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Politiškos Žinios
Iš Rusijos.

Beveik kasdiena laikraš
čiuose būna rašoma apie se
natorių revizijas, kurios iš
kelia eikštėn intendantą 
darbus ir darbelius, ty. vi
sokias suktybes, o taipgi ir 
apie tai, kad vienur ir ki
tur būna intendantai suim
ti ir tt. Užtat dabar pasi
rodo, kad augštesniąjų val
dininku ’tarpe atsirado net 
tokie asmenįs, kurie labai 
nori, idant ministerią pir
mininkas tas revizijas ąpri- 
buotą ir kad senatorius Ga
rinas (revizorių visa galva) 
būtą įkeltas V. Tarybon, 
nes tokiuo būdu manoma jis 
atitraukti nuo reviziją. Vie
nok ministerią pirmininkas 
su taja nuomone nesutinka, 
jis yra prieš senatoriaus 
Garino V. Tarybon įkėlimą 
todėl, kad, sulyg jo nuo
monės, reviziją darymo ga
dynė dar nepasibaigus. Tik 
ministerią pirmininko prie
šininkai randa, kad revizo
riai perdaug įsikarščiavę ta
me dalyke, taigi reikia tuoj
apTibuoti tą-revizijų darbą, 
kuris tik valdančia galybę
silpninąs ir pažeminąs. Mat, 
norima visas intendantų va
gystes paslėpti, idant svie
tas nežinotą, ty. idant ne
žinotų kairėj i, ką veikia de
šinė ji.

Taigi dabar premiero 
Stolypino tame klausime 
padėjimas yra truputį pai
nesnis, nei kad išpradžios 
būta. Juk senatorių revi
zijos — tai paties Stolypi
no sumanymas, jis tai liepė 
daryti.

mos “puikiomis”, bet daly
kas tame, kad revizoriai pe
rėję per tas ribas, kuriu vi
sai nebuvo manoma per
žengti, ir galą gate pasiro
do taip, jog visi apskaity
mai išėjo kitaip, negu rei
kėjo. Taigi kuomet stvė
rėsi prie reviziją darbo, tai 
tuomet apskaitymas buvo 
paprastas: buvo sumanyta 
prirodyti tai, jog valdžia yra 
pasirengusi prie valymo 
darbo intendantūrų įstaigo
se, buvo manyta taipgi pa
traukti keletas dešimčių že
mesniųjų valdininkų, bet ir 
taipgi nekurtuos iš vyres
niųjų valdininkų — teis
man delei suktybių papil
dymo. Bet nelaimė tik ta
me, kad revizijų darbai kas
kart vis pasididindavo, ty. 
ėjo platyn ir gilyn. Revi
zijos suteikė begalo daug 
medžiagos, o taipgi jos iš
kėlė eikštėn daugybę liūdną 
dalyką. Tie, kurie išpra- 
džios buvo prieš reviziją, iš
naudojo dabar tų dalyką 
stovį, ty. augštesnio luomo 
asmenįs pradėjo kovoti 
prieš revizijų tolesnį dary-

• mą.
Bet ministerią pirminin

kui dabar tas revizijas ne
galima jau sustabdyti. Gal 
būt,'ir jis pats tuo dabar 
neužganėdintas, bet nieko
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aplankė nekurtas stoveines, 
pasisekė- kareivius pergalėti 
ir patri j etiškais žodžiaisper- 
tikrinti. Kareiviai nurimo 
ir apsiėmė būti paklusniais.

m
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POPE PIUS X
' -

Jo Šv, popiežius Pijus X. Iš Rymo tankiai Washingtona, popie
žiaus pasiuntineai, pranešama, kad Jo Šv. esąs silpnos sveinatos ir 
retkrrčiais susergąs. Visokie rūpesčiai delei kataliką persekiojimo ne- 
kuriuose kraštuose popiežiui mažina sveikatą.

nepadarysi. O gal būt, kad 
ir jis būtų pripažinęs gerai 
tai, jei reviziją dabar būtą 
pasiekę tik kelis desėtkus 
intendantą, o ne tokią dau
gybę, kaip dabar. Juk vi
sas valdžios apskaitymas 
buvo toks, kad pinu rinki
mų ji būtų galėjus be bai
mės pasakyti: mes esame 
darę visa tai, kas reikia, 
piktieji darbai liko nubaus
ti, o gerieji — pergalėti.

Šis įrankis buvo apsvars
tyta vartoti gyventojų ūpo 
stovio užganėdinimui. Bet 
dalykas išaugo taip, kaip 
mažas sniego kamuolėlis, 
kuris, beveliant jį po minkš
tą sniegą — išauga dideliu 
kamuoliu.

Taigi dabar patįs tų revi
zijų sumanytojai noroms- 
nenoroms klausia savęs: ar 
norėtasai gyventojų ūpo 
stovis nėra įgytas labai 
brangia kaina? Dalykas 
lieka dar painesnis tuom, 
kad revizijų sumanytojai 
neišgali pavaduoti to, kas 
per reviziją iškelta eikštėn.

Vienas asmuo, kuris sto
vi arčiau prie ministerių, iš
sitarė apie tą dalykų stovį 
taip: “Revizijos parodė tai, 
kad Valdžia galėjo vagius 
surasti, bet kaip į šitų va
gių vietą teisingus žmones 
rasti — to ji negali”.

Apuokai visuomet bijosi 
šviesos, o tais apuokais yra 
Rusijos valdininkai-vagiliai.

Pereitoj pėtnycioj Peter
burge prasidėjęs ketvirtasis 
dūmos posėdis. Apie tai 
tuo tarpu trūksta platesnių 
žinių.

Portugalijos sunkenybės.
Naujos Portugalijos res

publikos valdžios padėjimas 
pasidaręs iš nekuriu atžvil
gių apsunkintas. Kariuo
menės pulkai, dalyvavusie
ji revoliucijoje, nekaip pa
sielgianti. Tiesa, jie dar 
naujos valdžios klauso, bet 
nori naudoties įvairiomis 
privilegijomis, kas karei
viams nedaleistina. Mat, 
jie dabartiniai valdžiai pa
gelbėjo sugriauti monarki- 
ją, tatai dabar tuo ir imta 
didžiuoties, imta galvoti, 
kad kariuomenė galinti 
veikti viską, ką tik nori, 
kad pagaliau ir patį paklus
numą prisieitą atsakyti da
bartinei valdžiai.

Pasibaigus taip vadina
mai revoliucijai, visiems 
kareiviams, dalyvavusiems 
revoliucijoje, teista pasi
naudoti keturių mėnesių ur- 
liopu su pilnu algos apmo
kėjimu. Valdžia panašiai 
pasielgdama labai daug ap
sigavo ir save nužemino, 
o kariuomenei suteikė pro
gą didžiuoties. Kad apsi
saugojus iš kariuomenės pu
sės maištų arba kokio nors 
suokalbio, keli pulkai ne- 
formališkai liko išrišti, lig 
tam laikui, kuomet naujoji 
valdžia apsipras ir apsipa- 
žįs su viešpatystės stoviu. 
Mat, tiems pulkams, kaip 
jau minėta, pasiūlyta ur- 
liopas.

Tečiaus 'daugumas ka
riuomenės nepriėmė urlio- 
po ir pasišiaušė prieš da
bartinę liberališką valdžią. 
Vis-gi tuo tarpu karo mi- 
nisteriui, kuris asmeniškai

mis, parodis mums ateitis.
Tas pat yrą ir su civi

liškais žmonėmis, kurie 
reikalaujanti Sau įvairią do
vaną už savo “patrijotiz- 
mą” nuverčiant monarkiją. 
Vienatinė dabartinės val
džios parama — tai seni 
valdininkai republikoną 
partijos. Jie tik ištikimai 
laikosi valdžios ir savo pa
tarimais ar ten kitkuo ją 
remia, jai gelbsti.

Teisdarystės ministeris 
dabar užimtas taisymu nau
ją įstatymą, pagal kurią tu
rės but atskirta Bažnyčia 
nuo valstybės. "Popežiaus 
legatas Lizboną jau aplei
do ir nukeliavo Ryman. Ką 
jis paliko savo vieton, ne
žinia. Respublikoną laik
raštija rašo, kad jo vieton 
likęs mgr. Massela. Tai 
būti) ištoisybės toksai pat 
padėjimas, kaip Minis kar
tus buvęs Frančijoje, kuo
met atskirtą l^A^vcia.. nuu 
vi^patystės. *į®

Portugalija 'užsieniams 
skolinga 260 milijonų dole
riu ir tas visas skolas val
džia prisiėmė ant savęs.

Respublika Argentina da
bartinę Portugalijos valdžią 
pripažino. Vainiįrtiočiai nei 
vienas dar to nepadarė. Gal 
vienas kito laukia, vienas 
kito bijosi. Gaila jiems ka
raliaus ir sosto.

Nesutikimai Francijoj.
Franci jos deputi) bute, 

kuris andai susirinko į nau
ją posėdi, pagimdė milži
nišką sensaciją premiero 
Briand pranešimas, jog jis 
turis tikrus, prirodymus, 
kad Francijoj gyvuojąs pla
čiai išsišakojęs suokalbis 
sukelti naminį karą Fran
ci j oje. Pirmiausiai norima 
tas pradėti nuo pasikėsini
mu ant krašto valdininką.

Premjeras apreiškė, kad 
tie visi prirodymai paremti 
areštuotu geležinkelių dar
bininku išpažinimais.

Taigi paskui Briand pri
dūrė, jog valdžia būsianti 
priversta apgalvoti būdus, 
idant panašiems geležinke
liu streikams ateityj kaip 
nors užbėgus; idant antru- 
kart tokie sumišimai ir be
tvarkė visame krašte neat
sikartotą, kaip kad būta ne-

straikavus darbininkams.
Po tai jo kalbai socijalis- 

tai atstovai ėmė premierui 
išmėtinėti įžeidžiančiais žo
džiais ir kaip tik jie numal
šinta. į

Tečiaus daugiausiai iš 
socijalistų atstovų burnoji
mų išgirdo Paryžiaus poli
cijos prefektas Lepine. 
Tam žmogui bjauriausių žo
džių nesigailėta. Tiesiok 
šaukta: “Šalin jis!” Ir 
prefektas buvęs priverstas 
iš salės išeiti.

©cmImedTnst]

Buvęs New Yorko valsčiaus gubernatorius Hughes, kuris paskir
tas viršiausian Wasglngtono tribunolan teisėju. Apie tai jau buyo ra
šyta kelis kartus “Katalike”. Sakoma jis liksiąs ten vyriausiuoju tei
sėju.

Pasibaigus demonstraci
joms prieš policijos prefek
tą ir šiek tiek ' atstovams 
nusiraminus,'soči ja I istai vėl 
pradėję atakuoti valdžią, ir 
tai už tat, kad valdžia strąi- 
keriu liumalšymui besinau
dojanti kariuomene, kas, 
girdi, tik luomą kovą su
kelia.

Kadangi nebuvo galima o o
svarstyti reikalą, posėdis 
kelioms dienoms pertrauk
ta.

Francijos valdininkai da
bar policijos 
Paskui patį
prezidentą ir ministerius 
slankioja policijos agentai. 
Mat, anarchistai išleidę ma
nifestą, kad jei paskutinia
me streike areštuoti darbi
ninkai būsią nubausti kalė
jimu, tuokart už tai para
gausią bombų visi krašto 
valdininkai.

kurio vienok atstovi) būtas 
nepriėmė.

Tautos susirinkimo są
nariai su manifestacijomis 
apleido salę, kuomet pre
mieres Venezelos stengėsi 
atstovus pertikrinti, jog 
naujas kabinetas esąs ge
ras ir reikia jam užsitikėti. 
Bet kuomet premierui ne

saugojami, 
respublikos

Ar-gi butų revoliucija?
Berlyno finansų rateliuo

se pereitoj savaitėj buvo 
pasklydęs garsas, kad Grai
kijos sostaiuėje Atėnuose 
užgimus revoliucija. Tele
grafu apie tai buvo paklaus
ta, bet negauta iš ten jokio 
atsakymo.

Yra žinoma, jog visoj 
Graikijoj jau iš seno ver
danti visa politika, kaip 
kokiame puode. Kuomet 
sušauktame tautos susirin
kime kilo vaidai ii’ nesuti
kimai, valdžia buvo privers
ta spalių 25 d. tą susirinki
mą uždaryti. Tasai susi
rinkimas, kaip žinoma, turė
jęs peržiūrėti konstituciją.

Karaliui Jurgiui pareika
lavus, Venezelos, graikų- 
kretėnų vadas, sutaisė nau
ją ministerijos kabinetą,

mieras spaliu 23 dieną iš
rišo kabinėta, bet vėl ka- 
ralius su tuo išrišimu nesu
tikęs. Tuokart būtas sutei
kė premierui pasitikėjimo 
votimi 208 balsais prieš 31, 
tečiau tas premiero nepa
kakino ir, laikydamas .atsto
vus netikrais, pareikalavo 
ji) paleidimo. Premiero 
reikalavimą karalius išpil
dė, susirinkimas tuojau bu
vo paleistas ir nauji rinki
mai paskirta aut spaliu 28 
dienos.

Ar rinkimai buvo ir kaip 
jie išėjo, nežinoma, kaip tuo 
tarpu nieko negirdima ir 
apie revoliuciją. Gal pas
kiau viską išgirsime.

Monobasą giminės 
žmonių nesenai ant 
Mindanao (ant salą 
piną) užpuolus tenaitinius 
plantatorius ir visus išžu
džius, tarp kurią kritęs ir 
vienas amerikonas E. Ger- 
ra. žmogžudžius nusiviję 
kelios amerikoną kareivią 
kompanijos.

gauja
salos
Fili-

Kaip žinoma dr. Crippen 
už savo žmonos nužudymą 
nesenai Londono teismu pa
smerktas pakarti. Jo myli
moji išteisinta ir paleista. 
Dabar dr. Crippen padavęs 
apeliaciją augštesnian teis
man.

——ESSB

Metai III

Iš Viso Pasaulio, •:
Madride suimta ir užda

ryta kalėjimai! Madrido 
universiteto ’ profesorius 
Andersonas Ovejero už an- 
timilitariškas agitacijas.

*
Dr. Anna II. Shaw An

glijai pranašauja kruviną 
revoliuciją, jei moterims ne
būsią suteikta politiškosios 
teisės.

*
Pereitą kartą apskelbta 

žinia apie Kubos prezidento 
mirtį pasirodė netikra, ka
dangi prezidentas Salvador 
Cisneros nors sunirtai susi
kūlė krizdamas nuo arklio, 
tečiau yra gyvas, tik sun
kiai sergąs.

*
Iš Konstantinopolio Ber- 

lynan gauta žinia, kad Tur
kija pasirengus į Persiją 
pasiusti savo kariuomenės 
tokį pat skaitlių, kokius ten 
turi Rusija ir Anglija. Tur
kija mat taippat ten norinti • 
apsaugoti savo reikalus. 
Regis, Persijai baigiasi lais
vės dienos ir pranašaujama 
to krašto suskaldymas.

*
karalius Chula- 
andai pasimirė.

Siamo 
longkorn 
Karalium pasiliko jo sūnus 
sosto įpėdinis, kunig. Ma
ha Vapiravudh. Jo vaini
kavimas atsibusiąs lapkri
čio 11 dieną. Naujasai ka
ralius gimęs 1881 metais. 
Išauklėtas Anglijoje. Jis 
kadaisiai aplankęs ir Ame
rika, c

*
Visokios rūšies aviatoriai 

nors savo gyvastis beskra- 
jodami išstato ant pavoją, 
tečiaus uždirba gerus pini
gus iš skiriamų jiems dova
ną. Štai Francijoje viene- 
riais metais aviatoriai pasi
ėmę $712.650, kas reiškia, 
jog aviatika yra jau papras
tasis užsiėmimas ir gana 
pelningas. Daugiausiai vie- 
neriais metais paėmęs avia
torius Paulhan, nes 
$82.053.

net

nu- 
biu-

*
Japonijos valdžia 

sprendė prie laivyno 
džeto pridėti dar $40000000
daugiau, nei kaip pirmiau 
buvo sumanyta. Finansų 
ministeris, grafas Katsura, 
sako, jog tauta neprivalanti 
gailėties laivynui ir armijai 
pinigų, jei nori turėti sau 
ramybę. Japonija stiprė
ja smarkiai.

*
Kas pąrdaug — tai vis-gi 

neskanu. Štai Portugali
jos respublikos liglaikinis 
teisdarystės ministeris su
taisęs moterystės įstatymus, 
pagal kurių nesutinkančiom 
porom bus teista lengvai 
persiskirti. Kuomet abi pu- ■ 
si pareikalausią gražumu 
persiskyrimo, nereikėsią 
tuokart nei priežasčių prrt 
rodymo.
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DEL ŽAISLŲ. '
Šiais laikais, kada rūpes

nis apie žmogaus sveikatą 
ir sustiprinimą jo kūniškų 
pajėgų vis didesnes apima 
sritis, yra labai reikalingi 
pavyzdžiai, kurie prirodytų, 
kaip geriau sustiprinti tą
sias pajėgas.

Vienos gimnastikos neuž
tenka. Sportų, kurie tiktų 
jaunuomenei, turime ne
daug.

Pasilinksminimai ir drau
giški žaislai, ypač žaislai 
tyrame ore, tegali atstot 
jauuiemsiems malonumą ir 
palinksmina juos. Lietuvių 
kalboj knygos, kuri pamo
kintų tokių žaislų, mes ne
turime, todėl aš ir pasiry
žau sutaisyti tokią knygą. 
Iš rusiškų ir lenkiškų kny
gų aš jau parinkau daugelį 
medžiagos. Norėčiau taip- 
pat ton knygon surašyt vi
sus lietuvių tautiškus žais
lus, kaip antai, aguonėlę, 
žilvitėlį ir kitus, kurių dau
gelio aš nežinau, todėl šir
dingai prašyčiau užjaučian
čius tą sumanymą žmones, 
ypač draugus-moky to j us, 
atsiųsti man aprašymus lie
tuvių tautiškų žaislų, kurie 
žaidžiama jų su dainomis. 
Darbą rūpįsiuos pabaigt 
šiais metais. Maž kas pa
norėtų tą knygą išleisti? Jei 
neatsiras leidėjo, aš pats 
savo lėšomis ją išleisiu.

Tardamas išanksto ačių už 
atsiuntimą man taip pagei
daujamų tautiškų žaislų ap
rašymo, lieku su tikra pa
garba:

Panevėžio Labdarių Dr- 
jos mokytojas

M. Grigonis. 
Panevėžyje, ant Smėlių.

SKUODAS.
Bus jau keletas metų, 

kaip Skuodo valsčiaus pra
dedamoje berniukų moky
kloje viešpatauja didelė ne
tvarka; vyresnysis mokyto
jas rusas savo valia priimi
nėja mokyklon mokinius iš 
kitų valsčių, nėkieno nesi
klausęs net pats, valdyda
mas trejetą erdvų kamba
rių, nenori užleisti nei kam
pučio savo pagelbininkui 
lietuviui, kuris iš savo men
kos algos turi kitur nuo
moti sau būstą. Gaila, kad 
valstiečiai iigšiol nepasirū
pino savo mokyklomis leiz- 
dami čion šeimininkauti ki- 
'ems.

Damazas Treigys.

POMPĖNAI, 
Pan. ap.

'Dilgsėjo 20 d. dvarininko 
p. Juozo Kozakausko rūpes
niu Pompėnuose buvo gy
vulių paroda. Parodon bu
vo priimta tik ūkininkų val
stiečių gyvuliai. Suvesta 
buvo parodon 167 arkliai h’ 
57: karvės. Parodą aplan
kė ir Kauno gubernatorius 
Vėriovkinas. Savo prakal
boje, atidarant parodą, gu
bernatorius išgyrė valstie
čius už sumaningą ūkinin
kavimą ir gyvulių augini
mą. Per parodą grojo Pa
nevėžio Juozą piečių, orkes
tras. Ūkininkas Olšauskas 
nufotografavo ir visą paro
dą, skyrius ir grupas. Pa
rodos komitetas už geres
niuosius gyvulius paskyrė. 
doVanas: vienas aukso me
dalis, vienas skaistvario, 50 
rublių pinigais, olandų veis
lės karvutė, du anglų veis
lės paržiuku. Išviso išduo
da 20 dovanų.

Paroda užsidarė 6 vai. va
kare. Aplinkiniai ūkinin
kai labai dėkingi parodos 
įrengėjams. Skyrė jas.

OBELIAI.
Iš 52 vaikų, ruošiančių 

šiemet prie pirmos išpažin
ties. ir komunijos, visai ne
ragavusių svaiginančių gė
ralų buvo tiktai vienas, gė
rusių alaus 51, gėrusių deg
tinės 28 ir pasigėrusių 11 
vaikų.

— Obeliečiai steigia ug
niagesių draugiją. Vietinė 
policija renka žinias apie 
įsteigėjų ištikimybę ir pa
reikalavo 7 rub. draugijos 
publikacijai. Jau įsirašė 
draugijon apie 30 žmonių. 
Galima tikėties, kad dr-ja 
neužilgo pradės veikti.

K. Blaivutis.
SKUODAS,

Telšių apskričio.
Latvių krašte ligišiol te- 

besiaučiant galvijų liežuvių 
ir pusnagų liga ūmu žings
niu apsistojo jau ii’ Žemai
čiuose. Ylakių ir Skuodo 
valsčiuose kuone kiekvie
name sodžiuje serga daug 
galvijų; daugelyje sodžių 
susirgo visos karvės iki vie
nai. Buvo atvykęs iš Tel
šių apskričio veterinorius, 
Veitas, davinėjo įvairias pa
tartis, taip-pat labai stro
piai darbuojasi Skuodo ve- 
terinorius-feldšeris, Kasiu
lis, bet liga vistiek eina sa
vo keliu, matyt, nesibijo tų 
priemonių; dėlto tai drau
džiama visokie pieno pro
duktai mugėse pardavinėti. 
Iš sergančių karvių kuone 
visos pagįja, kurios esti sau
sai laikomos.

Šį rudenį lietuvis sankro- 
vininkas, B. Orvydas, ati
darė Skuode drabužių san
krovą; to dar. Iigšiol Skuo
de nei apylinkės mieste
liuose nei girdėti nesigirdė
jo. Labai retas atsitikimas, 
kad lietuvis įsisteigia dra
bužių sankrovą, kadangi čia 
reikia labai turtingos kiše
nės; užtai ir žydeliai turė
jo tik džiaugties, bet žmo
nėms ta žydų malone yra 
jau senai inkyrėjusi; užtai 
sąžiningo lietuvio sankrovai, 
kaip patyriau, labai gerai 
sekasi; ypač čion labai ver
tėtų palaikyti saviškį ne- 
vien del savo ar jo naudos, 
bet ir- idėjos delei, nes už
vis didesniuose miestuose 
Lietuvoje trūksta lietuvių 
vertelgų; prekyba, lygiai 
kaip ir žemė, didžiausia sti
pruma prieš mūsų nutau
tinto jus. Dam. Treigys.

. KAUNAS.
Šiemet beveik visose mo

kyklose mokinių skaitlius 
žymiai padidėjo. Tuo tar
pu lietuvių kalbos išguldo- 
ma ikišiol nebuvo; tik šio
mis dienomis teko išgirst, 
kad vyrų gimnazijoje bū
siąs lietuvių kalbos mokyto
ju p. Poderys, o p. Losic- 
kaitės moterų gimnazijoje 
p. Urbonas, — “Saulės” 
dviklesių mokytojai. Šiuo
du vyru parodė nemažą pi
lietišką drąsumą — moky
toj aut beveik be pinigiško 
atlyginimo. Kauno lenkai 
moksleiviai mokosi savo pri
gimtos kalbos už visuome
nės sumestus pinigus; lietu
viai gi moksleiviai privalo 
tuštint ir taip nepilnas sa
vo kišenes, nes už lekcijų 
lankymą mokama 6 rubliai; 
Lietuvių visuomenei tai ne
rūpi; link to ji kurčia. Ne

rangumas matomas visose 
šakose. Kad ii’, sakysim, p. 
Naujalio knygyno uždary
mas. Lenkas lietuviškomis 
knygomis verčiasi, o lietuvis 
negali, nes lietuviai gryna 
sąžine apsieina be jo: pas 
lenką ir arčiau, ir maloniau. 
P. Naujaliui knygyną lik
vidavus, belieka tik vienas 
grynai lietuviškas knygy
nas, p. Onos Vitkauskytės, 
neskaitant visokių bogoma- 
zų del patrijotizmo išstačiu- 
sių lietuviškus parašus ant 
iškabų. A. P.

LINKIMAI MIESTO 
DŪMON.

Buvusieji rugsėjo 17—18 
d. rinkimai Kauno miesto 
dūmon nepavyko. Išrink
ta vos 15 dūmininkų. Visi 
jie išrinkta pirma rinkimų. 
Antrą dieną niekas nega
vo reikalaujamojo balsų 
skaičiaus. Kadangi reikė 
išrinkti 35 dūmininkus ir 
10-tį jiems pavaduotojų, tai 
prisieis padaryti dar vieni 
rinkimai, papildomieji. Bet 
galima tikėties, kad ir tie 
papildomieji rinkimai nepa
vyks. Kas gi bus tuomet? 
Įstatais tokiame atvejyje 
reikalaujamąjį dūmininkų 
skaičių papildys vidaus rei
kalų ministeris, pasirinkda
mas tuos iš senosios dūmos 
tarpo, kurie buvo išrinkti 
didžiausiu balsų skaičiumi.

Kodėl gi taip tie rinkimai 
nepavyko? Ogi, mat, rin
kėjai buvo pasiskirstę net 
į keturias partijas, kurios, 
negalėdamos pravesti sa
vųjų kandidatų, mėtė juo
dus kamuoliukus kita kitos 
kandidatams.

Iš lietuvių išrinktas tik 
vienas p. P. Leonas.

MARIJAMPOLĖ, 
Suv. gūb.

Spalių 1 d. buvo pašven
tinimas naujo būsto namų 
mošos ir rankų darbų pa
nelės Uogintaitės mokyklos, 
kuri gyvuoja pas mus jau 
antri metai. Mokslas pra
sidėjo nuo rugsėjo 15 die
nos. Tuo kartu mokinasi 
24 merginos, atvykusios iš 
įvairių kampų Lietuvos. 13 
mokinių gyvena prie pat 
mokyklos pensijonate. Prie 
mokyklos yra vakariniai 
kursai, kiniuose merginos 
po dienos darbų lavinasi 
protiškai. Iš viso darbuo
jasi 4 mokytojai ir penkta
sis kunigas kapelionas.

SUDARGAS, 
Suv. gub.

Dar Kristui negimus, vie
nas kinų išminčius pasakė: 
“duokite man kokią nors 
provinciją pavaldyti 30 me
tų, o pamatysite, kad visi 
žmonės joje pasidarys do
ri”. Neapsiriko tas išmin
čius, taip pasakęs. Provin
cijos pavyzdžiu gali būti 
mūsų parapijos. Kur tik
tai parapijos vadovai blai
vus, rūpestingi, toje para
pijoj ii’ blaivybė, ir dora žy- 
dėte-žydi. Imkim nors ir 
mūsų parapiją. Nors ji bu
vo baisiai apleista, žmonės 
girtuoklybėje skendo, bet, 
pasidarbavus joje apie 10 
metų rūpestingiems vado
vams kun. Dailidei ir Mar
tišiui, viskas virto kitaip: 
ii’ dora pakilo, ii’ girtuokly- 
bė sumažėjo. Dabar gi vie
nam iš tų vadovų numirus, 
o kitam išsikėlus kitur, pas 
mus virsta senovė girtuo
klystė ima žydėti. Pats 
klebonas vaišina žmones 
degtine. Taip antai per 
malkų vežimą pastatė tal
kininkams net dvi bonkas 
degtinės. Dora mažųjų — 

tai žolė,r o dora vyresniųjų 
—tai vėjas. Kad vejas pu

čia, tai žolė linksta.
p Kelęivis.

ŠEDUVA,
Kauno gub.

Rugsėjo 8 d. pasirįžau nu
keliauti Šeduvon. Mane 
traukė lietuvių vakaras. 
Nuvykęs Šeduvon, nuėjau 
tiesiai, kur turėjo būti va
karas. Nors senai buvo 
po šešių valandų, bet pra
dėt nei nemanė. Pusiau de
vintos pasikėlė uždanga. 
Rodė “Mūsų Gerasis”. Ne
žinau, kam ii’ kokiai balai jį 
čionai pastatė. Tur-būt, 
papiktinti žmonėms. Bet 
tiek to... Antra komedija 
buvo “Brangusai pabučia
vimas”. Ir tas veikalėlis 
čia nei šiam, nei tam neti
ko.

