivo “Maine”,

GIMTINĖ ŠALIS.
Kaip gi nemylėti 
Man kampelio šito, 
Kad jis man meilesnis 
Už kiekvieną kitą!

Čia esu aš gimęs, 
Kūdikėliu žaidęs, 
Čia dienas jaunystės 
Aš esu praleidęs.
viską pažįstu:Čia

Upę, mišką, lauką,
Ir pietą vėjelį,
Kurs po slėnį plauko.

Skyrė tą kampelį 
Dievulis geriausis, 
Jis už tai ir bus man 
Už viską brangiausis.

Tegu sviete rasis 
Žemė nors auksinė, 
.Bet ši man meilesnė, 
Nes man ji gimtinė!....

■ Ks. Vau.

nas,
mas
kol nepatirsiu, brangus duumvire, ar tas pakylimas at
neš tau naudą kaulelią mėtyme. Tada žinosiu, ar die
vai velijo tau gero, ar blogo.

— Draugai, dėkoju jums po šimtą kartą! — tarė 
Arius — turėtumėte žibintuvus, mislyčiau, jog esate 
augurais (pranašaujanti ateitį kunigai), bet aš žengsiu 
da toliaus ir pavady siu jumis burtininkais, nes atme
nate stebuklingai? Žiūrėkite ir skaitykite!

Išsiėmė ryštelį poperą ir padavė jiems, tar
damas:

— Štai ką apturėjau pereitą naktį nuo Sejanus’o.
Tas vardas tuomet buvo garsus Ryme; nebuvo 

dar suterštas, kaip tai atsitiko vėliaus.
— ^Sejanus! —sušuko, visi, apsupdąmi mįnįs^e- 

rio rašto skaitytoją.
“Sejanus į C. Caeciliusą Rufusą, Duumvirą.

ir tik neatsargumas jiedum 
Čionai nuo protą atėmęs. Abudu kal- 

nekurio laiko straikuojaĮtinamuoju randasi ligonbu- 
mui’ininkai. Kad jiems to
je su kapitalu kovoje pa
gelbėjus, pametė darbus 

’ mūrininkai dar šituose 
miestuose: Boston, Hart
ford, Philadelphia, Baltimo
re ii’ Washington. Tautiš
kos mūrininką imi jos val
dyba pranešus mūrininką 
kontraktorią sąjungai, kad 
jei jie trumpu laiku nesu
tiksią su straikuojančią rei
kalavimais, tuokart mūrinin
ką padėjėjai skaitliu j e 35- 
000 tik vienam New Yorke 
sustraikuosią. O jei ir tas 
nieko negelbėtą, tuokart vi
soj Amerikoj busiąs ap
šauktas mūrininką straikas.

Murininku straikas.
New York.

Darbininkai kaltinama.
Fort Wayne, Ind. Koro- 

nero teismas, tyrinėjantis 
tramvają susidaužymo prie
žastis, kur andai 41 asme- 
ną pražūta, o keli sužeista, 
nusprendęs, kad tam nelai
mingam atsitikimui kalti 
“extra” tramvajaus darbi
ninkai, ty. motormanas ir 
konduktorius, kuriuodu ne
laukę , praeinančio lokališko 
tramvajaus, bet pasileidę 
priešai aną. Kompanija be- 
to paaiškinus, kad juodu ne
buvę nuvargusiu, nes tą die
ną buvo menkai dirbusiu,

Trustas pirkęs žemės 
plotus.

El. Paso, Tex. Parėjus 
čionai žinia, kad skerdyklą 
kompanija Moms and Co. 
Meksike nupirko labai pi
giai 1.250.000 akrą žmės, 
kur esama geni ganyklą. 
Kompanija taigi pati užlai
kysianti galvijus ir tenai

Havana, Kuba. Paskly- 
dęs garsas, kad Jungtiniu 
Amer. Valstybių karo lai
vas 11 Maine ’ ’, nugrimzdęs 
pirm 12 metą, nebusiąs iš
trauktas iš vandens. Na
rai tik iš laivo išimsią jurei- 
vią užsilikusius lavonus ir 
kitokius brangesnius daik
tus. Be to turėsią ištirti 
jo nugrimzdimo priežastį.

ir aldermanai jo rezignaci
jos nepriėmę.

dykloj skersianti.

Mėsos trustas palengva 
kraustosi į atvangesnias 
vietas.

Politikieriai apvoginėjo. 
darbininkus.

Trenton, N. J. Čionai iš
ėjo eikštėn, kad politikie
riai, miesto vandens depar
tamento valdininkai, uždė
ję mokestis ant darbininką, 
dirbančią tame departamen
te, išlupdami iš kiekvieno 
po 5 dol. kas mėnesis repu- 
blikoną kompanijai. Tą ne
dorą darbą varę kelis me
tus. Miesto majoras, tąi iš
girdęs, nusprendęs tuos vi
sus valdininkus iš vietą 
prašalinti.

Tik tokia jiems bausmė?

Siuvėją straikas pasibaigė.

New York. Pereitoj sa
vaitėj pagaliau pasibaigė 
siuvėją milžiniškas straikas, 
besitęsiantis 9 savaites. Su
grįžo į darbus į 50.000 siu
vėją. Dalimis darbininkai 
laimėjo, kadangi dabar jie 
turėsią geresnias sanitariš
kas išlygas, darbas nebus 
duodama į namus ir darbi
ninkams leista organizuo- 
ties į unijas. '

Rucker nekaltas.
Milwaukee, Wis.

William Colby Rucker, svei
katos departamento virši
ninkas, kurį buvo skundžius 
viena mergina už “tėvišku
mą”, andai teisme išteisin
tas. Savame laike jis net 
buvo iš savo valdvietės pa
sitraukęs, idant 'tuo budu 
sumažint miesto valdybai 
rūpesčius, tečiau dabar iš- 
naujo apėmęs savo tuščią 
valdviėtę. Majoras Seidel

Roosevelt vedėju.
Saratoga, N. Y. Pulki

ninkas Roosevelt vienok 
vis-gi išrinktas vedėju New 
Yorko valstybės republiko
ną partijos konvencijoje. 
Vedėju neatbūtinai norėjo 
likties dabartinis vice-prezi- 
dentas Sherman, tečiau 
Roosevelt paėmė viršą 125 
balsais. Tokiuo budu da
bar Roosevelt republiko- 
nams konservatistams ne
leis nei išsižioti ii’ taip va
dinamoji “senoji republiko
ną gvardija” užleis vietą 
“insurgentams” arba pa- 
žangiesiams republikonams, 
kuriems krašto gerovė dau
giau rupi.

Taft neatmainomai apreiš
kia, kad jis 1912 metais ne- 
apsiimsiąs likties kandidatu 
į prezidentus. Jisai tą savo 
norą apreiškęs be to New 
Yorke, National League of 
Republican kliube ir be to 
dar sakoma, kad jis stosiąs 
pažangiąją republikoną pu
sėn ir podraug su pulki
ninku Rooseveltu pareika
lausiąs reformą. Kad pre
zidentas Taft tiesą kalba, 
yra faktas, nes savo gene- 
rališkam postmeisteriui jis 
uždraudė politišką mašiną 
tepti, bet žiūrėti krasos rei
kalą. Tokiuo budu prez. 
Taft pasitraukia iš kelio 
pulkininkui Roosevelt’ui.

. Didelis palikimas.
De Kalb, UI. Nesenai

Ellwood palikęs $10.000.000 
vertės turtą, kurie paskirs
tyta sekančiai: du jo sunu 
gausią po 3 milijonus, duk
teris po 1 milijoną, o liku
sius paimsią tolimesni gimi
naičiai. Viešiems reika
lams mli j orderius nieko ne
palikęs, tiktai jo paveldėjai 
paskiau sumetę $25.000 li- 
gonbučiui....

Taft nebusiąs kandidatu.
Washington, D. C. Pre

zidentas William Howard

Postmeisterią pagelbinin- 
kai.

Washington, D. C. Nese
nai prezidentas Taft išlei
dęs paliepimą, idant visi 
postmeisterią pagelbininkai 
skaitliu j e 8.000 butą egza
minuojami prieš civiliškos 
tarnystes komisiją, podraug 
jiems draudžiama maišyties 
į politiškuosius reikalus, bet 
žiūrėti savo darbo. Taigi 
dabar tarp postmeisterią 
pagelbininką užgimus pa- 
siauba, kadangi ją daugu
mas nemano išlaikyti eg
zaminus. Pirmiau tokią eg
zaminą nereikėdavo ir bile 
vienas galėjo but postmeis- 
teriu. Taigi politikieriai 
tvarkoma.

“Cezaras apturėjo geras žinias apie Kvintusą 
Ai’iusą, tribūną. Didei pagirta jo drąsa Vakarą van- 
denuose; dėlto Cezaro noru yra tuojaus perkelti į Rytus.

“Taiposgi Cezaro noru yra, kad jisai tuojaus 
surengtą šimtą geriausia apginkluotą laivą su trimis 
irklą eilėmis ir išeitą priešais jurą plėšikus, kurie pa
sirodė Egejaus jurose; Kvintus turi būti laivyno val
dovu. Tavo prideryste yra atlikti kitus šio prisakymo 
dalykus.

“Reikalas yra neatidėtinas, kaip persitikrįsi iš 
pridėtą čia kitą pranešimą; lytisi jie tavęs ir viršminėto 
Kvintuso. Sejanus.”

Arius visai neklausė laiško įtalpos; visą jo do- 
mumą atkreipė ant savęs siūbuojantis ant jurą bangą 
laivas. Pagalios kilstelėjo savo togos skverną, o ant 
laivo tuojaus pasirodė vėliava ir keletas žėglininką. 
Irklai dirbo su dvigubu smarkumu; laivas artinosi prie 
kranto. Su užganėdinimu žiurėjo Arius į savo paval
dinius.

— Dėl deivės! — sušuko laiško skaitytojas — 
netinka mums sakyti, kad musą draugas paliks aukštu 
žmogumi, nes jisai jau dabar yra tokiuo. Mylėsime jį 
dar labiaus. Ar-gal turi dar ką mums pasakyti?

— Daugiau nieko! — atsakė Arius. — Tas, ką 
dabar patyrėte nuo manęs, Ryme yra jau sena nauiena. 
Kas link visko, sužinosiu tik ant laivo, kur manęs lau
kia užpečėtyti prisakymai, kur ir kaip susijungti su 
laivynu. Jaigu-gi norėtumėte sudėti auką kokiam die
vui, melskitės prie aukuro už draugą, skečiantį žėglius 
ir iriantįsi kur-ten Sicilijos linkon. Bet artinasi ir 
laivas — tarė žiūrėdamas į valtį: — Užima mane jos 
valdytojai, juk su jais turėsiu plaukti ir kovoti. Tuo 
tarpu stebėkimės ją gabumui, nes nėra lengva prisiirti 
prie tokio kranto, prie kurio męs stovime.

— Kaip tai, tat visiškai nepažįsti šito laivo?
— Nemačiau jo niekad ir nežinau, ar rasis ant 

jo pažįstami man žmonės.
— Ar tas nepavojinga?
— Tai niekniekis. Ant jurą greitai susipažįsime, 

o pavojus laike meilės taippat greit užgema, kaip ii* 
neapykanta.

Laivas prigulėjo prie skyriaus greitąją; buvo 
tat ilga, siaura ir mažai panėrusi vandenyje valtis. Dai
liai išdrožtas ir smailas laivo priešakis, skirdamas vilnis 
nei peilis, smarkiai artinosi prie krašto išmesdamas po
rą žmogaus stuomens aukščio bangą ant kranto. Iš šo
ną buvo tris eilės skylią dėl irklą. Tą skylių kiekvie
name šone buvo po šešiasdešimt. Ant laivo buvo iš
kelti aukšti stiebai. Dvi stori virvi, pertiesti per visą 
laivą, buvo inkaro nuleidimui.

(Toliaus bus).
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sikus, kurie pa- 
iti laivvno vai- v

) persitikrįsi iš 
ęs ir viršminėto

Sėjantis.” 
os; visą jo do- 
ant jurų bangų 
skverną, o ant

as artinosi prie 
s i savo paval-

skaitytojas -

). Mylėsime ji

tas. — Tas, ką 
u sena nauiena. 
kur manęs lau- 
> susijungti su 
ką kokiam die- 
lečianti žėglius 
3et artinasi ir 
žinia mane jos 
t kovoti. Tuo 
lengva prisiirti 
e.
šito laivo?

n, ar rasis ant

ii susipažįsime, 
igema, kaip ir

greitųjų; buvo 
rje valtis. Dai- 
drdamas vilnis 
įmesdamas po- 
krantą. Iš šo- j 
skylių kiekvie- j 
laivo buvo iš
tiesti per vi&ą

KATALIKAS

Iš Lietuviškų Dirvų
Brockton, Mass.

Gerbiamo j i ‘1 Kataliko ’ ’
Redakcija:

ma.

visuomenės žiniai žemiau 
paduotą žinutę,kuri nors jau 
ii’ vėloka, tečiau gal ne vie
nam bus žingeidi, kas pas 
mus, broektoniečius, veikia-

AnksčiaU nebuvo ga
lima surankioti visų smulk
menų.

Pas mus senai buvo ren
giama apvaikščiojimas ko
vos ties Žalgiriais paminėji
mui. Jis invyko rugsėjo 5 
d. š. m. ir buvo neblogas, 
bet ne toksai, koks buvo 
rengiamas. Šian iškilmin- 
gan ap vaikščiojimai! buvo 
pakviesti šie kalbėtojai: 
kun. T. Žilinskas, kun. Ur- 
banavičia ii’ F. J. Bagočius. 
Jie visi prisižadėjo atsilan
kyti su prakalbomis, pri
rengtomis šiai kiltai iškil- 
mybei. Apart minėtųjų ir 
vietinis klebonas apsiėmė tą 
susirinkimą atidaryti ir iš
reikšti jojo tikslą.

Apvaikščiojimo laikui be
siartinant, programas, kuris 
tai tikrajai dienai atėjus ge
rokai suiro, buvo visaip pla
tinamas ir uoliai rengiamas: 
vietinis klebonas tris išmo
kino deklemuoti, Šv. Roko 
parapijos giedoriai uoliai 
darbavosi su dainomis. H. 
Vaičiūnas, nors vėlai, buvo 
pakviestas ir prižadėjo kal
bėti. Žodžiu sakant, viskas 
ėjo geriausiame surėdyme 
iki dr. J. Šliupas, “Kelei
vio” redakcijai agentauda- 
mas, nebuvo vietiniams so
cialistams pasisiūlęs už kal
bėtoją.

Ir dr. Šliupo pasisiuliji- 
mas suardė visą, o visą tvar
ką mūsų tautiškame ir ben
drame darbe. Žmonės tar
pe savęs pradėjo nesutikti. 
Kalbėtojai, deklemuotojai 
ir choras pametė savo už
duotis ir atsimetė iš daly
vavimo. Paskiau ir kuni
gai atsisakė kalbėti, saky
dami: “Mes negalime su to- 
kiuo aiškiu bedieviu išvien 
eiti! — O kas link bajmės, 
težino, jog mes jo nebijome 
ir nebijosime. Jei kas su 
juo nenori bičiuoliauties — 
reiškia, kad jo neapkenčia, 
bet ne bijo”.

Ir galų gale taip viskas 
pakriko, kad atėjus parodos 
laikui, žmonės taip iš 
Brocktono, kaip ir iš kitų 
miestų, rinkosi, tečiau ne
žinojo, kas čia pradėjus.

Bet žmonėms besirenkant 
pas vietinę lietuvių bažny
čią, H. Vaičiūnas ėmė žmo
nes raminti, sakydamas: 
“Ką, brolyčiai čia bemačys 
darius didesnę betvarkę? 
Tik riškitės visi vienybėn ir 
tuojaus i darbą! O kad ku
nigai negali, tatai jus patįs 
pradėtą darbą pirmyn pas- 
tumėkit!”

Be to pats H. Vaičiūnas 
apsiėmė savo darbą lig pat 
pabaigai varyti. Klebonas 
liepė dalyvauti chorui ir de- 
klemuotojams. Visuomenė 
ėmė laikyties vienybės, iš
reikšdama: “Pervėlu sklai- 
dyties, nes išlaidos perdide- 
lės. Negalima apsistoti ne
dalyvavus”. Tečiau suta
rė: Jei dr. Šliupas pradės 
ardyti mūsų tikėjimą, turės 
tuokart apleist savo tą kal
bą, o net ir — Brocktoną.

Ir tuokiuo budu atsiradus 
visuomenėje santaikai, 
12:30 prasidėjo maršavimas 
nuo lietuviškos bažnyčios. 
800 vyrų žengė paskui mar-

saiką su lietuviškomis ir 
amerikoniškomis veluvo- 
mis. Apėjus kelias gatves, 
nmnaršavo į Massasait sa
lę, kur ir suėjo. Kokie 
1.300 žmonių klausėsi beno 
groju, V. Juško so
lo, deklemacijų, vietinio 
choro dainų ir vietinio ma
joro Cliffordo, dr. Šliupo, 
Bagočiaus ir Vaičiūno pra
kalbų.

Pirmininkui Vaičiūnui 
Juozui pakalbėjus, atida
rius apvaikščiojimą ir pusė 
programo praleidžius, pasi
rodė dr. Šliupas. Pirminin
kas tuojaus jį publikai per
statė ir pasakė, kad: kalbė
tojai patįs privalės publi
kos atsiprašyti už susivėli- 
ninią.

Dr. Šliupas nieko tokio 
neminėjo apie savo susivė- 
linimą, tik tuojau griebės 
kalbėti. Ir apsakęs seno
vės lietuvių sunkų gyveni
mą, kaip tai ponų galingu
mą, lietuvių vargus, kuni
gų godumą, sulygino pas
kui tą viską prie šiandieni
nio lietuvių gyvenimo. O 
už tuos lietuvių vargus ir 
žemai nupuolimą viešai pas
merkė mūsų dvasiški ją ir 
tikybą, prisipažindamas 
esąs didžiausiu katalikų ti
kybos priešu.

Tuokart lietuvių katalikų 
susirinkusioji minia ėmė 
širsti ant dr. Šliupo, bet, 
nenorėdama svetimtaučių 
akyse nustoti savo gero 
vardo, šeip taip raminosi. 
Dr. Šk supratęs, kad užga
vęs tuo katalikų jausmus, 
pertraukė apie tai ii’ ėmė 
kalbėti apie darbininkus ir 
jų padėjimą; priskaitė ir 
save prie darbininkų, saky
damas: “Mes, darbinin
kai””. Dr. ŠI. nors buvo 
sušvelninęs savo kalbą prieš 
katalikus, bet vistiek neiš
kentė negrįžęs prie tų pa
čių katalikams užgaulingų 
žodžių. Ir užbaigė savo in-L O

žeidingą kalbą žodžiais, ku
rių netik krikščionis — kaip 
jis save pavadino — bet nei 
stabmeldis, nei laukinis 
žmogus nedrapstytų į akis 
taip aštriai tikintiems ir ci
vilizuotiems žmonėms.

Po to buvo kolekta ir gro
jai. Paskui V. Juškai su
dainavus, ėmė kalbėti F. J. 
Bagočius.

O dr. Šliupo iužeisti klau
sytojai tikėjosi, kad F. Ba
gočius suramįs anų' užgau
tus jausmus, nes jis labai 
katalikiškais žodžiais pra
dėjo: “Kristus paliko 99 
avis ir i’upinosi surasti vie
ną pražuvusią. O jo pase
kėjai paliko 1.500 tam pra
keiktam Šliupui, lai varo jis 
anas tiesiok pragaran!”

Taigi lietuviai Bagočiaus 
kalbos pageidavo bereikalo, 
nes jis, insiraugęs į dr. ŠI. 
vėžes, kalbėjo tą patį, ką ir 
dr. Šliupas.

Tolesniai buvo deklema- 
cijos ir po anų pirmininkas 
davė II. Vaičiūnui 25 minu- 
tas kalbėti, kadangi šokiams 
laikas nuolatos mažinosi. II. 
Vaičiūnas savo trumpa kal
ba pasakė, kad bereikalo 
“pirmeiviai” ardo mūsų ti
kybą ir, kad jie taip beagi- 
tuodami, jokios naudos ne
atneš mūsų tautai. Pasakė 
jis, kad mums nei dr. ŠI., 
nei tokio F. Bagočiaus ne
reikia klausyti, kad mums 
reikia vienybės, reikia tiky
bos, reikia Dievo ii’ kunigų, 
žodžiu pasakius — reikia to 
viso, ką juodu nori panai-

kinti. Paskirtam laikui iš
ėjus H. Vaičiūnas apsistojo. 
Pagaliau O. Stankaitei dai
liai padeklemavus, choras 
savo dainomis pabaigė pro
gramą.

Dr. ŠI. su Bagočium no
rėjo dar kalbėti, bet minia 
neleido, kaip kad buvo ii’ 
prižadėjus. Sakoma, visuo
menė ir pirmutines kalbas 
jiems butų sustabdžiusi, jei 
svetimtaučių salėje butų ne
buvę. Kaip tik pastarieji 
išėjo, taip susirinkusieji su 
dr. ŠI. kalba ii’ nesutiko.

Ant galo buvo pasilinks
minimo vakaras su šokiais.

Aukų ir iš viso vakaro in- 
plaukų surinkta $358.45. Iš
laidų butą $293.54. Liku
sieji paskirstyta šeip: $32 
tautos namams Vilniuje ir 
$32 palikta vietinei stato- 
majai lietuvių svetainei. 91-

pinigų į Vilnių.
Pavapi jonas.

Worcester, Mass.
Šv. Kazimiero lietuvių 

bažnyčioj atsibuvo 40 va
landų atlaidai. Prasidėjo 
rugsėjo 12 dieną, o pasibai
gė 14 d. Svetimų kunigų 
buvo gal 7. Pirmą vaka
rą pamokslą sakė kun. 
Krasnickas, garsus pamok
slininkas, iš Cambridge, 
Mass. Privii’gdė jis žmones 
pakaktinai. Liepė nelan
kyti neprigulmingo maldna- 
mio, patardamas verčiau 
laukyties į teatrus, arba 
krutančių paveikslų persta
tymus. . Antrą vakarą pa
mokslą pasakė kun. Žebris 
iš New Britain, Conn. Šis 
kunigas daugiausiai davė o o
vėjo ncprigulmingiems. Gir
di, jie ten garbina veršį, 
kaip senovės žydai. Nesi
nori to gerb. kunigo pa
mokslo kritikuoti, bet kam 
tuos vienus neprigulmin- 
guosius kaltinti. Reikia 
pirmiau atrasti jų atskili
mo priežastis. Jei vietinis 
klebonas su žmonėmis bu
tų apsiėjęs kaipo Dievo tar
nas, tai nebūtų buvus ir tos 
neprigulmingos parapijos. 
Trečią vakarą sakė kun. 
Urbanavičius iš Lowell, 
Mass. Kalbėjo apie Dievo 
meilę, labai gražiai, nieko 
neužgaudamas. Tegu bu- 
nie garbė tokiam pamoksli
ninkui! Kiekvieną vakarą 
žmonių susirinkdavo pilna 
bažnyčia, daugumas 
išpažintis.

Rugsėjo 18 dieną
butą lietuviškų prakalbų. 
Kas anas surengė, nežinau. 
Lapeliuose buvo apgarsin
ta, kad prakalbose busią 
abu klebonai. Kas tuodu

atliko

čionai

[9I0.BV AMERICAN 
:ess ASSOCIATION

DYKAI! Atneškite šitą Kuponą į mųsų Krautuvę šiądien arba kitą 
savaitę, męs duosime jums 20 PIRKLYSTES MARKIU DYKAI 
nepaisant ar jus pirksite ką ar ne.

Temykit Visi!
Męs turime 
daugiau lietu
vių pardavėjų 
nė kita krautu
vė Chicagoj.

KIBBRQC

11 HALSTED. 2OIH ST’S and 1 
A B. CANALPORT AVE h#

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

Markių.

Moters ateikit pamatyt musu Rudeniniu Drabužiu ir Skrybėlių, parsiduos pigiai.^
Sritie $20 Siutai tiktai $14.15

Puikiai pasiūti iš geros vilnones materi- 
(u, j°s» kotai apsiuvinėti su mezginiais, sati- 
, no pamušalas, naujausios mados andaro-

kai, juodo ir mėlyno koloro 7Ę 
parsiduos po ............................w!"fB I V

\ Puikios Skrybėlės tik $4.89
^Skrybėlės su didelėm plunksnom ir stan- 

gom, teipgi kelios su sparnais, Persian 
šilku apsiuvinėtos, naujausios Q JĮ 

mados tik.................... $“aOw
Moteru Szilkines Jekes

pasiūtos iš geros messaline šilko materijos 
• apsiuvinėtos su mezginiais kaklas ir ran

koves, juodo, balto ir visokii| naujų rude
ninių kolorų, $5 vertes, dabar CįO QQ 
parduosim po ........................ WfciwO

l NAUJI RUDENINIAI ANDANOKAI—Šitie andaro- 
į kai pasiūti iš čystos vilnos Panama mate- 
' rijos, puikiai apsiuvinėti, juodo, ru-

do ir žilo koloro, verti $7, dabar....... VV

Telephone Yards 700

u: mms
Aptiekorius

Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožną va
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas ji, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
lus miestus.

3315 S. Morgan Si, Chicago, Ill.

Kur begi Raulaif 
Nugi pas PET
RA SZLAKI, nes 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali- 

atsivodytl, nee 
ji8 turi bavaraka 

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. 
Telppat eina už vertėja j visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na
mų ir rakandų.

PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVE CHICAGO. ILL.
Telefonas Yards 2451.

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE

JOS RICKIO

ANT LENGVU ISZMOkESCZIU—Trys Dideli Pigumai.

Geležines Lovos tik $9.95
Puikios geležines lovos visokios 
mados, naujausio darbo QK 
parduosim po................... UViUU

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

KUKNINES KĖDĖS tik 67c

Parlor Setas 3 šmotų, beržo 
ar mahogany, ver- $94.95 
tęs $40, tik...........

klebonu, nežinia.v ' "Tečiau 
paskui viskas išėjo eikštėn. 
Kuomet žmonių daugybė 
salėn susirinko, kalbėtojais 
pasirodė “kun.” Mickevi
čius ir koksai ten nuo Šiau
lių “klierikas”. Abudu 
trapailinėjo tiek, kad net 
nuilso. Be to tam “klieri
kui” padaryta kolekta ir 
surinkta $27.00. Regis tas 
prakalbas surengė Mickevi
čius savo naudai, o tamsus 
žmonės aukoja pinigus. Kas 
turi daug pinigų, lai auko
ja, juk negali užginti.

Vietiniai lietuviai 
liausiame nesutikime 
na. Net bažnyčioje
vieni Į kitus šnairuoja. Iš
krikome, pasidalinome ir 
dabar nesutinkame. Var
gas mums, bet gal didesnis 
vargas bus mūsų vaikams, 
jei mes nesusieisime krū
von. Prigulmineas.

dide-
gyve- 
esant

Padirbtos iš kieto medžio, su gera 
skurine sėdynė, Ekstra specijališka 
kaina per šitą išpardavimą C7a 
tik............................................V Ib

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

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

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

Telephone Canal 37

Užl aiko

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

3328 S. Halsted St. kerte 33 pi.

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS

JURGI ARTISZAUSKA
*^3 —- Nes jisai

JįĮgc) **Tįfc užlaiko 
ezaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 
cigarai vai
kine, tai 

isz pat 
Kauno.

J. ARTISZAUSKAN, 
3253 S. Halsted St. Chicago.

S fl ZgMj
Civiliškas Inžinierius ir Geometrą.