Artistų dauguma vaidino 
silpnai. Publikos buvo ne
maža, bet inteligentijos be
veik nebuvo, o dvasiškių — 
nei vieno... Pasibaigus vai
dinimui, turėjo prasidėti šo
kiai. Pranešta, kad šokti 
galėsią tiktai tie, kurie mo
kėjo už biletą po 50 kap., 
kiti-gi, norintieji šokti, tu
rėsią primokėti prie bileto 
stingamus pinigus lyg 50 k. 
Keista naujiena! Progra
moje nebuvo to pasakyta. 
Šokių kambarėlis buvo ank
štas, smirdąs puvėsiais... 
Tikrai, išbuvus jame dvi 
valandi, galima buvo netek
ti plaučių... Ogi kapeli ja! 
Du smuiku,- bosas ir kor
netas. Bufetas buvo peter- 
burgiečiams... po 3—5 kap. 
mažutis obuoliukas.

i Aldonas.
Ir 

MATELIAI, 
Vilnų ir apskr.

Mūsų yek^jai ramina sa
ve viltimi; kad lietuvystė 
mūsų krašte nežlunga, bet 
labai platinasi. Ne visai tai 
tiesa. Štai per kątik čia 
atliktuosius 40 vai. atlaidus 
suvažiavusieji kunigai lietu
viai paliudijo, kad Malėtuo- 
se lenkystė žymiai jau pra
siplatino, nes varoma mato
ma čia lenkų agitacija. 
Ypač bloga, kad čia nėra 
svietiškųjų inteligentų, ku
rie liuosiau negu kunigai, 
gali darbuoties. Tiesa, yra 
čia daktaras lietuvis ir vais
tinė; bet p. daktaras?., nors 
daugelis žmonių žino jo kil
tį, nenori kalbėti lietuviškai, 
nei skaityti mūsų laikraš
čių. Raginamas į tai, jisai 
atsako turįs savo literatūrą 
(lenkų). Žinoma, jo vai
kai, nors auga tarp lietuvių, 
chlopskos kalbos nemoka. 
Negana to, p. daktaras, su
silaukęs nesenai vieno .šva
riai apsirčdžiusio pacijento, 
išreiškė jam savo nusistebė
jimą, kodęl pacijentas ne
kalba į jį lenkiškai.

Vaistinėj (aptiekoj), lie
tuviškai tik su chlopais te
kalbama, receptai gi rašoma 
lenkiškai; kaip štai: “co 2 
godz. po sfolowej lyžce”. 
Mūsų lietuviš, pripratęs iš
tarti žodį,! pamačius tik pir
mąją jo raidę; gali tą recep
tą suprasti, kad reikia at
sigulus Idvoje1 (lažkoje) iš
sigerti stalavbs (degtinės).

Kad lenkystė čia aršiai 
apsireiškia, phrodo kad ir 
šisai atsitikiniks. Rugsėjo 
14 d. klebonas ,privedęs vai
kus prie pirmos Šv. Komu
nijos, išdalino jiems visiems 
po paveikslėlį lietuviškais 
“apskaitymais” ir po kny
gelę. Bet netrukus nuste
bo, nes 3 vaikai lenkučiai 
(iš 251 vaiko lenkiškai kal
banti poterius buvo net su- 
viršum 60!) atnešė atgal 
klebonui knygeles. Taigi, 

matome, kaip tėvai kursto 
savo vaikus prieš lietuvius 
ir dar tokioje svarbioje va
landoje. Gėda tokiems tė
vams.

Nors visos pamaldos čia 
atliekamos lietuviškai, bet 
nemaža parapijiečių, nors 
čiapat užaugusių ir pasenu
sių, sakosi “nierazumiem 
pa liteusku”. Mat, jiems 
tur-būt nerūpi nei dūšios iš
ganymas, jei jisai teikiamas 
lietuviškoje kalboje.

Bet’kokia tų mūsų “len
kų” kalba! Štai šiomis die
nomis viena parapijietė, pa
klausta, kuomet buvusi prie 
išpažinties, atsakė: “na Pa
nele Švencausi Matkibaža”. 
Užtat tegyvuoja mūsų agi
tatorių trūsas, tokių moki
nių susilaukęs!

Per šv. Petro atlaidus čia 
buvo (dar galima pridėti) 
atvykę iš netolimos ir gar
sios Joniškčs dvi nebjauni 
moteriški ir beveik visą die
ną perstovėjo prie kleboni
jos su ašaromis, skųzdamos 
suvažiavusiems kunigams, 
kad J oniškės lietuvius 
skriaudžia jų dvasiškoji val
džia. “Mes, sako, esame 
lietuviai ii’ norime jais pa
silikti, bet mus verčia len
kais ir beveik visas pamal
das atėmė”. Taigi tos pa
čios moterįs liudijo, kad da
rant kun. Michalkevičiui 
Joniškyje lietuvių sąrašą 
viešai jam pasirodyti tedrį- 
sę tik 49 lietuviai, nes vi
siems lietuviams buvę pri
grasinta akmenimis.

Svečias.

MAŽEIKIAI, 
Šiaulių ap.

Kun. Meškauskio rūpes
niu Mažeikiai susilauks be 
V Saulės” draugijos sky
riaus, dar ir “Blaivybes” 
draugijos skyriaus. Sekma
dienį, rugsėjo 19 d. buvo 
pirmas draugijos susirinki
mas. Tuo tarpu prie drau
gijos prisirašė 70 žmonių. 
Valdyba vienbalsiai rinkta: 
pirmininku ir kasininku 
kun. Meškauskis, jo padė
jėju ir raštininkių Juoza
pas Lopašinskis, valdybos 
nariais Pr. Šuipis, S. Da- 
brys, M. Stelingis ir S. Ba
takiene. Tuo tarpu prie 
draugijos prisirašė, daugiau 
moterų, bet yra viltis, kad 
toliau pasiseks patraukti ir 
vyrų daugiau. Tuotarpu 
manoma susirinkusiems pa
skaityti, papasakoti apie 
degtinę. Vėliau gi ingyti 
magišką lempą, gal pavyks 
atidaryti ii* arbatnamis.

J. Lietuvis.

VABALNINKAS, 
Pan. ap.

Apie 20 rugsėjo kasmet 
Vabalninko bažnyčioje lai
komos gedulingos pamaldos 
už mirusius tos parapijos 
narius. Apie tą laiką dau
gumoje Lietuvos parapijų 
tas gražus paprotis yra. 
Vabalninkenai, kaipo prak
tiški žmonės, tą paprotį iš
naudoja dar alučio naikini
mui ir kvailinimui savęs. 
Maršalkos, važiuodami tą 
dien į bažnyčią, atsiveža 
draug kelias statines nami
nio alaus; po pamaldų visi 
špitolėje susirinkę, drožia, 
iki visų statinių neištuština 
“už dūšeles čysčiūje ken- 
tančias”, bliaudami savo 
mėgiamąją giesmelę:
Gardus alutis padarytas — 
Slauni giminėlė suprašyta,

Maldininkų arkliai... o, 
kvaili padarai — tie ar
kliai: jie nieko nesupranta 
dienos svarbumo: žvengia, 
traukos, narstos iš pakink
iu; negali, mat, ramiai per

dien (“maldingesnių” dar 
ir per nakt) neėdę pasto
vėti!

Ar negėriau būtų taip pa
darius: po pamaldų sueit į 
Blaivybės skyriaus arbati
nę, užkąst, ką Dievas davė, 
išgert arbatos, pasišnekėt’ 
apie parapijos arba kitus 
pritinkančius laikui reika
lus ir, pagaliaus mūsų mi
rusių pažįstamų, blaiviems 
grįžt namo?

Batras Jurgis.

PANEVĖŽYS.
Aną dieną savo korespon

dencijoj aš pasergėjau, kad 
Panevėžio bažnytinis cho
ras ant viškų truputį per- 
liuosai laikosi. Bet, juk 
bažnytiniai chorai visur po 
kiek šypsosi: tokia jau cho
rų liga. Ji vienok išgydo
ma ir Panevėžio choras jau 
išgijo iš tos ligos, nors ne- 
perdaug ir sirgo. Todėl už 
aną korespondencija chorą 
atsiprašau; vienok atkarto
ju tą, kad vienas seminaris
tas visai biauriai ant viškų 
laikosi.

Panevėžio choras, gražiai 
pasidarbavus vargonininkui 
p. Mari j ošini, benebus vie
nas iš geriausių Lietuvoj. 
Mišias ėmė giedot sunkios 
komp., o gieda be klaidų, 
gana puikiai. Taip-pat ir 
dainelių tas pats choras 
daug moka, ir neby kokių 
visai teisingai padainuoja ir 
Sasnauskio kai-kurias kom
pozicijas; “Karvelėlį” be
veik artistiškai dainuoja. 
Petrausko kompozicijos 
dar rankraštyje, dainelė 
“Oi tu ieva!” visus klausy
tojus žavčte žavi. Choras 
susirenka lavinties kasdien. 
P. Marij ošini linko j u dar 
didesnės energijos tame 
šventame darbe, o pačiam 
chorui kuogeriausios klo
ties. Kukutis.

KUN. ULINSKIO BYLA.
Rugsėjo 22 d. Minsko ap

skričio teismas nagrinėjo 
kun. Ulinskio bylą už pą- 
krikštijimą vaiko iš tėvo 
stačiatikio ir motinos kata-' 
likės. Kun. Ulinskis paaiš
kino, kad nuo prasižengimo 
jau daugiau metų praėjo, to- 
delei byla turėtų būti pa
naikinta. Teismas tai pri
pažino, vis dėlto kun. Ulin- 
skį nuteisė užmokėti 100 r. 
baudos, arba 6 mėn. kalė
jimo, ir pašalinti nuo tar
nystes pusei metų. Kūdi
kio tėvus pasmerkė 4 mė
nesiams tvirtovėn, nes tė
vai patįs prisipažino padė
ję kun. Ulinskiui krikštyti;

Perstatoma karo laivas “Maine” nugrimzdęs Havanos uosle ir vi
sos prietaisos, kaip jis iš vandens bus išimtas. N

be to, kūdikio tėvas jau it 
patsai priėmė kataliką ti
kėjimą. Teismas 'qvo nu
sprendimo neišpildvs, nes 
pats pripažino b, bė
jusią. Tai kamgi ta teis
mo komedija.

RUKAINIAI,
Vilniaus apskr.

Vilniaus gubernatorius 
gavo iš vidaus dalykų mi
nisterijos raštą, kuriuo Ru
kainių sodžiui leidžiama 
statyti bažnyčia ir skiriama 
iš Rukainių sodžiaus bažny
čiai piečius 1.12 dešimtinių 
Bažnyčia negalinti būti ar
čiau 100 sieksnių nuo cer
kvės tvoros.

(“Viltis”).

Londono teismas andai 
nubaudęs laikraščio “Lon
don Chronicle” redaktorių 
ant $1.000 pabaudos už ap
skelbtą tame laikraštyj ne
teisingą žinią. Būtent laik
raštyj buvo patėmyta, kad 
dr. Crippen prisipažinęs 
kaltu, tuo tarpu jis to ne
padaręs. Kvepia biurokra
tizmu toksai teismo pasiel
gimas.

Chinų valdžia pas Ameri
kos bankierius pasiskolina 
sau $50.000.000. Toji pas
kola turi būt išmokėta auk
su, ant ko valdžia išleidžius 
5% bondus. Su tų milijo
nų pagalba Chinai norinti 
padaryti reformas savo mo- 
netariškame sisteme, o li
kusius pinigus paskuti pra
monės išplėtojimui. Chinai 
išbunda ir nekieno nežadi
nami.

* ■

Kam tenka, o kam ne, M 
Italijai tai daugiausi.. An
dai per pietų Italiją prasi- 
nešęs baisus uraganas ir 
krašto dalis nukentėjo, taip 
kaip nuo žemės drebėjimo. 
Pražūta 189 asmenų ir nuo
stoliai apskaitoma ant 10 
milijonų dolerių. Atsitiki
mo vieton apsilankęs, kaip 
paprastai, pats karalius su 
karaliene.

PASILINKSMINIMO
VAKARE.

Mergina: — Kaip, tamsta 
nori su manimi šokti be 
pirštinaičių?

Jaunikaitis: — Nesibai
mink, tamstele, pasibaigus 
šokiams tuoj aus nusimazgo
siu rankas.
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Amerikos žiniosX

Mėgini lai su lėktuvais. Bay ir iš ten į Kanados ty- 
New ,Yprk. Pereitoj sa- rynus ir neprieinamus miš- 

vL ni atsibuvo tarp- kus, kur randasi daug vil- 
tautiški mėginimai su lakio- kų ir šeip . visokių draskuo- 
janciomis mašinomis, kas 
sutraukė žingeidžiųjų dide- 
liausias minias. Pereitos 
savaitės utarninko die
na būsianti visiems at
mintina ii’ tai iš to atžvil
gio, kad vienas aviatorius 
Wrighto aeroplanu pakilo 
taip augštai, kaip to neka- 
dos dar nebūta.

Tai buvo Ralf Johnstone, 
kims pakilęs augštyn 7.303 
pėdas ir būtų iškilęs dar 
augščiau, jei nebūtų ten pa
taikęs sniego vėtrom JKuo- 
met Johstone nusileido že
myn, jo mašina buvo apsi
traukus ledu. J ohnstone 
ore išbuvo 1 vai. 15 min.

Pinu jo skraidė grafas 
Jacques Do Lcsseps Blerio
to monoplanu. Jis pakilo 
6.931 pėdas augštyn. Ka
da pagaliau Lesseps nusilei
do žemyn, taip kad jau ga
lėjo pamatyti žemę, paste
bėjo, jog esąs 20 mylių to
lumoj nuo Belmont parko, 
km* atsibūna tie mėgini
mai.

Grafas Lesseps kaip tik 
nesuklydo, kadangi po sa
vim turėjo tris kelius į vi
sas puses ir tik netikėtai 
susekė savo kelią, pagal ku
rio ir nulėkė į mėginimo

lių. Jie norėję lėkti dar to
liau, bet smarkus vėjas su 
sniegu neleidęs ir turėję nu
sileisti ne ten, kur oralaivi- 
ninkai norėjo. Išlipę lai
mingai. Paskui, kovodami 
su šalčiu ir badmiriu, leido
si ieškoti žmonių.

tai apturėjęs iš jos $200 
dovanų, andai čionai ap
vogtas. Po savo tam “iš
kilmingam šliūbui” jis su
sipažinęs su kokia tai Ire
na Blackburn ir, kuomet su 
ana šposavęs viename vieš
buty j, mergina jam ištrau
kus iš kišeniaus (žinoma, 
jam nematant) $141. Tie 
pinigai buvę tie patįs, ko
kius jis gavęs iš Adams. 
Liepęs jis manomą vagilką 
areštuoti ir visas tas reika
las dabar atsidūręs teisman.

vę tikrais budeliais ir tor- 
turavę visai Nekaltus žmo
nes, bile tik paskui nors 
netikrais prisipažinimais at
sižymėjus... ir1’gavus dova
nas. w

Taippat lakstė angliškas 
šampijonas, Jame Radley, 
Blerioto monoplanu. J is

. Valgis ir gi darbas.
Washington, D. C. Vie

name nepilnamečių teisme 
nesenai. buvus indomi byla. 
Apskųsta 5 centų teatrėlio 
■savininkas, kuris parengęs 
'“pajų” valgymo kontestą ir 
prie, to kontesto pakvietęs 
•keturis mūrininkus, netu
rinčius 14 metų, prižadėda
mas duoti 25c. tam, kuris 
greičiausiai suvalysiąs pa
skirtą skaitlių “pajų”. Tai
gi jis už tai patraukta atsa
komybėn ir teismas atrado, 
jog toksai valgymas yra ly-

numėčius draudžiama imti į 
darbą, teatrėlio savininkas 
turės užsimokėti pabaudą.

Štai kokiais šposais Ame
rikos teismai užsiimdinėja. 
Kad trustai visuomenę 
baigia smaugti, tai tas teis
mams nerūpi.

Numirė senutė.
Boston, Mass. Čionai 

dai pasimirus nekokia 
nutė M. Turcotte, pragyve
nus šimtą metų ir dvi die
nas. Ištisus metus prieš 
mirsiant ji visai, nemiego
jus, tik nuolatos sėdėjus 
kresėje. Laukius savo 60 
metų seno sūnaus su
grįžimo, kuris ją pirm me
tų buvęs apleidęs. Sūnus 
sugrįžęs ir motiną lovon pa
guldęs, ji-gi užmigus 
tuojau numirus.

an-
se-

ir

mis. Amerikos aviatorius 
John B. Moissant beveik tą 
patį atliko. Paskui Mois
sant, Hoxsey ir Latham tu
rėjo lenktynes aeroplanais 
4.000 pėdų aiigštumoj'. Dath- 
am padaręs smarkus ore už
sisukimus. ir puldavo že
myn taip smarkiai, jog vi
si mane sutikti jį negyvą. 
Paskutiniu žygiu, jam da
rant tokį pavojingą mėgi
nimą, teeinu mašina nukrito 
ir sutrupėjo, bet js išliko vi
sai sveikas.

Mašinos oru lakstę lais
vai, taip kaip paukščiai.

Prieš piliečių laisvę.
.J^uthrie, Okla. Šito vals

čiaus viršiausias teismas nu
sprendęs, jog nei vienas 
žmogus nėra laikomas pilie
čiu ir draudžiama rinkimais 
balsuoti tokiam piliečiui, 
kurio tėvukas (diedukas) 
neturėjęs balsavimo teisių. 
Akyveizdoj tokio drakoniš
ko iiuspi'imdimo.t.enąlti- 
niams visiems murinams at
imta balsavimo teisės, ka
dangi jų tėvūnai nebuvę pi
liečiais, bet vergais, kurie 
kaip žinoma, ir balsuoti ne
galėjo. Tasai nusprendi
mas gali ten atsiliepti ant 
visų Amerikoj naturalizuo- 
tų ateivių.

Murinas valdininku.
Washington, D. C. Da

bartinis prezidentas Taft, 
eidamas savo pirmtakūno 
Roosevelto pėdomis, nepai
so į žmogaus odos spalvą, 
bet dar vienam murinu! ža
da pavesti aukštą valdvie- 
tę. Prezidentas federališ- 
kojo prokuratoriaus asis
tentu žadąs paskirti muri
ną W. H. Lewis, kuris da
bar užimąs distrikto proku
ratoriaus asistento vietą 
Bostone. Lewis esąs žy
mus advokatas, daug mo
kytas. Ligšiol nei vienas 
murinas tokios valdvietčs 
neturėjo.

BrangiUnyga.
New York. Milijonie-

Amerikonių beprotystės.
New York. Andai čio

nai atsibuvo šliūbas mergi
nos Mary Schley-Bowen iš 
San Francisco su jaunikiu 
Perey W. Evans. Jauno
ji užuot gėlių bukieto nusi- 
vedžius prie altoriaus (ži
noma, protestantiško)- ant 
grendimo tris šunyčius. 
Juos parsitraukus net iš 
Japonijos ir jie vadinosi 
Otajo-Kondo-Saii, Pinka- 
San ir Geiša, • - Nei jos atei
nantis vyras, nei pats pas
torius neužgynė tas šuny
bes veikti. Amerikoniš
kai...

New Yorko-biudžetas.
New York. Šio kolosa- 

liško miesto biudžetas-1911 
metams paskirta $171.505- 
787.86, arba astuoniais mi
lijonais daugiau nei šiems 
metams. Tokio- milžiniško 
biudžeto nei vienas miestas 
pasaulyj neturi, išėmus ki
bą vieną Londoną.

Tiek pinigų valdant ir ne
stebėtina, jei kartais atsi
tinka kokios šelmystės.

Beždžionės imsią kalbėti.
New York. > Profesorius 

Aleksandras Graham Bell 
tvirtina, kad beždžiones ga
lima išmokyti .lengvai žmo
giškos kalbos. Jis tvirtina, 
kad papūga galinti ištarti 
aiškiai kelioliką žodžių, 
nors esantis ir paukštis; ta
tai jo nuomone .telkia bez- 
džion^ii^labai A 
mokti kalbėt. ‘ J
mokyti savo beždžionę, ku
rią parsigabenęs iš Afrikos 
ir tvirtina, kad po metų pa
sekmės būsią žvmios. 

*■ N
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Anglijos kunigaikštis Connaughj 
su savo žmona, kuris iškeliavęs j 
Pretorijų (Afrikoje) atidaryti ten 
pirmųjj parlamentų lapkričio 4 d. 
š. m. Anglijos kolionijose.

Orlaivininkai atsirado.
New York. Andai su

laukta čionai žinia, kad or
laivininkai Allan R. Haw
ley ir Augustas Post, ku
rie dalyvavo tarptautiška- 
me orlaivininkų konteste iš 
St. Louis ir ligšiol nebuvo 
žinomi, kur randasi — stai
ga atsirado. Nusileido jie 
su savo oralaiviu “Ameri
ca H” Kanados provincijoj 
Quebec, neprieinamuose nie
kam tyruose ir miškuose ir 
iš tenai kelias dienas kelia
vę ieškodami sodybų. Jiems 
naktimis prisiėję ant snie
go miškuose miegoti. Val
gio labai mažai teturėję. Pa
galiau per tankius miškus 
bekeliaudami, dasigavę į St. 
Ambrose. Iš ten jie nuga
benti į Chicoutimi, o iš ten 
jau geležinkeliu iškeliavo : 
New Yorką, kur anų labai 
laukta, nes manyta, kad juo
du jau pražuvę. Padarė jie 
orlaiviu 1.450 mylių ii’ tuo 
būdu sumušė visus ligšiolai- 
kinius rekordus tokia tolu
ma. Jiedu taigi iš to kon
testo ir dovanas aplaikė, ka
dangi kiti 9 oralaiviai kaip 
tik pusę to kelio padarė ir 
nusileido.

Nežiūrint tų nesmagumų 
ir pakeltų sunkenybių or
laivininkai jaučiasi geriau
siame ūpe. Pasakoje, tu
rėję puikią kelionę. Pralė
kę per ežerus Michigan, Hu
ron, per perkasą Georgian

Krasos deficitas mažinasi.
Washington, D. C. Ge- 

nerališkas postmeisteris 
skelbia, kad, uždarius są
skaitų krasos knygas 30 d. 
birželio š. m., krasos defi
citas buvęs ant $11.500.000 
mažesnis už pernykščius 
metus. Fiskal iškaiš me
tais, pasibaigusiais 30 
dieno birželio 1909 m., kra
sos deficitas buvęs $17.600- 
000, o šiais metais išnešąs 
tik $6.100.000. Postmeis
teris turįs viltį, kad sekan
čiais metais deficitas visai 
išnyksiąs. Taippat reikia 
žinoti, jog pereitais metais 
pastatydinta naujų 1.500 
krasos būstų įvairiuose 
miestuose ir kitkas plačiai 
pagerinta.

mažą knygutę, parašytą Be
nevento Cellini 16-tame me- 
tašimtyj. Ištikro tai žin
geidus dailos veikalas ir 
brangus, nes Morgan už ją 
užmokėjęs $50.000. Pas
kui Morganui už ją siūlyta 
jau $100.000, bet jis nepul
davęs. Knygelė slaptu ke
liu nugabenta į Paryžių, 
kur vienas specijališkas in- 
troligatorius aną aptaisęs 
auksiniais apdarais.

Sugrįžo Carnegie.
New York. Milijonie

rius Andrius Carnegie, ku
ris ilgoką laiką viešėjo Eu
ropoje, andai sugrįžo iš Li
verpool garlaiviu “Baltic”. 
Milijonierius buvęs labai 
apsilpęs ii’ turėjęs pasi
remti ant tarno peties. 
Daug apgailestavęs, kad 
Wellman oralaiviu nenulė
kęs į Europą. Prižadėjęs

šaut jam kitą oralaivį, ku
riuo vėl mėgįsiąs leisties į 
Europą.

Nesmagumai su krasos 
bankais.

džia turinti labai daug ne
smagumų įvedant į krasas 
taupumo bankus, kuriuos 
užgyręs pastarasis kongre
sas. Dabar pasirodo to
kios sunkenybės, kokios se
niau nepramatyta. Regis 
valdžia paskirs tam tikslui 
specijališką ekspertų komi
siją, kuri pasidarbuos ban
kų įvykdinime, tečiau šie
met vis-gi tas darbas nebus 
atlikta.

Naujas praktiškas išradi
mas.

Omaha, Ncbr. Dr. Fre
derick Milliner, inžinierius, 
dirbantis elektros skyriuje 
prie Union Pacific geležin
kelio, išradęs prietaisą, kurį, 
pritvirtinus prie skėčio, ga
lima siuntinėti bevielinius 
telegramus į visas puses, į 
artimesnes vietas. Regis ii’ 
juo bus galima naudoties 
vieton telefono.

KU-

“Valandos vyras” apvogta.
Washington, D. C. John 

A. Brown, kuris ant valan
dos apsivedė su mergina 
Eugenia Adams, ii’ kuris už

Prieš policijos inkviziciją.
Phoenix, Arizona. Šitoj 

valstybėj priimta ir patvir
tinta įstatymai, kad polici
jai draudžiama iškaulyti iš 
asmenų išpažinimus su tor- 
turų pagalba, kaip tai 
“sweat box” įc kitokių.

KAIP PARDAVIAU 
MEL?.

Vakar išvedžiau meti
niai! turgini savo kumelę. 
Norėjau parduoti, Kumel- 
palaikė rami ir gera, kaip 
avinėlis. ,,

— Ką tamsta prašai už 
tam gaišeną arklį? — klau
sia manęs ant turgaus kok
sai tai peisuočius.

— Septynes dešimt rub
lių, parke! — sakau žydui, 
atkeršydamas jam už ku
melės įžeidimą.

— Ui, kaip anam eina, 
richtik utėlė! Jam nei pats 
rakalis nenorės pirkti.

Ir išteisybes, mano bėdi
na kumelpalaikė laimės ne
turėjo. Apžiūrėjęs ją vie
nas, kitas ir dešimtas, lie
pė pavedėti žingsniu, pas
kui risčia, šuoliu ir dar ki
taip, bet galutinai kiekvie
nas pasitraukdavo neužga
nėdintas.

Kad štai prie manęs pri
siartina žydelis su čebatais 
ir žiemine kepure.

— Prašau tamsios gera- 
dėjau man tuojąu. parduosi 
tam kumelę — šnibžda man 
jis ant ausies. į—t. Tamsta 
man duosi porą rpblių ir 
bus viskas gerąi. Ba ar
klius turi šokti; o kaip jam 
nešoka, tai pirklys mano, 
kad tam arkliui ^artinasi 
jau kaput!

— Bet šita kumelė nešo
kinės! — aiškinu žydui. — 
Ji perdaug rami, ji yra iš
mokyta...

— Jam nešokiuės? Jam 
šokinės net iki tam balko
nui!

— Arklio mušti aš nelei
siu. Į

Kam jam mušti? kam

mušti? Jam ir taip šoki
nės...

Tuo tarpu prie mūs pri
siartino pora pirklių ir ėmė 
apžiurinėti.

— Kaip ji sena? — klau
sia vienas jų.

— Penkių metų! — atsi
liepia, mano žydas.

— Sakyk devynių! — pa^

— Kokių devynių? Ketu
ris metus ji buvo kumeliu
ku, tam taigi nesiskaito. 
O pačiam kumelė turi pen
kis metus.

Tai man sakydamas, lai
kė kumelę už apynasrio, ta
rytum, ji norėtų iš jo ran
kų išsprūsti, ir nuolatos 
kartojo:

— Prrr!... stovėk man... 
stovėk kumeles...

O mano kumelei nei pa
kaušy j tos minties nebuvo, 
kad iš vietos judinties. Nes 
taip buvo išmokyta.

— O ji žengia gerai? — 
klausia vienas pirklių.

— Kaip velnius! Eina, 
tik f jo! Tegul tamstos pa
žiūri — kalba mano žyde
lis. Ir po tų žodžių suda
vė plaštake kumelei per nu
garą.

Ir pasirodo kas nepapras
to. Nusistebėjau.

Kuomet ant jos užsėdo 
žydas, mano rami ir gera 
kumelpalaikė tik suprunkš
tė ir šoko kaip viesulas pir
myn. Net sniegas į padan
ges ėmė lakstyti iš po ka
nopų, kuomet žydas pasilei
do per turgavietę.

Netrukus kumelė buvo 
parduota.

Žydelis pareikalavo už
darbio. Daviau jam du ru
bliu.

— Tamista — sakau jam 
— duočiau dar vieną rub
lių, jei tamsta pasakytum, 
kokiuo būdu ta rami kume
lė tamstos rankose persi
keitė tokia pakvaišėle?

Žydelis baimingai aplin
kui apsidairė, o paskui pa
rodė man savo dešinės ran
kos viršų.

— Matai tamstai tam žie
dą ant piršto?

— Na tai kas? Žiedas re
gis šliūbinis...

Žydelis apsuko ranką. 
Ant žiedo, nuo delno pusės,

riogsojo dvi smailios ylos 
ir tai dar kruvinos.

Maniau, kad mane krau
jas užmuš.

— Bet tai tas niekšystė!
— atsiliepiau.

— Atsiprašau tamstos — 
tarė ramiai žydelis.—Niek
šystė bus, jei tamsta neduo
si inan_rubJin
- p.Aduviuu rubli ir piktas 
kaip krienas sugrįžau 
mo.

se, Morokko krašte; jie 
nuo 3 lig 4 pėdų aukšti.