OFISO FILI.IA:
3203 W. North Ave.
kampas KedzieAve. Tel.Humboldt3021

OFISAS:
Kambarys 608^ Opera House Block

112 Clark gatv. Chicago, IH.
Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.

/-HOPIM Klauskit
Chopen 10c.

Ją \ cigarų, nes 
'^3 d'- Pa(hrbti iš 

geriausio ta- 
bako.

JOS. BARTKOWIAK 
IszdirbCjat

4934 So. Paulina St. Chicago 
Phone Yards 4154u

Lietuviškas Salinnas
PETRO JAUKSZCZIO

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

pia.
2158 W. 28rd ST.

kerte Leavitt st Phone Canal 4019

17ta

J. ADOMAITIS
UŽLAIKO

PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai

ir Union Ays. Chicago.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, IH.

Paduodu dėl žinios vi
siems lietuviams!

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

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

CHICAGO, ILL.

Vaizdelis perstato prezidentą Taftą ir jo visą kabinetą, arba ministerius, katrie pasibaigus vakacijoms 
vėl visi susirinko sostainėn Washingtonan.

Lietuviška Šokių 
Mokykla.

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

Prof. F. J. A. L.

Telephone Yards 2T75O
PIRMOS KLIASOS SALIUOS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

T. RADAVICZE
986 - 33rd. Chicago, Ill.

R. 8. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbCjas 

visokiu mineraliszku 
gerymų, kaij)o:

GINGER ALE, PAPSO, SALSER1O 
IR OBUOLINES SAIDES.

1646 W. 46th. St. Arti Ashland Avė 
CHICAGO. ILL.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Gerinusio H<iv*no8 Domes

WHITE KOŠE CLUB 
SABOTSK1S Ir LKTUK1S

4614 So. Wood St Chicag ID

91 M3r<l St
MB,

Examlnavoju Abstrkrtus, ir at* 
lieku kitus visus reikalus No* 
tarluszo pigiai Ir atsakančiai. 
Visą savo dąrbą gvarantuoju. 
Eikit pas lletuvj o ne pas sve
timtauti.

J. V.
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.



KATALIKAS

SavaituusKalendonus

9

Spalis 1910 m.
6 k. Brunono vysk.
7 p. Morkaus.
8 s. Brigitos našlės.

N. Dionizo kauk.
10 p. Pranciškaus Borg. 

u. Gereono.
12 s. Maksimilijono.
11

■iiraui
Seiniškis 11 Šaltinis ’ ’ Ame

rikos lietuvių reikalus su
pranta kaip luokis lėktu
vus, o vienok tankiai myli 
tuos dalykus savaip kaman
tinėti. Anais metais tas 
pats “Šaltinis” nepamiršo 
patėmyti ir apie naujai iš
rinktą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse prezidentą Taf
tą. Indėj o taigi laikraštin 
pulkininko Roosevelto pa
veikslą, o apačioj e pažymėjo, 
kad tai esąs Taft, “stam
bus” vyrukas. Štai vėl sa
vo 35 numeriu skelbia, kad 
“Katalikas” pilnas saliunų 

vai, kad girtuoklybė tarp 
Amerikos lietuvių platinasi. 
Pats-gi “Šaltinis” savo su
terštų plunksnų nemato. 
J am, mat, leista garsinti vi
sokių firmų vynai, konja
kai ir kitokie svaiginanti 
gėralai. Mat, “Šaltinis” 
tuos gėralus garsina tik 
“ponams”, nes prasčiokams 
konjakai neprieinami. O 
“ponams” leidžiama tais 
gėralais naudoties, by sodie
tis nematytų.... butų jam 
papiktinimas.... apsaugok, 
Dieve, ingautų platesnes 
pažiūras ir laisvesnę mintį

Tas pat “Šaltinis” šie
met keliais savo numeriais 
sukėlė ir tarp Amerikos lie
tuvių katalikų trukšmą, net 
tokį papiktinimą, kokio gal 
dar ligšiol nepadarė nei vie
nas lietuvių katalikiškas 
laikraštis, išėmus kibą 
“Žvaigždę”, kur skelbiama 
“siphiliai”, “triperiai”, vi
sokie lyčių nusilpnėjimai ir 

tinis” būtent savo skiltysna 
inskiepino apgarsinimą “žy
mios veislės drigantą, prie 
kurio leidžiama paskirtomis 
valandomis paprastos ku
melės .... ” Nesubrendus 
jaunuomenė gašli ant tokių 
raštų. O juk “ Šaltinis ’ ’ ka
talikiškas laikraštis, kai ka
da aname matosi net teolo
giški išvedžiojimai. “Šalti
niui” mat leista piktinti lie
tuviai, o ant kitų laikraščių 
užsipuolama už paprastuo
sius ii* nekaltus “saliunų” 
apgarsinimus. “Šaltinis” 
gal nematė amerikoniškų 
laikraščių su apgarsinimais, 
jei apie tuos dalykus taip 
karštai užsipuola ant “Ka
taliko”. Vienok jam reik 
atleisti už nežinojimą Ame
rikos santikių, bet ameriko
niškam “Draugui” jokiuo 
budu neatleistina už jo par
tizaniškus epitetus ir savy- 
meilę.

senobi-

. *, * 
' • *

“Draugas” savo 
niu budu primeta “Katali
kui” nekatalikystę. — Aš 
vienas katalikas! Aš vienas 
Dievo akyveizdoj doriau
sias! — tai “Draugų” re
daktoriaus obalsis. Kaip 
“Šaltinis”, taip ii’ “Drau
gas” užsipuola už “saliu- 
nų” ir “piknikų” apgarsi
nimus. Mat, saliunais “pla
tinama” girtuoklybė, o pik

nikais “neleidžiama” lietu
viai sumos ir pamokslų ne- 
dėldieniais klausyti. Ar 
kartais “Draugas” neužsi
manys nedėldieniais sustab
dyti visame krašte trauki
nius, tramvajus, garlaivius, 
dirbtuves ir kitką! Juk 
tai krašto surėdymas ir 
tvarka vis-gi dalimis panė
ši į organizacijų tvarką. 
Anais metais per S. L. R. 
K. Ą. seimą Clevelande su
važiavę kunigai nei vienas 
nedrįso Mišių laikyti, apart 
vieno džiakono kun. M. 
Kraučuno. Nekurie tran
kėsi per naktis ir rytme
čiais po viešbučius, užmez- 
dami savo šventas pride- 
rystes. Tų tarpe buvo ir 
dabartinis “Draugo” re
daktorius. Be abejonės jis 
pasakys, kad taip elgtasi 
katalikiškai, bet kad kitas 
laikraštis spausdina nekal
tus juokus, skelbia apgar
sinimus — tai tas viskas 
nekatalikiška ir neestetiš
ka, net nepadoru, o mes pri
dursime, kad dar net 
smagu ii’ pavydu.

* * *

Kad atsiekus savo 
lą, prie kurio veržiasi, 
“Draugas” pasirengęs ir 
penktąjį Dievo prisakymą 
peržengti. Jam nėra nuo
dėmės kitus burnoti, išva
dinti krokodiliais ir kito
kiais tvariniais savo arty- 
mus. O vienok tasai pats 
“Draugo” vedėjas kas mie
las nedėldienis drįsta skelb
ti žmonėms artyrno meilę, 
pats-gi esti pilnas keršto. 
Kad palaikius ilgiau savo 
autoritetą lietuvių katali
kų organizacijoje, inkalba 
sveikiems ligą, drumsčia 

r__ vapdenį k^d.pelningiau jia-

ne-

tiks-

simeškeriojus. Del dolerio 
užgina kitiems kataliko 
vardą, nors pats tuo vardu 
besinaudodamas taukus ant 
sprando augina nieko ne
veikiant ir nesidarbuojant 
lietuvių darbininkų labui. 
“Draugo” redaktoriui ver
tėtų nors tylėti, jei neran
dama kitokių faktų, prie
šingų katalikystei, kai tik 
saliunų, ar tai piknikų ap
garsinimai. Priderėtų at
minti, kad jei ne tie ‘nedori’ 
piknikų ar tai saliunų ap
garsinimai, tai ir jam pa
čiam prisieitų kraustyties 
kur į Afrikos tyrynus. 
Sapienti sat!

* * *
“Saulė” iš Mabanoyaus 

praneša, kad tenaitinė lie
tuvių bažnyčia norima už
daryti, jei parapijonįs ne
klausysią arcivyskupo ir 
neatsisakysią šeimininkauti 
savo parapijoje. Andai mi- 
nėton parapijon apsilankęs 
monsignoras Heinan, atsto
vaudamas arcivyskupą, ir 
praplatinęs tarp parapijo
nų laišką, kuriame tarp kit
ko pagrasinta jiems pir
miausiai bažnyčios uždary
mu. Laiške išgiriama kun. 
Pautienius, o pagalios sa
koma:

“Dabar mano, geri žmo
nes, klausykite savo gero 
kunigo. Jis jums velija 
gero h’ darbuosis jūsų la
bui. Jis nuo jus reikalau
ja, idant Bažnyčios įstaty
mai būtų pildomi.

“Priešingame atsitikime, 
jei parapijonįs neklausys 
savo gero arcivyskupo, ku
rį aš perstatau, būsiu pri
verstas uždaryti jūsų baž
nyčią, o jus pertat neteksi
te kunigo patarnavimų kol 
nepasiduosite.

“Idant garasis Dievas 
nuo jus prašalintų tokią ne
laimę jūsų parapijoj, duo

du jums laiko apsvarstymui 
lig spalių 1 d. š. m.

Komentarijų nereikia jo
kių. 

* * *
“Vien. Liet.” praneša, 

kad Waterbury, Conn, ža
dama uždėti naujas lietu
vių bepartyviškas laikraštis 
“Aidas”. Leidėjais bu
sianti kokia tai bendrovė. 
Laikraštį rėdysiąs bene p. 
Lukošius, buvęs Valparaiso 
ir Muskegono mokyklų stu
dentas (?). Be to ten pat 
pranešama, kad ir Chicago- 
je išeisiąs koksai lietuviš
kas “žurnalas”, o p. Palta
navičius žadąs leisti laik
raštį moterims, kuris išei
siąs Worcester, Mass.

GELBĖKIME AMERIKOS 
LIETUVIUS NUO IŠTAU- 

TĖJIMO.
Kad lietuvių jaunuomenė 

Amerikoje gimus yra ištau- 
tėjus — to niekas negali už
ginti. Tas išteisybės reikia 
mums labai apgailestauti. 
Čia gimę lietuvių vaikai ne
moka savo tėvų kalbos. Ne
žino lietuvių garsios praei
ties, tat negarbina nei kal
bos ir nemyli savo tėvynės. 
O juk tų vaikų bočiai ne sy
kį už savo tėvynę kraują lie
jo ir savas galvas guldė. 
Grūmėsi su priešais kaip 
kokie liūtai. Tuo tarpu 
Amerikoje gimę lietuvių 
vaikai to visko nežino. Pa
mina savo prigimtą kalbą, 
o insikabina angliškon 
skraistėm Ir jie taip sau 
laikysis, jei mes vyresnieji 
ir jų tėvai nesistengsime jų 
iš svetimtaučių bangų iš
traukti.

O ką jau turėtumėm be
sakyti apie mūsų vaikų’ vtfj- 
kus! Kiekvienas gerai ga
lime suprasti, jog jie lietu
viai jau nebus ii’ lietuvių 
kalbos nemokės. Jau da
bartinėj kartoj iš šimto gal 
tik keli moka lietuvių kal
bą, o kiti visi jau pražuvę. 
Tatai nėra abejonės, kad 
praėjus šimtui metų Ameri
koje lietuvių kalba turės 
pranykti. Vieni ateiviai ne
sugebės jos palaikyti, nes 
tuokart, rasi, ir lietuvių 
ateivija sumažės.

Tą viską apmąstant rei
kia graudžiomis ašaromis 
apsilieti....

Imkime mes atidžion 
Amerikoj gimusius mūsų 
vaikus. Į ką jie yra pana
šus? Nei jie lietuviai, nei 
anglai, nei kas kitas. Auga 
taip sau, kaip ir kiti vaikai. 
Tėvas per dienų dienas 
dirbdamas neįstengia juos 
išmokinti savo prigimtosios 
kalbos ir pobūdžių, o mo
tinoms tankiausiai ir-gi tas 
nerūpi, neturint prigulinčio 
apšvietimo. Angliškose vie
šose mokyklose lietu
vių vaikai amerikoni- 
zuojami. Tokiuo bu
du mūsų vaikeliai ištautė- 
ja ir pagaliau paaugę, net 
nežino, kuomi jie esą.

Taigi ar galima nuo to
kių vaikų tikėties ko nors 
gero ateityj ? Ai’ tokie vai
kai mus «gal sušelps mums 
esant seniems? Ar paduos 
jie mums savo ranką? Nei- 
kuomet! Žodžiu sakant mes 
iš jų nieko gero negalime 
tikėties. Nei jie bus prak
tikuojančiais katalikais, nei 
tautininkais.

Lietuviai tėvai Amerikoje 
savo vaikais džiaugiasi, kol 
juos peni, o kuomet jie pra
deda patįs sau ant duone
lės dirbti, tuokart jau jie 
tėvus nelaiko tėvais. Ret
karčiais su savo gimdyto
jais gėdijasi išeiti ant gat

vės. Mat, tėvai ne amen 
konai, per prasčiokai. Tau 
kiaušiai paaugę nuo tėvi 
prasišalina nei nepasiklau 
sius.

Raudoja ne vieni tėvai ne
tekę savo sunaus arba du
krelės, bet tasai raudojimas 
po laikui, tuščias darbas.

Tatai jei mes norime, kad 
mus mūsų vaikai mylėtų, 
gerbtų, kad būtų jie katali
kais ir gerais tėvinainiais. 
turime daugiau rūpinties jų 
apšvietimu, turime suteik
ti jiems daugiau grync 
mokslo.

Kokiuo būdu jie būtų ga
lima daugiau apšviesti tau
tos dalykuose?

Atsakymas trumpas: Pri
valome kuogreičiausiai vi
sur steigti lietuviškas mo
kyklas, kuriose mūsų vai
kai būtų mokinami prigim
toj kalboj.

Tik tuokart mes iš sav< 
vaikų galėsime tikėties vi 
šoko gero, kuomet jie bu? 
mokinami sveiku mokslu 
kuomet jiems bus inkvėpt? 
tėvynės meilė.

Taigi aš šiuomi paduodv 
užmanymą, kad mes lietu
viai Amerikoj privalome vi 
supirmu inkurti tam tikslu 
tam tikrą draugiją, panašią 
“Žiburėliui” Lietuvoje. Pa
sižiūrėkime, kiek tai Lie
tuvai gero atnešęs “Žiburė
lis”, kiek jis tenai inkuręs 
mokyklų! Tai kodėl mes, 
Amerikos lietuviai, negalė
tum sutveri panašios ap
švietimo draugijos? Ir la
bai galime, tik esame tame 
atvėjyj apsileidę. Nesirū
piname savo vaikelių ap
švietimu ir jų ateitimi.

Tėvynėje gyvenant mū
sų broliai yra prispausti ca
rizmo-let čnay o vienok -j-io 
toli mus pralenkė vaikų ap
švietimu ir dora.

Tatai, broliai lietuviai, 
steigkime amerikonišką 
“Žiburėlį”, o pamatysime, 
kad praėjus keliems me
tams, jis atneš mums ir mū
sų tautai labai gausingą 
naudą. Aš pirmutinis pri
gulėsiu prie tokios draugi
jos ir daugumas to norės. 
Pirmiausiai tverkime kuo
pas panašiai susivienijimui. 
Užgimus kelioms kuopoms, 
išsirinksime centro valdybą, 
kuriai ir bus galima leisti 
surinktus kuopose pinigus. 
Padėkim sau, insirašymas 
tokion draugi j on butų 25c., 
o mėnesinė 15c. Tiek drau
gijos išdan išmokėdami, mes 
visai nesuvargtumėm, bet 
jei mūsų būtų tūkstančiai 
— tat nauda būtų tėvynės 
labui neapsakoma.

Pertat, broliai lietuviai, 
nepraleiskite pro ausis ma
no šito užmanymo be jokio 
domumo, tik tuoj aus visi 
sukruskit į darbą. Turint 
mums Amerikoje 'tokią 
draugiją, visai kitaip mums 
klotusi. Pav. mes aukoja
me aukas kokiems nebūk 
lietuvių reikalams, bet kur 
tos suaukotos aukos dings
ta, nei vienas negalime pa
sakyti (kur šiandie lietu
vių Federacijos pinigai?) 
Tatai “Žiburėlis” galėtų 
rinkti aukas visokiems tau
tos reikalams, nes kasierius 
būtų atsakantis, su užstatu, 
ii’ jam pavesti pinigus nie
kas nesibijotų, nes, aukos 
negalėtų pražūti.

Nusitikiu lietuviškoji vi
suomenė ims savo atidžion 
tą mano užmanymą ir ims 
tuojau dirbti.

Žinome juk gana gerai, 
broliai lietuviai, kaip mes 
šitame krašte esame visų 
paniekinti ir ant kiekvieno 
žingsnio niekinami, tamsu
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mais laikomi. O del ko taip 
daroma? Todėl, kad kaip 
mes patįs, taip ir mūsų vai
kai tamsybėse mirkstame. 
Patįs lig gyvos savo galvos 
sunkiausius darbus dirba
me ir savo vaikams liepia
me save sekti. Ar-gi ne
būtų mums maloniau, jei 
'triūsų vaikai liktųsi dakta
rais, advokatais, bent ko
kiais valdytojais ir įvairiais 
amatininkais. Tuokart sve
timtaučiai mus laikytų pa
garboje ir gėrėtųsi lietuvių 
apšvietimu. Jei-gi mes ne- 
sirūpįsime vaikelių apšvie
timu, visuomet būsime že
minami. Jei mums patiems 
nebuvo lemta apsišviesti, 
tat nors savo vaikams ne
sigailėkime mokslo. Pada- 
rikime juos laimingais. Tan- 
kių-tankiausiai bemoksliai 
vaikai išaugę savo tėvus 
niekina, neklauso, apleidžia 
senatvėje ir tautai žuvę 
sveiki.

Ir į Jus, dvasiški vado
vai, šiuo rašteliu kreipiuosi, 
ii’ Jus paraginkite savo pa
rapijose lietuvius tverti vir
šui minėtąsias kuopas, nes 
tai visų priderystė darbuo- 
ties tautos labui. Šiandie 
einanti mokslus lietuvių 
jaunuomenė privalo glaus- 
ties visuomet prie svetim
taučių ii’ trankyties sveti
mais pakampiais, o mes, lie-' 
tuviai nieko neturime. Ar
gi nereikalinga mums turė
ti nors viena aukštesnė mo
kykla Amerikoj? Bet kas 
aną galės kuomet nors in
kurti, jei neturėsime tam 
tikslui draugijų. Tatai “Ži
burėlio” prideryste butų ru- 
pinties tokiomis mokyklo
mis. Negana to, kad mes 
prigulėdami prie “Žiburė
lio” tik mokėtumėm išdan 
paskirtas tam tikras mokes
tis, bet mes galėsime rinkti 
aukas tarp draugijų ir pa
vienių žmonių.

Laikas taigi mums tame 
atvėjyj darbuoties! Tokios 
draugijos mes dar neturime 
Amerikoje, o kaipo tokia 
mums labai reikalinga.

Mums reikalinga mokslas, 
apšvietimas!

Su pagarba
Jonas M. Vieraitis.

SUNKENYBĖS ANT 
PLANETŲ.

Mokslininkai, nuolatos ty
rinėjanti santikius ir sąjun
gas tarpe pasaulio kūnų, 
retkarčiais visokius tuose 
dalykuose skelbia išvedimus 
ir daleidimus arba taip va
dinamas hipotezas.

Tatai pastebėkime, kiek 
žemės vidutiniškas žmogus 
butų simkus ant kitų pla
netų, arba, aiškiau sakant, 
kiek jisai svertų.

Yra žinoma, kad viduti
nis žmogus ant žemės sve
ria į 140 svarų.

Kitaip-gi jo sunkenybė 
persistatytų ant Marso, 
Urano ir k.

Mokslininkai tečiau tai 
išrado ir štai žmogus 140 
svarų ant kitų planetų sver
tų:

Ant mėnulio tiktai 23 sva
rus.

Ant Marso 53 svarus.
Ant Venuso 114 svarų.
Ant Merkuro 119 sv.
Ant Neptūno 123 sv.
Ant Urano 127 sv.
Ant Saturno 165 sv.
Ant Jupitero 371 sv.
Ant visų minėtų planetų 

žemės žmogui butų dar men
ka bėda su svarumu, apart 
vieno mėnulio, kur butų 
lengvas it “liliputas”. Bet 
kokia tai nelaimė būtų 140 
svarų sunkumo žmogui per
sikėlus ant saulės, ant to 
“ašarų klonio”. Tenai 
žmogelis svertų nei mažiau, 
nei daugiau tik 3.870 sva
rų!

Jau tik vieną ranką, sve
riančią kokius 300 svarų, 
butų .sunku pakelti aukš
tyn, tai kaip mes ten galė
tumėm suvaldyti savo ko
jas, o dar labiaus liežuvį, 
turintį žemiškas žmogaus 
spėkas?

Gal nebūtų galima tas pa
daryti.

Ot, gamtos stebuklai!
Tik žingeidi! žinoti, ar 

kartais tame apskaityme 
mokslininkai neklysta?

GARNIO KERŠTAS.

Turtingas ūkininkas Jo
nas Komei nekentė garnių.

Kartą bevaikščiojant apie 
savo gyvenimą pamatė ant 
stogo garnį. Ūkininkas nu
vijo garnį nuo stogo ir užli
pęs išmetė kiaušinius iš liz
do. Kiaušiniai susimušė ir 
apteršė namo sienas. Tą pa
daręs ūkininkas jautėsi už
ganėdintas, jog garnys at
gal nebegrįž.

Praslinko dvi dieni. Gar
džiai pavalgęs pietus ūki
ninkas prigulė ant pievos. 
Vasaros saulė be pasigailė
jimo kaitino, bet tas jam 
nekenkė. Per miegą ūki
ninkas išgirdo kokį tai 
šnypštimą. Kada pakėlė 
galvą, pamatė šalia savęs 
didelę gyvatę, kuri rengėsi 
šokti ant jo. Pagriebęs pa
klodę, kurią jis buvo pasi
tiesęs po savim, užmetė ant 
gyvatės ir užmušė ją. Ne
tyčia pamatė ir savo prie
šą garnį. “Gai, gai!” — 
suriko jis ir nuėjo link stu- 
bos. Nespėjo ūkininkas 
nusiramyt, kaip ošimas ties 
jo stuba privertė nueit pa
žiūrėt. Štai pasigirdo skam- 
bėsis lango ir pamatė gar
nio galvą, kuri laikė besi
raitančią drūtam snape gy
vatę. Garnys paleido iš 
snapo ir gyvatė nušliaužė 
grindimis. Ūkininkas per
sigandęs išbėgo lauk. Visą 
savaitę ūkininkas nėjo į.tą 
kambarį, kuriame buvo 
įmesta gyvatė. Pagaliaus 
nutarė pažiūrėt ir atšoko iš 
baimės. Kambaryje buvo 
pilna gyvačių. Tada jis pa
sišaukė savo kaimynus, ir 
visi apsitaisę ilgais čebatais 
ir pasiėmę lazdas stojo ko
voti su gyvatėm. Pergalė
jo, žinoma, žmonės, prieg- 
tam nei vienas nenukentėjo. 
Bet tasai ūkininkas pradėjo 
bijoties garnių, kad jaigu 
pamato lekiant virš savo 
galvos, tai pabala ir prade
da drebėti. Guldamas jis 
kiekvieną naktį užsidaro vi
sus plyšius, kad nei vaba
las neįlįstų.

Garnys kaipir suprato, 
kad ūkininkas bijosi ir dau
giau jį nebaugino, bet ir liz
do nekrovė ant jo namų sto
go- >

i



KATALIKAS 5

ATSIŠAUKIMAS.
Šiuomi atsišaukiame į 

Lietuvos Visuomenę ir šau
kiame pagalbon lietuvių dva
siškųjų, laikraščius, inteli
gentijų ir visų tų, kurie dar
buojasi del pakėlimo mūs 
tautos ant Amerikos konti
nento.

Visiems yra žinoma, kaip 
yra vodingas alkoholius 
mūs tautos pakėlimui ap
švietė j, doroj, kultūroj, ti
kėjime ir visoj gerovėj. 
Alkoholio žabangus atjau
čia mūs parapijos, laikraš
čiai, susivienijimai ii’ viso
kios draugijos, įsteigtos del 
pakėlimo mūs tautos. Žo
džiu sakant, viskas yra 
trukdoma per alkoholį. La
biausiai yra apverktinas 
padėjimas mūsų brolių ii’ 
seserų, kurie vargsta alko
holio nelaisvėje, o labiausia 
tiems, kurie žengia rube- 
žiu saiko. Aiškinimas apie 
alkoholio kenksmingumą 
yra platus, bet, trumpai pa
sakius, mūs tauta skursta 
ir dejuoja, būdama globoje 
Bacho dievaičio, ir taip sau 
ta epidemija eina nesutruk- 
doma. Taigi su tuomi mie- 
riu, kad susiaurinti galybę 
to dievaičio, kaip naikint al
koholio epidemijos kelių, 
metai atgal -Waterbury j e, 
Conn, spalio mėnesyje 1909 
m. tapo įsteigta Lietuvių 
Blaivininkų Sąjunga. Šie
met ji pasekmingai susilau
kė II seimo, kuris atsibuvo 
10 d. rugpiūčio, So. Boston, 
Mass. Su didžiausiu pasi
sekimu, linkėjimais ir pri
tarimu iš daugelio lietuvių 
kolionijų Suv. Valstijose L. 
B. Sąjunga nors jaunutė, 
bet žymiai auga ii’ stiprėja, 
kas mums lietuviams ir mūs 
tautai šioje Amerikos šaly
je yra reikalingiausiu daik
tu matyt jų didžiausia bei 
plačiausia organizacija iško 
būtų didžiausia nauda mū
sų broliams ir tautai ant 
pakėlimo kultūriškai ir do
riškai. Todėl drįstam at
sišaukti prie viršminėtų ge- 
radėjų mūs tautos, idant 
stotų mums į pagalbų, visi 
būtų geros valios tautiečiai, 
platintojai L. B. S.

Tverkime L. B. S. kuopas 
kiekvienoje lietuviais apgy
ventoje kolionijoje, kiekvie
noj parapijoj, kad būtų di
džiausia L. B. S. kuopa. 
Kiekvienas lietuvių laikraš
tis turėtų daugiausiai blai
vininkų skaitytojų, kiekvie
na draugija, idant turėtų

sau kuodaugiausia blaivių 
narių, o tada susimažintų 
visokios betvarkės arba pik
tybės lietuvių parapijose. 
Mūsų laikraščiai turėtų tei
singus skaitytojus ir kores
pondentus, susimažintų vi
sokie nesusipratimai mūsų 
susivienijimuose ir draugi
jose, nes tai pradžia visų 
peštynių-barnių būna alko
holio. Tik imkimės už dar
bo visi petįs į petį, o bus iš 
to didžiausia nauda. Sto
kim visi į kovų prieš girty
bę, sumažindami anų nors 
iš dalies. O tai kovai pas- 
tatykim didelę armijų var
du Lietuvių Blaivininkų Sų- 
junga Amerikoje. Į darbų 
šaukiame visus dūšių gany
tojus, šviesos platintojus, 
rašytojus, oratorius ir visus, 
kam tik rūpi tautos gerovė 
bei pakilimas. Į darbų, bro
liai, skubiai, nes suvėluota, 
bet geriau kad ir vėliau, ne
gu nėkada. Nors sunkus 
darbas, bet pasekmės dide
lės ir visi mūs bendradar
biai matydami naudų jausis 
laimingais ir neatsižiurės į 
darbo sunkumų.