*

1908 metais Anglijoj ii 
Valijoj 12 asmenų numirt 
raupais, o 29 numirė nuo 
negero skiepijimo.

na-

SMULKMENOS.
Naujoji Zelandija turi be

veik mažiausią visame svie
te mirtingumo nuošimtį.

#

Sacharos tyryne šilumos 
padėjimas retkarčiais pasi- 

dienomis 
karš- 
nepa-

x^zANGI MAGDUTĖ.

— Kaip tu, Magdute, be 
laikrodėlio gali žinoti, kad 
kiaušiniai jau išvirę.

— Na, prašau poniutės, 
juk žinau, kad tam dalykui 
reikalinga tiek laiko, kiek 
surūkyti vienas cigaretas.

daro galutinas; 
būna kuodidžiausieji 
čiai, užtaigi naktįs 
prastai vėsios.

*
New Yorko viešųjų mo

kyklų vaikai mokytojų ra
ginami lankyti dailos mu- 
zejus. Pernai tokius muze- 
jus su mokytojais drauge 
aplankė 7.896 vaikai.

*
New Yorke automobilių 

skaitliaus augimas visai ne
sumažina arklių kainos. 
Abelna arklių kaina pasie
kia $119, o mulų $133.

ŽINOMAS DALYKAS!

Prieš pat šliūbo dieną.
— Ponas Antanai, ar kaip 

mudu važiuosiva po šliūbui 
kelionėn, mylėsi mane po
nas labai?

— Nesibijok, mylimoji. 
Ką-gi aš daugiau turėčiau

MM

*

Daržovės savyj užlaiko 
daug alkoholio, taigi sako
ma, kad žmogus anas nuo
latos valgydamas atjaučia 
galvos svaigulį, taip kaip 
nuo gėralų.

*

Didžiausiu šiais laikais 
tarp gyvų paukščių yra 
strusis. Vidutinis strusis 
turi 8 pėdas augščio ir sve
ria 300 svarų.

*

Moterystė su mirusios 
pačios seserim yra legalizuo
ta Tasmanijoj (sala palei 
Australiją) nuo 1874 m.; 
Anglijoj-gi tik iš 1907 m. 
tam tikruoju karaliaus 
ediktu.

*

Regis mažiausioji žmonių 
giminė ant žemės yra kar
iai, gyvenanti Atlas kalnuo-

g Didumo 14x24 coliai.
I Šitas paveikslas — tai re- 
| tenybė 
t 1 - . . , 
g kovos lietuvių ir lenkų su 
g kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
a liotas garsaus teplioriaus J. 
| Mateiko. Jis perstato D. L. 
f K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
J Jagailos kovų su kryžiuočiais 
11410 metais, kuomet kryžiuo

čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.

| Tokio paveikslo niekur nega- 
į Įima gauti. Pageidaujama, i- 
g dant tasai jubilejinis paveiks- 
S las papuoštų kiekvieno lietu- 
I* vio namus, o ypatingai, kuo

met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. «-
Farslduoda labai pigia!. Perkant “Ka
taliko” rtdahclĮoU, ant vietos, pa
veikslas ležuoĮa tik 25c. Sn prlslun- 
tlmu In kitus miestus, 80c. flgen-

V tams, Imant daug, nuleidžiama 60 
? nuošimtis.

tenybė, tai- jubilejinis 500 ® 
metų sukaktuvių išleidimas ųi

SI 
I! 
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V Užsakymus bu p’nigais siųskite 
g “Kataliko” išleistojo vardu:

t J. M. TANANEVICZE
t 3244 S. Morgan SI., CHICAGO, ILL. «
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LEW. WALLACE

siekė

labai gera mintis!

nematyti pas jo

šuo

ant savo vietos

O kas
tave

atsakė jau

laiVo braškėjimą lai- 
ir juokiausi, 

rr~tuKiuo nuuu 
iii irki oi moste- 
Viskas veltui! 

mačiau 
man, pasa-

Autemonium užtakoję, rytuose nuo salos Citros, 
suplaukė šimtas laivu. Peržiūrėjęs laivyną tribūnas 
link Naxos, didžiausios iš Cikladų stovinčios nei uola 
tarp Azijos ir Grekijos. Ten sustojęs tribūnas valdė 
visus laivus, kokie tik pasirodė tame vandenyne; galė
jo vyties jurų plėšikus, jaigu pasirodytų Egeiškose ar
ba Viduržeminėse jurose. Kad laivynas artinosi prie 
kalnuotos salos, pasirodė laivas, plaukiantis iš žiemių. 
.Aidus pasitiko jį ir pamatė, kad tai laivas pirklio, plau
kiantis stačiai iš Bizantijos, o jo kapitonas suteikė tri
būnui daug naudingų žinių. Piratai paėjo nuo tolimų 

(Toliaus bus).

Tai yra išmintingas ir stropus vai
tai ne barbaras... Turiu apie ji

. ISTORIŠKA APYSAKA

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino

JONAS MONTVILA. LEMENTORIUS. Lietuvių Pa- 
rupijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. 1‘. Tananevl- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedls, sutaisytas mokinimui 
valkų. Pusi. 7G. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ........... 25c

KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Dehurbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas! 
kad ir mažiems vaikams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė r. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te'pa trumpos, gerai su- 
prnatamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 153. Kaina drūtuose 
apdaruose ............................. 50c.

NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi 
212. Kaina drūtuose* apdaruose 50c.

NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainūms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusi. 138. Kaina druotuo- 

: apdaruose ................... ,......... 65c.

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu Išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškini ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krlkž- 
člonybės. Pusi. ISO, Kaina 
drūtuose apdaruose .......... 50c

— Dėlto, kad esu žydas.
'Arius nusijuokė. or o-: •
— Nebuvau niekad Jeruzolimojęi -r— tarė — bet 

girdėjau apie jų kunigaikščius. Pažinojau vieną jų, 
buvo tai pirklys ir atliko daugelį kelionių juromis, bet 
išties buvo užgimęs karaliauti, ^ri^ kokio priguli 
luomo? ■ < i. . U , LP .

— Jaigu turiu atsakyti iftio irklininko suolo, tat 
esu vergu, niauo tėvas buvo vienu Jeruzolimos kuni
gaikščių, o kaipo'pirklys atliko daugelį kelionių. Pa
žinojo jį ir „vaišino didysis Augustas sayo svetinguo
se rūmuose. A' t' " -r-.< .

— Jo vardas? -
— Itamaras iš Hurų namų. .
Tribūnas pakėlė ranką iš nusistebėjimo.
— Tu... Iluro sunūs!... /
Už valandos vėl paklausė:
— Kas čia tave atvedė?
Juda nuleido galvą, krutinę suspaudė skausmas, 

greitai vienok pergalėjo jausmus, drąsiai pažiurėjo į 
tribūną ir tarė:

— Apskųstas buvau už pasikėsinimą ant pro
kuratoriaus Valerijaus Gratuso gyvasties.

— Tu! —.sušuko Arius truputį atstodamas nuo 
jo. — Tai tu tas’nusidėjėlis?! Visas Rymas buvo įnir
šęs, kada išgirdo apie tai. Aš apie tai patyriau bū
damas ant laivo ties Dodinnm.

Abu tylėdami! žiurėjo viens į kitą, pagalios 
Arius atsišaukė pirmutinis:

— Maniau, kad Hurų šeimyna panaikinta ant 
šios žemės.

Baisus atminimai pagalios, pergalėjo jaunikai
čio išdidumą; ašaros ritosi per jo veidus...

— Motin, motin! mažiuke mano Tirza 
jus dabar esate 
tu žinotumėm apie jas 
jaučiai rankas 
gyvos 
mc?

mutiniai savo priederystei; .kol motina ir sesuo nesu
grįžtu į savo namus, nepamislyčiau apie atsilsį. Kiek
vieną dieną, kiekvieną valandą pašvęsčiau jų laimei. 
Neturėtų ištikimesnio už mane vergo!

Rymionis nesitikėjo tokio atsakymo, tat tarė:
— Kalbu dabar į tave. Kad tavo motina ir sė

jau negyventų, pasakyk, ką tada darytum?
Ben-Huras nublanko; truputį atsikvėpęs‘tarė:
— Ar kokį apsirinkčiau amatą?
— Taip.
— Pasakysiu teisybę. Vakare prieš tą nelai

mingą dieną, apie kurią tau pasakojau, gavau leidi
mą likties kareiviu. Ir šiandie neatmainiau savo pasi
ryžimo, o kadangi visame pasaulyje šiandie yra tiktai 
viena kareiviška mokykla, įstočiau į ją..

— Tat ant arenos! — sušuko Arius.
— Ne, į Rymionų kariuomenę.
— Bet pirmiaus turėtum pramokti vartoti 

ginklus.
Neikados perdėtiniui nepridera duoti patarimas 

pavaldiniui. Arius pamatė, kad suklydo ir tuojaus 
permainė balsą ir apsiėjimą.

— Eikk — tarė liepiančiu balsu — nieko neiš
vedžiok iš to, ką kalbėjau, gal aš tix tyčiojausi iš ta
vęs, arba, kad ir galėtum tikėties atmainos, tai reikės 
tau skirties gladijatoriaus garbę arba kareivio tarnys- 
tą. Prie pirmos gali tau pagelbėti cezaro malonė, o 
kariumenėj neturėsi nei pagalbos, nei pripažinimo, nes 
nesi Rymionim.

Už valandos Ben-Huras vėl buvo įsikirtęs į irklą 
ant savo paprastos vietos.

Įgijus spindulėlį vilties ir irklavimas neišrodė 
taip sunkus, kaip pirma. Persergiančius tribūno žo
džius : — gal tik tyčiojosi iš tavęs' — stengėsi užmiršti, 
kiek tik kartų atėjo jam mintim Visos jo, niintįs — 
buvo tik apie tai, kad tribūnas pašaukė jį išklausyti jo 
gyvenimo nuotikių. Aut jojo suolo suspindėjo aiškus 
vilties spindulėlis, o jisai meldėsi:

— Viešpate, esu ištikimu sunum Izraeliaus, tau
tos, kurią numylėjai pirm amžių. Gelbėk mane, mel
džiu Tavęs!

BELESTRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzlukos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Puri.
24. Kaina ...........  10a

9 AMALUNGA arba Tyro duktė.
Labai graži apysaka apie balt- t 
vėidžius ir Indijonus, kurie 'Ame 
rlkoje mušėsi. už sava nėvya&.j 
Pusi. 91. Kaina .../.........’ 25a
Ta pati su audeklo apdarais.> 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAIS. šių- tal
kų apysaka. Parašė Br, Vaw- 
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. S3. 
Kaina ...........................................25c.
Ta pati apdaryta ...........  50c.

* i ** '
11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 

norintiems suprasti teisybe. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kok[ 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoholiški geryniai. ' Puri.
23. Kaina ...7..................  10a

12 APSAKIMĖLIAI. -Keturi pul-.;
kųs apsakymėliai. Surinko ir 
išvertė Siuleis. Pusi. 75. Kai
na . ...\....................................  25a

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. II. Sienkievič; Išguldė Lap- . 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .... 15c

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų astltlkimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tėvynainlul. Pusi. 57. 
Kaina ....................................... 25c.

15 CIECORIUS DOMICIJONAS IR
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Pėrseklojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant clecoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir-
nilejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų Į požeminius urvus, katakum- 
bomls vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandasl Ryme. Pusi. 
217. Kaina ............................ 50c.
Ta pati apdaryta .................'.. 65a

1G DANGUS. Pagal K. Flamarlon 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasaulj. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokių įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60a 
Ta pati apdaryta ................ 75c.

17 GELžKELIS. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta Išradimas 
pirmutinio gelžkello Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias utrėjo jo išradėjas,

PusL 21. Kaina .......................... 10c

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynalnlškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c.

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba
pasibudinimas prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris
taus. PusL 20. Kaina ......... 5a

20 GULIVERO KELIONĖS i neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai pulkus ir juokingas 
aprašymas apie atsitikimus ke
liaujant po Išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi. 
98. Kaina ................................ 50c.
Apdaryta  ............................  75c.

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago.

Kur 
Tribune, garbingasis tribune, kad 

kalbėjo sudėjęs maldau- 
pasakyk, jei žinai* pasakyk, ar da 

° jei gyvos, kur yra? kokiame randasi padėji- 
Meldžiu tavęs, pasakyk man!
Prisiartino prie. "Ari j aus taip, kad rankomis pa- 
jo togą.”' '
— Trįs metai perėjo nuo to^baįsibs dienos — 

kalbėjo toliaus — trįs metai, kurių ’kiekviena valanda 
buvo pilna vargo, kurioje nieko ddu^aus nemačiau 
kaip bedugnę, kurioje apart darbo nieko dauginus ne
turėjau; per tą visą laiką nepratarikuJ nieką nei žo
džio. Dėlko užmirštieji patįs negali užibiršti! Dėlko 
išplėštos sesers paveikslas, paskutinis Ynotinos dirste
lėjimas neduoda man ramybės; pa^jklČįki ntio jų ne
galiu. Jaučiau mirtiesi kvapą ir ' 
ke mūšio; girdėjau gaudžiančiaš banga 

liumfi 
atsiliuosuoti nub ! kančių. Su 
Įėjimu norėjau užmiršti aną dieną 
Girdėjau jas šaukiant mane viduryje nakties, 
vaikščiojančias ant jurų. O, pasakyk 
kyk, kad numirė, o nuramįsi mane, nes jos negali būti 
laimingos netekę manės! Kas gali būti aukštesnis už 
motinos meilę! O Tirza — jos kvapas tai kaip baltos 
lelijos kvapsnis. Buvo tai lyg jaunutė palmos atžala 
— tokia jautri, graži ir dėkinga! Ji mane taip my
lėjo, o mano ranka įstūmė ją į nelaimę! Aš!...

— Tat išpažįsti savo kalte? -- aštriai paklau
sė Arius.

Įdomi atmaina pasidarė po tų žodžių ant Ben- 
Huro veido. Balsas atsimainė, pakėlė sugniaužtas 
rankas aukštyn ir drebančiu balsu tarė:

— Girdėjai apie mano tėvų Dievą, apie nemir- 
pradžių suteikė Izraeliui, prisiekiu tau, jog esu ne- 
tiną Jehovą! Ant Jo visagalybės, meilės, kurią nuo 
kaltas!

Tribūnas susijaudino. -
— O garbingas Rymionie! — toliaus šaukė Ben- 

Huras. — Nors truputį patikėk man, įleiskie nors 
spindulėlį šviesos į tamsybes, kurios mane apsiautę!

Arius apsisuko ir pradėjo vaikščioti,
— Juk nepasmerkė tavęs be teismo? — pa

klausė staiga sustojęs.
— Taip.
Rymionis su pastaba pakėlė galvą.
— Kaip tai?... be teismo? be liudininkų, 

pasmerkė?
Rymionis, kaip žinoma, laike jų nupuolimo stro

piai užlaikė visas teismų formas. .< - *
— Surišo mane virvėmis, įgrūdo į požeminį 

bokšto kambarį, nemačiau nieko. Niekas su manim 
nekalbėjo, o antrytojaus kareiviai nMędė mane ant 
jurų kranto ir nuo to laiko esu irklini akut

— Ką galėtum privesti ant savo pasiteisinimo?
— O daug! Pirmiausia, buyaugjlar per jaunu 

ant maištininko, toliaus Gratuso visiškai nepažinojau. 
Kad bučiau manęs jį nužudyti, tatąbučiau pasiskyręs 
kitą laiką ir vietą. Tėmyk, jojo jĮ^abftarp legijono 
vidudienyj ir negalėjau pagalvoti apie pabėgimą. Pa
galios paėjau iš prielankios Rymionimsį giminės; tė
vas nekartą buvo apdovanotas už pataikavimus Ceza
rui. Turėjome didelį turtą, kurio. nekilčiau norėjęs 
nustoti. Pagalios neturėjau jokios priežasties dėl ne
apykantos; nedaleidžia daryti tai .tiesos; — tiesos, ku
rios yra gyvybe kiekvieno Izraeliaus sūnaus. Ne, ne
buvau pabludusiu ir Pelyčiau numirti, nei užtraukti 
ant savęs gėdą. . 7

— Kas buvo prie tavęs laike to atsitikimo?
— Stovėjau ant savo tėvo namo stogo; Tirza 

stovėjo šalia manęs. Drauge pasirėmėme ant aptvaro, 
aiškiau norėdami pamatyti įjojimą naujo prokurato 
riaus ir jo legijono. Staiga aptvaro dalis nuslinko iš

po mano rankos ir nupuolė ant Gratuso. Išpradžių 
maniau, kad užmušiau jį, buvau baisiai nusigandęs.

— Kur tuomet buvo tavo motiną?
— Žemiaus, savo kambaryje.
— Kas atsitiko su jaja?
Ben-Huras sudėjo rankas ir sunkiai atsiduso.
— Nežinau, mačiau kaip ją drauge su seserim 

nuvedė, daugiau nieko nežinau. Iš namų išvarė viską, 
net ir gyvulius ir užpečėtijo vartus, kad nieks negalėtų 
sugrįžti. Kad nors žinočiau, kur josios randasi... juk 
jos nieku nekaltos! Tark vieną žodį, o atleisi — ah! 
atleiskie, garbingas tribune, kad tokis vergas, kaip aš, 
ant amžių pririštas prie irklo, drįsta kalbėti apie 
atleidima! v

Arius su domumu klausė jo kalbos ir mąstė: 
jaigu jisai tik nudavė savo jausmus, tat melavo; jai
gu sakė teisybę, buvo nekaltas, o pasielgta su juomi ir 
jo šeimyna neteisingai, ir jisai puolė auka aklai vei
kiančios spėkos.

Pašvęsta visa šeimyna atkeršijimui atsitikimo, 
už kurį niekas nebuvo kaltas. Toji mintis sujaudino 
tribūną. Jurininkai vadino jį “geruoju tribūnu”, o iš 
daugelio atžvilgių galima buvo tikėties nuo jo gero. 
Gal pažinojo ir nekentė Valerijaus Gratuso, o gal pa
žinojo senąjį Hurą?

Tribūnas, rodosi, buvo dar nepersitikrinęs; ant 
laivo jisai buvo visagalingu valdovu; pasmerktojo ap
sakymas padarė ant jo didelį įspūdį ir tikėjo tam. 
Vienok pasirįžo nesiskubinti, ar tečiau pasiskubinti 
prie Citro, nes neišmintinga butų toje valandoje pa
leisti taip gerą irklininką; nusprendė tat palaukti ir 
patirti apie jį ką-nors daugiau — persitikrinti, ar tai 
yra kunigaikštis Ben-Huras, nes iš patyrimo žinojo, 
kad visi vergai meluoja.

— Gerai — tarė — grįžk ant savo vietos.
Ben-Huras nusilenkė ir dar kartą dirstelėjo į 

savo valdovo veidą,*'o nepatėmijęs nieko tokio, kas ga
lėjo suteikti jam viltį, pamažu tolinosi — staiga susto
jo ir tarė:

— Jaigu dar kartą pamislysi apie mane, tribu
ne, atmink, kad meldžiau vientik žinios apie savuosius
— motiną ir seserį, nieko daugiau.

Tai taręs nuėjo.
Arius sekė paskui jį.akimis, mintydamas:
— Kad pamokinti jį, kas butų per puošnias are

nos ! kas per bėgikas! galinčius! Sustok! — šuktelėjo.
Ben-Huras sustojo, o tribūnas priėjo prie jo.
— Pasakyk, ką darytum, kad butum liuosu?
— Garbingas Arius juokiasi iš mano nelaimės

— tarė Juda drebančiu balsu.
— Ne, dėl dievu, ne!

KNYGOS DEL 
MOKYKLĄ

No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šlauilnSje Ameriko
je. Pagal Stuobrį. ir kitus pa
rengė S. P. Tananertčla. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. JI paranki 
Ir tiems kurie nori gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose . . ... ........  50c.

į ' Tuo tarpu laivas įplaukė į Messinos susmunką, 
o aplenkęs to pat vardo miestą, pasuko į rytus, palik
damas rūkstančią Etnos viršūnę. ...

. Kiekvieną kartą, kada Arius tik pasirodydavo 
ant platformos, mislydavo apie irklininką, kalbėda
mas pats sau: 
kinas. Žydas 
daugiaus ką patirti.

Ketvirta kelionės diena Astrea — toks buvo
v v . • ■ 7 ■ ' . ... „

laivo vardas — plaukė jau Jonijos juromis. Diena 
buvo giedri, vėjas parankus.

Arius tikėjosi patikti laivyną dar šiapus salos 
Citros ir dėlto nuolat sėdėjo kambaryje. Iš savo pa
valdinių buvo užganėdintas. Sėdus į kėdę jam nuo
lat užeidavo mintis apie jauną nelaisvi.

— Ar pažįsti žmogų, kuris dabar ve pakilo nuo 
suolo? — paklausė kohorto mainant irklininkus.

— šiašiasdešimtą numerį? — paklausė prižiū
rėtojas.

— Taip.
Prižiūrėtojas pažiurėjo į jaunikaitį.
— Kaip žinai, o valdove! — atsakė — laivas dar 

tik mėnuo, kaip liko pastatytas, o žmonės man taip- 
pat nauji, kaip ir laivas.

— Yra žydas — tarė užsimislijęs Arius.
— Garbingas Kvintas yra žmonių žinovu.
— Yra labai jaunas — toliaus kalbėjo Arius.
— Nežiūrint to yra musų geriausiu irklininką; 

nekartą patėmijau, kaip irklas linko jo rankose.
— Kokio jisai yra budo?
— Mažai apie jį žinau, bet yra nuolankus. Tik 

vieną kartą prašė manęs. >
' — Ko?

— Prašė, kad perkelčiau jį iš dešinės laivo pu- 
i kairiąją.

Komą m davė priežastį? - , < '
;< —Paminėjo, -k-ad* žmonės iiuorai ouuuntl iš^vieį
nos i pusės palieka luišais. ' Apart, to^

t tikus nelaimei netiktų į darbą nemokant naudoties ki
ta ranka.

— Dėl dievų! tai nauja ir 
-Ką daugiau patėmijai?

— Labai myli tvarką, ko 
draugus.

— Tat turi būti Rymionis. 
;iš jo praeities?

— Visai nieko.
Tribūnas užsimislijo ir nuėjo
— Jaigu laike irklininkų permainos busiu čia, 

o jis bus liuosas — tarė staptelėjęs — atsiųsk jį pas
■ mane.

Už poros valandų po to Arius stovėjo su vėliava 
- rankoje, lyg laukdamas kokio nepaprasto atsitikimo. 
Tokie žmonės, kaip jisai tokiuose atsitikimuose buna 
labai ramus. Styrininkas sėdėjo ant savo vietos, . Ne- 
kurie jurininkai miegojo pavėsyje po žėgliais. Viršuj 
int stiebo sėdėjo sargas. Arius pakėlė akis nuo sola= 
rium (saulinis laikrodis) ir pamatė artinantįsi-'if- 
klininką. > f

— Prižiūrėtojas užvardino tave garbingu Arium 
ir sakė, kad tavo noru buvo, kad aš ateičiau; štai esu.

Alius su domumu žiurėjo į liesą, bet stiprų jau
nikaitį ir mintimi klejojo po cirko areną. Drąsus ap
siėjimas padarė ant jo dar kitą įspūdį; iš jo balso 
pažino, jog jaunikaitis buvo išauklėtas aukštesnio luo
mo žmonių. Jo aiškios atviros akįs reiškė žingeidu
mą. Nors tribūnas aštriai ir liepiančiai žiurėjo į jį, 
jo veidas neatsimainė nei truputį, neapykantos aiit jo 
nebuvo nei ženklo; patėmyti galima tiktai ženklus, 
kuriuos įspaudžia sunkus ir ilgas skausmas. Tą viską 
patėmijo Arius ir kalbėjo su juomi ne taip kaip savi
ninkas su vergu, bet kaip -vyresnysis su jaunesniuoju:

— Hortatorius man sakė, kad esi geriausiu ir- 
klininku.

— Hortatorius yra labai geras 
iiikaitis.

— Ar senai tarnauji?
— Netoli trįs metai.
— Visados prie irklų?
— Taip, nepamenu dienos, kurioje bučiau ne

turėjęs irklo rankose.
— Tai sunkus darbas, retas atlaiko daugiau 

kaip metus, o tu dar kuone vaikas.
— Garbingas Arius užmiršta, kad dvasia daug 

gali, ji sudrutina silpną, kada stiprus puola po našta.
— Pagal kalbą menu,-jog esi žydas.
— Mano protėviai daug pirmiaiis pirmutinių Ry

mionų vadinosi hebrajaisA;jS■ -b”.,/-J
— Tavo tautės: Išdidybė neužgeso? tavyje ta

rė Arius, pamatęs- užkaitusį Jaunikaičio- veidą.
— Išdidybe neikados nėra taip garsi kaip tto- 

aet, kad čerškiua geležiniais pančiais. s ,
Dėlko ėsi taip išdidus?



YGOS DEL 
OKYKLŲ.

KA. Trumpa Lletm^ 
ima tiku" del 
j šiaurinėje Anąjį.

Stuobrj Ir kitus r,. 
Tananerlcia. Yra m 
įtaisyta Gramatika į. 
uokyklų. J| panyjįj 
rie nori gerai 1^ 
aibę ir rašybų, 
na drūtuose andeklj. 
ruošė ....................

Iš Lietuviškų Dirvų.

JUS. Lietuvių pj. 
kloms šiaurinėje 
laisė S. I*. Tananefl. 
i parankiausias prasi, 
skaitymo ir rašyto, 
;u taisytas mokinimu

76. Kaina drutucee 
‘ apdaruose ...........%

LS. Rymo-Katalitg. 
is Katekizmas, p5.
Deharbe, D, J. g?.
labai suprantanuj 

euis vaikams Kate- 
aiikiausias lietuvių 
■kykloms. Pusi 1% 
se apdaruose .... jį

RENTO.MATIJA del 
)kslainlų Alnerikoje, 
engė 1’. B raudukai 
geriausia skaitymui 
mukusiems skaityti, 

trumpos, gerai sa
mi m protui pasakai- 
p. Kaina drūtuose 
..................................50t

G A del Lietu rRų 
įerikoje. Dalb II. 
ančiukas. Yra tai 
brestomatljoa labai 
imui Jau praniukti- 
rašyti valkų. Tel- 
'■lės Ir eilės. Pusi 
lituose’ apdaruose 50c.

TM0 KNYGA Lie- 
slalnėms Ameriko-

Su paveikslais. 
Chrestomatijos Ja
is lavinimasis jau 
litytl valkams ar- 
lems. Joje telpa 
škų apsakymų ir 
;. Kaina druotuo- 
................ ............. G5c

RIJA. Senojo ir 
io. Parašė Vys- 
s Valanėauskas. 
isymu Išdavimai, 
kslėlių. Yra tai 
mam suprantamai 
to rija nuo šutvė 
ri pradžiai krlkš- 
I. ISO. Kaina 
įse ................... 50c

USTIKA.
GIRTUOKLIUS, 

tos ir Davatka, 
aprašymai, geri 

laikų. Pusi.
............................ IDO

ha Tyro duktė, 
saka apie balt- 
onus, kurie Ame 
ž savo tėrypf. ■ 

........... .....25c.
lo apdarais.. 50c.

;TAS. šių lai- 
rašė Br. Vąrg- 
įgeidi apysm 
dienų Rusijoje 

cijų. Pusi. S3. 
... ..................... 25c. 
....................... ■ 50c.

Keli žodžiai 
1 teisybe- P. 
e aprašo kokĮ 
nogui rūkymas 
vniai. Pusi. 
........................ Jfc

Keturi pui-
Su rinko ir

’usl. 75. Kai-
...................... 25c.

MEDIJĄ. At- 
oniško gyveni-

Išguldė Lap- . 
■a laida. La- 
•a.šymas apie 
nerlkos mles- 
<aina .... 15c

D. Apysaka, 
įbai užimanti 
uų apysaka, 
?k viena m lie-

Pusi. 57.
.................. 25c.

JIJONAS IR 
IBOSE. Is- 
i Laikuose 
ijimo. Pa
se P. B. La- 
i apie perse- 

krlksčlonlų 
.‘iecoriui Do- 
i, kaip pin
dami perse- 
ant pumai- 

s, kata kum
ele ir šlau
nie. Pusi. 
.............. 50c. 
.......... .. 65c.

Flamarlon
Su pa- 

i — moks- 
odo kokios 
•s eina ir 
ta ant kl- 
kslLška di-

Kaina 60c 
........... 75c.

gretimus 
lelis. čia 
išradimas 

glijoje, ir 
Išradėjas. 

........... 10c

TETŲVOS 
K. Stikle- 
:a pulkit) 
us mūsų 
Kaina 10c.