Nauda iš prigulėjimo į 
Liet. BĮ. S-gų:

1. Kiekvienas sąnarys, 
prigulėdamas į Sąjungų, tai 
pagal įtsatymus turi atsiža
dėt svaiginančių gėrynių, 
arba nors juos sumažint, tai 
yra nėkada negeri perdaug, 
idant iš to neišeitų papikti
nimas kitiems. Tai-gi, bran
gus broliai, yra apskaityta, 
kad mūs broliai išleidžia 
ant svaiginančių gervinu 
Amerikoje po dolerį ant 
savaitės, žinoma kiti dau
giau, kiti mažiau, bet imant 
abelnai per metus ant kiek
vieno pareina po $50.00. O 
sudėjus kelis parėis ir šim
tai ir tt. Taigi pametus tą 
paprotį ir pildant Sąjungos 
įstatymus, kiek pinigų su
si čėdvtu senatvei nors ir 
prisilaikantis gėrynių, visgi 
daug sučėdys.

2. Pertrauks ryšius su pa
piktinimais šeimynos, vai
kelių, vyras pačios, o pati 
vyro; užgims meilė poroj, 
tarp brolių, genčių ir drau
gų, pranyks neapykantos ir 
jausis laimingas kiekvienas 
savo stone.

3. Sąnarys pametęs arba 
prisilaikantis nuo svaigi
nančių gerymų paima norų 
knygų ir laikraščių ir tuo
mi liks naudingu sau ir 
žmonijai.

4. Nenaudodamas svaigi

nančių gerymų bus visada 
tvirtas ir gerai pildantis ti
kėjimo ir doros užduotis.

5. Blaivininkas visada at
liks savo užduotis darbe, 
draugijose pildydamas ar 
tai viršaičio pareigas ar są
narys bus ištikimas.

6. Apart to dar yra pašal
pa: mokama 10c. ant mė
nesio ir 5c. į 3 mėnesius del 
palaikymo blaivybės, mirus 
išmokama artimiausiems 
gentims $100 posmertinės ir 
kitokiais būdais bus šelpia
mi Sąjungos sąnariai pagal 
reikalų.

Lietuvių Blaivininkų Są
jungoje yra du skyriai kas 
link įstojimo blaivybės ir 
du skyriai kaslink duoklės 
į Centro kasų.

1. Kas link blaivybės, pil
ni blaivininkai arba visai 
neragaunanti svaiginančių 
gerymų.

2. Blaivininkai, prisilai
kanti nuo svaiginančių ge
rymų, tai yra negerianti per 
saikų ir nepasigerianti; tei- 
posgi yra uždrausta be svar
baus reikalo lankyti gertu
ves.

Kaslink mokesties į Cent
ro kasą taip dalinasi:

1. Sąnariai moka kas mė
nuo po 10c. ir kas bertainis 
metų po 5. platinimui blai
vybės, t. y. kas bertainis 
metų privalo įnešti į Cent- 
rališkų iždų 35 centus; pos
mertinės jie gauna $100 ir 
naudojasi visomis L. B. S. 
privilegijomis.

2. Antro skyriaus sąnariai 
moka po 25c. ant metų pla
tinimui blaivybės; jie taipgi 
naudojasi visomis L. B. S. 
privilegijomis, kaipo tai: 
ženkleliais ir tam panašio
mis irėdnėmis, tik negauna 
posmertinės. Su užklausy- 
niais gi galite kreiptis prie 
Centro viršaičių arba arti
miausios kuopos sąnarių.

Kur tik t versis nauja 
kuopa, praneškite apie tai 
centrališkam sekretoriui J. 
Jaroševičiui, kuris prisius 
jums dekleracijas ii* aplika
cijas.

Pasiliekame pasitikėdami 
ant visų, prie kurių čion at
sišaukėme, melždami .para
mos ir visų lietuvių geros 
valios. Nepamirškite mūs 
balso stoti eilėse platinimo 
blaivybės ir Lietuvių Blai
vininkų Sąjungos.

Pirmininkas — M. A. 
Norkūnas, 162 Prospect St., 
Lawrence, Mass.

Raštininkas — Jonas Ja- 
roševiče, 266 Silver St., So. 
Boston, Mass.

Išdininkas — Povilas Mi
kalauskas, 248 W. Fourth 
St., So. Boston, Mass.

DR. F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 845 Milvankee Avenue 

Phone Monroe 801 

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

Tel. 4828 Irwing Pork 
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.

Dr. G. M. GlaserJ __ __

Sziuomi apreiezkiu pagodotai visuo 
meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeport©, praktikuojant per 19 me 
tą, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr.

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiai* 
budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuoai užganėdinti kaip ir ligsziol. Pati 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to 
liaus mane rems, esiu namie ant klek 
vieno pareikalavymo dieną ir nakt|. E 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų, ir užsendlntose ligose. Darau vi 
šokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Telefonas Yards 687

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Stręel

. Kertė 32-ros gatvės.

Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS

Juozupa Ridiką.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct. kertė 33

Lietuviški pardavėjai: H. Putrament #39, W. Courzeck #186, F. Radzevilas #2,

Rudeninis Išpardavimas
Ekstra pulkus Vaiku siutai

1000 Vaikų $2.50 vertės Siutukų su Bloomer kelnaitėms—3 iki 
16 metų, teip kaip paveikslas rodo, 10 įvairių J 14h 
madų materijos dėl išsirinkimo, naujausios ma- JEI 
dos, gerai tinka ir drūčiai pasiūti, parduosime 
tiktai po ....................................................................
Vaikų 50c vertės trumpos kelnaitės, nuo 3 iki 15 metų, pasiū
tos iš puikios cheviot ir cassimer materijos parduosime OEA 
tiktai po ............................................................................... fe vu

Vaiku Czeverykai - satin calf skuros su dubeltavais puspa-' QQa 
džiais, didumo iki 13,$1.25 vertės tik.................................U VU
Moram Czeverykai — žvilgančios skuros teipgi juodos, du- ę| 
beltavi puspadžiai, vertės $2.00, tiktai po .......................vlifeU

JUODAS SATINAS
36 colių juodas mercerized Satinas, iš
rodo kaip šilkas, čystai juodas |Aa 
vertas 25c jardas, dabar............... lUu

VELVETYNAS
21 colio šilku nubaigtas Velvetynas, 
šviesaus ir tamsaus koloro, 59c OEa 
vertės, jardas tik........................... fe VU

TOMETES
Konopuikiausios Tomėtės, bleši- Ql ~
nė tiktai po.......................................U2u

RYŽIAI
Puikus švieži ryžiai, parsiduos 3 iAp
svarai'už............................................Ivu

Privalote rinkti 
THE 12-TH ST. STORE 
Pįrklystės Markes 
Knygutė verta $2.50 
pinigais arba $3 ta- 
vorais.

Rugsėjo m. Rakandu išpardavimas.
TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS,

$12.50 metaline lovos, 2 colių stulpai, Šita puiki lova 2 col. stulpai, įvairiuose 
Vernis Martin mados, balta ar- A g aa koloruose, 40 ir 46 did., regul. a a a a 
ba žalia, tik po...........................vOi“0 kaina 12.50, tik po......................vOi“O

Czia gera proga naujai apsivedusiems suczCdyti daugiau kaip puaę perkant 
naminius rakandus, taippat Ir kitiems pradedant gyvenimą, betilk szitą mėnesį 
Jaigu neesi pasirengęs įrengti visus savo kambarius iszsyk, ateik ir iszsirink, o 
męs už mažą {mokėjimą pristatysime viską.

Patėmyk nekurias kainas Ir apsvarstyk
$11 Komoda tik........................$5.50
$35 9x12 Axniinster Dlvonai$16.50
3.57 Geležiniai springsai.... 1.90
8.00 Geri šienlkai tik....... ...1.98

MESA
No 1 California Ham’ė, svaras HI A 
po.......................................................Il2u

Šviežia jautiena, Corned Beef, Šviežias 
Hamburger Steak, Šviežia Avin QI A 
čiena arba Pot Roast svaras..........U2v

Šviežios No. 1 Frankfurt balione arba
Liver balione, svaras parsiduos |Įq

‘ DEGTINE
Cedar Brook Rye arba Oscar Pepper 
Bourbon, geriausia degtinė, padirbta 
Suv. Valst. rando, $1.10 vertės 7Qp 
parduosim po .................................■ VU

THE STORE
gggggą. ULI, ,1UL M. r^i.Bi^MMBgsMKBsaHgatoaa

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

Lenkai Pardavėjai, Lietuviai pardavėjai,

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

Teipgi visoki vaikų Siutai ir Overkotai 
Parduosim labai pigiai.

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

Salos Sulu (ant Filipinų) sultanas (viduryj) su savo broliu aplankąs Ameriką. Jis nesenai viešėjo 
m. Chicago. Jų abiejų vadovu ir perstatytoju yra majoras Scott. Šis sultanas jau dabar ant savo salos 
nevaldovauja, nes Jungtinės Valstybės atėmė iš jo salą ir jam moka algą. Taigi tas oats sultanas, kuris 
anais metais norėjęs apsivesti su pulk. Roosevelto dukterimi, kuomet toji aplankius tų salą.

Boo. Geležinė lova..................... 1.50
3.00 Stalas tik.......................... 1.50

$15 Sta'ai po............................ 87 50
$25 Komodos........................... $14.oo
8.50 Divonai 27x54 ................ 1 75
1.75 Kėdės po......................... 9oc
7.50 Vaikams vežimėliai....... 8 88
1.50 Lovelės po....................... 95c

Atdaryta krautuvė vakarais iki 9 vai. apart Pėtnyčios.

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER
3431-33 South Halsted Street

Kampas 34to Place Nepamirškite numerio.

Teb fonas Canal 8263

DAKTARAS S. W1SSIG
1>Z SENO KRAJAUS

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisenFjurias. Jei kiti jus neisvpydP nueikit pas jį, o jis jumis apžiuręs 
ir pas stengs pagelbėt

Dr IVissig duos geriausius vaistus isz savo aptiekos.
I’irma rodą dovanai.
Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. 

\'edelioms nuo ]0 iki 2 po piet Ofisas randasi ant

1727 — 18-th St.. Chicago,
(Tarpt- Pau i„H ir Wo<>d Strs )

Pramoninįkai pagelbiami, apsaugoj ami
Nežiūrint kaip didele arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgyste, mes 
ur im e cash registerį kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei.

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

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį 

Prašalina pagundas.

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

Geo. Lauterer
_____________ Tszdirbejns______________

Vėliavų, Szarpu ir Kukardu drau* 
gystems, Kepurių ir Uniformų, ir 
kitokiu dr-tems reikalingu daiktu,
164-166 Madison St., Chicago, UI.

AR KENTI NUO SUTYNIMOP

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

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

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

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 juostelės 
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo

TELEPHONE CENTRAL 1211.

$2.00 ir aukszcziau; elastiszkos paneziakos vartojamos nuo mėszlingio, 
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.

Elastiszkos guminės paneziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti 
pagal mierą pas mus kaštuoja pigiau, laiko ilgiau, tinka geriau, nei ko
kis senas sugulėtas tavoras. Dėlto verčiau eikite tiesiok į dirbtuvę ir už
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis- 
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedėlioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.

HCTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrods
Kampas Milwaukee Ir Chicago Avės., imkit eleveltorl ant 6 lubu.
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F. Bernatowicz

Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj.
Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila.
(Tąsa).

samdytas žmogžudis, kuris, jojant broliui link Ne
muno, užpuolė ant jo.

— Gana jau, gana! — tarė Sundsteinas, nu
duodamas, kad gėdinasi klausyti šio atidengimo.

— Ar turi ant to daugiau darodymų apart 
paliudijimo brolio? — paklausė mistras.

— Galėtu būti liudininkais visi tie, prie ku
rią. gyveno lietuvė, bet jie čia pribūti negali. Apart 
to gali būti liudininkais sargyba, kurią nuolat tu
rėjau prie savęs, kada su ja kalbėjau. Bet kam čia 
tie visi liudijimai; tegul jau aš busiu kaltu ir tegul 
mane teismas baudžia.

Mistras nenorėjo perdaug garsinti tokio teis
mo ir net tikėjo kuntoro žodžiams. Pamatė tai 
preoras ir degdamas piktumu pakilo ir tarė:

— Teisėjai! Galite laikytis kiekvienas savo 
nuomonių, teisti kuntorą pagal sąžinę, tai jūsų va
lia; bet nevalia jums užsipulti ant svetimžemės, ka
riškos belaisvės, kurią skundžia pats jos kankin
tojas. Teisėjai! jaigu mano metai ir budo šventu
mas dar kiek ženklina pas jumis, tikėkite man, Pa
jauta yra nekalta. Šitas nickadėjas nuolatos kan
kino ją su savo begėdiška meile, o ji visados nieki
no ji.

— Kuomi gali darodyti? — paklausė mistras.
— Savo kunigiška prisiega — atsakė preoras.
— Kaip tai, dėl išgelbėjimo vienos stabmel

dės drįstum prislėgti? — atsišaukė Sundsteinas. — 
Taip tai godoji kunigystę?

— Taip yra; taja prisiega atiduosiu didžiau
sią garbę savo pasišventimui — atsakė preoras.

— Gerai apmokėtas šventasai! prieše mano 
ramumo! kada liausiesi persekiojęs brolį savo?

— Niekše, nevadink mane savo broliu — su
šuko preoras. — Atleisčiau tau, kad kitokiais bu
dais stengtumeis išsisukti iš teismo; gal dar gelbė
čiau tave; bet žudyti nekaltą, kurią pamylėjai, tai 
reikia būti bjauriausiu žvėrim!