J, arba 
nlslyjlmo 
us Krls- 
.......  5a

> j neži- 
žemutis. 
nokiu gaa 
uus ke
ls. Už- 
okinantl 

Pusi.
....... 50c. 
.......  75c.

s Pulaski, Wis.
/ (Pabaiga).
Čionai nei parkų nei tiltų 1 

nėra. Gyventojai nuolatos 
užsiėmę savo ūkėmis; nesi
rūpina tat parkų užvedi
mais. Kam parkai reika
lingi — jie sako — jei mū
sų kiekvienas ant savo ūkių 
turi miškų plotus!

Mano nuomone, toksai jų 
sprendimas yra tuščias ir 
jie tuo apsigaus nemenkai, 
kadangi miestelis nuolatos 
plėtojasi ir paskiau parkus 
taisyti pačiame mieste bus 
neprieinama, bus brangu. 
Dabar geriausias laikas tuo 
apsirūpinti.

Čionai gyvena: lietuviai, 
lenkai, vokiečiai ir albijo
nai. Daugumas jų turi sa
vo locnas ūkės. Tai žmo
nės tykus, darbštus, geri ir 
nekurie jau gerokai pasitu
rinti (bėdini tik tie, kurie 
nemoka jokio užsiėmimo). 
Kaip lenkai, taip ir lietu
viai labai svetingi; atėjūną 

" jie priima it savo tikrą bro
lį. Tai pavyzdingas pasiel
gimas. Augina geresniųjų 
veislių gyvulius, už kuriuos 
parduodant apturi ir augš- 
tesnes karnas. Kitataučiai 

'■ taip versties nemoka. Bet 
lenkai su lietuviais mažiau 
vaisių ant ūkių surenka už 
kitataučius.

Retrospektiviškame žvilg- 
snyj į Pulaski, Wis., mes 
galime atrasti daug mus in
teresuojančių dalykų. Tais 
laikais daugumas lietuvių 
ir lenkų buvo pradėję, kai
po pirmieji žemę pirkties, 
kuri tuokart buvo žemės 
agento, nekokio p. Hoff, 
lankose. 1877 metais — 
kaip jau minėjau — atkelia
vo į čionai vienuolis Augus
tinas ir pamūrijo vienuoly
ną, į kurį paskui pribuvo ir 
daugiau lenkų, prancūzų, 
kurių perdėtiniu buvo Tė
vas Erazmas Sobocinskis. 
Paskiau prie jų prisidėjo 
Tėvas Hieronimas 'Schnei
der, o dar vėliau Tėvai: 
Stanislavas Jeka ir Romu
aldas Ryžcvskis (dabar mi
ręs). Juj pastangomis .1903 
metais padidinta kolegija 
Šv. Bonaventūro, kurion ir 
dabar priimami lenkai ir 
lietuviai jaunikaičiai ir la
vinami į pranciškonus-misi- 
jonorius.

Paskiau tie pranciškonai 
suorganizavo keturias para
pijas, kuri atsirado mažos 
nausiedijos.

’ Daugiausiai žemes užėmę 
Tėvai pranciškonai. Mies
telis liko plačiau žinomas, 
kuomet atsirado keletas 
verteivių krautuvių. Liko 
jis, taip sakant, progresy- 
viškesniu, kada 1906 metais 
C. & N. W. R. Ry. bendro
vė pabaigė tiesti geležin
kelį nuo Green Bay per Pu
laski į Shavano. To gele
žinkelio ištiesimas mieste
liui atnešė naudą: ėmė 
sparčiai augti ūkių ir pro
duktų kainos. Tiesą pasa
kius, tuojau viskas atsimai
nė.

Bet, brangus skaitytojau, 
pirmneg norėtum sukriti
kuoti šito miestelio augimą, 
jums patarčiau palūkėti 
kokie 15 metų, o tuokart 
matysite, kas iš to mažo 
Pulaski pasidarė. Šis mies
telis bus Wisconsino valse, 
lietuvių ir lenkų pramonės 
ii’ mokslo centru!

Pranciškaus vienuolyno ir 
miestelio Pulaski inkurėją. 
Tasai vienuolis tiek pavar
gęs ir trūso padėjęs vienuo
lyną statydamas, norėjo 
likties to ir kitų vienuoly
nų perdėtiniu. Kaipo in- 
kui'ėjui ii’ prigulėjo toji 
garbė. Bet mums lenkai 
yra jau gerai žinomi, kai
po lietuvių “bičiuoliai”. Į 
čionai lenkų vienuolių di
desnis būrys pribuvęs, atė
mė iš jo visą valdžią ir pri
sakė jam likties paprastuo
ju broliu ir sunkesnius dar
bus dirbti. Mat, lenkai 
pranciškonai manė, vienuo
lis Augustinas taip greitai 
munirsiantis. Tečiau su jo 
mirtimi apsiriko, kadangi 
vienuolis Augustinas ir lig- 
šiol dar yra gyvas ir svei
kas. Tečiau vienuoliui 
Augustinui toksai lenkams 
nusižeminimas nepatiko, 
nes tas venuolynas pasta
tyta jo trūsu ir prakaitu.

Gal viskas taip būtų ir 
užsibaigus, kaip lenkai 
mintijo, jei dar paskiau ne
būtų tau vienuolynai! pribu
vęs Tėvas Hieronimas 
Schneider, tikrai žvėriško 
būdo žmogus. Jis pama
tęs vienuolio Augustino at
kaklumą, ėmė ir užrakino 
vieną kambarį, norėdamas 
tuo padaryti jam galą. Tc- 

• čiaus vienuoliui Augustinui

bėgti ir jis atsidūrė į Teu
topolis, Ill., kur ir po šiai 
dienai gyvena.

Kol lenkų kunigų Pulas
ki nebuvo, vienuolis Augus
tinas skaitydavo Evangeli
jas ir sakydavo graudingus 
pamokslus. Lenkams į čio
nai atkakus, jis imta žiau
riai persekioti. Senesni 
žmonės jį mielai atmena ir 
pasakoja ape jį savo vai
kams; šitie vaikai užaugę 
pasakos Augustino prakil
nus darbus vėl savo vai
kams ir taip tie atminimai 
žengs per kartų kartas ir 
išaugštįs jo vardą, kurį len
kai barbarai taip pažemino.

Kas norėtų daugiau žinių 
patirti iš vienuolio Augusti
no gvvenimo, tasai to seno- 
lio vargus ir sielvartus te- 
gal išgirsti iš lūpų senučių, 
Nedzielskienės, Rožanskie- 
nės ir kitų. Tos dvi senu
tės jam pagelbėjo pabėgti iš 
vienuolyno katorgos, iš ku
nigo Schneiderio nagų ir 
jos jį kieku galėdamos šel
pė. Pasakodamos vienuo
lio Augustino nelaimes, se
nutės verkia.

Taip tai lenkai dabar 
džiaugiasi ir sakosi, būk jie 
inkurę tą vienuolyną ir pa
tį miestelį. Gali sveiki 
džiaugties, jei taip judo- 
siškai pasielgė su letuviu. 
Bet ateis laikai, kuomet jų 
tasai džiaugsmas pavirs į 
ašaras, kad tos visos suktv-7 V

bės išeis eikštėn. Amži
nasis teisingas, už skriau
das skriaudomis bus atmo
kėta.

kaitą. Kingston Coal Co. ; 
4-tame šafte pradėjo dirbti 1 
jau kasdiena, o 2-me imta 
dirbti mažiau. Sakoma, tai
sysią palei anglies malūną 
;iltą. Jei taip, tai turės nors 
;rumpam laikui sustoti. D. 
j. W. Coal Co. Woodward 
kasyklose nebuvo dirbama 
nuo liepos 6 d. iki spalių 
3 d., beveik tris mėnesius. 
Taisyta naujos mašinos ak
menukus iš anglių rinkti. 
Sustačius mašinas, paleista 
nuo darbo daug vaikų. Iš
dirbus su tomis mašinomis 
iki spalių 17 d., vėl malūnas 
sulaikyta ii’ tokiuo būdu 
mainose nėra darbo. To- 
priežastis ve kokia: Prie tų 
naujų mašinų akmenukams 
rinkti vaikai ir vyrai nega
li dirbti už dulkių. Darbi
ninkams apraišiota burnos 
skepetaitėmis ir “muf le
nais”, kad kiek nors apsi
gynus nuo dulkių, einančių 
tiesiok į plaučius. Tečiau 
tas nieko negelbėjo. Taigi 
dabar sustabdė visą kreke
rį (malūną) ir taiso vėdy- 
klas, kuriomis mano dulkes 
išvaikyti. Sakoma, bedar
bė prasitęsianti 6 savaites, 
bet, tikrai nežinia. Gal, 
viską pritaisius, darbai ir 
pasigerįs.

Čionai valgomieji pro
duktai, o ypač mėsa, labai 
brangus, pragyvenimas tik
rai sunkus. Visi veitei- 
viai turinti už namus aukš
tas randas mokėti, labai 
skundžiasi ant pinigų trū
kumo.

Spalių 16 d. bažnytinė; 
salėj buvo lietuvių susirin
kimas ir sutverta Piliečių 
(Citizens) Kliubas. Prisi
rašė 12 vyrų ir kiekvienas 
užsimokėjo po 25c.' Nutar
ta kas subata laikyti susi
rinkimus, kol kliubas nc- 
sustiprės, o paskiau pasis
tengti gauti čarteris. Taip- 
pat nutarta kliuban įstoji
mas 25c. ir mėnesinė mo
kestis 10c. Labai’būtų ge
ra, idant visi lietuviai kliu
ban prisirašytų, nes tuo pa
rodytum savo vienybę ir 
pekeltumėm tautos ideas, 
kurios pas mus nūnai su
mindžiotos, pamirštos. Rei
kia visiems lietuviams lik- 
ties piliečiais ir rinkimais 
balsuoti už saviškius kan
didatus.

Taipgi tą pačią dieną in- 
kurta blaivybės kuopa. Pri
sirašė 18 asmenų, ty. 15 vai
kinų ir 3 moteris. Patar
čiau taigi visiems prie mi
nėtos kuopos rašyties, nes 
mums svaiginanti gėralai 
nieko gero neduoda, at- 
penč dar mūs sveikatą ir 
turtą sunaikina.

Kingstonietis.

prieglaudon pusbrolis ir 
apie tai pranešė jo žmonai. 
Toji ilgai nelaukus°nukelia- 
vo į prieglaudą iš’ten išsi
ėmus vyrą atvyko 4 Kings- 
;oh, ii*, atgavi^ iŠ kunigo 
Kudirkos pinigus, išvažiavo 
sau laimingai Atgdl į She
nandoah.

Nuo spalių 9 lig, 17 d. vie
tinėj lenkų bažnyčioj buvo 
misijos. Daug žmonių at
liko išpažintį. 16 spalių 
krikštyta 3 dideli varpai 
lenkų bažnyčios. Vietiniai 
lenkai pralenkė lietuvius. 
Jų bažnyčioje raudasi 3 
aukurai, turi dabar 3 var
pus, o pas mus bažnyčioje 
vienas aukuras ir vienas 
varpas. Ii* tas pats varpas 
su kun. Kudirko parašu. 
Bažnyčia apleista, o klebo
nija puošiama.

Spalių 11 ir 13 dieną čio
nai lankėsi drūtorius Kun
drotas su savo trupa. Baž
nytinėj salėj buvo imtynės 
Kundroto su vienu čikagiš- 
kiu ir šeip jau parodyta vi
sokių šposų. Lenkai iš to 
labai pasipiktino, nes to
mis dienomis pas juos bu
vo misijos. Sako, pas mus 
esanti dievmaldystė, o pas 
lietuvius šposai krečiama.

Griežlis.

Pereitais metais pabaigo
je vietmį banką vardu De
posit and Savings Bank nu
pirko bankas first Natio
nal Bank of Ędwatdsville, 
Pa. O dabar ųžupt pirmu
tinio atidaryta The Peoples 
National Bank of Edwards
ville. Ir nekurie lietuviai 
turi nusipirkę, Akcijas. Po
ra lietuviškų draugysčių ten 
laiko savo kapitalus.

u -Į^psiedas, »

Grand Rapidn, -Mich:
Andai čionai ištisa savai

tę katalikiškos seserįs-vie- 
nuolės rinko aukas ligonbu- 
čio naudai ir, kiek žinoma, 
surinko $4.000. ,

Nesenai vienoj krautuvėj 
mieste sugauta dvi lietuvai
tės bevagiant įvairius daik
tus. Viena jų nesenai pri
buvusi iš Didž. Lietuvos. Ji 
teisme teisinosi, jog nežino
jus, kad Amerikoje bile ką 
perkant (imant) reikia pi
nigai mokėti. Teisėjo tas 
besiteisinimas tečiau neper
tikrino ir abidvi pasmerkė 
užsimokėti po 50 dol., arba

•ą '

Aiosgt/r oz srgow/xfi

HUHTINGTON WILSON gcunwwr ,į

Viršui matoma Jungtinių Amerikos Valsčių oiplomatas, Valsčių sekretoriaus asistentas Huntington 
Wilson, o apačioje - Turkijos sultanas. Mr. Wilson nukeliavęs Turkijon pasimatyti su sultanu ir asmeniš 
kai pasikalbėti apie naujai tiesiamus geležinkelius Turkijoje, kam skolinama Amerikoj pinigai.

A. Tam—as.

Kingston, Pa.
miestelis nedidelis, 

apgyventas 
letuvių.

Šis

IČE 
hicago. ( 

z

# * »
Čia norėčiau pridurti ke

letą pastabų apie patį vie
nuolį Augustiną Zeitz, Šy.

lenkų ir 
Viršutinių fa

brikų randasi tik dvi šil
kinės, bet ir tose dirba vie
nos merginos ir keli vaiki
nai, Dirba beveik dykai, 
menkai darbininkai apmo
kama, o darbas nesveikas. 
Savaitėje tose fabrikose 
dirbama pusšeštos dienos,

Vienas žmogus, gyvenan
tis su savo žmona Shenan
doah, Pa„ savu laiku pasi
ėmė savo sutaupytus $400 
ir, atsigabenęs be žmonos 
žinios į Kingston, davė tuos 
pinigus palaikyti kun. Ku
dirkai. Kun. Kudirka, gavęs 
tuos pinigėlius, žmogeliui 
patarė pasiduoti į prieglau
dos namus ir tasai, nepai
sydamas paliktos varge sa
vo žmonos, taip padarė, sa
kydamas: “Kaip aš, pra- 
baštėli, numirsiu, tai mane 
už tuos pinigus pakavosi”. 
Kun. Kudirkai toksai žmo
gelio noras patiko ir apsi
ėmė viską išpildyti, lauk
damas, kad tik greičiau ta
sai būtų pašauktas dangaus 
karalijon. O kun. Kudirka 
žinojo apie jo likusią bėdi
ną moterį, bet kas jam gal-

Spalių 15 d. Šv. Jurgio 
salėj atlošta teatras “Tarp 
dilgėlių rožės”. Atlošta 
taip prastai, kad prasčiau 
jau ir negalima. Lošėjai 
nemokėjo nei rolių, nei iš 
atminties žodžių. Dekora
cijos irgi buvo prastos. Ir 
lietuviškas himnas prastai 
sudainuota. Paskiau išėjo 
ant estrados Jonas Andru- 
kaitis. Ką jis norėjo pasa
kyti, niekas nežino. Išpra- 
džios paminėjo kokius ten 
paukščius ir greitai pasi
traukė, nes publikoj išsi
girdo švilpimai.'' Prieš pra- 
dėsiant patį teatrą/ susirin
kusiems dalyta plekatai. 
Nei vienas žodis nebuvo lie
tuviškai atspaudiiitas. O 
juk Chicago netoli, kur ran
dasi lietuviškos'spaustuvės, 
galima visokius spa-Uzdinius 
gauti tikrai lietuviškai at- 
spaudintus. Dabar teršia
ma mūsų brangioji kalbele! 
Lietuviški da rijai paveda
ma žydams.

Darbai silpnai slenka.
Vietinis.

Čionai auglekasyklų 
tis. Visi lietuviai iš

sri-
anų

Tuo tarpu tą visą “trik- 
s$” patyri pasidavusio

šyta iš Brockton, Mass. Iš 
to tai matyt, jog lietuviai 
stropiai darbuojasi savo 
tautos pakėlimui ir Lietuva 
traukiama vis pirmyn. Pas 
mus to nėra. Tarp vieti
nių lietuvių tikrai padėji
mas apverktinas. O lietu
vių Čionai randasi skaitlius 
nemažas. Gyvena į 50 šei
mynų ir į 150 pavienių. Vi- 
si lenkimąsi, neturėdami sa
vo bažnyčios. Vieni jų lan-

lenkų, dar kiti lankosi į 
Forest Citv, o nekuriems ir 
bažnyčia visai nereikalinga. 
Seniau vietiniai lietuviai 
skaitlingiau dar lankydavo
si i Forest Citv lietuviška 
bažnyčią, bet dabar — len
da lenkų globom

Forest City klebonu yra 
dabar gerb. kun. Pankaus- 
kas. Labai prielankus ku
nigėlis vietiniams lietu
viams. Jis labai norėtų 
Simpsono lietuvius pa
traukti prie savęs, norėtų 
juos padaryti savo parapi- 
jonais už labai prieinamą 
mokesti, bet kas tau duos 
tai padaryti, jei čionykščiai 
lietuviai skverbiasi lenkų 
pusėn.

Liūdna, labai liūdna. Ne- 
kurie lietuviai kaltina kun. 
Pankauską, būk tasai norįs 
daug imti už velykinės iš
pažinties korteles. Bet tas 
netiesa. Tik nekuriu lie
tuvių atkaklumas priverčia

Kamajiškis.

Parėjo iš Rymo žinia, jog 
popežius savo konsistorių 
perkėlęs neapribuotam lai
kui ir, sakoma, prieš 1912 
metus nebūsiąs paskirtas 
nei vienas naujas kardino
las. Popežius buvęs devy
nerius metus klebonu, de- 
vyneritis metus vyskupu ir 
dešimts metų kardinolu, tai
gi sako, norįs perleisti de
vynerius metus ir popežia- 
vime ir todėl atidedąs kon- 
sistoriaus susirinkimą, nes 
jei tame tarpe numirtų, tai

Simpson, Pa.
Kaip tai smagu skaityti 

korespondencijas iš lietu
viškų dirvų, kai kad buvojtegul jo įpėdinis sušaukiąs 
“Kataliko” 40 numer. ra-lkonsistorių.

LOTAI tiktai $10
Kad užganėdinti savo kostumerius, mes dabar par
duosim savo likusius kelis tukstakčius Lotų, tik
tai po $10.oo, kožno tikra vertė, $150.oo, o likusius 
lotus sale dirbtuvių parduosim po $25. Atsilan
kyk ir pamatyk mus dirbtuves bedirbant.

Didele Ekskursija in Lena Park, Ind., Ned. 6 Lapkr.
C. C. & L. R. R., gelžkeliu, Illinois Central stacija, 

Tikieto kaina ten ir atgal 50c.

Tikietus galima gauti stacijoj arba treino.
Abstraktus, užrašus ir dytus padirbant dykai. Atsilankyk ir daryk pinigus.

Trcinae išeina iš Illinois Central Stacijos, 12th St. Station prie Ežero, 9:15 
I ryte. Mus treinas stoja prie 31st St., 48d St., 53d St. (Hyde Park), 63rd St. 
; (Woodlawn), Grand Crossing, Kensington ir Hammond, kur pasažierius paims 
5 del Gary, Indiana Harbor, East Chicago, Hegewish ir Blue Island.

The Square Realty Co.
(NOT INC)

85 Dearborn Street

Telephone Drover 285

Chicago, III.

AtsaKanciausias
- Lietuvis

Fotogrgfistas.

Kleker’s Photo Studio
didžiausia fotografijų studija mieste. Fotograflstas pribuna l 
namus ant pašaukimo. Užvesta viskas pagal naujausių madų. 
Padarome visokias fotografijas kogerlausia. Geriausia atliekame 
veselljų, kliubų ir visokių grupų paveikslus ypatingai koloruotus 
Padarome iš mažų fotografijų didelius paveikslus. Taipgi pa
darome visokius rėmus paveikslams, šliubo paliudijimus ir tt

1645 West 47-th Street, CHICAGO.

Phone Canal 1198 Uždėta 1886 m.

Overkotus sto
vam ant 
Orderio.

Juozas G. Dailydis.
Lietuvis Pardavėjas

Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Žieminei Vyriški Dra
bužiai, kaipo Siutai arba Overkotai, konogeriausi, ir kono- 
puikiausios mados yra. Didžiausia UNIOS Krautuvė vy
riškų Drabužių ant WEST SIDES.

Darbų ir Materiją gvarantuojam.

Stotus stovam 
ant 

Orderio.

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

SavaitinisKalendorius
Lapkritis, 1910 m.

3. k. Huberto, Prenilnljaus.
4. p. Karol lauš, Borouiėjo.

f 5 5. s. Zacharijo v. Eiueriko.
{ C.N. Leonardo v.
1 7. p. Engelberto.

8. u. Gotfrydo.
9. s. Teodoro kau.

Iš New Yorko skaitome 
sekantį telegramą:

“Valsčiaus Missouri gu
bernatorius paskyrė imini- 
gracijos komisofiaus pagel- 
bininku Henry Gellertą, ku
ris andai čionai (New Yor- 
kan) pribuvo ir įkūrė biurą 
su tikslu rinkti apsigyven- 
tojus ant ūkių Missouri 
valsčiuj. Valsčius paskyrė 
apdirbimui didelius žemės 
plotus ir norėtų tą žemę ap
gyvendinti ūkininkais. Gel- 
lertui leista atkeliavusius 
emigrantus ant Ellis Island 
kalbinti ii’ abelnai tarp jų 
agituoti, o

Valsčius įkūręs jau tris 
nausiedijas, kurios puikiai 
augančios. Valsčius tą že
mę ūkininkams parduodąs 
po $10 iki $30 už akrą. 
Perkantis gyvais pinigais 
užmoka iš pradžios tik vie
ną penktadalį viso vertės, o 
likusius pinigus išmoka 
paskui dalimis. To biuro 
New Yorke antrašas toks: 
17 Pearl St., New York.

* * *

Washiiigtono žemdirbys
tės departamentas savo me
tinėje apskaitoje paduodąs, 
kad šiemet užderėjimai ir 
visokių produktų suėmimai 
buvę labai gausus ir duonu
tės pakanką išmaitinti ne 
100.000.000 gyventojų, bet 
keli šimtai milijonų. Ku
kurūzai, kviečiai ir avižos 
užderėjo šiemet beveik dvi
gubai gausiau nei 1890 me
tais, tečiau kaip javai, taip 
ii- duona neapsakomai bran
gi ir ko toliau, vis daugiau 
eina brangyn. Taigi ne
kalti čia neužderėjimai ir 
valgio stoka, bet kalti tie, 
kurie visuomenę begėdiškai 
apvagia. Nes jei pirm 20- 
ties metų čionai užderėji
mai buvo perpūs menkesni 
ir valgis 50% pigesnis, tai 
reiškia, kad tais 20 metais 
taip ūkininkai, kaip abel- 
nieji pardavėjai ir detališ- 
kieji pristatytojai išsimoko 
plėšti nuo žmonių odą. Prie 
jų pastaraisiais laikais pri
sidėjo ir pastarasis šio 
krašto muitų tarifas. Liūd
na, kad tie visi darbininkų 
skriaudėjai ir sukčiai nesu
tvarkoma.

kus kelioms dešimtims me
tų gal ir Europoje išnyks 
vainikai, herbai, sostai ir ki
ti senų gadynių žmonių 
tamsybės ženklai. Duok 
Dieve, nes žmonija perdaug 
suvargus bepenėdama savo 
kruvinu prakaitu tuos ne
naudėlius...

tojų, kuriems monarkizmas

** *
Paskutinės iš Europos ži

nios — labai liūdnai skam
ba ir nemalonios nekuriems 
valdovams ir jų ramsčiams. 
Antimonarkiškas ugnekal- 
nis verda ir ošia ir, regis, 
netrukus turės išsiveržti ir 
užlieti savo lava kelias vieš
patystes, kur nūnai valdo
vai ramiai sau dar lėbauja. 
Pranašaujama prapultis 
valdovams: Ispanijos, Grai
kijos ir Bulgarijos, taippat 
ir mažos Monako viešpatys
tės valdovui. Nekurie tų 
“pateptinių” išlaiko apsi- 
renka sau apsigyvenimui 
vietas užsieniuose. Nes kas 
gal žinoti, kada jiems gali 
prisiartinti valanda. Rei-

Visiems reikia džiaugties, 
kad tie senų gadynių pa
laikai — valdovai naikina
mi ir suteikiama gyvento
jams šiokią-tikia atvanga.

Gana jau, gana tyčioties iš 
ieškotojų žmonijai laisvės 
ir gerbūvio. O juk “Žv.” 
aiškiai tyčiojasi tais žo
džiais:

“Naujos 
respublikos
Braga, apšauktas šalies val
dovu keliolikos maišto va
dovų, turi įvalias darbo, be- 
rody damas savo galybę” 
(No. 42).

Aišku, “Žv.” labai gaila 
karalių su griūvančiais sos
tais.

Portugalijos
prezidentas

Naujai užgimusi Porin
ga Ii j os< respublika įvedė sa
vo krašte naujėną, ligšiol 
Europoje nežinomą. Bū
tent panaikino savo krašte 
visus herbus, bajoriškus ti
tulus ir privilegijas, suly
gindama visus luomus. 
Nuošiol tenai jau nebus‘ži
nomi karaliai, kunigaikš
čiai, grafai, baronai, marki
zai, visokie “von” ir “de”, 
visi piliečiai turi būt lygus. 
Žinomas dalykas, gyvento
jai skirstysis į tris klesas: 
turčius, mažturčius ir bėdi
nus vargdienius, kaip pav. 
Jungto Amerikos Valsčiuo
se, bet užtaigi nebus privi- 
legirnotų ponų, kurie tan
kiausiai niekina darbininkų 
minias. Toksai luomų su
lyginimas — tai aiškus pir- 
meivystės ženklas, parodan
tis gėdą visai supelėjusiai 
Europai, kuri pilna įvairios 
rųšies tituliiočių. Praslin-

nicijos, oi reikėtų!
** *

Nesenai visi lietuviški 
laikraščiai plačiau ir siau
riau pranešė apie “Kovos” 
redaktoriaus p. Smelsto- 
riaus areštavimą. Jį areš
tavęs “Kovos” spaustuvėje 
“viską dirbantis” draugas 
Jurgis Miškinis. Ir štai p. 
Smelstorius “Kovos” No. 
42 aiškina apie savo arešta
vimą. Jis, sako, areštuotas 
už nieką, nes nieku niekam 
neprasikaltęs. Ir tas gali 
būt tiesa, jei tik taip bū
ta, bet kad taip mūsiškių 
“draugų” gyvuoja tokia 
keista “meilė” — tai reikia 
išteisybės daug stebčtieš.

* * *
S. L. R. K. A. organas 

šiomis dienomis apskelbė 
taip vadinamą centro sek
retoriaus “atskaitą” už ba
landžio bertainį š. m. Pa
gal tos “atskaitos” Susiv. 
stovis sekančiai persistato 
(“Dr.” No. 42): '

Susivienijimas turįs 
narių I skyriaus:

Pilnų — 4.207.
Suspenduotų — 379.
Išbrauktų — 224.

* * *
S. L. A. sąnariai 

spenduojama, tai net rūks
ta! Štai centro valdyba 
(“Tėv.” No. 43) ir vėl su
spendavo kelius desėtkus 
sąnarių, kurie ėmę dalyvu- 
mą New Haven, Conn, kon
ferencijoj. Už tai pirmiau 
suspenduota tik trįs sąna
riai, pasirašusieji po atsi
šaukimu, o dabar ir visi ki
ti, dalyvavę tame suvažia
vime.' Keistai tas 
išsižiuri.

kad

viskas

* * *

“Darb. Viltis” praneša, 
kad Shenandoah, Pa. lietu
vių parapijos byla su arci- 
vyskupu prasidėsianti jau 
tikrai gruodžio 12 dieną š. 
m. Toji byla jau kelis kar
tus buvus atidėliota. Ma
hanoy City-gi lietuvių baž
nyčia vis dar esanti užda
ryta, o tos parapijos klebo
nas, kun. S. Pautienius lai
kąs Mišias “Knights of Co
lumbus” draugijos saleje. 
Mat, ten parapijoms suskilę 
į dvi sau priešingi dali, ta
tai greičiausiai bus tas, kad 
bažnyčia vėl bus atidaryta. 
Scrautone teisėjas New
comb nusprendęs parapijos 
komitetui vėl bažnyčią at-

ša

Pilnų — 9.
Suspenduotų — 1.

Pilnų — 13.
Vaikų skyriaus:
Pilnų — 120.
Suspenduoti! — 7.
Išbrauktų — 3.
Balandžio menes, prisira- 

švta:
I skyriun — 140.
Vaikų — 3.
Turtas-gi piniginis persi- 

stantis sekančiai:
Pas kasierių A. Denise- 

vičių ......... $1.639.93.
Pas exkasieriu G. Lai-

binį..............
Plymouth, Pa 

ke ...........
Mahanoy City Trust

Co. .?.......... 10.969.58.

.. 2.893.10 
ban-

. 8.127.96

/ ' * * *
' Antai “žvaigždei” ir iš 
dalies “Draugui” labai ne
patiko, kad portugalai prieš 
išvarysiant karalių ir ap
šauksiant savo kraštą res
publika nepasiklausė tų 
laikraščių redaktorių pata
rimo, kaip reik elgties to
kiuose atžvilgiuose. Tiesa, 
katalikams pridera rūstauti 
už vienuolių ten persekio
jimus, tečiau reik nepamirš
ti, . jog keli tūkstan
čiai sočių vienuolių ne
gali atsverti penkių 
milijonų to krašto gyven-

DELKO PRALOŠĖ.
Rusijos kariuomenės vy

riausias vadas kare su ja
ponais, generolas Kuropat
kin, nesenai apskelbęs 4-tą 
ir paskutinį savo atsimini
mų tomą. Tai svarbiausio
ji to jo viso veikalo dalis, 
kurioje norima pasauliui iš
aiškinti tą įdomią mįslį, ko
dėl “galingoji” Rusija pra- 
lošus karą su savo “silpnu” 
geltonodžiu kaimynu?

Buvęs Mandžiūrijos armi
jos vadas šiame tome sutei
kia skaitytojams savo ob- 
servacijų sintezę, be to ne
glosto savo' svarbiausių pa
dėjėjų, generolų Grippen- 
bergo ir Kaulbarso, ir paga
liau pats savęs,, išsitarda
mas: “Mano kaltybė tokia 
didelė, kad negaliu net teis

uti bešališkai ir objektyviš- 
kai žmonių ir atsitikimų”.

Ypač ten tiktai, kur kal
bama apie buvusį išdo mi
nisters grafą Vitte, Kuro
patkin netenka šalto kraujo 
ir nesigaili tam grafui pa
niekinimo.

Labai charakteristiški 
pav. tie žodžiai, pamesti būk 
tai. nenoromis: “Išlipimas 
japonų kariuomenės palei 
Port-Artūrą — ypač sun
kiosios jų artilerijos — pa
lengvino didesne dalimi su
naikinti uostą Dainy, kuris 
buvo pastatytas reikalau
jant vienam grafui Vitte, 
nesiklausius karo ministerio 
opinijos”.

Dar labiau gen. Kuropat
kin niekina admirolą Alek
siene vą ir Bezobrazovą,

taipogi mini'‘visokios ener
gijos ir 'ini'cijatyvos stoką 
generolui Kaulbarsui, kuris 
tik veltui praleidęs daug 
brangaus laiko ir visai ne
klausęs Sav6 vyresnio vado 
prisakynių. Tas pat gali
ma pasakyti ir kas link ge
nerolo Bilderling.

Kodėl japonai pergalėjo 
rusus?

Generolas Kuropatkin 
ant to atsako stačiai ir aiš
kiai:

‘ 1 Armija, kuriąpasiuntėm 
prieš japonus, negalėjo per
galėti japonus”.

Savo tų žodžių patvirtini
mui priduria štai kokį vir
šesnio Vladivostoko oficiero 
manymą.

Keliomis dienomis prieš 
karą, tasai oficieras sakė, 
kad kiekvienas Rusijos ka
reivis vertas trijų japonų 
kareivių; po pirmųjų susi
dūrimų jau pripažino, kad 
rusas kareivis ir japonas 
vertas vienas antro, o gale 
kampanijos persitikrino, 
kad japonų pergalėjimui 
Rusija privalo pasiųsti sa
vo tris kareivius prieš vie
ną Japonijos kareivį.

Kuropatkin sako, kad ja
ponams laimėjimą kare už
tikrino jų armijos aukštas 
apšvietimas ii* morališku
mas. Prie jų morališkumo

ir tas dalykas: pasibaigus 
karui vįpi kritusieji karo 
laukuose, japonai, kurių su
skaityta ,ant 60^624, nuga
benta į Tokyo ir tenai ben
drame kape palaidota.

Tuo tarpu Rusijos armi
ja — tai ištvirkimo indas, 
daugiau jiięko.

Kad atlėktų, nuramintų, 
Mano vėlę atgaivintų, 
Noriu jį paglamonėt, 
Savo jausmus jam išdėt...

Sėdžiu. Laukiu... Lūkimuo
ju,

Nuliūdime pluduriuoju... 
Širdį varsto dyguliai, 
O krūtinėj skauduliai.

Sėdžiu. Laukiu...Oi! Pašo
kau

Persigandau, bet atokau... 
Švyst į langą šviesuliuks, 
Gal tai lekia angėliuks.

Oi tu mielas balandėli, 
Žibink man nors valandėlę, 
Kaip man linksma, kaip ra

mu, 
Rodos dangun aš einu.

sparniukai sužibėjo, 
plaukučiai sublizgėjo, 
gražybė kai gėriuos,

Jo
Jo
Jo
Rodos linksminuos danguos.

Matęs dangų.

LAISVA TRIBŪNA.

So Boston, Mass.
Pirm kelių savaičių vie-

ja parengė čia “misijas”.

BRANGILIUOSYBĖ.
Po sveikatos, žmogui, pir

mutinę ir svambiausią vietą 
užima liuosybė. Už liuosy- 
bę milijonai žmonių galvas 
padėjo ir kraują praliejo. 
Bet ar mūsų lietuviai žmo
nės moka liuosybę brangin
ti? Ypač nebranginama 
liuosybė pavienių žmonių. 
Papildyti prasikaltimą, pa
tekti į kalėjimą, — tai pa
prastas kasdieninis apsi
reiškimas. Štai vakar bu
vo žmogus liuosas, visų ger
biamas... Bet ėmė,, nu
skriaudė savo artimą, visai 
nesitikėdams patekti į ka
lėjimą. Šiandien tapo su
imtas ir kalėjimai) įkištas. 
Tada visi draugai ir nedrau
gai tokį peikia, niekina, o 
jis jau kalėjime sėdi, neturi 
liuosybės ir dar už prasi
žengimą laukia teismo.

Kiekvienas žmogus žino, 
nors ir nesėdėjęs kalėjime, 
kaip yra brangi liuosybė. 
Bet daugybė žmonių neten
ka liuosybės per nežinojimą 
įstatų, kurie draudžia arti
mui skriaudą daryti, o už 
tų įstatų nepildymą — bau
džia. Nors visų įstatų-įs- 
tatas, —(prigimtasis įstatas: 
Kas tau nemiela, to kitam 
nedalyk! r yra kiek vieno 
žmogaus: i širdyje įrašytas, 
bet tą svarbų įstatą gyveni
mo bangos i ištrina. Tat 
reikia nuolat kiekvienam 
žmogui steūgties sau į širdį 
rašyties lįstata, kurie drau
džia artimui skriaudą da
ryti, o už kurių peržengimą 
brangi liuosybė lieka ati
mama. Liuosybė žmogui la
bai brangi, tat kiekvienas 
mokėkime ją branginti.

Branginkime liuosybę 1
Tiesočius. -

ANGELĖLIS.
Sėdžiu, laukiu pas langelį,
Gal sulauksiu angelėlį,
Su sparniukais žibančiais, 
Su plaukučiai^ blizgančiais.

pasakė: 
šviesti

salė. Pamokslus sakyt bu
vo pakviestas dr. Šliupas. 
Pradžioje jo pamokslo ne
kurie geri katalikai salę ap
leido ir ja'u negrįžo. Dr. 
Šliupo pamokslas buvo tok
sai ilgas, kaip Klingenber- 
gio protokolas po Kražių 
skerdynei. Išskiriant kry
žiuočių ordeno panaikini
mą, socijalizmo invykdini- 
mą ii’ turtų pasidalinimą, 
dr. Šliupas daugiausiai bur
nojo tikybą ir kunigiją.

Čionai kiek atsimindamas* ■ ’ -- r parašysiu, ką dr. Šliupas 
kalbėjo prieš tikybą. Ii’ 
nekatalikas būčiau, jei nu
tylėčiau, girdėdamas tokius 
tauzijimus ant tikybos ir 
kimigijos.

Pradžioje jis 
“Aš pasišventę
žmones ir tt., persitikrinęs 
daktaras (jo žodžiai), žinau 
kiekvieno žmogaus sąna
rius. kaip vyrų, taip mote
rų vienodi šonkauliai. Jei 
Dievas išėmęs vyrui šon
kaulį ir iš ano sutvėrė mo
terį, delko-gi pas abudu 
šonkauliai vienodi ir netu
rinti jokio skirtumo...?”

Ant tų žodžių prirodau 
dr. Šliupui, jog jis neturi 
tame atžvilgyj nei kokio 
persitikrinimo, jei taip kal
ba ir taip prieš visus giria
si. Štai: L Vyriškis, ar mo
teriškas tegul neturės ran
kos arba kojos, tečiau iš jų 
gimsta vaikai su rankomis 
ir kojomis; 2. Šv. Raštas 
aiškiai parodo, jog toji vie
ta buvo atpildyta ir pas 
Dievą nieko nėra negalimo, 
kadangi tas pat Dievas ke
liais duonos kepalėliais pa
valgydino tūkstančius žmo
nių, o surinktų po tam tru
pinių likta daug daugiau, 
nei kad būta duonos. Pa- J
našiai galėjo atsitikti ir su 
Adonio šonkauliu; 3. Dr. 
.Šliupui reikėjo pirmiau 
Adomo kaulus iščiupinėti, 

i bet ne dabartės žmonių, iš
sigimusių iš Jie vos, kuriai

yra padarę? Tik mums 
draudžia skaityti svietiškus 
rastus ii’ mes jų klausome, 
juos užlaikome. Verčiau 
tuos pinigus apverstumėm 
ant svetainių, pasilinksmi
nimų, mokyklų ir tt.

Kas link aukurų statymo 
atsakau: Seno Įstatymo žy
dai, kaip tai patriarkai: 
Nojus, Abraomas, Jokūbas 
statėsi aukurus, o Mozės 
pats Dievas liepė pastatyti 
aukurą. Bct-gi atėjus V. 
Jėzui šin pasaulin, per pas
kutinę vakarienę Jis palai
minęs duoną ir vyną, per- 
keitęs į Savo Kūną ir Krau
ją išstatė naują aukurą ir 
aname pasiliko gyventi lig 
pasaulio pabaigai. Taigi 
dabar tegu bus aišku, jog 
patsai Dievas liepė pasta
tydinti aukurą patriarkams 
ir tasai pats Dievas dabar 
pasislėpęs aukuruose gyve
na, o ištikimi katalikai ati
duoda Jam netik garbę, bet 
paveda ir savo širdis.

Rodos dr. Šliupui reikė
tų nesitolinti nuo žydų sta
tytų aukurų, nes ir patsai 
dr. ŠI. panašus į senųjų ga
dynių žydą, arcikunigą Ka- 
jafą, su šerkšna barzda, ku
ris nepripažino Mesijo Die
vu. Iš to aiškiai matoma, 
jog dr. ŠI. nėra tikras ka
talikas (?).

Dabar už ką dr. ŠI. bur
noj a pačius kunigus, tuos 
Dievo tarnus?

Jei kunigas kuomi nors 
prasižengia prieš visuome
nę, arba parapiją, jis už tai 
taigi sūriai nuo visų ir nu
kenčia, nes jam per laikraš
čius nesigailima šmeižimų. 
Kad kunigai labai daug ge
ro atnešę civilizacijai, tai 
nei dr. Šliupas to užginti 
negali. Kunigams juk ne
privalo rūpėti pasaulio įvai
rus amatai, jiems rūpi žmo
nių dūšių išganymas. Tc- 
čiau visviena jų nekurie yra 
pagarsėję dideliais išradi
mais ir tuo labai daug pri
sitarnavę 
aniems per 
kinga.

Kunigų
skelbti žmonėms dvasiškas 
mokslas. Tasai mokslas
yra paties Išganytoj aus 
mokslas. Apaštalai savo
Mokytojo mokslą girdėjo ir 
užrašė kiekvieną Jo mintį. 
Tas mintis šiandie žmonėms 
aiškina kunigai, veda svie
tą tobulan gyvenimai!. Jei 
senovės didžiausi krauge
riai neišnaikino Dievo 
mokslo nėra ko ant to kesin- 
ties ir pačiam dr. ŠI. Pra
garo vartai nepergalės — 
taip pasakė Išganytojas.

Toliau dr. Šliupas sako, 
kad kunigai draudžia skai
tyti svietiškus raštus. Aš 
pats girdėjau, kaip kunigas 
Žilinskas patarė žmonėms 
(lietuviams) skaityti “Ka
taliką” ir kitus laikraščius, 
bet anaiptol neinvardijo, 
kokie neskaidyti.

Štai dar vienas dalykas:
Dr. ŠI., tasai tamsybių 

misijonorius, štai ką lietu
viams pasakė: “Atsirado 
žmogus, augštos minties, 
geros širdies — išgelbėjo 
žmones iš. prapulties...” Ir 
vėl: “Kristus nebuvo ir nė
ra Dievu, nes Jis turėjo 4 
brolius ir 2 seserį”.

' M ieli broliai lietuvia i! 
Kas reikia dr. Šliupui sa
kyti apie jo tokius tauži- 
j imtis? Temdina mažati
kiams akis, o tie neišmanė
liai, pasivadinę laisvama
niais ir socijalistais, ploja 
jam už tai. Ar-gi galėjo 
■koks ten paprastas žmogus 
išgelbėti žmoniją iš praga
ro nagų, jei Kristus nebu
vo įu nėra Dievu? Apie

Tai mat koksai dr. Šliupo 
persitikrinimas

Paskui dr. ŠI. sakė: “Žy
dai pastatė altorius, o žmo-

mergelės paveda savo šir
dis tiems altoriams ir kuni
gėliams, kurie mus skriau
džia. Tūkstančius tūkstan
čių kunigų užlaikome, o 
kiek mes (?) jiems išmoka
me, tai būtų milijonai dole
rių. O ką jie mums gero

žmonijai, kuri 
amžius bus dė-

priedermes

Kristaus ’dievystę turime 
prirodymus: Rojuje mūsų 
pinnutiniems- -tėvams Diej 
vas prižadėjo atsiųsti Me-< 
siją. Tas prižadėjimas ari 
naujinta per patriarkus. 
Pranašas Izajas apsakė Jo 
užginimą, karalius Dovydas 
— Jo mirtį. Kristm gi
mus' ant dangaus buvo pa
sirodžius nauja žvaigždė, 
trims karaliams kelrodis* 
Šv. Jonas aiškiai parode 
Kristaus dievystę, sakyda- 
mas * Tii Axm Avino-
lis”. O 
krikštijo, 
pasirodė 
paveiksle 
džiai: “'

Štai Dievo Avinė- 
1 kuomet Viešpatį 

atsivėrė dangus, 
šviesa balandžio 
ir išsigirdo žo- 

Tas yra Mano Sū
nus, Kurį pamėgau, Jo visi 
klausykit”. O jei prieg- 
tam priskaitysime Kristaus 
stebuklus, tai kaip-gi gali
ma sakyti, arba abejoti, jog 
Kristus nėra Dievu?

Ve V. Jėzaus žodžiai: 
“Ieškokite pirmiau dan
gaus karalijos, o kiti daik
tai bus jums suteikti”. O 
dr. ŠI. liepia neklausyti ku
nigų pasakojimų apie dan
gų ir keplą. Sako: “Čionai 
mums, apšviestiems, yra 
dangus, mes turime ant že
mės sau laimės ieškoti”. Iš
eina tas: nėra dangaus, nė
ra keplos, nėra anapus gra
bo gyvenimo, nėra tat ir dū
šios. Štai koksai dr. Šliu
po manymas ir mokslas!

Dar dr. ŠI. sako: “Kuo
met suserga kunigas, kodėl 
jis nesišaukia į vyskupą, 
popežių, arba į patį Šv. Pet
rą, kurie jį išgydytų, tė
čiai! šaukiasi į svietišką gy
dytoją. O susirgę laisva
maniai, aš paklausčiau, ar 
kreipiasi į savo tėvą, dr 
ŠI.? Tankiausiai ir tie at
šalėliai šaukiasi į kunigą, 
jei pamato prieš akis gil
tinę.

Taip tatai tasai naujos 
gadynės misijonorius mo
lina lietuvius. Draugijos 
buvo, pakviestas, tat niekas 
nedrįso protestuoto O lais
vamaniams tas patiko.

Už tokias kalbas rankų 
plojimai nėra pagirtinas 
daiktas. Tai darbas lygus 
Šv. Petro užsigynimui. Bet 
ar tie klausytojai galės 
metavoti, kaip Šv. Petras? 
Senovės Lietuvos valdovai, 
Brut ė n is su Vaideliotu, tarp 
kitko savo pavaldiniams bu
vo įsakę: “jei kas garbintų 
kitą kokį dievą, draudžia
ma su tokiuo draugavi
mas”. Būtų gera panašiai 
pasielgus ir su dr. 
jei jis mūsų tikybą griau- 
ja. Mums kitokio išėjimo 
ir nėra. Katalikams reikia 
vienyties ir stoti kovon su 
Bažnyčios neprieteliais. Tu
rime atminti, jog mes mir
sime, o ant šios žemės mūsą

Aš pagaliau meldžiuos: 
“Atleisk jam Viešpate, nes 
pats nežino, ką daro”.

Jokūbas Variantos.

Didžioji Britanija išga
bena į kitus kraštus beveik’ 
ketvirtą dalį visų anglių, 
kokie išimama iš tenaithiią

*

Korkas, panardytas 200 
pėdų gilyn okeane, 
plaukia aut vandens pavir
šiaus, kadangi ten jį van
duo jau žemyn spaudžia.

neis-

Vokietijoje žemdirbys!® 
suteikia išsimaitinimų 
000.000 asmenų.

19-

Bcveik 291.000 savo loc- 
nų va i'gšų-beturčių skaito 
Anglija ir -Valija.
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is Kristaus Jievyte J 
is prirodymus: Kojų] 

pirmutiniems tivJ 
vas prižadėjo afa 
siją. Tas prižadėję

Pranašas ha jas a J 
užgininią, karalius W

mus ant dangaus^ 
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trims karaliams U( 
Šv. Jonas aiškiai 
Kristaus dievystę, jį, 
mas: “Štai Dievo y ,
lis”. O kuomet U į
krikštijo, atsivėrė- Į

paveiksle ir išsigiiį 
džiai: “Tas yra B 
mis, Kurį pamėgau, L 
klausykit”. 0 jei 
tam priskaitysime jį 
stebuklus, tai kaip-j

Kristus nėra Dievu!
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glija ii’ Valija,

ŽMOGŽUDYSTĖ ČENS
TAKAVO VIENUOLYNE 
IR NEKURTOS TO VIS

KO SMULKMENOS.
Pereitame “Kataliko” 

numery j “Patėmijimuose” 
trumpai paminėjome apie 
lenką vienuolį-pauliną, kun. 
Damazą Macoch, kuris Čen
stakavo venuolyne, savo 
kambaryj, nužudė savo pus
brolį Vaclavą Macoch. Da
bar apie tą biaurią žmog
žudystę tokioje gerbiamoje 
vietoje lenkiški laikraščiai 
iš Lenkijos praneša dau
giau smulkmenų, pasibaisė
tinu ir pasibiaurėtinų žinių. 
Nekurtas anų paduosime 
savo gerbiamiems Skai
tytojams, juo labiau, 
kad Čenstakavo vie
nuolija, ypač-gi tenaitinis 
Šv. Marijos P. stebuklingas 
paveikslas, ii* lietuviams 
plačiai žinomas. Seniau ir 
dabar dar Lietuvoje, lietu
viškose pirkiose, tarpe 
šventųjų paveikslų, kaban
čių ant sienų, galima rasti 
Čenstakavo D. Motinos pa
veikslus. Tikrai pasakius, 
toji stebuklingoji vieta, kai
po katalikiška, ne vieniems 
lenkams miela, bet visiems 
tikriems katalikams. Tatai 
visi katalikai ir stebisi tuo 
nepaprastu atsitikimu.

Kuomet liepos 27 d. š. m. 
kaimo Zavadų (arti Čensta
kavo) valstiečiai upės Var
tos dumblyne atrado kana
pą su subiaurintu anoje la
vonu ir kurio išsyk nebuvo 
galima pažinti — buvo ma
noma, jog tasai žmogus šeip 
sau žuvęs nuo kokios pikta
dariškos rankos, kaip tas 
Rusijoje paprastai, ypač 
pastaraisiais metais.

Ištisu du mėnesiu Rusi
jos policija galvas laužė ii’ 
nieko gero negalėjo susek
ti. Pirmiausiai lavono ty
rinėjimai buvo vedami mie
ste Radome, bet paskiau 
policija dasiprato kiek tai, 
kad toji piktadarybė turė
jo būt papildyta Čenstaka
ve, taigi nieko nelaukus visi 
teismo tardymai ir perkelti 
į Čenstakavą.

Čionai pagaliau susekta, 
kad tasai žmogus užmušta 
Čenstakavo venuolyno rū
muose ir tai padaręs vienuo
lis, kun. Damazas Macoch. 
Užmuštuoju-gi pasirodė jo 
pusbrolis Vaclavas Macoch.

Tardymo komisija per
žiūrėdama ragažes, kurio
mis buvo apsiūta kanapa su 
lavonu, ant jų patėmijo ge
ležinkelio antspaudą. Tuo
jau imta tyrinėti ir susekta 
Čenstakave gyvenantis vie
nas pirklys, kuriam tose ra- 
gažėse buvo prisiųsta gele
žinkeliu prekės. Iš pirklio 
patirta, kad jis tas ragažes 
paskui pardavęs vienam 
miestelio karietninkui (ve
žėjui), bet negalėjęs pasa
kyti kokiam.

Kadangi siūlo galas jau 
buvo policijos rankose, ta
tai netrukus m. Čenstaka
ve surasta ii* tasai kariet- 
ninkas, pirkęs tas ragažes. 
Susekta pagaliau, kad du 
karietninkai važiavę, kuo
met iš vienuolyno gabenta 
upėn kanapa su lavonu. 

, Karietninkų pavardės:
Pianko ir Pavlak.

Liepos 26 d. vakare juo
du pakvietęs su karietėlėm 
vienas iš vienuolyno vaikas. 
Jiedu tuojau ir nuvažiavę 
ant vienuolyno kiemo. Prie 
trečiųjų vienuolyno vartų 
(bromo) trįs vyrai aut vie
nos atvažiavusios karietėlčs 
uždėjo kanapą. Į kitą ka
rietą įsėdęs kun. Damazas 
Macoch ir vienuolyno tar
nas Zalog. Abi karietėlės 
įsvažiavo iš miesto ir pasu

ko keliu į Gidei. Rūdnin
kuose palei vieną smuklę 
abi karietėlės susilaikė, ka
dangi Pavlako arklys bu
vęs labai nuilsęs, ir jis tuo
jau pasiprašęs atgal į Čens
takavą grįžti. Jam užmo
kėjo kun. Damazas 6 rub
lius ir liepė važiuoti atgal.

Tuo tarpu kun. Damazas 
su savo tarnu Įsėdo karic- 
tėlėn, kur buvo kanapa, ir 
pasileido toliau važiuoti, 
net į Zavadą, kur nugaben
tą kanapą kun. Damazas su 
tarnu Įmetė į upės Varta 
pelkes.

Kuomet karietninkas 
Pianko persigandęs paklau
sė, ką tas turi reikšti, kun. 
Damazas liepė jam tylėti, 
prižadėdamas paskui tą da
lyką jam išaiškinti.

Pasukta atgal i Čensta
kavą jau kitu keliu. Ir ka
da karietėlė su važiuojan
čiais atsirado miške, kun. 
Damazas liepė sustoti, išli
po pats ir liepė išlipti ka
rietninkui, paskui Damazas 
pasiėmė į ranką kryžių, ku
rį su savim turėjo, ir lie
pė karietninkui ant to kry
žiaus prislėgti, jog neikados 
niekam nepasakosiąs apie tą 
kelionę ir kanapos nugabe
nimą, nors būtų ir kalėji
mu baudžiamas — nes tas 
viskas atlikta delei “krikš
čionybės labo”.

Karietninkas prisiekė ii 
iki paskutinių dienų tįlė- 
jo, kol jo policija paskui ne- 
prispaudė prie sienos.

.Už tai kun. Damazas ka
rietninkui užmokėjo 30 rub
lių.

Nuo to laiko buvo ramu 
Čenstakavo vienuolyne ii 
visame, miestelyj... Visą tą 
atsitikimą uždengė didžiau
sioji paslaptis. Karietnin
kas nesulaužė savo prisie- 
gos, o kun. Damazas tankiai 
lankydavo savo brolienę 
(užmuštojo pačią) Varšave. 
Brolienės vardas buvo Ele
na Križanaųskiutė, paei
nanti iš miesto Lodziaus. 
Ji prieš ištekėsiant už Vac- 
lavo Macoch iškeliavus iš 
Lodziaus į Varšavą ir tenai 
apsigyvenus labai puikiuo
se namuose. Taigi prie jos 
tankiai ir važinėdavo vie
nuolis kun. Damazas. Ji 
buvus dusyk vedus: pir
miausiai su kun. Damazo 
tikru broliu, kuris greitai 
numirė, o paskui su Dama
zo pusbroliu, užmuštuoju 
Vaclavu. Už šito išėjo lie
pos 11 d., šliūbas atsibuvo 
Čenstakave. Po šliūbui ji 
su savo vyru Vaclavu Išva
žiavus ant poros savaičių 
užsienin, iš tenai-gi sugrį
žus ir apsigyvenus Varša
ve. • Netrukus .po to taigi jos 
vyras Vaclavas ir nužudyta 
Čenstakavo vienuolyne, km 
buvo apsilankęs pas pus
brolį kun. Damazą su asme
niškais reikalais.

Tėvas paulinas kun. Da
mazas Macoch gimęs 1871 
metais kaime Lipiny, Čens
takavo paviete, Piotrakavo 
gub'., yra gmino vaito sū
nus. Pasimokinęs kaip tik 
gmino mokykloj, ačiū savo- 
būklumui ir gudrumui, pali
kęs Lipinuose gmino rašti
ninku. Tėvų paulinų vie- 
nuolynan Damazas (jo svie
tiškas vardas Liudvikas) 
įstojo 1896 m., o atbuvus 
jam tenai novieijatą, 1902 
metais įšventintas į kuni- 
gus-vienuolius.

Nužudytas pusbrolis, 
Vaclavas Macoch, buvęs se
niau krasos urėdninkeliu 
Čenstakave, Kališc ir Gra- 
nicoj. Pastaraisiais lai
kais, ty. prieš nužudymą,
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jis buvęs urliope, ir kuomet 
į savo vietą nesugrįžęs, tai
gi kuomet jis užmušta, po
licija jo du mėnesiu ieško
jus, Ir surado, kaip jau 
žinoma, tik jo lavoną kana
poj.

Kada praslinko su vir
šum du mėnesiai nuo pus
brolio nužudymo ii’, kada 
policija iš Radomo' persi; 
kėlė tyrinėti į Čenstakavą 
ir jau surado siūĮo galą, 
kun. Damazas apleido pas- 
lapta vienuolyną ii* iškelia
vo į Varšavą, o iš ten su 
broliene rengėsi pabėgti Į 
užsienį. Bet kadangi tai 
veikė pervėlai, o policija 
suskubo apstatyti visus ke
lius, 7 d. spalių kun. Dama
zą areštavo Krokave ant 
geležinkelio stoties tenaiti- 
ne policija. O viena diena 
pirmiau buvo taippat jau 
areštuota ir jo numylėtinė, 
brolienė Elena. Mat, jiedu 
abudu iš Varšavo Į užsieni 
važiavę, o paskui turėję 
skirties. Tečiau kaip vie
na, taip ir antras pasprūsti 
nesuspėjo.

Kun. Damazas Į Krokavą 
atvažiavo greituoju trauki
niu ir, kaip tik iš jo išlipo, 
tuojaus Kroavo policija ji 
ir pagriebė. Nusivesta jis 
tuojau tardymams ir prisi
pažinęs, kad jis nužudęs sa
vo pusbrolį.

Štai jo maždaug toksai 
b u v o pr i s ip a ž in i m a s

Prieš liepos 25 dieną nak
čia kun. Damazas buvęs už
sigėręs gerokai vyno ir sa
vo kambaryj (Čenstakavo 
vienuolyne) susibaręs su 
pusbroliu Vaclavu. Imta 
barties už Vacį, pačią Ele
ną, už kurią kun; Damazas 
galvą guldęs. (Gal bartasi 
ir už kitokius reikalus, bet 
kas kitas dar nepaaiškėjo). 
Paskiau kun. Damazas pus
brolį nugirdęs ir, kuomet 
tasai užmigo, jam kirviu 
galvą perskėlęs. Pusbro
lis pajutęs sopulį ir 
nuvirtęs ant grindų, 
tuokart žmogžudis kun. Da
mazas dar suteikęs jam 
paskutinį išrišimą ir pas
maugęs. Pamatęs, jog pus
brolis jau iK'gyvas, suvynio
jęs tat lavoną paklodei! ir 
pastūmęs po lova, pagaliau 
apvalęs kraujus ir mąstęs, 
kas toliau veikti.