— Meluoji — suriko Sundsteinas, griebda
masis už kardo. — Prieš Dievo teismą čia šaukiu 
tave, tegul ginklas išriš, kuris mudrieji! teisingas!

— Tegid Dievo malonė atveda tave ant pa
baisos j^elio!— atsakė senelis._____ _________

— Ramybė ir pagodonė! — Šaukė insti- 
gatorius.

Ant jo balso visi nutilo. Varpelis tada davė 
ženklą palikti teisėjus tik vienus dėl apsvarstymo. 
Tuom tarpu mistras įsakė instigatoriui po pietų at
vesti teisman lietuvę ir nuėjo į savo, ramus, o pas
kui jį iškriko ir kiti.

IŠTARMĖ.
Taip kaip nuklydęs nuo liūdnos motinos 
Įklius jaunas elniukas į medėjų kilpas; 
Norėdams nuo vienų ištrukti, užeina ant kitų, 
Ir čia ant jo švinas, iš ten kirvis mirtinas lekia.

Naruszewicz.

Nelaiminga Pajauta visai nežinojo, kad jau 
artinasi valanda nusprendimo jos likimo. Nemisli- 
jo ji, kad mistras butų ant tiek tamsus, kad pri
mestų jai burtus. Girdėjo apie jį, kaipo apie ap
šviestą ir teisingą vyrą. Manydama, kad jis gerai 
pažįsta jos tėvą, ir kad po ištyrimo sugrąžįs ją Lie
tuvon; pagalios tikėjosi, kad neužilgo pareikalaus 
jos tėvas arba Jagaila, ir nejautė tat jokios baimės. 
Sugrįžus Ulrikui, pribuvo ir jos draugas Milkieras, 
kuris tankiai ją atlankinėjo. Kada Milkieras pasa
kojo jai apie teismą, priėjo teismo sargas su ke
liais kareiviais ir, parodęs instigatoriaus pašauki
mą, nusivedė Pajautą į teismą.

Liūdnai dirstelėjo Pajauta į Milkierą, kuris 
susijaudinęs paklausė sargo, ar galės įeiti į teis
mą. Nesipriešino tam sargas, bet davė suprasti, 
kad jau mažai ką gelbės jo pribuvimas. Ėjo Pa
jauta apsiaubta sargybos, nežinodama, kas su jaja 
darosi. Sekė paskui minia žingeidžiųjų. Ant ga
lo pribuvo į teismą. Užklausta vardo, luomo ir ar 
jau buvo kada prieš teismą — bailiai atsakinėjo. 
Atsistojo tada teismo raštininkas ir skaitė už
metimus.

— Pirmiausia, kad įsimylėjus į kuntorą 
Sųndsteiną, norėjo jį patraukti prie sulaužymo pri
žadų ir priėmimo stabmeldžių tikybos; dėlto nau
dojosi burtais.

— Antra, kad negalėdama atkalbinti jį nuo 
tikybos, užsiundė ant jo žmogžudžius.

— Trečia, kad būdama jau suimta, susinešė 
su Katre ir drauge su jaja norėjo išgauti sargy
bos ženklą.

Perskaičius tai, instigatorius užklausė jos, 
ką gali' atsakyti dėl savo apsigynimo.

— Neturiu nieko apart mano nekaltybės.
— Nekaltybė yra žodis, turintis svarbą ta

da, kada tam yra prirodymai — tarė mistras.
— Kur-gi aš imsiu liudininkus? — tarė Pa

jauta — risi geidžiate mano prapulties! Išplėšta iš 
tėvo rankų, iš vieno kalėjimo buvau įmesta į kitą,

kas-gi čia yra, apart mano kankintojų? Dangus 
yra mano liudininku, jog nežinau kalčių, kurias 
man užmetate.

— Aš busiu liudininku tavo nekaltybės — 
atsišaukė preoras — aš varde Dievo apšaukiu tuos 
užmetimus neteisingais!

Pažino jį Pajauta ii’, įgavus šiokią-tokią vil
tį, atsišaukė į jį:

— O mano tėve! tu matei mano kančias ir 
skriaudą, mano ašaras ir meldimus!

— Gerbiamas tėve preore, — atsišaukė insti
gatorius — esi skundėju anos pusės, negali tat būti 
liudininku šios.

— Teisybė — tarė preoras — abiejose pusė
se turi vietą.

— Preore — tarė mistras — prisakome jums 
tylėti. Nenusigąsk, Lizdeikos duktė, — kalbėjo, 
atsigrįžęs į merginą. — Pažįstu tavo tėvą ir ne
duosiu tave nuskriausti. Pasakyk tiktai, dėlko 
norėjai Sųndsteiną patraukti prie savo tikybos?

— Ar aš drįsčiau krikščionį vienuolį versti 
į savo tikybą? kokią-gi iš to turėčiau naudą? O, 
kad lietuviai su savo tikyba taip butų rainus nuo 
krikščionių, kaip krikščionįs nuo mus, nebūtų su- 
tinkamesnių tautų visame pasaulyj.

— Dėlko-gi nėjai pas tėvą, kada kuntoras 
norėjo,tave nusiųsti? — užklausė vienas teisėjų.

— Ar aš nebūčiau skubinus pas brangų tė
vą, kad mane butų leidę? O, šitas užmetimas ar
šesnis už visus!

— Išties, skubintis prie tėvo — atsišaukė 
instigatorius — yra priedermė kiekvieno vaiko; 
vienok, gal neužginsi, kad yra atsitikimai, dėl ku
rių kartais reikia net tėvus apleisti, ir sekti savo 
likimą. £

— Mano likimas visados buvo rankose ma
no tėvo, o aš jį perdaug mylėjau, kad galėjus bu
čiau pati apie save spręsti. Bet ką tas gali turėti 
prie mano užmetimų?

— Turi daugiau, nei tu tikiesi — atsakė 
instigatorius — tavo susimaišymas yra prirodymu 
to; bet nesibijok. Žmogus tankiai turi būti tarnu 
savo jausmų. Nieks jo neatitrauks, jei kartą tik 
pasidavė silpnybei. Ar nesijauti tame nelaiminga, 
Pajauta?

— Sakyk drąsiai — tarė vienas teisėjų — 
mokame gailėtis žmogaus silpnybių, bet reikalau
jame teisybės. Tavo norai galėjo būti kogeriausi; 
tiktai įsidrąsink. Gal pažinus klaidingumą savo 
tikybos norėjai likti krikščione?

— Kas tai? norite iš manęs išgauti paslaptis 
mano širdies? — tarė verkdama Pajauta. — Atskir
kite jųsų pažvelgimus nuo nelaimingų mano jaus
mų. Mano ir jųsų dievai bus mus teisėjais!

— Tai kuntoras Sundsteinas niekad nenorė- 
ji tave suprasti? — paklausė instigatorius.

— Kuntoras Sundsteinas? — atkartojo mer
gina. — Ak, jisai niekad nenorėjo manęs klausyti, 
kiek kartų tik užsiminiau apie mano sugrąžinimą, 
jokie meldimai nieko negelbėjo.

— Tai visai kitas dalykas — tarė mistras.
— Pasakykie man tik, ar tik tada reikalavai sugrą
žinimo, kada nustojai vilties pritraukti jį prie sa
vęs, ar pirmiau?

— Dievai! ar galima taip kankinti? Ar-gi 
aš nebūčiau norėjus kogreičiausia grįžti į Kernavą! 
Prašiausi kuntoro, kad kogreičiausia sugrąžintų 
mane tėvui, bet jis nei neklausė manęs.

— Tai vėl nėra atsakymas ant mano klausi
mo — atkartojo mistras. — Dėlko-gi pakvietei ant 
jo žmogžudžius?

— Aš kviečiau ant jo žmogžudžius? Dievai, 
atleiskite jam jojo neteisybes!

— Bet tąs, ką pakėlė ant kuntoro ranką — 
tarė vienas teisėjų — buvo tavo ištikimu tarnu.

— Ir dūrė lygiai tada, kada jau turėjai būti 
palikta savo likimui — pridėjo kitas.

— Neikados mano mintyj nekilo velijimas 
kitam mirties. Kankino mane priešas, aš prašiau 
dievų, kad atsiųstų jam pasigailėjimą; riskas-gi, 
ką darė Radeika, man nebuvo žinoma.

— Kas tai per vienas tas Radeika? — pa
klausė instigatorius.

— Aš nežinau — atsakė Pajauta.
— Tai negali būti — tarė instigatorius — ji

sai tave ramino, rodavojosi su tavimi, o tu nežinai, 
kas per žmogus.

— Taip yra — atsakė mergina — jisai buvo 
vienatiniu mano suramintoju; o bet-gi aš jo visai 
nepažinau. Kad dūrė kuntorą, tas teisybė, bet nei 
aš to pagiriu, nei žinau, dėlko jis taip darė.

— O tas antras, ar taipgi nėra tau žinomu?
— paklausė mistras.

— Kas tokis? — atkartojo susimaišius Pa
jauta.

— Tas, ką rijosi Sųndsteiną, kada bėgo su 
tavim? — tarė vienas teisėjų.

— Apie jį — kalbėjo, mergina — negaliu pa
sakyti, kad jo visai nepažinčiau, kad butų tuomi, 
kuomi išrodė.

— Jo vardas? — klausė instigatorius.
— Jo vardas nieko abelno neturi su šituomi 

teismu.
— Dėlko jį slepi — užklausė vienas teisėjų?
— Dėlto, kad, po teisybei, ir pati nežinau, 

kaip tikrai vadinasi.
1 (Toliaus bus).

A. Valdemaras.

Lietuviai mūšyje ties 
Žalgiriu.
(“Vilt.”).

(Tąsa).
naujuoju aprašymu: Prochaskos 
“Wladyslaw Jagiello” (T. I. Krak. 
1908, psl. 250 — 251) ir Lohmeyerio 
“Geschihte yon Ost-und Westpreus- 
sen” (1 Bd. Dritte verb. u. erw. Anfl. 
Gotha. 1908, psl. 360 — 361). Šiuodu 
istoriku beveik vienais žodžiais piešia 
šį pabėgimą, nors Lohmeyeris galutino 
pabėgimo nenori pripažinti. Vienodu
mas išeina iš to, kad daugiausiai juo
du remiasi savo aprašymus Dlugošium. 
Pažiūrėkim, ar išteisina šaltiniai jų 
nuomonę. Niekas nei trupučio neabe
jos, kad šaltiniai šiem istorikam, ypač 
Prochaskai, gražiai žinomi. Naujų gi 
šaltinių nėr. Taigi mums reikia įsi
žiūrėti į šaltinių vertę, perkošiant juos 
per istorijos kritikos koštuvą. Svar
biausias ir plačiausias Žalgirio kovai 
šaltinis jau minėtasai Dlugošius. Pas 
jį mes surandame, iš kur paduodamos 
žinios semtos. Jam šaltinis buvo kar
dinolas Zbignievas Olesnickis, kurs, tu
rėdamas apie 20 m., pats buvo šiame 
mūšy ir dargi net gyvybę išgelbėjo ka
raliui Jogailai. Būdamas prie kara
liaus, jis mūšy kauties negalėjo, bet už 
tai geriaus galėjo žinoti mūšio bėgį. 
Dlugošius gi ilgus metus iki pačiai kar- 
dinalo mirčiai buvo jam artimiausias 
žmogus ir pildė jo sekretoriaus parei
gas. Savo istorijoj jis karštas Zbig- 
nievo šalininkas, visai persiėmęs kar
dinate pažiūromis. Bet jeigu jis is
torijoj šalininkas, tai kilsta klausimas, 
ar nėra tendencijos ir mums rupiniame 
aprašyme. Tas klausimas ir dėlto rei
kia statyties, kad mes kituose daiktuo
se, kur rašome apie lenkų su lietuviais 
varžytines, aiškiai pastebim tenden
ciją iškreipti teisybę. Kadangi nie
kur nesurasta pas jį falsifikatų, mes 
neturim jokios teisės netikėti tiems 
punktams, kuriuos jis priima. Taigi 
turime klausties, ar nėr ko nors nuty
lėtai -Prisižiūrėkim į jo aprašymą ar
čiaus. Išpasakojęs apie lietuvių kovi- 
mos pradžią, nurodęs, kaip vokiečiai, 
valandą kariavę, pastebėję, kad lietu
vius lengviau būsią įveikti ir dėlto 
smarkiaus ant jų užpuolę, Dlugošius 
aprašo lietuvių pabėgimą. Lietuviai 
taip persigandę, kad dauguma net Lie
tuvoj atsidūrę. Vieni Smolenskiečiai 
narsiai karievę ir nebėgę. Vytautas 
veltui mėginęs savuosius sustabdyti. 
Nustojęs savųjų, jis apėmęs lenkų ko
mandą. Aprašęs lietuvių pabėgimą, 
Dlugošius paskui iki galo mūšio ir po 
mūšio apie juos niekur neužsimena nei 
žodžio. Visuose veikimuose po mūšio 
ties Žalgiriu per dešimtį dienų negir
dim apie lietuvius nei žodžio; minimas 
vien Vytautas. Skaitytojui lieka įspū
dis, kad lietuvių kariuomenė tikrai iš
nyko pabėgusi. Tik štai staiga, vie
nuoliktą dieną po mūšio (26 liepos), 
aprašydamas Marienburgo apgulimą, 
Dlugošius primena lietuvių kariuome
nę, kaip veikiančią (Opera Omnia, T. 
IV, p. 77). Bet netik veikianti ji pa
sirodo, o tiek žymi, kad Vytautui su 
jąja atsitraukus nuo Marienburgo, len
kai vieni negali įveikti miesto ir pri
versti mesti apgulimą. (Tenpat p. 
86). Pasitraukė gi Vytautas todėl, 
kad nenorėjo, ydant kryžiuočiai ga
lutinai būtų nuveikti. Kaip dabar iš
aiškinti šis staigus lietuvių kariuome
nės atsiradimas? Dlugošius neaiški
na, iškur ji ėmės. Aiškinti jos atsira
dimą galima dvejopai: 1) jos tik dalis 
iš mūšio pabėgo, o dauguma liko iki 
galui, 2) per 10 dienų po mūšio ji bu
vo surankiota iš pabėgėlių arba iš vi
sai naujų kareivių. Mums rodosi pir- 
masai aiškinimas teisingesnis. Mes ne
matom, kad lietuvių kariuomenės va
das Vytautas^ būtų atsitraukęs kur 
nors po mūšio nuo veikiančios kariuo
menės. Taigi rinkti naujos kariuome
nės jis nerinko. Lygiai nėr jokios ži
nelės, kad jis būtų pavedęs šį darbą 
kam nors kitam. Nekalbu jau apie 
tai, kad surankioti iš pabėgėlių ka
riuomenė, greitąja ją organizuoti be
veik visai negalimas daiktas. Bet vis 
dėlto tai vien spėjimas. Jei norim 
savo nuomonę trirčiaus pamatuoti, 

(Toliaus bus).