Pats ūmu laiku nieko 
negalėdamas išgalvoti, apie 
tai pasakęs vienuolyno tar
nui Zal., kurio ligšiol polic. 
nesurado. Tarnas kun. Da
mazui pataręs lavoną sudėti 
kašėn ir išnešti iš vienuoly
no. Bet surasta kasė vie
nuolyne ir viena nupirkta 
mieste, buvusios permažos. 
Tuokart Zalog pataręs la
voną Įdėti kanapon, stovin- 
čion vienuolyno karidoriuje. 
Tas visas reikalas juos su
trukdęs per naktį ir net lig 
11 rytui. 12 vai. kun. Da
mazas nuėjęs pietautų, o 
tuokart tarnas Zalog įvilkės 
jo kambarin kanapą. Ap
link 2 vai. kun. Damazas su
grįžęs nuo pietų ir su Zalo- 
gu įdėjęs pusbrolio lavoną 
kanapon. Bet kadangi ka
napoj būta dar daug tuščios 
vietos, kun. Damazas su
kimšo tat savo skrandą ir 
kruvinus marškinius, o Za- 
logas kelias ragažes. Taip 
užtaisius kanapą, vakare iš
gabenta į upę.

Po to Damazas per die
nas laukesįs pas savo brolie
nę Varšave ir turėjęs už
gintus susinešimus.

Tą viską kun. Damazas 
Krokavo policijai išpažinęs 
klūpodamas.

Kuomet jis nugabenta 
Krokavo; kalėjiman, po po-
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rai dienų parėjęs iš Rymo 
pbpežiaus iškeįkimas, išski
riantis kuty Damazą iš ka
talikiškos visuomenės. Kro
kuvos jezayitai tuo tarpu 
nusiuntė kalėjiman civiliš
kas drapanas ir Damazas su 
prievarta turėjo nusimesti 
kunigišką sutoną.

Kada jam perskaityta po- 
pežiaus prakeikimas ir liep
ta nusivilkti sutonas, jis 
atsiliepė:

‘ ‘ Prasideda užtarnauta 
bausmė. Aš neikados ištei- 
sybės kunigu nebuvau”.

Dabar jis tenai tyrinėja
mas ir rasi trumpu laiku 
bus išduotas Rusijai. Jisai 
policijai pasakoja neįtikėti
nus ir tiesiok įdomius daly
kus. Jisai prisipažįsta prie 
pinigų vogimo, prie ištvir- 
kusio gyvenimo, bet nepri
sipažįsta, kad jis būtų vie
nas tų, kurie kitus kartus 
apiplėšė stebuklingą pa
veikslą. O vienok menama, 
jog ir toji šventvagystė bus 
darbas kun. Damazo su ki
tais vienuoliais ir tarnais. 
Išpažino, jog Čenstakave 
vienuoliai paulinai kas me
tai surinkdavo šimtus tūks
tančių rublių, bet tų pini
gų dauguma būdavo išva
giama. Tik vienas Dama
zas pavogęs daugiau 30.000 
rublių ir praleidęs su mer
gomis. Sako, visi vienuo
liai vogę, tai kaip jam ne
vogus. Ant Mišių surinktus 
pinigus praleizdavę ant nie
kų. Vieuubliai nepildo sa
vo regulų, turėję sau tar
nus, locnaš karietas, nakti
mis orgijas keldavę vienuo
lyno rūmuose -arba mieste. 
Apsaugok Dieve, kas tenai 
veiktasi. -Iš keliolikos vie- 

tiki-ai 
dievoti, o visLkiti meverti 
sausos šakos. .

Taip išpažino areštuotas 
kun. Damazas.

Pirmiau Čenstakavo vie
nuolyne buvo perdėtiniu 
kun. paulinas Reiman, prie 
kurio tas visas apsileidimas 
ir įvykęs. Kuomet-gi nese
nai išrinkta nauju perdėti
niu lietuvis, dievotas senelis 
kunigas, paulinas Justinas 
Veliouiškis — viskas ir iš
ėjo eikštėn, nes naujas per- 
dėtinis ėmęs nužiūromus 
paulinus kunigus drausti, 
liepęs prisilaikyti aštresnio 
gyvenimo. Kun. Damazas 
prieš pat savo nelaimę su 
kitais dviem paniniais kuni
gais, taipgi negeresniais už 
ji, jau buvo gavęs leidimą 
likties svietišku kunigu ir 
netrukus būtų išėjęs į para
piją. Bet ’štai jam duota 
geresnė parapija — kalėji
mas už jo pasileidusį gyve
nimą.

Grįžkime prie Čenstaka
vo.

Kuomet kun. Damazas 
Krokave areštuota, ir kuo
met jo prisipažinta prie 
žmogžudystės, Čenstakavo 
vienuolyną tubjau apsupo 
kariuomenė ir prasidėjo 
kratos. Iškrėsta visos pa
kampės, visi kambariai. At
rasta kruvihasi kirvis, ku- 
riuomi kun; Damazas užmu
šė savo pusbrolį, pas neku- 
riuos vienuolius rasta neti
krų (falšuotų)i deimantų, 
daug kompromituojamų 
laiškų. Areštuota dar du 
vienuoliai ir iš vienuolyno 
neišleidžiama. Taippat are
štuota keli tarnai. Visas 
miestelis sujudęs prieš vie
nuolius.

Spalių 10 d. į Čenstakavą 
pribuvo Kališo vyskupas 
Zdzitovieckis su keliais pra
lotais ir kanonikais. Vys
kupas tuojau nuėjęs D. Mo
tinos koplyčion ir tenai il

.
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Iš aviatorių konkurso, kuris atsibuvo šiomis dienomis New Yorke (Žiūrėk “Amerikos Žiniose").

gai meldėsįs. Buvo susi
rinkę beveik visi miestelio 
katalikai. Vyskupas ėmęs 
giedoti litaniją, bet tuojau 
pertraukęs ir pradėjęs gai
liai verkti. Po pamaldų 
sušaukęs visus paulinus į 
kapitularium ir prakalbėjęs 
sekančiais žodžiais:

“Akyveizdoj baisios, mū
sų Bažnyčios historijoj ne
girdėtos piktadarystės, ko
kia turėjo sau vietą šiame 
vienuolyne, tame mūsų 
Sanctuariume, kol viskas 
galutinai bus ištirta ir išaiš
kinta, Tėvai paulinai praša
linami nuo vienuolyno pri
žiūrėjimo. Vienuolyną ir 
visus jo turtus paima glo- 
bon specijališkas vyskupi 
komitetas, susidedantis iš 
svietiškų kunigų. Vienuo
lyno bažnyčioje ant gedime 
ženklo uždraudžiama įvai
rios iškilmingos pamaldos, 
giesmės ir vargonais žaidi
mas. Bus laikoma tik skai
tytos Mišios.” 

t

Taigi vienuolynas paves
ta svietiškiems kunigams, o 
nužiūromiem paulinam Ba- 
ziliui ir Izidoriui vyskupas 
uždraudė lig laikui laikyti 
Mišias.

Po to sekantį nedėldienį 
ir visoj Varšavos archidiece- 
zijoj atsibuvusios bažnyčio
se gedimo pamaldos ir iš sa
kyklų perskaityta ant kun. 
Damazo Macoch prakeiki
mas. ■)

Norima dabar Čenstaka
ve vienuolius paulinus visai 
panaikinti, o stebuklingą 
paveikslą arba perkelti į 
kur kitur, arba ant vietos 
palikti svietiškos dvasiški- 
jos globoje.

Bet visokioms kalboms 
negalima daug tikėti. Žino
ma, bet tik tiek, kad vienas 
ar keli nedorėliai visus vie
nuolius sutepė, užtraukė pa
nieką ant visos-paulinų vie
nuolijos.

Lenkijos lenkiški katali
kiški laikraščiai nei kiek vi
sų tų žinių nevynioja bovel- 
na, bet atvirai visokias pas
kalas ir žinias skelbia. Dau
gumas katalikiškų laikraš

čių reikalauja išnaikinti vi
sus vienuolius, juos sekula- 
rizuoti į svietiškus kunigus, 
kadangi jie būdami vienuo
lynuose nieko neveikia ir 
linkę prie blogų darbų.

Mes jų neteisiame, tegul 
juos Dievas teisia. Prisipa
žįstame savo gerb. Skaity
tojams, jog mes nekaltina
me visų už kokio ten vieno 
idijoto prasižengimus, juo 
labiau, kad Čenstakavo ste
buklingas paveikslas ir pas 
lietuvius plačiai gerbiamas. 
Parašėme visa, kas yra ra
šyta visuose laikraščiuose. 
Viso to dalyko bėgį praneši
me sekančiuose numeriuose. 
Tečiau pabriežiame, jog 
toksai venuolio kunigo pa
sielgimas — tikrai negirdė
tas letuviams katalikams 
daiktas.

Lenkai tečiau iš to viso 
biauraus atsitikimo kitką iš
veda. Jie sako, ar kartais 
Damazas Macoch nebus tik 
Rusijos valdžios įrankis, ar 
nebus tik provokatorius, 
idant tuo būdu nužeminti 
katalikų tikėjimas, idant 
tarp lenkų pasekmingiau 
praplatinus jei jau ne sta- 
čiatykybė, tai nors marijavi- 
tizmas, kuris, kaip žinoma, 
eina, išvien su stačiatikybe. 
Juk būta atsitikimų, kad į 
lenkų dvasiškas seminarijas 
kai kada valdžia pasiųzdavo 
savo šnipus, kurie, tyčiomis 
apsiverzdavo dievotais ka
talikais ir įstodavo į semi
narijas, idant paskui katali
kus provokuoti.

Taigi gal dabar panašiai 
padaryta ir su Damazu, ku
ris teisme galės išlieti visą 
savo tulžį ant katalikų dva
siški j os.

Vis-gi patirsime, kas to
liau veiksis.

Rymo-Katalikų Bažny
čios iškeikimas arba baus
mė yra trejopas: a) mažes
nis (excommunicatio mi
nor), užginantis laikams 
priimdinėti Komuniją; b) 
didesnis (excommunicatio 

major), išskiriantis iškeUi
tąjį iš tikinčiųjų draugijos 
ir c) augščiaūsias pasekmė
se, taip vadinamas “inter
diktas”, iškeikimas, išski
riantis iš tikinčiųjų draugi
jos cielas draugijas, atlau
žas, o net r ciehis kraštus.

Šv. Tėvas ant Damazo 
Macocho uždėjo iškeikimą 
‘ ‘ excommunicatio major”, 
graikiškai “anathema”. To
kiuo būdu jis dabar išskir
ta iš katalikų dvasiškuos ir 
visų tikinčiųjų tarpo.

Tasai iškeikimas yra taip 
sunkus, kad Damazui Ma- 
cochui draudžiama įeiti ka
talikų bažnyčion. Ir jei 
kartais jisai peržengtų baž
nyčios slenkstį, tokia baž
nyčia tuojau uždaroma ir 
kol ji išnaujo nebus pašvęs
ta, draudžiama joje laikyti 
visokios pamaldos.

Damazas Macoch be to 
prieš teisiną turės būt dc- 
greduotas. Dvasiškoji vy
riausybė atims nuo jo kuni
gystės patepimą.

Ispanijos sielvartai,
Socijalistų plati antimin- 

tariška agitacija Ispanijos 
valdžiai gimdo dideliausius 
sielvartus. Socijalistai esą 
valkiojasi per kaimus ii’ 
liaudžiai įkalba pasipriešin
ti kariuomenės tarnvstai. 
Taippat spėjama, kad tokia 
pati agitacija prasiplatinusi 
ir tarp kareivių ir ten leng
vai ji prigįjanti. Valdiš
koji ir katalikiškoji parti
jos mano, jog tą agitaciją 
remianti respublikonai, mo- 
narkijos priešininkai.

Tatai valdžia pastarai
siais laikais labai aštriai 
ėmus socijalistus persekio
ti. Keli tokie antimilitariš- 
ki agitatoriai jau suimti ir 
būsią teisiami kariškame 
teisme. Taippat pasklydęs 
garsas, jog valdžia mananti 
panaikinti kortežų atstovo 
socijalisto Eglesias nepalie- 
čiamybūs teises, kadangi iš 
to atstovo lūpų daugiausiai 
išeinančios tos priešvaldiš- 
kos agitacijos.
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Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metasimtyj.

Istoriškas Romanas
Išguldė Jonas Montvila.

(Pabaiga).
— Mano tėve! — tarė nerami Alena — prisi

žiūrėk tiktai, kaip šitas vienuolis panašus į Davainą.
— Ką tu kalbi! tu kiekviename matai Davai

ną. Tai yra kokis mokytas pamokslininkas; gaila, 
kad negalima prieiti arčiau.

— Ištikro, tai Davaina! — kalbėjo Alena — 
juk gerai jį pažįstu.

Tuotarpu pamokslininkas pabaigė savo kal
bą, nulipo nuo kelmo. Nekantri Alena laukė tik 
progos, kad prisiartinti prie jo.

— Davaina! — sušuko ji — nesitikėjome iš 
tavęs taip daug; kaip matyti, Dievas laimino ta
vo darbą, bet eikšen prie musų ir pasilsėk po darbų.

— Dievota moteriške — atsakė vienuolis — 
tegul Dievas tau užmoka už artymo meilę; aš dar 
neužsitarnavau šiandie ant atsilsio. — Ir norėjo 
atsitolinti.

— Bet palaukie truputį — kalbėjo laikyda
ma jį mergina —,o pirmiausia pasakykie, ką reiš
kia šitas abitas? Ar tai jame nori stoti su ma
nim prieš altorių? Nedėkingas! kreipi akis. Pa
sakyk, kur dingo tavo meilė, prisiegos, aukos?

— Nusidėjusi moteriške! kas tau darosi? — 
kalbėjo pasipiktinęs vienuolis — ko nuo manęs 
nori? Tave apėmė šėtonas. Atsitraukk, nes pa
rašyta: negundysi teisingąjį.

— O aš nelaiminga! Kas su juom pasida
rė? — gailestingai šaukė Alena.

— Karžygį Davaina! — atsišaukė Habdan- 
kas — veltui slepiesi. Kalbėkime patylomis, nes 
tas riksmas nei tau, nei mano dukterei garbės ne
atneš. Juk negali užsiginti, kad prašei manęs jos 
rankos ir tau ją prižadėjau; laukėme tik tavo su
grįžimo. Tuotarpu pribuni vienuolio rūbuose nei 
tyčiodamasis iš musų. Apsvarstyk, ką darai! Nes 
yra čia karalius ir tiesos mus teis.

— Matau — atsakė pamokslininkas — kad 
esate abudu ant blogo kelio. Bet bedieviai! aš jus 
nepažįstu!

— Ką matau? — sušuko priėjęs Stognievas.
— Juk tai tas pats lietuvis, kuriam prieš porą me
tų Sandomieriuj išmušiau iš rankų kardą!

— Meluoji! — suriko perširdęs vienuolis — 
dar niekas man iš rankų neišmušė kardo. Kad 
nenorėjau tuomet su tavim muštis, tai tik dėlto, 
kad klausiau vienos moteriškės. Bet dabar jei 
nori pamėgink stoti su manim, o pamatysi, kieno 
ginklas bus ant žemės!

— Perstok Stognieve — kalbėjo Habdan- 
kas. — Matai, Davaina, pats išsidavei. Dėlko tat 
nenori aplaiminti mano namo?

— Nedėkingas! — šaukė Alena — aš dėl ta
vęs apleidau tėvynę, o tu manęs išsižadi. Ar-gi 
gali turtėi ramią sąžinę nešiodamas šitą rūbą, kol 
dar aš gyva? Beširdi, pamislyk tiktai, kokis lau
kia mane likimas?

— Eikk vienuolynan ir gailėkis už savo nuo
dėmes — atsakė vienuolis.

— Bet, dievotas žmogau! — tarė priėjęs ka
ralius — pasakyk man, kas tau pasidarė?

— Nežinomi yra žmonėms, malonus viešpate, 
keliai jų paskyrimo! — atsakė Davaina. — Tu ne
žinojai, kad aplaikysi vainiką, aš nei nepamislijau 
apie abitą. Štai, nesenai visi buvome ant pražū
ties kelio ir dėkokime Dievui, kad nuo jo atsi
traukėme.

— Taip — atsakė juokdamasis karalius — 
bet pasakyk, kokiu budu taip greit iš karžygio pa
virtai vienuoliu?

— Kada likau išsiųstas atversti stabmel
džius, pasidėkojant šitai, tuomet dievotai mergelei, 
turėjau nukęsti daug vargo; žmonės manęs neklau
sė ir persekiojo. Lietuvos parubežyj sutikau bė
gantį nuo Svetoslavo persekiojimų vienuolį, per
mainiau su juomi drabužius ir priėmiau Elijošiaus 
vardą. Nuo tada man pradėjo geriau sektis. No- 
rints jau daug atverčiau stabmeldžių, bet vis gi 
jaučiu, kaip mažai dar esmi nuveikęs.

—• Kokis tavo tolimesnis mieris? — paklau
sė karalius.

— Vedu šituos žmones į savo valsčius prie 
Nemuno; pastatysime tenai vienuolyną ir maldin
gai baigsime savo gyvenimo dienas.

— Labai gerai, mano mielas, bet pasakykie, 
ką padarysime su Alena?

— Tai negali būti! — atsišaukė Habdan- 
kas — aš neduosiu išjuokti savo dukterį. Pirm nei 
Davaina užsidarys vienuolyne, turi prieš mane gin
klu atsakyti už sulaužymą savo žodžių. Jei aš se
nas nevaliosiu, turiu įvalias giminių, kurie mane 
užvaduos.

— Aš esmi pasirengęs tamistai patarnauti
— atsišaukė Stognievas.

— Męs to nedaleisime — tarė vienas Da- 
vainos' šalininkų, — kad nužudytumėt tėvą Eli- 
iošių. : <

- Tėvas Elijošius — tarė kitas — gana

jau ir taip daro, kad paliuosuoja šitą merginą. ,Ji 
buvo jo nelaisvė. ; J 1 H -

— Jisai man jau tada ją paliuosavo* — at
sakė Habdankas — kada, atvežęs į mano namus, 
prašė jos rankos. /. < •

— Prižadai tie buvo niekam nežinom:
rė kitas — ir juos galima atmesti dėl vienuolio 
pašaukimo. ' v‘ -r ■

Davaina, nuleidęs akis, klausė tų ginčų. Su
simaišiusi Alena neišdrįso atsišaukti. Karalius, 
žinoma, greičiau butų stojęs už Habdanką, bet pra
džioje tikybos plėtojimosi, matydamas didelę Da- 
vainos šalininkų skaitlių, nenorėjo atsišaukti, bet 
karalienė prašė arcivyskupo Badzianto išrišti šį 
klausimą. Išklausęs visko arcivyskupas, liepė 
Davainai prižadėti pastatyti vienuolyną, o tuomtar- 
pu tūlą laiką būti prie karaliaus. Tada atgijo Ale
nos viltis, ir nors turėjo nukentėti nusišypsojimus 
dvarėnų, bet ji mažai to paisė. Davaina, persitikri
nęs, kad daugiau jau nepapuls į nieky stos šio pasau
lio, drąsiai žiurėjo į akis Alenai. Bet pamažu tas gy
venimas pradėjo vėl atitraukti jį nuo tų dievotų 
minčių, dėl kurių buvo pašventęs visą savo gyve
nimą. Pirmiausia tat apsikirpo plaukus. Alena 
tai patėmijo ir pradėjo gaivinti savo viltį, nors 
neišsidavė su tuomi. Bet veltui stengėsi tėvas Eli
jošius pergalėti pats save. Neperėjo nei mėnesio 
laiko jau jisai vaikščiojo karžygiškuose rūbuose pil
nas saldžių atmininių ir žaizdų, kurias gydė Ale
na, ir neužilgo apreiškė Habdankui savo norą vesti 
ją už pačią.

Nudžiugo iš to senis; danešė tuoj apie tai 
karaliui, kuris tuojaus liepė apgarsinti vestuves.

Tuomtarpu nelaimingas Lizdeika, sugrįžęs 
į Kernavą, įpuolė į sunkią ligą. Po visų tų nelai
mių senis įgavo lig sumišimą proto. Mažai jam 
galėjo gelbėti Tėvūnas su pačia. Nupuolimas ti
kybos ir pražuvimas dukters, vienatinio jo sura
minimo, spaudė" jo širdį. Kartais šokdavo iš lo
vos, lyg sveikindamas ją, grįžtančią iš Vilniaus; 
tai vėl matė ją ant kalno tarp dievų linksmą ir 
laimingą; tai vėl matė tąsomą už plaukų, sukru
vintą, ir tada senukas baisiai dejavo. Iš viso ga
lima buvo matyti, kad paliuosavimas jo nuo šių 
kančių artinasi.

Išgirdo apie tai Jagaila ir labai jo gailavo. 
Karalienė stengėsi kaip nors jam pagelbėti; gorėjo 
pamatyti jį kogreičiausia ir išgelbėti jo sielą. Ką 
ji neduotų, kad galėtų sugrąžinti jam dukterį-! Ta- 
siryžo pagalios nors apgavimu pasaldinti paskuti
nes senelio dienas. Žinodamas, kad ji IdMrSia- 
naši į Pajautą, apsirengė Jos ^aįuMai^jj^įpjtįfe 
ve į Kernavą. Nelaimingas senelis sėdėjo savo 
kėdėj, kada Jadviga patyka įėjo į grinčią.

— Brangus tėve! — sušuko stovinti šalia 
senio Tevunienė. — Pajauta!

— Pajauta? — atkartojo dairydamasis se
nis. — Kur Pajauta?

— Čia esmi, tėveli! — bailiai sušuko kara
lienė, paėmus jį už rankos ir žiūrėdama jam į akis.

— O tu mano brangiausia suramintoja! — 
šaukė apglėbdamas Jadviga senis. — Kur buvai 
taip ilgai? Žiūrėk, ant ko mus atvedė Jagaila? 
Nėra jau musų dievų! — ir apsiliejo ašaromis.

— Nusiraminkite, tėveli! — jautriai kalbė
jo Jadviga — dievai tavo gyvena, Auksė juokiasi. 
Žinčius dega.

— Ne, mano dukrele! Dienos musu laimės 
jau perėjo. Lietuva pamynė savo dievus; dabar 
puola prieš Kryžių!

— Lietuva neapleido tavęs, tėveli, ji gerbia 
tavo dorybes, laukia naujo su tavim susijungimo.

— Naujo susijungimo? Kas tu esi? — sušu
ko senis. — Tu ne Pajauta! Klausyk, Pajauta bu
vo mano duktė, dievai musų buvo galingi. Kad su
šukau: atkeršijimas! perkūnai puolė iš jų rankų, 
žmonės drebėjo. Jagaila atvedė lenkus; ar giydi, 
kaip skambina ir gieda? Lietuvos dievai sunai
kinti !

— Mano tėve! Jagaila nori, kad gyventum 
tarp savo dievų; jokios atmainos tavo gyvenime 
nebus.

— Kas tu esi? — Šalin! tu krikščione! — 
šaukė nusigandęs senis. — Užmušk verčiau mane; 
noriu mirti ištikimu savo dievams.

Nusigandus karalienė pasitraukė į šalį.' Tė- 
vunienė padavė jam vieną stabą; buvo tai papjas- 
tas jo apraminimas. Aprimo už valandos,'.nusi
juokė ir paklausė, kas su juomi darėsi. Tevunienė 
pasakė.

— Ir karn-gi mane prikėlėte? — tarė į kara
lienę. — Mano poni, gaila darbo; mane jau įlinku 
suraminti. n / l

— Nesunku, jei klausysi draugų balso — at
sakė karalienė. — Tavo kančios yra didelės, bet 
Dievo malonė dar didesnė. Yra tikyba, kuri gydo 
visus sopulius ir perkeičia juos į džiaugsm#; ■ rėi- 
kia'ją pažinti.

— Žinau, ką nori pasakyti — atsakė senis 
— bet ką man toji tikyba, ką gali žadėti? Ji ma
ne persekiojo tyruose, ji atėmė man pačią. Bet 
kodėl nepasilikau tarp žvėrių! Ji išplėšė mano 
Pajautą!

— Ji gali tau viską sugrąžinti. Krikščio
nių Dievas — visagalis; reikia tik vieno atsidūsė
jimo, o įgysi laimę, kokios dar nežinojai. Žiūrėk, 
jau milijonai žmonių naudojasi Jo gerumu. Tu tik 
vienas atmeti Apveizdą ir didini savo kančias.

— Gerai — tarė senis — noriu tavęs klau
syti. Tavo balsas saldina man širdį. Žinok, kad 
aš niekad nebuvau niekeno priešu. Svarsčiau apie 
jūsų tikybą, bet jaigu ji yra tokia galinga, tegul 
sugrąžina man Pajautą^ ’ ' , . ;

— Mano tėve, krikščionių Dievas nori ne iš
lygų, bet nuolankumo^ Prašau tavęs, meldžiu, mesk 
iš širdies tą neapykantą, pasiduok Jo šventai va
liai, o iš.milaširdystės Jo sugrįš tavo suraminimas.

Ilgai žiurėjo į ją senis tylėdamas; mintįs bu
vo labai kuomi užimtos. Karalienė tėmijo į kiek- 
vieną jo pasijudinimą. Staiga durįs atsidaro, 
įpuola*į grinčią mergina, o paskui ją vaikinas su 
mėlinu raikščiu ir senis. Vos spėjo Tevunienė 
sušukti.

— O dievai! Pajauta su mumis. — Jau 
džiaugsmo ašaromis sugrąžinta duktė laistė tė
vo kojas.

— Dukrele mano! Pajauta, ar tave 
matau!

— Yra tat sugrąžinta! — tarė karalienė 
matai, tamista, krikščionių Dievo gerumą!

— Visagalis ir milaširdingas! nuo dabar tik 
Jisai bus mano Dievu! — šaukė nudžiugęs senis.

Užimta taip sunkum padėjimu savo tėvo, 
Pajauta negreit susiprato pasveikinti karalienę. 
Kada tėvas kiek nurimo perstatė jai jauną Fir- 
lei'jį, kaipo savo išgelbėtoją; neužmiršo ir Vis- 
baro. Pažino Lizdeika jaunikaitį, jautriai jį svei
kino ir užmiršęs jo prigavystes, nuoširdžiai dėkojo.

Bet tas džiaugsmas tuoj atsimainė į liūdnu
mą; senelis taip nusilpo, kad reikėjo tikėtis mir
ties kiekvienoje valandoje. Pamačius tai karalie
nė pasirūpino kogreičiausia jį apkrikštyti. Nesi
priešino jai Pajauta, nes jau ir pati buvo krikš
čionė. Viešpats daleido mirtį. Numirė, laimin
damas susirišimą dviejų tautų,.o Pajautos su jos 
išgelbėtojumi. Vos tik Lizdeika numirė, karalienė 
išsivežė verkiančią Pajautą į Vilnių. Smagu jai 
buvo patirti, kad apsikrikštijus turėjo Jadvigos 
vardą. Tuotarpu jaunikaitis su Visbaru užsiėmė 
Lizdeikos laidotuvėmis, o palaidoje krikščioniškai, 
skubinosi į Vilnių suraminti savo brangią Jadvi
ga. Karalienė užsiėmė jos likimu, o perėjus ap
gailestavimo laikui, atidavė ją sužiedotiniui. Ir 
Auksė, matydama nuolatinį kunigaikščio Danie
liaus prisirišimą, atidavė jam savo ranką. Ka
da po metų darbo tikyba Lietuvoje buvo sutvirtė
jus, karalius su dvaru sumislijo grįžti Lenkijon. 
Sulaikė dar juos truputį paskyrimas Lietuvos ku
nigaikščio Vilniuje vietoje Jagailo, nuo seniau bu
vo- prižadėjęs tą garbę Vytautui, bet užbėgo tam 
už akių Skirgaila, tikras karaliaus brolis. Iš to 
-Lietuvoj kilo nauji sumišimai, bet tie prie šios 
apysakos nepriguli. Lieka tik pasakyti, kad Fir- 
lei su savo pačia, sugrįžęs Lenkijon, apsigyveno 
Jano venose. Davaina gyveno Lietuvoj ir išstatė 
vienuolyną. Tėvūnas su pačia likę krikščionimis, 
gyveno Kernavo j. Tuotarpu šviesa šventos tiky
bos plėtodamosi po Lietuvą, jungė tą tautą stipres
niais ryšiais su Lenkija; nors nekurtose pakam
pėse, ypatingai Žemaitijoj, dar davėsi matyti ne- 
kurios stabmeldiškos apeigos šalia krikščioniškų, 
net viešpataujant Jagailo ainiams.

D-ras K. Grinius* 
RAUPLĖS.

(Lot. Variola vera).
(Iš “Sveikata”)

---------0----------------  
LAI MEILĖ TĖVYNĖS.