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

KAZ. KUCZINSKAS,
168 H. Washington Si., Wilkes-Barro, h.

$ 
s

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 kvąr- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

LIETUVIS KRIAUCZIUS $ 
©

$ 
$ 
$ 
M

$J. Kuczinskas,
j? 238 Slocuin St. Kingston, Pa. ®

MRS. EDWARD BRADEL
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų.. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiame kreiptis prie mqsų, o męs stengslmesi kiek

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

GEORGE hazard
PLUMBERIS

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

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

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELB KRAUTUVE
Gereuaiu armonikų, akripku, klarnetu, trinbn, koneertinn Ir dau
gybe visokiu muzikaliszku Instrumentu. Pnikianaln dziogoroliu, 
lenclugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvn, drnkavoįimui ma- 
szinuklu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, iatorjaaku ir 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru del raszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5e. marką o ap
turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu Ir 1,000 visokiu naudingu dai
ktu. Asz gvarantuojn kad mano tavoras pirmos kllasos o prekes pi
gesnes kaip kitur. Orderius iszsinncziu greitai in visus Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Evieczlu visus atlankit su visokiais

pirkiniais ir orderiais pas
M. K. WILK.EWICH, Dept K. 115 W. Market St., SCRANTON, PA-

JONAS MAŽEIKO
Pirmiausias agentas ir notarijusaas 
del visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provoea. Męs iszprovojem ko- 
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai mes paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport A v., Tel. Canal 683

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CflICflOOJE

L. AZUKO
3301 Auburn Ave., kertė 33čios gatvei

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

/TRADE MA/?*

Pamislyk Gerai
kad visi gorimai turinti mųsų Trade 
Mark yra geriausi. Bandykit mųsų 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mqsq geriausios arielkos.

IZIDOR KOHN & CO.
isdirboja

8829 State St. Chicago, Ill.
Phono Uouglas 3390

Im, 23 tanu 
Mio kihoitlii 
Vyriškas arba mo
teriškas laikrodė
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laikų laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurie tu
ri daboti laiką, Specijališkas pasiųlljl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėli kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš
tus del peržiurOjimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už jj kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciugOlis dovanai 
prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, 111.

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 HOTELIS
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

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

riausla del savo draugų.

S. Pocevicze
3302 8. Morgan St., Chicago.

K- STULGA
Užlaiko vlsokj tavorą kaip 
Batus czeverykus ir kitokius 
VBriszkus puikius drabužius.

Meldžiu nepamlrszkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St., Chicago

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Klšeniule.

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

M. PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Mmi

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lietuviuką, rusiuką 
ir turkiszką pirtj ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų e 
pętnycziom ir subatomis dBl vyrų,Taip
gi užlaikau pulkų salinna su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mans atsi
lankys bus uirdingai priimtas.

K818 8O MORGAN 81

Lietu viszkas Buffetas
Kas neturi nakvines. Pakeleivingi te

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakanczlą vietą pallsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku, Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

Godotini draugai!
Kauno redybos ir visi pažįstami, ne- 
pamirszkite manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidla^os. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1446 S Halsted Str.

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

Offisas ir gyvenimas

5000 S. Ashland Avė-
Valandos: Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 iki 8 

vakare.

Dr. Thomas McHugh
Physician and Surgeon

Offise and Residence
5000 So. Ashland Ave. Ohlcago

Hours: 1 to 2 and 7 io 8 p. m.
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Administracija Liet. Teat. 
Dr-stčs po priegloba 

Szv. Martino.
Vine. Armonaa, Prez. 

H1 - 33rd. 8t.
Stan. Stonevicze, Vice-prez.

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

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

383# Anbum Ave. Chicago, HI.
J. M. Tananevicze Kasieriua 

8244 So. Morgan St.

REŽISZIERIUS TEATRU 
Martinas Z. Kadzievskis

3244 So. Morgan St.

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

Juoz. Klimas, PirmsCdis 
4527 Marshfield Ave.

. Mot. Randis, Pagelbininkas 
4608 So. Wood St.

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

Jurgis Brazauckas, Fin. rast. 
4551 Hermitage Ave.

Kaaimieras Stulga, kasierius 
4513 Bo.. Wood St.

Administracija D. L. K. 
Vytauto Politiško Kliubo

WILKES-BARRE, PA.

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

47-48-49 Bennett Building.
Petras Aceviczlnu Vlce-Prez. 

58 Sheridan St.
Sytvestras Pileckis Sekr. Prot. 

482 E. South St.
Kaitra. Kuozinskas. Sekr. Finansų 

180 N. Washington St.
AaC. Sheakevicze, Sekr. Finansų 

501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasierius.

138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos 

662 Northampton St.
Jee. Brrzdaitisa Glabejas Kasos, 

480 Stanton St.
Juoeas Grimaila Marizalka 

31 TonnarySt.

naris privalo pribūti ir užsimokėti 
posmertinę A. A. Step. Butkevičiaus, 
taipgi turėsime daug svarbių reikalų 
del apsvarstymo.

Paul P. Baltutis, Rašt., 
3244 So. Morgan St.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS.
Parengtas Lietuviškos Teatrališkos 

Dr-tės “Rūtos", nedėlioj, 9 Spalio 
(Oct), 1910, C. S. P. S. svetainėje, 
1126—1128 W. 18th St., tarp Fisk ir 
May Sts. Bus statyta ant scenos 
drama 5 veiksmėse po vardu: “Po
nas ir Mužikai”. Teatras prasidės 5 
vai. vak. Tikietų kainos: 25c., 50c. 
ir 75c. ypatal. ši drama yra sutai
syta iš laikų baudžiavos nuo 1S53 m. 
iki 1S59 m. ir viskas aprašyta, visos 
nedorybės ponų, kaip jie elgėsi su 
biednais žmopėmls. Kožnas, kuris at
silankys bus užganėdintas, nes pama
tys kokius vargus kentė seneliai, apart 
to laike permainų scenos, bus dainos 
ir deklemacljos. Visas pelnas nuo 
teatro eis ant naudos įsteigimo lietu
viško knygyno. Todėl užprašome vi
sus kurie myli mokslų ir apšvietą at
silankyti ant šio Teatro ir Baliaus 
Ir tuomi pagelbėslte mumis įvykdyti 
telp svarbų užmanymų.

Komitetas.

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

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

PASISKUBINK! — Isz priežasties 
iszvažiavlmo į kitą miestą, parsiduoda 
labai pigiai naminiai rakandai (forni- 
cziai). Matyt galima kas vakaras nuo 
6 iki 9 vai. arba nedalioj po piet. Sziuo 
adresu: 3106 S. Halsted st. (anttreczių 
lubų isz užpakalio) (40)

LIETUVIŠKAS SENAS PARDAVĖ
JAS.

Dešimt metų dirba viename Store 
ir parduoda kogeriausius siutus, ma
terijas vilnones ir kitas.

Stanislaus Kuczls, 
The Atlas Clothing Co., 

1800—2—4—G Blue Island Ave.

PADĖKAVONĖ.

ANDRIUS JUREVIČE.

mūsų keliaujantis agentas Chicagoj 
ir apiellnkėse. Pas jį galima užsi
rašyti “Kataliką" paduot apgarsini
mus ir visokius drukoriškus darbus. 
3230 So. Morgan St., nuo užpakalio.

“Kataliko” Išleistojas.

Administracija Dr-stės 
Lietuvos Sūnų No. 1 

ANT TOWN OF LAKE.

Stan. Anuczauskis, prez.
4559 S. Hermitage Ave 

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

Jnoe. Žalandauskas,protokolų raszt.
4513 Hermitage Ave.

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

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

Kllabas Lietuvos K. Mindančio.

J. V. Zaeharevicze, prez.
817 3ird Bt.

Martinas Kadzievskis sekr.
3044 So. Morgan st.

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

Kun. M. Krauczunas, kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn avė.

Vyriausybė Susivienijimo Lietuvių 
Namų Savininkų

Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 
3327 Aubum Avė.

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

AŠTUNTAS METINIS DIDELIS 
BALIUS.

Parengtas Lietuvių Klerkų Dr-tės 
atsibus nedėlioję, 9 d. Spalio 1910 m., 
Freiheit Turner svetainėje, 3417 So. 
Halsted St. Prasidės 5 vai. vakare. 
Inžanga 25c. Jei nori turėt linksmų 
ir gerų laikų, neužmiršk atsilankyti 
ant šio baliaus. Bus tai puikiausias 
balius kokį matėte. Nusistebėsite iš 
jo. Ateik ir pasilinksmink su mu
mis. Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas vaikas nuo 16 metų se

numo mokintis statyt raides Ir dirbti 
ant mašinos. Atsišauklt į “Katali
ko” redakcijų, 3244 S. Morgan St.

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

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

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

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

Aš Tamošius Vasilius siunčiu šir
dingą padėkavonė ponui J. Tananevi- 
čel už teisingą ir greitą prlsluntimą 
mano sunaus Bronlslavo Vaslllaus, ku
ris tiktai 8 dienas buvo ant vandenio 
ir iš viso 2 nedėllas ir pusę ant kelio 
ir gerą ir pasekmingą kelionę turėjo. 
Taigi vellčia visiems broliams lietu
viams kreipties pas minėtą agentą su 
visokiais reikalais, nee jis geriausiai 
ir teisingiausiai viską atlieka. Aš vi
sados kreipsiuos pas jį. Pasilieku ir 
ant tolesnio laiko dėl jūsų viso gero 
velyjantis

Tamošius Vasilius, 
Box 369,

Seelyville, Ind.

Paieškau savo tetos Walenis, po tė
vų Marijonos Pozatis, paeinančios iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Kveidai- 
nių par., Skarun sodos. Prašau duot 
žinę ant šio adres:

Petronėle Setikaltė, 
3262 So. Morgan St, Chicago, Ill.

Paieškau Antano Mačiulalčio, Pa
einančio, Suvalkų rėdybos, .Višakio- 
Rūdos parapijos, kaimo Gullonlškės. 
Girdėjau, kad buvo Clevelande, Ohio 
ant ISO Orland av., bet dabar neži
nau kur buna. Gal kas girdėjote, ar 
Jisai pats tegul atsišaukia po ant
rašų :

Vin. Paplauskas.
922 — 35 Pl., Chicago, Ill.

Paieškau savo pusbrolio Mikolo Vil- 
kausko, paeinančio iš Vilniaus gub., 
Trukų pav., Dusmonų miest. 11 metų 
kaip Amerikoj. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu duot žinią šiuo adresu:

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

Administracija Dr-tčs Šv. | 
Juozapo Luini. Sm.
Juozupas Zalandauckas, prez.

4513 Hermitage Ave.
Juozupas klimas, vice-prez.

4527 Marshfield Ave.
Juozapas Palekas, Prot. raszt.

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

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

4559 8. Hermitage Ave.

Pajieszkau Martino Knicziuno, Kau
no gub., Raseinių pav., Szidlavos parap

džiu duot žinią szituo adresu:
J. Knicziunas,

Box 723, Millinocke, Me,

(40)

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.

Telephone Central 5076. Chicago.

Mokykla Šokių!
g. Prof. Julius S. užtikrina, 

kad iszmokys szokti kiek- 
/TLa vieną jauną arseną. Iszmo- 

kina valcą 6 rųszių ir taip kad 
\1Sb^ gali drąsiai eiti szokti publi- 

toje. Taip-gi jis Iszmokys 
\ v ir kitus szokius su 6 vaka- 
kl rais; vakare nuo 8 valandų 

iki 11. Kas moka vaikszczio- 
ti, tas gali Iszmoktl ir szokti.
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę, 
po numeriu, 2119 South Halsted Street, 
mokinu kas dien, apart szventų dienų. 
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie 
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se- 
kanezio adreso:

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

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

ST. KUCZIS Lietuviszkas Klerką
1800 iki 1806 Blue Island Ave., kamp. I8th St.

Ateikite Pas Mus
Del Rudeniniu drapanų

Duosim jums geresnius ta- 
. vorus kaip kiti. Mųsų speci- 
I jališki rudeniniai drabužiai tik- 
1 tai po

Paieškau dviejų brolių, Mikolo ir 
Stanislovo Kundrotų, paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio, Kra
žių mietselio, apie 12 metų, kaip Ame
rikoje, girdėjau, kad gyveno Boston, 
Mass., bet jau keli metai, kaip ne
žinau kur buna. Gal kas girdėjo ar 
jie pats tegul atsišaukia po antrašu: 

Mrs. Anelė Dunausklenė,
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

$14.85
ir yra geresni kaip kad būdavo 
parduodami už tą kainą ir yra 
taip peri, kaip kad visame mie
ste parduodami po $18 ir 20. 
Turime visokių spalvų ir nau
jausių madų rudeninius drabu
žius storiems, ploniems ir aukš
tiems ir širdingai priimsime 
visūs, kurie pas mus atsišauks. 
Parodysime kaip dailiai jie sto
vi ir tinka. Jaigu norėtumėt 
pigesnių kaip 14.85 tai turime 
visokių kitų, parduosim nuo

SI0.00 Iki 25.00
Administracija L. L. U. 