Lai meilė tėvynės širdelę man šildo, 
Lai kęsmų spaudimą iš krūtinės dildo. 
Lai gyvuoja tai toji meilė pirmutinė, 
Lai džiaugias, lai gėris manoji krūtinė! 
Lai švinta, lai blaivos, dienelė miglota, 
Lai nyksta, lai dingsta, migla ūkanota, 
Lai skaisti saulutė padangę apšviečia, 
Lai meilėn, vienybėn, mus brolius sukviečia. 
Lai aš-gi sulauksiu tą valandą mielą, 
Lai skausmai nevaržo, neliūdin man sielą. 
Lai broliai mūs mylės brangiąją Lietuvą, 
Lai tuojaus taip stojas, įvyksta ir būva.

Chicagos mergina.

VAIKINAMS.
(Satyra).

Merginos gražiausios ant svieto esybės! 
Nors juokais rašau čia, beto išteisybės! 
Be jųjų ncbūn kaip prasčiokai, taip mokyti, 
Galvočiai, narsumai, ir ką čia sakyti? 
Nebūn nei karaliai, didi prezidentai, 
Be jūju nerimsta, o ypač studentai.
Žiūrėkit, kaip Starkus mūs tie kavalieriai, 
Kurie tai bus toliau geri inžinieriai, 
Nes nuolat dabar jie gabiai studijuoja, x 
Kad net kada eina kur nors, ar važiuoja — 
Tai akį'primerkę vis kelią miej'uoja, 
Bet kitą išpūtę į mergas šnairuoja. 
O tie, ką jau baigia šakas medicinos, 
Tai Dievo maldauja, kad sirgtų merginos. 
Kurie-gi pramoko Amerikos tiesų, 
Merginoms tie ieško visokių ten šviesų. 
Poetai kiekvieną-gi jauną merginą 
Eilėse dievaite gamtos vis vadina. 
O laikraščių puikus, jauni redaktoriai 
Tik tokius tai darbus talpina taip noriai. 
Mandagus vaikinai išvydę mergučę, 
Tuoj meta į žemę ir galvą, o, mučę! 
O kas apsiėjimo nei kiek jau nemoka, 
Merginą pamatęs tuoj džiką tas šoka.

Daili Chicagietė.

(Pabaiga), 
negali užkrėsi. Taigi karvių rauplės 
tai visiškai ne brantai, bet rauplės. 
Kad taip tikrai yra, tai aiškiai išro- 
dyta tyrinėjimais daktarų Fišerio, 
Voigto ir kt.

Kunigas J. Gerutis didžiai klysta, 
jeigu mano, jog karvių rauplės ir. 
brantai tai vis viena.

Kun. Geručio “Sveikatoj” yra pami
nėta keleto daktarų pavardės, kurie 
irgi pripažįsta karvių rauples bran
tais esant. Bet reikia žinoti, kad tarp 
daugumo ir daktarų atsiranda viso
kių. Kam jie kartais niekus rašo, kas 
juos tesupaisys. Kantri popiera vis
ką pakelia, o lengvatikiai Geručiai 
tuos niekus toliau platina.

Eikime toliau. Argi ištikrųjų rau
plės sukelia kitas ligas?

Teisybė, pirmiau, kada skiepydavo 
ne karvių limfa, bet žmonių skiepų 
skystimu, tuomet kartais ištikrųjų si-‘ 
filį perkeldavo nuo vieno ant kito, Bet 
dabar, kada skiepija veršių skiepais, 
tai negali atsitikti.

Dar kai-kas užmėtinėdavo, jogei 
džiovą kartais įskiepija. Vienok išty
rinėjimai ant milijonų skiepijimų ne
surado nei vieno tokio atsitikimo.

Toliau prie skiepų prisimeta kar
tais rožė ir kūno nupuvimas. Bet jei 
atsargiai, švariai skiepyti, tjii tos li
gos neprisidės.

Beto, žinoma filiozofas Herbertas 
Spenceris (medicinos gerai nepažinda
mas) tvirtino, jog nuo skiepijimo dan
tys nyksta. Ir daugiau yra panašių 
užmetimų, bet vargu kas rimtai apie 
juos gali kalbėti.

Daugiau ligų, kurios nuo skiepijimo 
galėtų paeiti, nežinome.

Pasilieka atremti paskutinis Geru
čio užmetimas, kad skiepijimas nuo 

' rauplių neapsergsti, nes rauplėmis ir 
* skiepyti serga. Daktaras Flinzer. 

1870—71 metais, kuomet Chemnice 
viešpatavo rauplių epidemija, padarė 
tos vietos visų gyventojų surašą. Ir 
kas gi pasirodė, kad iš 1000 žmonių 
rauplėmis apsirgo — tų, kurie vieną 
kartą buvo skiepyti 15, tų, kurie du 
kartu buvo skiepyti — 8, tų, kurie bu
vo jau persirgę rauplėmis, apsirgo 
antru kartu 1 iš 2000. Tuo tarpu tų 
kurie visai nebuvo skiepyti, rauplėmis 
užsikrėtė net 100 iš 1000. Reikia dai 
atminti, kad skiepytų buvo 550000, o 
neskiepytų tik apie 6000.
' Iš tos apyskaitos matyt, kad skie- 
pymas visgi sergsti nuo rauplių, nors 
ne visiškai. * (

Kaip išaiškino, skiepijimas apsergs 
ti nuo rauplių 7—12 metų.

Vokietijoj nuo 1874 m. visi kūdikiai 
turi but priverstinai paskiepyti pir
mais gyvasties metais, antru kartu vėl 
juos skiepija sulaukus 12 metų ir pa
galios vyrus skiepija noru-nenoru dai 
stojant kariuomenėn. Tokiu budu vi< 
si Vokietijos gyventojai yra skiepyti. 
Ir ką-gi mes matome?" Vokietijoj per 
paskutinius 30 metų nebuvo nei vienos 
didelės rauplių epidemijos. Jei ir 
apserga, kas, tai daugiausia svetimų 
šalių atėjūnai, vieną kartą skiepyti ar
ba visiškai neskiepyti. O kas-gi daro
si Lietuvoj, kuri greta su Vokietija gy
vena? Ar nežinome, kad pas mus rau
plių epidemijų netrūksta, kad kas ke
linti metai jos nuvaro į kapus ir ap
drasko nemaža žmonių.

Tai teisybė, atsako Geručio “Sveika
ta”, bet vokiečiai per tai rauplėmis ne
serga, jog švariau, sočiau, ramiau už 
mus gyvena.

Taigi nepaisydami, ką rašo kunigas 
Gerutis savo “Sveikatoje”, visi skiė- 
pykimės bent du kartu savo amžiuje.
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TEISME.
Teisėjas: — Tatai prisipažįsti tams

ta, kad šiam žmogui pavogei tiek mil
tu maišu?

Apskustasis: — Septynis, gerbia
mas teisėji: tris panedėlyj, o du utar- 
n i ūke.

Teisėjas: — Tai bus tik penki.
Apskustasis: — Taip, bet pasku

tinius du maišus šiandie dar pavog
siu
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FRANK VOGLER TURI BUT IŠRINKTAS.

Pildydamas savo urėdą jisai užganėdino visus.

■ li^lN -ji

Užsirašyk Kataliku!K. MAKAREVICZE

filiozofas Herbertas 
uos gerai nepažinda- 
; nuo skiepijimo (to- 
langiau yra panath 
rgu kas rimtai apie

U

Duodam 
mus mar

kes su 
10c pirki 

niu.

KOLONIA WAWEL
ARMSTRONG CREEK, WIS.

Moterų Kotai—pasiūti iš geriau
sios broadcloth, kersey ir maišytos 
materijos, naujausios mados, parsi- 
duodavo visada po 25.oo, 

abar tik.............,..........*0'

Motera ir merginu Kotai, liuosi 
kersey materijos, cheviot, ir maišy
tos, daug madų dėl išsirinkimo, 
verti 10.oo, dabar par- CfJ “f E 
siduos po... ............................. ■ V

Didelis ir Greitas IšpardavimasDU DIDELI PIGUMAI VISU IR MOTERŲ
t
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pija veršių skiepais, 
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užmėtinėdavo, joga 
depija. Vienok ito 
lijonų skiepijimų ne 
tokio atsitikimo, 
liepų prisimeta kar- 
nupuvimas. Bet jei 
skiepyti, tpi tos Ii-

J. J. ELIAS
Lietuvis kandidatas ant 

Pavieto komisijonieriaus 
(County Comissioner). Iš
buvęs tame urėde jau dvi 
tarnystes, o kad sau paves
tą darbą pildė visados ge
rai ir sanžiniškai, tat repu- 
blikonų partija paskyrė jį 
kandidatu vėla. Visi lietu
viai per rinkimus 8 d. Lap
kričio privalo paremti savo 
tautietį padėdami kryžiuką 
prieš jo vardą.

Šimtai moterų puikių ilgų kotų nupirkta išdirbęju kurie perdaug 
turėjo tavoro ant ranku. Nupirkom už 33% proc. Visokio 
didumo kotai dėl Moterų ir Merginu. Pasiūti iš maišytos 
materijos, kersey, Serge, su satino pamušalu, didumo iki 46,

$6.75, $12.75, IR 18.50

Moterų 54 col. ilgio Kotai—ker
sey, broadcloth, caracul ir maišytos 
materijos, su satino pamušalu, keli 
puikiai apsiuvinėti puikiai o kiti 
kriaučių darbo verti $18 Cift “VE 
dabar po...................................... 10
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Vėla primenama skaity
tojams, delko jei privalo rū
kyti gerą tabaką — Lorll- 
lard’o Stripped.

Jeigu rukai cigaretus ar
ba pypkę, tu nori gauti ge
riausią tabaką už savo pi
nigus, ar ne? Perskaityk 
tat American Tobacco Co. 
apskelbimą Lorillard’o 
Stripped Tobacco, atspauz- 
dintą šiame laikraštyje ir 
pamėgink jį.

Lorillard’o yra geriausias 
piaustytas tabakas išdirba
mas ir parduodamas šioje 
šalyje. Jo didelis populia- 
riškumas per daugybę metų 
yra geriausiu priparodymu 
jo vertingumo.

Lorillards yra taip ska
nūs ii1 malonūs, kad kiek
vienas, kuris kartą jį pamė
gino, visados jį pirks ir rū
kys dėlei jo gerumo. Šim
tai kartų mėginta pamėg
džioti Lorillard’ą. Taigi 
pirkdami visados tėmykit 
ant mažo raudono ženklelio. 
Jaigu to ženklelio ant pa
kelio nėra, tat nėra tikras 
tabakas Lorillard’o.

Mes turim 1360 Siutų dėl vyrų
Kuriuos priversti esam parduoti po $9.90 

kurie vyrai supranta apie gerą drabužį pasinaudos iš 
šios progos.1 Iš priežasties šilto oro negalėjom visus 
išparduoti, taigi dabar parduosim 20.oo vertės Siutus 
geriausios materijos, juodo, mėlyno ir 
j uodai-mėlyno koloro, didumo 33 iki 44 
dabar tik.. ................................................. ipViV V

skiepijimas apsergs 
■12 metų.
874 m. risi kūdikiai 
nai paskiepyti pir 
;ais, antru kartum 
įkus 12 metą ir pa 
ija noru-nenoru dar 
in. Tokiu budu vi
lto j ai yra skiepyti

Pilietis Fr. Vogler kandidatas Republikomj par
tijos ant šerifo yra atsakančiausiu žmogumi užimti tą 
vietą, nes savo darbštumu būdamas per ilgus metus 
vyriausiu taksų peržiūrėtoju užsitarnavo žmonių išti
kimybę. Jisai yra jauniausias sūnūs Hermano Vogler 
vieno iš pirmutinių Chicagos pramonininkų. Gimęs 
yra 1873 m. Chicagoj, kur ir ligšiol gyvena. Pabaigęs 
viešą ir aukštąją mokyklą dar mokinosi ir užbaigė 
vertelgystės mokyklą. Paskui nekokį laiką dirbo savo 
tėvo skrynių dirbtuvėje, paskui užsiėmė pirkimu ir par
davinėjimu lotų ir butų, o paskiaus gavo vietą1 už pa
galbininką taksų peržiūrėtojo. Pagalios dėlei stropu
mo darbe liko paskirtas vyriausiu taksų dabotoju. Vi
si, kurie tik turėjo su juomi kolų reikalą (o jų yra 
tūkstančiai) yra užganėdinti. Taigi neužmirškite pas
tatyti kryžiuką prieš jo vardą 8 d. Lapkričio per rin
kimus.
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i, ką rašo kunigas 
katoje”, visi skie-

100 Tukstancziu c
Gražiausių Poplerą su gražiausioms 

pavlnczlavonOms su kvietkoms ir kon
ventais pardavinesime labai pigiai:

I’opleros (kukuotos su kvletkomls.
1000 poplerų su kopertais parduosime 

už $8.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00

CANTAB A

Septpus, gerbia- 
edėlyj, o du utar-

prisipažįsti tams- 
pavogei tiek mil-

us tik penki.
Taip, bet paskn- 
andie dar navog-
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SMAGUS IR 

PRITINKAN
TIS

Įauginusia svetimo 
ą kartą skiepyti ar- 
yti. O kas-gi daro- 
?ta su Vokietija gy- 
, kad pas mus ma
nkšta, kad kas ke 
aro į kapus ir ap- 
niu.
o Geručio “Sveika- 
r tai rauplėmis ne 
sočiau, ramiau ai

Telephone Gary 102

Riebus
Skanus

Labai 
yra tin
kanti a- 
rielk. dėl 
šeimynų.

IMKIT BUTELI NAMOSTORE
Dubelta- 
vos mar
kės Sere-
• doj ir 
Ketverge

Lietuviški pardavėjai: H. Putrament No. 39, W. Courzeck 186, F. Radzevilas 2
252

GARY. IND.

Jusu Namuose

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

mimo savo pažįs
tarnų ir dėl apsi-

dytojas vėlina
Solo Rye

Szvelnus

8ZENDIE . .
STBAUS BROS. CO.

hzllrbejal Chicago
T. Padlackls, lietuvis agentas

OUR 
FARM 

HOUSE

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
ISZ SENO KRAJAUS

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligas vyrų ir moterų, kad 
ir užsisencjusias. Jei kiti jus neiszgyĄB nueikit pas j|, o jis jumis apžiuręs 
ir pasistengs pagelbėt.

Dr. W18slg duos geriausius vaistus Isz savo aptlekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. 

Nedelioms nuo 10 iki 2 po piet. Ofisas randasi ant
1727 — 18-th St., Chicago,

(Tarpe Paulina ir Wood Strs.)

Vėliavų, Szarpu ir Kukardu drau
gystėms, Kepurių ir Uniformų, ir 
kitokiu dr-tems reikalingu daiktu,

164-166 Madison St., Chicago, III.
Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

$14.85.po

S. T. KUCZIS 
lietuviškas pardavėjas

i ). m
Telephone Yards 1454

puiKo0 SALI UN A
Labai gardi ariolkolo, szaltas bavarskas ! 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn.

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

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

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

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
. Pinigus šiųzdamas adresuok taip:JONAS M. TANANEVICZE.

8244 So- Morgan Street Chicago, III.

2000
3000
4000
5000 „ ,, ot__

Popieros drukuotos bo kvletkų.
; 000 popierų su kop. parduosime už 6.00 
2000 ‘
3000
4000
5000

Pasinaudokite isz tokios 
tos popieros yra labai puikiai iszdrn 
ruotos ant geros popieros, žodžiu sa 
tant geriausios popieros už visas kiįns 
popieras. Pinigus siuskite ant adrr sc

: M. TANANEVICZE

flnlkfil žmones gyvena miestuose, tokiose šapose ir mo
li vlnU ka už malkas kūrenimui, už vandenį gėrimui, mo
ka randas, augštą mokestį už valgį.

o
Ifofl gMi gauti dailų pagyvenimą Wawel kolionijoje, 
IVuli Armstrong Creek, Wisconsin, kur suvirs 50 lenkiš
kų šeimynų pirko žemę šiemet — daugybė puikių medžių, 
užtektinai darbo,—lauką lengva apdirbti.

Viena nakčia nuvažiuosi iš Chicago — tikietas $5.50 
nuo Union dypo arba Illinois Central. Šią žemę galima pir
kti po $15.00 ar $20.00 už akerį ant lengvų išmokesčių. Ran
dasi arti miesto, mokyklos, krautuvės ir t. t

GERIAU ATEIK PAMATYK MUS, ARBA 
PARASZYK REIKALAUDAMAS WAWEL’- 
IO MAPOS.

GRIMMER LAND CO.
ARMSTRONG CREEK, - WIS.

Kalnierius
15c vięnas, 2 už 25c. 

duett, Peabody & Co. .
Arrow mąrikiotai 25c,

Geo. Lauterer
_________ IszdirbCjaa

Mųsų Extra Specijališki 
Drabužiai ir Overkotai

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

3502 Hoisted Street, Chicago, III.

E. FURLONG
1 ~ FIRE INSURANCE

„Continental ir Royal firs ta®1'
Norėdami insakaruoti savo locnasti ateiki' tuu 

JONĄ M TANANEJICZE, 
8244 So. Al organ St , CHICAGO, LL

Musų didė paroda vyriškų siutų ir 
overkotų po $10.00, $11.85, £18.00, 
$20.00 ir $25.00 yra naujausios mados 
ir geriausio materijolo. Busite labai 
užganėdinti, nes labai tinka. Didelis 
pasirinkimas vaikų siutų ir overkotų. 
Gausite čia labai pigiai nuo

§2.00 iki §8 00.

Jonas M. TaManftTIgz(>>
Agentas dvieju didžiausia ir goriau 
ain „Tire Insurance" iirtnpanijn ly

yra lygiai toki 
kaip kitose krau
tuvėse parduo
dami po $18 ir 
$20. Tas yra 
tikras faktas,
kurį mes prirodome daugeliui žmonių 
kasdie. Didelis pasirinkimas, kirpimas 
ir naujausios mados mųsų gvarancija, 
kad grynai vilnonės materijos, pritrauks 
jumis pas mus, kad ir turėtumėt eiti ke
lias mylias, tiktai

SI4.35.
! Pranet-zame visiems 
lietuviams ant Brid
ge porto ir apielinkėj 
kad musų ofise ran
dasi ofisas dviejų ge
rų Insurance kompa
nijų „Continental ir 
Royal Insurance Co ” Kerte Blue Island Av. Ir IB gat.



KATALIKO” AGENTAI

Matymas yra tikėjimas

Dr. G. M. Glaser

Antanas Martinkvb

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES

Antanas Tupikaths

««««!

Parsiduoda Aptiekose

nuo

87 Grand

WESTVILLE, ILL. 
Fel. Mineiko, Box 472,

ST. CHARLES, ILL. 
S. Kiela, P. O. Box 16,

FOREST CITY, PA, 
J. Dzikas, Box 453.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kaspar, 19 Stoke St.

MASS.
25 Arthur

135 Ames

JOUNGSTOWN, OHIO. 
J. Sabole, 28 Marduck

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av., Rochester, N, Y

dąug kito
kių, toki 
kurie par- 
šiduodavo 
po $20 ir 
$22.50, da 
bar tik

Puikios spfkos, padirbtos 
drūčiai sų skūra aptrauk
tos, pertos 18.00 
dabar tik...............

Paduodu del žinios vi 
siems lietuviams!

JERSEY CITY, N. J.
John Bartkus, 146 Morris

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth ,

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, 224 Arherns St.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Avė,

Moters! Musų metinis Išpardavimas 
Siutu, Kotu ir SzBiubiniu Drošiu prasidėjo. Nepraleiskit!

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, Box 22.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 264 Pine

Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną 
Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei
kale meldžiamo kreiptis prie mųsų, o męs stengsimas! kiek

vieną užganCdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvletkas.
1718 W. 47-tli St. CHICAGO, ILL.

PLYMOUTH, PA.
St. Potelinnas, 345 E. River

PITTSBURG, PA.
J. G. Miliauckas, 

co Union Saving Bank,

Kur galima gauti “Katali 
ką” pavieniais numeriais.

SZlPKUKlbSI!
Ar nori szlpkortBs isz krajaus ar l 

irajų, tai tuojaus raszyk ant varde 
. Kataliko” Iszlelstojo su užklausimi.1 
prekių, kurias tuojaus prisiusime.

J. M. Tananeviczt

J. Garnupls, Grand Rapids, Mich. 
Ir apiellnkgse. Pas jį galima užsira
kti ir atnaujinti "Kataliką”.

Kas neturi nakvintis. Pakeleivingi te
gu atsilanko prie mųsų, o męs Jame 
duosime ataakauczlą vietą pallsio ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose, 

Lieku,' Su godone,

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Ave.

LAWRENCE, MASS.
Rainanoskl, 99% Oak

PITTSTON, PA.
Ad. Bendinskas, 42 Chesnuth

Godotini draugai!
Kauno rodybos ir visi pažjstami, ne- 
pamlrszklte manęs, jog asz paeinu 

nuo Szidlavos. Meldžiu at
silankyti po No.

Antanas Būdžius 
1415 S. Halsted Str.

SO. BOSTON, MASS, 
Miltą lauckas, 248 -

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

Klein Bros, naudingos Pirklystės Markes 
yra dykai su kožnu pirkiniu. Pilna kny
ginė verta $2 50 pinigais arba $3.00 i- 
mant kokius nors tavoms.

K. STULGA
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batus ozeverykus ir kitokius 
VBriszkua puikius drabužine.

Meldžiu nepamlrezkit mano krautu
ves, o busite meilingai priimti.

4518 So. Wood St Chicago

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis, 1032N.Washington st

BROOKLYN 
J. Milevskl,

ZOZON yra nauju gyvybės Balzamu, kuris yra išmėgintas ir pripa
žintas kaipo Balzamas, Mėt&rintis savyje jokių nuodų. Kas kenčia nuo 
Kataro ir peršalimo viso sistemo, pilvo kataro, stokos apetito, kosulio, 
nerviškumo, galvos skaudėjijno, stokos kraujo, astmos, nusilpnėjimo, 
peršalimo, Bronchitis, bteuralgijos, vidurių, negromuliavimo, ir visų or
ganų, tai yra geriausias Tonikas kaip vyrams, taip ir moterims, tegul už 
siorderiuoja bonką Zozon,

Kaina $100

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- 
puliariškumą.

Kad aš Juozapas Barevlče jau antri 
metai kaip aš uždėjau tikrą lietuviš
ką sklodą visokių gėrynių arba (Who
lesale Liquor Deale ), Užlaikau vi
sokius gėrymus nuo pirmutinio iki 
paskutinio ir parduodu pigiau'negu ki
ti. Telpogi tūrių saliuną ir svetainę 
del mitingi} veselijų ir balių. Meldžiu 
visų brolių lietuvių, kad reikalaudami 
kokių nors gėrynių, kožname reikale 
kreipkitės pas mane, bet ne pas žy
dus, nes gausite geresnius gėrymus už 
pigesnę kainą ir katrie ateisite kaip 
persitikrinsite, busite visi užganėdinti. 
Ant pareikalavimo siunčiu visokius 
gėrymus Į visas dalis Amerikos.
JUOZAPAS BAREVICZE 
1701—1703 S. Canal ir 17 sts 

Chicago, Ill.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczlus ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninio.

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 doL Tą 
knygą guli gauti dovanai užsiraszyda- 
mus "Kataliką” ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui.

M, PALTANAVICZE
51 Millbury St Worcester Mass

Lietuviška Pirtis
ALEX KUPSHAS

Užlaikau geriausią lletuviszką, rusiszką 
ir turkiszką pirtĮ ant Bridgeporto. Ma
no pirtis buna ketvergais del moterų o 
petnyczlom ir subatomis del vyrų.Talę- 
gi užlaikau j ulkų salluna su visokiais 
skaniais gorimais. Kuris pas mane atsi
lankys bus širdingai priimtas.

m 8 80 MORGAN 81

Juozas šilkas 
Keliaujantis Agentas I’ennsylvanioj 

Ir aplinkiniuose stekuose.

Puikios Sziiubines Dreses tik po $22.75
Pasiūtos iš konogeriausio Messaline šilko, puikiai ap
siuvinėtos su mezginiais ir taffeta šilku "J S 
visokios mados dėl išsirinkimo...............................i v

WATERBURY, CONN.
J. Žemantauckas, 39 Porter St. 
Sab. Walentinas 370 Humbold st,

Im. 23 Ataeti
Vyriškas arba mo- 
terlskas .lalkrodO- 
I*8 £vnrantuok ant 
20 metų paauksuo- 
^as dubeltavi luk- 
BZta’ puikiai visaip 
Iszmarginti, gerai, 
laiką laikanti, la

biausia naudojami keliauninkų kurio tu
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųlijl- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėli kiek
vienam C. O. D. už $5,75 ir expreso kaš
tus del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemo
kėk nei cento. Už j| kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
prie laikrodėlio.

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

ELIZABETH PORT, N. J.
Boczkus, 211 — 1

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A NUTAUC SAV.
— iszdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
1601 W. 47th St. CHICAGO.

Tel. Yards 1735.

Talp-gi jis
6 vakarais; vakare nuo 8 valandų iki 
11. Kas moka vaikščioti, tas gali iš
mokti ir šokti. Kas nori mokytis te
gul ateina 1 svetainę, po numeriu, 
2119 So. Halsted St, mokinu kas 
dien, aprat šventų dienų. Prof. S. 
praneša visiems, kurie nori Išmokti 
tuos šokius,-kad ateitų sekančio adre
so: 2124 So. Halsted St. Ofisas ant 
3-člų lubų. Atdaras nuo 6 iki 8 vai. 
vakare. Nedėliotais nuo 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakare.

Taipgi išmokinu buck 8 wing; buck 
skirt; Irish jig; Spanish clog; Spanish 
waltz; waltz two step ir wait side 
step ir 95 kitus.

Kas nori apsisteliuoti Zozon gyvybės Balzamą tiesiok nuo mus, tegul rašo

THE ZOZON CO.
CHICAGO, ILL.

Vyru Siutai ir
Over kotai SI 5

Šimtai puikių importuo
tos ir naminės materijos 
Siutu ir Overkotu, ser
ge, juodo, fih
worsted, IvV

CHICAGOJE, ILL.
J. Tanauevlcze, 670 W. 18 St.
J. Valaskas, 345 Kensington Av.

M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton St

JONAS MAŽEIK0
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
dol visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko- 
goriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norOtumDt pirkt namus arba farma, 
tai męs pasKolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO
130 Canalport Av., Tel. Canal 683

Męs teipgi padirbant siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo

Dr. Thomas McHugh 
Physician and Surgeon 

Offise and Residence
5000 So. Ashland Ave. Chicago

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

3149 South Morgan Street, 
Kertė 32-ros gatvės.

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rickį eik kas
dieną, Jis priima kožną vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis,

Home Phone 5672.

WILKES-BARRE, PA.
A. šeškeviče, 501 New Grand St.
W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.
K. Kučinskas, 168N.Washington st.

ant lengvu išmokėsiu
Didelis kukninis pečius 
su padailinimais nikelio 
gvarantuoti, tik SHJ.9S

Moterų Nauji Rudeniniai Siutai tiktai po $14.75
Puikiai pasiūti iš čystos vilnos chiffon broadcloth, 
gražiai apsiuvinėti su šilkiniais mezginiais, kotas su 
satino pamušalu, naujausios mados an-
darokas, visokio koloro, $22 vertės tik.... I O

BROCKTON, 
B. P. Mlszkinis Co., 
John J. Rainanoskl,

šiiiomi apreiškia pagodotai visuo
menini, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną Dalią po numriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser

įdedamas Money Orderi arba poperinj pinigą laiške, o męs pasiųsim Zozon per Espresą.
Del rodų rašykit | Daktarišką Dept Vyriausiu agentu yra KRZYWINSKIO APTIEKA 3149 S. Morgan St 

Btomikai ir taip žmones, kurie norėtų pardavinėti Zozon tegul klausia išlygų.

B VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
Germiniu armonikų, ekripku, klornetu, triubu, koncertinų ir dau- 
gybo visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dziegoreliu, 

Bayt-IiT? lendugieliu. visokiu gražiu žiedu, geru brltvu. drukavojimui ma- jBFRl
szlnukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litam, istcriszluir ET fej

VįJŽS maldaknygių, visokiu grožiu popieru del raszymo gromatu tuzinas B įgj
^c-’ ®tuz- ni $L00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už Sc.lnarką o a p- K įCįll 

ejjSrSĮraffinųjį* turėsi No. 8 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudingu dai- ■ Hm
ktu. Asz gvarantuoju kad manotavoras pirmos kllaaos o prekes pi- W W

. gesnes kaip kitur. Orderius iszsinnczlu greitai in visus Amerikos,
’ Kanados ir Anglijos krasztuB. Kvieczlu visus ai laukit su visokiais "

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

LIETUVIŠKA ŠOKIŲ 
MOKYKLA.