Klubo.
LEE PARK, WILKES BARRE, PA. 

Adomas Czikanauskas, pirmsCdls, 
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.

Paieškau savo tikro brolio Jono 
žukaucko, paeina iš Suvalkų guberni
jos, Vilkaviškio pav., Zeleonkos gmino,
Luišių
rlkoje.

Telephone Drover 285

No. 13

kaimo. 10 metų kaip Ame-
Tegul atsišaukia ant adreso:

Wm. žukauckas,
Reed St., Philadelphia. Pa

ANT PARDAVIMO.

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

Kas nori parduot?
Saliuną su laisniais, atsišau- 
kite pas

J. M. Tananeviče
3244 So. Morgan St

Klerker’s Photo Studio
didžiausia fotografijų studija mieste. Fotografistas pribuna į 
namus ant paszaukimo. Užvesta viekas pagal naujausių madą. 
Padarome visokias fotografijas kogeriausia. Geriausia atliekame 
veselijų, kliubų ir visokių grupų paveikslus ypatingai koloruotus. 
Pad į rome isz mažų fotografijų didelius paveikslus. Taipgi pada
rome visokius rėmus paveikslams, szliubo paliudijimams ir.tt.

1645 West 47-th Street. CHICAGO

Draugisczių reikalai.

TEMIKITE
. LIETU VIAI!

Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 
Dr-stC No. 1. Nauja serija atsidarė 
Rugpiuczio 11 d. Meldžiame prisiraszyti 
prie mųsų spulkos, nes tai vienatinis y- 
ra bodas del užczCdijimo sau pinigų ir 
per mųsų spulką geriausiai ir paran
kiausiai yra gauti paskolos, kur lietu- 
vlizki pinigai eina del visų akcijonierių 
labo. Su godone,

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

730 W. 17th St.
Chicago, Ill.

Keturi puikus namai parsiduoda la
bai pigiai. Namai randasi ant Centre 
Avė., 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.

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

TĖMYKIT SĄNARIAI DRAUGYS
TES ŠV. STANISLOVO V. IR K.

Dr-tė šv. Stanislovo V. ir K., turės 
savo mėnesinį susirinkimų, nedėlioj 9 
spalio (Oct.), 1910, 1 vai. po pietų, 
šv. Kryžiaus parapijos svetainėje 
pile 46 ir Wood gat. Kiekvienas sų-

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 (40j

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

VINCA SKRABULI
o ten gausiu milžlniszką stiklą alaus isz- 
gerti ir havanos cigarų parūkyti.

1500 Adams St. Gary, Ind.

Talephone Gary 182

Ant pardavimo sallunas su fornl- 
šiais geroje lietuvių ai gyventoje vie
toje. Biznis yra geras, bet savinin
kas turi Išvažiuot į Westus. Atsišau- 
kit 342S Aubum Avė. (411

Ant pardavimo 3 familijų namas 
geroje lietuvių apgyventoje vietoje, sa
vininkas turi išvažiuoti į krajų. Vis
kas 
člų.
kit

randasi priešais lietuvių bažny- 
Gera proga lietuviui. Atsišau 

pas:
Martin Paškevič.

4530 S. Wood St.

J. T. Wachowski |
ADVOKATAS j

Varo provas soduose kopasek- » 
mingiauslai. Reikale kreipkite x 
po antraszu: Vi
Broadway & Seventh Ave. \

GARY, IND.

Jeigu norite gauti vertą
savo pinigu, tai pirkit sau tavorą pas mus.

Šitoj krautuvėj Jus galite nusipirkti visko ko' tiktai 
reikės sau, dėl namų'arba familijai.

Mes duodam ALBERT LURIE @ CO.

Pirklystes Markes SU kiekvienu pirkiniu 

(su kiekvienu 10c pirkiniu šioj krautuvėj).

Pilna knygute verta $3.00 imant tavorais.
f

Galite išsirinkti tavorą už kny
gutes b y kokiam Departamente 
musų krautuves, ir galite imti to
kį tavorą kokis jums reikalingas.

Augustinas Kriukas yra mųsų lietuvys par
davėjas patarnaus jums visur konogeriausiai.

Temykit šitą vietą sekančiose savaitėse
. . bus pagarsinta dideli pigumai tavorų . .Albert Lurie & Co.

1816-1818-1820 Blue Island Ave.

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890

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

1122 Milwaukee Ave., Ant antrų lubų.

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE YARDS 1136

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds
geriausią alų o busite sveiki.

Bonkinis departamentas 2502 Wallace St.

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

100 Tukstanczių
Gražiausių Poplerų su gražiausioms 

psvinczlavonOms su kvietkoms ir kon- 
vertais pardavinOsime labai pigiai:

Popleros dmkuotos su kviotkomls.
1000 poplerų su kopertais parduosime

2000
3000
4000

30.00 
Popleros drukuotos be kvietkų.

■ 000 poplerų su kop. parduosime už G.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 kitas 
popieras. Pinigus siuskite ant adrrso;

J. M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan St. Chicago. IU

už $8.00
15.00
20.00

11.00
15.0C
18.01
20.00

Jusu Namuose
Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street Chicago, III

Vyrų gatavi siutai $7.50 iki $28.00 j

Antanas Martinkus

už kainą pradedant nuo

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

Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui

S18.00 - *40.00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES 

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

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

Jus norit geriausią—nie- I 
kas nėra geresniu dėl jųa 1 
draugų. Kiekvienam na- > 
me turėtų rastis zopostas ■ 
geros arielkos dėl prie- W 

mimo savo pažįs- u 
l&ŽA tarnų ir dėl apsi- Į 

saugojimo ligų, 1 
kiekvienas gy- I 

Ą dytojas vėlina f 
į \ Solo Rye 1

/I

Szvelnus y~ 
Labai v 

yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMO
SZENDIE 1

STRAUS BROS. CO.
Iiitlrbejai Chlcage

T. Padlackis, lietuvis agentas



KATALIKAS

Kiekvienas Severos vaistas yra pritaikintas prie ligos.

tai jau laikas pradėt naudoti

SEVEROS

Va i stus nu o žar n ų ir Pilvo

Rodą per laiškus visiems veltui.

Phone Canal 1198

V/hite rewing
Company

P. MEDZWIECKI, 
J. KOLBUSZ.

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

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

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

/O

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

Kaina 50 ir $1.00

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

W. F. Severą Co. CED1LTDs

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

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

Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS

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

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

WHITE EAGLE SPECIAL BREW.”
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.

Su pagarba
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr.
S. WLEKLINSKI, Vice-prez. S. BELIA'SKI, Kaslerius.

DIREKTORIAI:
B. L. MACIEJEWSKI,

J. CICHOCKI, FR. GORZYNSK1,

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

i '•

Rugsėjo 30 d. smarkus 
gaisras aplankė Gottfriedo 
bravorą ir padarė nuosto
liu ant $400.000. Ugnage- 
siams buvus daug darbo.

bažnyčioje. Palaidota ant 
lietuviškų Šv. Kazimiero 
kapinių.

Pereitą panedėlį ir utar- 
ninką žydai apvaikščiojo 
savo naujuosius metus ir 
nekurie jų tas dienas šven
tė.

■I
iU J

»

u 
•i

VIETINES ŽINIOS.
Jaunas aviatorius Walter 

R. Brookins pereitą ketver- 
gą laimingai atliko kelionę 
iš Chicago į Springfield 
Wrighto biplanu. Tolu
mas išnešė į 190 mylių, už 
ką aplaikė $10.000 dovanų 
Kelionėje tik dusyk sustoj( 
pasiimti benzino ir aliejaus 
Pirma jo buvo išėjęs speci 
jališkas traukinis, tėčiam 
Brookins jį aplenkė ii* ne 
žiūrint poros kartų susto 
jimo, dar pirmiau atkako 
Springfield. Tokiuo budi 
aviatika žengia pirmyn.

Kada

I

Iš So. Bend, Ind. prane 
šama, kad tenai atsitikiu 
nelaimė Chicagos kunigu:' 
Jurgiui Kolesinskiui.

Kun. J. Kolesinskis gy
veno prie lietuvių Šv. Jur
gio K. parapijos Chicago- 
je. Anomis dienomis jis 
kun. Čižauskio pakviestas i 
40 valandų atlaidus i So. 
Bend, Ind., Šv. Jadvigos 
lenkų bažnyčion. Tenai 
kun. Kolesinskis klebonijo
je ant antrojo aukšto vaikš
čiodamas, staiga apalpęs ii 
trepais nusiritęs žemyn: iš
sisukęs kairiąjį petį ir taip 
smarkiai apsidaužęs.

Be žado tuojaus nuga
bentas Šv. Juozapo ligon- 
butin. Sakoma, jog padėji
mas esąs labai blogas, te- 
čiau negresiąs jam pavojus.

Arti Chicago miestelyj 
Howthorne dabar kasdiena 
atsibuna aviatorių su maši
nomis bandymai. Norima 
anas išmėginti, kad sulau
kus subatoje visiems leis- 
tics kelionėn i New Yorka. 
Aviatorius Curtiss regis ne
dalyvaus tame konteste, ka- 

v 1

daugi jis padaręs kontrak
tą su apdraudimo kompani
jomis neišstatyti savęs ant 
pavojų.

Vietiniai laikraščiai 
“Chicago Tribune” ir “Re
cord Herald”, pardavinėja
mi po 2 centu už egzemplio; 
rių, nuo pereito panedėlio 
Chicagoj sumažino abona- 
mentą nuo 2c. ant 1 cento.

Pereitame panedėlyj at
sibuvo iškilmingos laidotu
vės a. a. Marijonos Mažei
kienės, Povilo Mažeikos 
žmonos. Gedulingos pamal
dos atlaikyta Šv. Jurgio K.

THE NEW WRIGHT
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— A. J. Tananeviče, “Ka
taliko” išleistojo brolis pra
lojo antrą kursą medicinos 
studijų P. H. S. Medical 
College, University of Illi
nois. »

— S. P. Tananeviče, “Ka
taliko” išleistojo brolis iš
važiavo į St. Viatewis Se
minariją, Bourbannais, III. 
ant antro kurso Philosophi- 
jos.

NEBŪKITE IŠBALĘ.
Išbalimas visuomet yra 

ženklas nesveikumo. Krau
jas nustoja reikalingo skai
čiaus raudonų gumulėlių, 
kai valgis nėra tinkamai su
virinamas. Kraujo nuseki
ntas sumažina žmogaus ener
giją ir yra pavojingas daly
kas, jeigu bus užleistas. 
Vartokite geriausią kraujo 
atnaujintoją ir sustiprinto- 
ją Trinerio American Elixi- 
rą iš kartaus vyno, padary
tą iš gryno, puikaus raudo
no vyno ir didelės vertybės 
gydančiųjų žolių. Raudo
nasai vynas savaimi padau
gina kraują, bet sumaišytas 
su tomis žolėmis dar ge
idaus tai atlieka. Kiekvie
noj ligoj, kurios apraiškos 
yra išbalimas, stoka apeti
to, kūno nusilpnėjimas bei 
įvargintas. Trinerio Ame
rican Elixir iš kartaus vy
no visuomet duoda geriau
sias ir greičiausias pasek
mes. Mes ypatingai reko
menduojame jį išbalusioms 
ir ligotoms moterims, o taip
gi atsitaisantiems ligoniams, 
kuriems reikia naujo ir 
sveiko kraujo. Vaistų san
krovose. Jos. Triner, 1333 
—1339 So. Ashland avė., 
Chicago, UI.

Spalių 8 dieną atsibus 
prieš rudeninius rinkimus 
registracija. Nepamirškite 
užsiregistruoti!

J. F. BALCEB,
H. NOWAK,

,• AX' 'VZ.-įf'NVV.’.

ĄVįALTER BROOKIN

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 Go.

Perstatoma aviatorius W. BROOKINS, kuris pereitoj savaitėj 
atlikęs pasekmingai kelionę iš Cbicagos į Springfield.

Telephone Yards 3547
jceogogocoscoeegecgeocccoaeceoocgeocgjcoegegeocccc
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ir indeda Money Orderį į registruotą 
laišką o męs išsiųsim per expresą.

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

3149 So. Morgan Street

LOTAI tiktai po $IO.oo..

Kun. Juoz. Karpinskas 
parafilos szv. Stanislovo Iszgydytas nuo

Kataro ir Peršalimo
per vartojimą

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. • Chicago, Ill.

A.

Priimame užsisakymus uuo $12.oo. 
Aptvėrimai sztan kietom is nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nuo $5. Specijaliszkos kopOczos 
apsisaugojimui, geležines nuo $12. 
Grotos ant langų, kryžiai ir tt.

Dirbtuve
Geležiniu inrankiu ir invairiu daik-
tu prie budavojimo visokiu namu.

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

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

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

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

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana.
Nedėlioj, Spalio 9 d., 9:J5 vai. ryte

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

Imkis išeina nuo I2th Street stacijos ir Lake front 9:15 ryte.
Trūkis stos paimti pasažierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 63 

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

The Square Realty Co.
(NOT INC)

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

Telephone Randolph 2692 ir 2693

KAZIMIERAS EADZEVICZE
Tuojaus ezale Lehigh Valley dypo. Visokių a* 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
szipkortea ent visų linijų ir siuneziu pinigus 
| visas dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

Atsakančiausias
Lietinis

Fotografisfas.

Uždėta 1886 m.

Juozas G. Dailydis
Lietuvis Pardavėjas

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

Drabužių ant

Siutai ge
riausios ma- 
terios pas mus

Siutus siuvam 
ant 

Orderio.

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

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

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

DIVISION IRON WORKS
AND MACHINE SHOP

W. G1UCZIK0WSK1
SAVININKAS

DIRBTUVE

1317-19 W. Division SI. %
FjI.Hi/mirkel 251 h i c ago