Mokina geriausiai i rgreičiausiai vi
sokius lietuviškus ir angliškus šokins, 
kur galima išmokti su keliais vakarais 
gerai šokti, kad neturėsi sarmatos eiti 
bile kokioj Halėj šokti. Mes užtik- 
rinam išmokinti jauną ar seną, kad 
žmogus gal pavaikščioti, tai gal ir 
šokti. Moklnam Utarnike, Seredoj 
ir Ketverge vakarais, atdara nuo 7:30 
iki 10:30. Norėdami mokintis mel
džiam atsilankyti minėtais vakarais į 
Halę po No. 3119 So. Morgan St. arti 
31-mos gatvės Prof. F. J. A. L.

i i ! 4-iUSŽSž: Ji'

Ko tu šauki 
br0,i?

kad 
mano burna 
tebalsausa’ 

4$ tai begu pas
VINCA SKRABULI

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

1500 Adams St. Gary, Ind.

> KELLI ISZ LIETUVIU PARDAVĖJU
‘r

'S, Katowska No. 15,
A. Dargevicz, No. 7

V. Makavecki, No. 78
'» S. Swolkin, No. 14

J. Kawall No. 101
P. Gulbin, No. 65

F. Nutaut No. 153
L. Wolkof 118

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

KAZ. KDCZINSKAS,
16S N. WashingUn SI, . Ib-ta, h.

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace

Moterų Plusziniai Kotai tik po $18.95
Puikus plušiniai arba Caracul Kotai 54 col. ilgio, su 
geriausio satino pamušalu, su blizgančiais guzikais, 
labai puikiai stovi kalnierius, $28.00. tik 'Jg

Seniausia Lletuviszką Karczema 
CflJCflOOJE

L. AZUKO
3301 Auburn Ave., karte 33čios gabi:

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir mielinių 
gerymų, kaip szaito aluezio, gardžios arielkeles 
ir kvepenezių cigarų.

GKORGK HAZARD 
PLUMBERIS

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

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

J. Kuczinskas, • $
238 Slocum St. Kingston, Pa. §

CHICAGO, ILL.
Jonas Baltis, 2239 W. 23-rd Pl.
Jonas Davidonis, 2449 Dearborn St.
K. steponis, 3241 Illinois Ct.

SILVER CREEK ir apielinkėse. 
M. Matuceviče.

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
šokių ceikiųSpriegtam Genas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace

Lietuviškas Saliunas 
PETRO JAUKSZCZIO

Oi vyreli alus, o 
stiklai mllži- 
nisrki, geriau- 
B’a8 vynas dek- 
tino rūgino o ei- 
£ara’ tai net isz 

p paezios turkijos
S- aa’P rukai tai

Zz net dūmai kve-

2158 W. 23rd ST.
korto Leavitt st Phono Canal 4019

DB. F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus.
Ofisas 845 Milvaukee Avenue 

Phone Monroe 301

10 iki 12 ryte ir nno 6 iki 9 vakaro. 
Gyvenimai 1629 N. Spaulding Ave.

Tel. 4828 Irwlng Park 
priesz 9 vakaro ir nuo li mi 2 po piet.

ANDRIUS JUREVIČE.
mūsų keliaujantis agentas Chlcagoj 
ir aplelinkėse. Pas jį galima užsi
rašyti "Kataliką” paduot apgarsini
mus ir visokius drukoriškus darbus. 
3230 So. Morgan St., nuo užpakalio.

"Kataliko” Išleisto jas.

-ZOZON-
Al U i

IBA TAL glHBES BALSAMAS 
Szls-tas naujo del ilgo gyvenimo

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

Offieas ir gyvenimas

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

vakare.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
, * Prof. JūUob S. 

užtikrina, kad iš- 
mokys šokti kiek- 
vieną jauną ar se- 

ggSL ną. Išmokina val- 
cą 6 rųšių ir taip, 
kad gali drąsiai el- 
ti šokti publikoje, 

išmokys ir kitus šokius su

H I CLA5.SIC

lĮOvg



na

Dideli pigumai tuose Department, šia savaite

AZARD

527.

1816-1818-1820 BĮue Įsjancj Avenue

Didele krautuve Laikrodžių ir Bižuterijos

Su godone
*

Dr. Marja Dowiatt-Sass

geegcow};

♦ 
+ 
+ 
+ 
❖

4330 S. Wood
(46)

šunine 
CASE

tisas ir gyvenimu 

L Ashland Avė. 
Nuo 1 iki 2, ir nuo 7 Ud 8 

vakare.

ketSt., SCB1W1

sllavq ir Bažnytinių Kaq 
linva Sidabru ir Auksu, fe. 
iqsą, o męs stengslnėsi td 
žlaikome gyvas kvletku.

CIHCAGOjUL

ri nakvinta Pakelerailt 
s prie mqsq, o nįifci 
akauczlą vietą pailsi ii p- 
’■(šokiuose reikalaoea 
i,‘ Sa godone,

aras Idzilevim
D Aubnrn Avė-

KRACKER & KOSINSK1 |

ties.

ANT PARDAVIMO PAIEŠKOJIMAI.

3357

8T-

ue ji

Rusiszkai Amerikoniszka

Telefonuokit ar rašykit Kataliogo.

REŽISIERIUS TEATRŲ. 
Martinas Z. Kadzlevskis, 

3244 So. Morgan St

irs 850,000 National Cash Regis
ter! q parduota pramonininkams idant 
pagelbėti jiems uždirbti daugiau pi
nigų.

Sustabdo klaidas,
Platina biznį, 

Stabdo nuostolius
Daugina uždarbį

Prašalina pagundas

Ant pardavimo -Grosernė ir Bu- 
černė lietuvių ir lenkų apgyventoje 
vietoje. Parsiduoda iš priežasties li
gos. Gera vieta lietuviui, 1414 N. 
.Ashland Avė.

Paieškau Antano Stasitiko, paei
nančio iš sodos Papinauji, par. Kve- 
dalnes, gub. Kauno. Meldžiu duot 
žinių ant adreso:

Jos. Yiiknls, 
Auburn Av., Chicago, Ill.

(45)

frxeecwooMg

pas žydą 
iri. Parduodu ke- 
tuodu naminius Ta
riu įvairių kuiugų, 
avcikslą, ir svarbu 
/. 500 m. sukaktu- 
. Teipgi užrašau 
udasi visokių kuy- 
i. Antrašas:

SKAS,
Brtu, Ii,

vyriszkas drapanas J 
us ir visokios ma-1 
iu ezelpt tautietį, o 
i. Turiu daugelį vi- j 
gtam senas drapa- į 
du, taisau ir kvar- Žį 
eiptis pc antrašo: §

zinskas, ■
Kingston, Pa. j

' BRADEL

>
kalbinimus greitai 
n tuo ja.

Chicago, III.

)ELE KRAUTUVE 
rioba, koncerttan Ir din- 

Puiklzulo driejoreliu, 
irifru, drukiTojimui bu- 
ainiu Įima, istorisAu ii 
nsznao gromita taiinu 
Ii'są ir ui 5c. wkąo ip- B 
.000 t boki u ūsudiūHU dii- ■ 
Irane HImos o preke* pl-1 
-įeiti! in visus Anerikcį, B 
tisus »f Imkit eavisokiib ’

ia Lletuvlszka Kara® 
CflICflGOJE

.. AZUKO
d he., kirti 33ėi» p*š
r turis ttniiuiiĮ nųiri, ir
> u ii to iluczio, prdha t-zlu
4 Ct™!-

įja Daktariška knjra 
laktatas Kišeninio, 

kalaia, naudingais piram 
e receptą ano visokią 1$ 
taryta su auksinta raita či 
lyga parsiduoda po ldoH| 

gauti dovanai utsirznrdi- 
iliką’’ ant netą mokta 
tos 2 dol.mąsą agentui

PALTANAVICZE 
y St Worcester Mil

)tuviską Pirtis
ILEX KUPSDA8 
geriausią lletuviszką. neoh 
ą pirtĮ ant Bridgeporta h 
ma ketvergaia del notai|i 
i ir Bubatomia dd vynpl^- 
i į nikų salluna su rirlu 
rimais. Kuria pat nua lit 
Brirdlngal priimtas.
18 SO M01WAD1

dszkas Bnflėta

lotini drangai! 
lybos ir viai pažĮstuni, »■ 
te manęs, jog as pan 
Jzidlavos. Meldilu at
silankyti po No.

anas Būdžius 
S- Halsted Str.

dą duoda dovanai. M 
> visokias kaip vyrų taip ii 
& Reikalo daro pate opera-

omas McHugh 
clan and Surgeon 
Ise ind Residence 

Ashland ha. Cblcip 
1 to2 and 7 lo 8p, m.

Administracija Liet. Teatr.
Draugystės po priegloba šv.

Martino,
Vine. Armonas, Prez., > 

941 — 33rd SL
Stan. Stoneviče, Vice-prez.,

3206 Auburn Ave.
•Martinas Z. Kadzlevskis, Prot Sekr.,

3244 So. Morgan SL ,
A. Kasparavlče, Fln. Sekr.,

3239 Auburn Ave.
J. M. Tananeviče, Kasierius, 

324-1 So. Morgan St

10 METINIS BALIUS!
Ura visi ant 10 metinio bailaus, pa

rengto storone ir kaštu draugystės. 
Karaliaus Dovydo, kuris atsibus, ne
dėlioj, 13 d. Lapkričio (Nov.), 1910 
m., Frelhei Turner salėje, 3417 So. 
Halsted St Balius prasidės 3 vai. 
po pietų ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Geras maršas bus išvestas per 
lietuviškų profesorių M. J. T. ir ki
tokių visokių puikiausių lietuviškų 
šoklų. Užtaigi užprašome visus kai
po seni teipgl ir jaunus vaikinus ir 
merginas ant šito 10 pulkaus baliaus, 
nes galėsite kuo puikiausiai p sišokti. 
Įžanga 25c. porai, pavienioms lietu
vaitėms 15c. Su godone

Dr-tė Karaliaus Dovydo.

Administracija Dr-tės Šv. 
Stanislovo V. ir K. 
Juoz. Klimas, Plrmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot Randis, Pagelbinlnkas, 

4608 So. Wood St. 
Paulius P. Baltutis, Prot Rast, 

3244 So. Morgan SL 
Jurgis Brazauckas, Fln. RašL, 

4551 Hermitage Ave.
Kazimieras Stulga, Kasierius, 

4513 So. Wood St

Administracija D. L. K. Vy
tauto Politiško Kliubo.

WILKES-BARRE, PA. 
John S. Lopatto, 

Attornel-at-Law, Prezidentas, 
47—4S—49 Bennett Building.

Petras Acevičius, Vice-Pre., 
5S Sheridan St.

Silvestras Pileckis, Prot. Sekr., 
462 E. South SL

Kazlm. Kučinskas, Finansų Sekr., 
168 N. Washington St.

Ant Sheskeviče, Finansų Sekr., 
501 New Grant St 

Jurgis Rėkus, Kasierius, 
138 So. Meade St

Petras Mažeika, Globėjas Kasos, 
662 Northampton St.

Jos. Barzdaitis, Globėjas Kasos, 
480 Stanton St.

Juozas Grimaila, Maršalka, 
31 Tonnary St.

Administracija Draugystės
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF LAKE. 
Stan. Anučauskis, Prez., 
4559 So. Hermitage Ave.

Juozapas Klimas, Vice-prez., 
4527 So. Marshfield Ave., 

Juoz. žalandauskas, Prot Rašt., 
4513 Hermitage Ave. >

St Vaitekaitls, Fin. Rašt, 
4504 So. Paulina St

Antanas B. žemaitis, Kasierius, 
4731 So. Wood St.

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — 33rd St 

Martinas Kadzlevskis, Sekr., 
3244 So. Morgan St.

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
3244 So. Morgan St 

Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn Ave.

Vyriausybe Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų. 
Aleksandra Byanskas, Pirmininkas, 

3327 Auburn Ave.
J. K. Clnnelauskas, Raštininkas, 

3231 Auburn Ave.

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Juozapas Klimas, Vice-pre., 
4527 Marshfield Ave.

Juozapas Paleckas, Prot. RašL, 
4558 So. Marshfield Ave., 

Jonas Pšelgauckas, Fin. Sekr., 
4437 So. Wood St.

Stan. Anučauskas, Kasierius, 
5459 So. Hermitage Ave.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

TEE PARK, WILKES BARRE, PA. 
Adomas člkanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelblninkas, 

78 Oxford SL
Juozas Adomlnas, Prot Sekr., 

R. F. D. No. 1. Box 172.
Alex Cerbauskas, Fln. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
ipgaralnimus “Kataliko” Redakcija 
teatsako”.

PUIKUS BALIUS.
Parengtas Lietuviškos Tautiškos 

Draugystės “Vienybės”, atsibus su
batoj, 5 Lapkričio (Nov.), 1910 m. 
Freiheit Turner svetainėje, 3417—21 
So. Halsted St. Balius prasiddės 6 
vaL vak. Ir trauksis iki vėlybos nak-

Įžanga vaikinui su mergina 25c.
Jau visi žinote, kad draugyste “Vie
nybė” visados surengia puikiausius 
bailus Ir turi pirmos klesos muzi
kantus, kurie griežia puikiausius šo
kius. Todelgi nepamirškite atsilan
kyti ant “Vienybės” baliaus. Su go
done Komitetas. (41)

DIDELIS BALIUS.
Suslv. L. R. K. A. 15-ta kuopa, tu

rės savo iškilminga bulių, nedėlioję 
6-ta d. Lapkričio. 1910 m., T. Raila- 
vielaus salėje, 936 — 33-čia gatvė ne
toli So. Morgan SL Balius prasidės 
6-ta vai. vakare. Inžanga 10c. ypatai.

Užprašome visus Lietuvius ir Lie
tuvaites atsilankyti o busite svetin
gai priimti su draugišku patarnavi
mu. ir drauge prie laiikios muzikes 
galėsime linksmai laika praleisti, ba
lius trauksis iki 12-tai vai. nakče.

Su godone, Komitetą*.

TREČIAS DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!

Bus statoma ant scenos komedija 
I>o vardu: “Gudri Našlė". Slm. Dau
kanto Jaunuomenės Teatrališko Kliu
bo, atsibus nedėlioj, G Lapkričio 
(Nov.), 1910 m., National svetainėje, 
1800—02 Centre Av., S. West cor. W. 
18th St. Pradžia G vai. vak. Ti
kietų kainos po 25c ir 50c.

Užprašome visus senus ir jaunus 
vaikinus Ir mergįpas atsilankyti, nes 
tai pirmu kartu yra statoma ant sce
nos Chicagoj, ši dviejų reikšmių la
bai juokinga komedija. Bus juokų 
iki ausų visiems, katrie niekad nesi
juokė, o čia alėjų turės prasijuokti. 
Po teatrui bus puikus bailus, kuris 
trauksis iki vėlyvos nakties. Deltogl 
nepamirškite atsilankyti ir linksmai 
vakari] praleisti. Bus gera muzykė 
prie kurios smagiai galėsite pasišokti, 
nes grlež lietuviškus šokins “Birutės” 
orkestrą. Kiekvienas svečias gaus 
puikų programų ant teatro ir baliaus. 
Su godone Komitetas.

Pasarga: Važiuokite Halsted karais 
Iki lStos. o IStos gatvės karais va
žiuokite Į W. iki Centre A v. Važiuo
kite Ashland Av. karais iki IStai gat
vei, o IStos gatvės karu Į E. iki Cent
re Av., nes svetainė yra ant kampo 
Centre Av. Ir IStos gatvės. (44)

Lietuvių Gledorių Dramatiška Drau
gystė parengė Masklnį balių su pui
kioms dovanoms del vyrų, moterų 
Ir merginų. Kuris bus Įdomiausia 
apsirengęs gaus $5.00 dovanų. Vy
rai gaus Fountain Plunksnų (auksi
nę). Merginos Ir moters branzoletų 
$5.00 vertės. Kitiems duosime teipgl 
vertingas dovanas. Kaip žinote Lie
tuvių Gledorių Dramatiška Draugys
tė parengia visados puikius vakarus, 
taip padarys ir dabar. Balius pra
sidės 7 vai. vakare. Salė atdaryta 
6 vai. vak. Įžanga tiktai 25c. ypatai.

Balius atsibus 5 d. Lapkričio, Atlls 
svetainėj, 1436 Emma gatvės, arti 
NolPe ir Milwaukee Av. Užprašome 
visus. Su godone (45)

Komitetas.

Draugisczių reikalai.
TEORITE 

LIETU VIAI!
Keistuto Paskolinimo ir Budavojl- 

mo Dr-tė No. 1. Nauja serija atsi- 
daris Lapkričio 10 d. Meldžiame 
prisirašyti prie mūsų spulkos, nes tai 
vienatinis yra būdas del užčėdijimo 
sau pinigų ir per mūsų spu'kų ge
riausiai ir parankiausiai yra gauti 
paskolos, kur lietuviški pinigai 
del visų akcijonlerių labo.

Su godone,
M. Z. Kadzlevskis, Prez.,
S. A. Pllackas, Sekr., 

730 W. 17th St„ 
Chicago, Ill.

eina

Youngstown, Ohio, 
šv. Juozupo draugija ant paprasto 

susirinkimo 9 d. Spalio š. m. nutarė 
papiglnt Įstojimų Į šių draugijų nau
jiems sąnariams. Taigi prisirašymas 
nuo 13 d. Lapkričio lig Naujų Metų 
bus $1.00 pigiau kaip pirma. Taigi 
lietuviams iš Youngstown'o yra ge
ra proga prisirašyti Į vlršminčtų 
draugijų, kuri dabartiniame laike nors 
dar jauna, bet puikiai gyvuoja.

J. P. Sabaliauskas, 
Petras Bukonas, Sekr.

SUSIRINKIMAS.
Dr-tė Lietuvos Sūnų No. 1 

Town of Lake, turės savo inūnesinj 
susirinkimų, subatoj 8 vai. vakare, 
J. Vičkaus svetainėje, 4513 S. Pau
lina St. Kiekvienas privalo pribūti.

Juoz. žala nda nekas,
4513 Hermitage Av.

ant

SUSIRINKIMAS. '
Politiško Kliubo D. L. K. Vytauto, 

turės savo susirinkimų, nedėlioj, 6 <1 
Lapkričio, 1910 m., 7 vai. vakare, 
Kunčlo salėje. Kiekvienas turi pri
būti Komitetas.

Didžiausios Ristynes.
Nekaip visada buvo parengtos va

dovystėje Jaunų Vyrų Liet. Dr. Riš
tinių Kliubo pėtnyčlos vakare, Lapkri
čio 11, 1910, Pnlaskio svetainėje, Ash
land avė. ir ISta. Prasidės S vai. 
vakare ir trauksis koltai persigalės. 
Tikietų kainos: 50c., 75c. ir $1.00 ypa
tai.

ANTANAS BALADINSKAS, $100.00 
statydamas už save, su BRUNO MIN- 
KLEY. A. Balndinskas kliiibietls. drū
čiausias Ltetuvys Chicagoj ir tikintis 
būti drūčiausiu ant svieto savo vogoj, 
Jeigu pergalės šitų, eina ristis su vo
kiečiu, druelauslu ant svieto vidutinėj 
vogoj. turėjęs jau 100 susitikimų ir 
vis išgrajinęs. — Taipgi bus ir dau
giau susitikimų kllnblečių su svetim
taučiais. Nepraleiskite šito didelio su
sitikimo, bet ateikite visi pamatyti.

Perslsklrė su šiuomi pasauliu są
naris Dr-tčs Lietuvos Sūnų No. 1 ant 
Town of Lake' 
Velionis paėjo iš 
šeinių apskričio, 
kaimo Kasteikių. 
moterį su trimis 
veno Amerikoje 12 metų, i 
su bažnytinėmis apeigomis 
Kazimiero kapų, 20 d. Spalių 
1910 m.

Vardan draugystės, 
Juoz. žalnndauckas,

4513 S. Hermitage A v

Juozapas Makaras. 
Kauno rėdylms. Ra- 

žvlngių parapijos.
Paliko Lietuvoje 

vaikučiais. Pergy- 
Pn laidotai' 

i ant šv.
(Oct),

Ant pardavimo Grocernė ir Bufer- 
nė taipgi du vežimu ir arklys, visi 
hučernčs Įrankiai ir stalai taipgi Ice 
Iiok. Viskas parsiduoda už $70*). 
Atslšaukit pas John Nowakowski. 
4440 So. Wood St., ant Town of 
Lake. (47)

Ant pardavimo 3 familljų namas 
geroje lietuvių apgyventoje vietoje, sa
vininkas turi išvažiuoti į krajų. Vis
kas randasi priešais lietuvių bažny
čių. Gera proga lietuviui. Atslšau
kit pas:

Martin Paškevič,
4530 S. Wood St

Reikalaujam 20 kriaučių prie siu
vimo moteriškų drabužių. Užmokes
tis nuo $12 iki $20 i savaitę. Atsi
šaukite pas L. Kasper, 3129 Went
worth Av., Chicago,' Ill. (44)

M'VI/
KATALIKAS

Parsiduoda labjl 
Bučemė, vieta g 
rai, ant cieio bloko 
tėra. Pnežastls r,' 
kas išvažiuoja Į I dėt 
kų, o prieš žiema 
ryti, bo neteik lei 
Vieta apgyventa

lai Groserne Ir 
biznis eina ge- 

s vienas Storas 
vimo, savlnin- 

a į trumpų lai-
au ir biznis va- 
štopai negenda. 

___  ____ vių ir lenkų. 
Prašom ateiti Ir i afeiirėti ant šito ad
reso: John Jonikf 
St., Chicago, Ill. ..

Reikalingas geras kriaučius prie 
kostuniersko darbo, turi žinoti atsa
kančiai savo darbų, gera užmokestis 
ir darbas ant visados, atsišaukite pas 
Adolfų Zachatevlče,, 233G S. Oakley 
Ave.

Reikalinga 400 darbininkų Michi
gan© ir Wisconslno giriose; mokestis 
nuo $26 iki $32 aut mėnesio Ir bur- 
das. darbas ant visados. Kožnas 
turi užsimokėti kelionę iš Chicago 
$6.00. Ateik -tuojaus arba rašyk in- 
dėdamas už c2. markę. Lietuviškas 
agentas

John Lucas, 
1363 W. Chicago Av, Chicago, IU.

Paleškan savo dėdės Jono Gedvilo, 
paeinančio iš Kauno rėdybos, T-lšlų 
ii]>skričlo, Laukuvos-parapijos. Gir
dėjau, kad buvo So. Chicagoje, gal 
kas girdėjote a jisai pats tegul atsi
šaukia ant antrašo: (44)

Valerijonas'Gedvilas
4404 S. Wood St, Chicago, HL

AUGUSTINAS KRIUKAS
Lietuvis pardavėjas No. 13

Naujas Skyrius krautuves
jau atidarytas del biznio

Siena kuri buvo tarpe mus krautuvės ir W. Kola- 
cek & Co. krautuvės yra išgriauta, taigi dabar tie 
florai priklauso prie mųsų krautuvės. Męs dabar 
turime Moterų ir vaikų gatavus aprėdalus tam 
naujam skyriuj, o vyrų ir vaikų drabužių skyrius 
užima pirmą florą abiejų namų.

Mes duodam Albert Lurie Co. pirklystes 
markes su kožnu pirkiniu. Pilna knygute 
Albert Lurie * Co. Markiu verta $5 imant 
tavora iš by kurio Depart*nto. Czedyk jas.

MOTERŲ ILGI KOTAI pasiūti iš čystos vil
nos cheviot, kletkuoti, su satino pamu
šalu, visokio didulo ir koloro CC 
dabar tik.......... .......................
MOTERŲ 54 COL, 1610 KOTAI puikiai tink
anti, pasiūti iš čystos vilnos kersey, pu
siau pamušalas, juodo, mėly- QE 
no ir rudo kolorų....................©OivV

MOTERŲ ANDAROKAI pasiūti iš čystos vil
nos panama materijos, su kvoldais JĮ 
tiktai po.........................................

MOTERŲ SIUTAI pasiūti iš čystos vilnos, 
broadcloth, kotas 34 col. ilgio, satino 
pamušalas, su kvoldais ar 
paprasti andarokai, tik....
MERGAICZIU KOTAI pasiūti iš puikios čys
tos vilnos kersey materijos, su palai
dais pečiais, visokio koloro, 
6 iki 14 m. amžiaus................

VAIKU KELNES pasiūtos iš juodos 
cassimer materijos, 4 iki 16 m.. ..wvw
VAIKINU ILGOS KELNES juodos arba su juo
stom, vertos $1.25, dabar tik 89c
Vyru Siutai serge cassimer, thibet ir wo
rsted materijos, naujos mados, verti 

nuo $15.00 iki 30.00, dabar tik 

$25 $18 $15 $10
Vyru DVERKOTAI kersey, melton, žilos ir 
rudos materijos, verti iki $25, dabar

S20 $12.50 $10
Jaunų vaikinų Juodi Siutai didumo 
15 iki 20 m., kitur už juos ima 50 
10.00, dabar tik........................

Vaikų sunkus mėlyni Siutai 50
8 iki 16 m. verti 5.00, tik.........

(44)

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.
VAIKU KOTUKAI — vaikų meškos skuros 
kotukai su metaliniais guzi- 
kais, 2 iki 6 m. amžiaus...'...

Merginų Kotai pasiūti iš vilnos ker
sey, visokio koloro, 13 iki 18 m. 75 
9.00 vertes, tik...........................

Didelis pasirinkimas auksinių šliubinių žiedų, laikradėlių, laikrodžių, 
deimantu ir sidabrinių daiktų už prieinamas kainas. Už viską duo
dame gvaranciją ant rašto. Užlaikome krautuvę per 21 metą po 
numeriu: 1019 Milwaukee Ave., Tel. Monroe 3079

t
❖ +*

DIDŽIAUSIAS TEATRAS.
Pirmu kartu loš lietuvių kalboje 

5kių veiksmų tragedijų “Orleano Mer
gelė”, išversta iš prancūzų kalbos dr. 
V. Kudirkos. Teatras bus G d! Lap
kričio (Nov.), nedėlioj, šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, 32 PI. ir Auburn 
Av. Prasidės atn 7:30 vakare. Įžan
ga 25c, 35c, 50c, 75c ir $1.00. Ne
praleiskite progos pamatyti vienų iš 
didžiausių veikalų statytų ant scenos 
lietuvių kalboje. Kitų tokį negreit 
pamatysite. Užprašo visus

Komitetas.

TEATRAS IR BALIUS!
Dramatiškas Ratelis L. S. S. Chl- 

cagoje, 20 d. Lapkričio (Nov.), stato 
ant scenos Slovackio tragedijų: “Min- 
daugis". Lošimas atsibus ruimingoje 
“West Side Auditorium" salėje, — 
kampas Taylor ir Centre Av.

Brolau! Jei tau žingeidi tautos 
praeitis, jei tu interesuojiesi tuo — 
ateik, o pamatysi lyg ant delno jų! 
Pamatysi kaip mūsų bočiai buvo spi
riami, su kardu ir ugnia, priimti 
jiems svetimų tikėjimų ir kaip jie 
kovojo prieš tų. žodžiu — ten tu 
pasisemsi nemažų pluokštų žinių apie 
tautos žygius ir nusidavimus. — Juk 
nuo mūsų tik priklauso tautos laimė 
ir gerbūvis. Dėlto atsiminę to poeto 
žodžius: “Per mokslą ingysi tu tie
są", nepraleiskite tos progos!

Lošimas prasidės nuo 5 vai. po pie
tų, salė bus atdara nuo 3 vai.

Tikietų kainos: 25c, 35c, 50, 75c ir 
$1.00. Po teatro balius su skrajo
jančia krasa.

Tlkietus galima gauti: redakcijose 
“Lietuvos”, “Kataliko” ir “Am. žinio
se”, P. Kalt Į, 1607 N Ashland Av. ir 
J. Ugaudas ir Garmus, 1613 So. Hals- 
ted st (46)

OI JOI, BALIUS! BALIUS!
6-tas didelis Kepurinis Balius, pa

rengtas storone Dr-tės šv. Mykolo 
Arkaniuolo, nedėlioj, 13 d. Lapkričio 
(November), 1910 m. “Atlas” svetai
nėje, 1436 Emma St., arti Milwaukee 
ir Noble gatvių. Salė bus atidaryta 
2 vai. po pietų. Inžanga Lietuviams 
porai 25c. Tiems kurie turės ke
pures, dovanos bus dalinamos 10 vaL 
vakare ir kas turės gražlausę kepurę, 
gaus pirmų pralsų. žinot labai ge
rai. kad ant musų balių nebūna nei 
muštynių, nei peštynių, visi gražiai 
pasilinksmina. Taigi draugystė ir 
kviečia visus, tiek senus, tiek jaunus 
atsilankyti ant bailaus, o busite visi 
užganėdinti.

Su godone Komitetas.
Oi tu Barborėla ,amno miela sese- 

rėla, tai ir vėl pakitėjimas kepurių! 
kas mum iš tų svetimtaučių bernio
kų, mes rasim savo dzūkelius, tai nor 
patrepsėsim. O grajls nuo Brid
geport© Birutės orgonas. Tai ir 
gudbal mano seserėla, biegu kepu- 
ries taisyc, o turu ctuc plrmucinį 
praisu kad ir kažin k£š

Iškaltas Iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) uždėtos ant šviesiai- 
mėlyno šilkinio aksomo; didumo 25x25 colius; artistiškai ir puikiai atliktas 
darbas. Jis ištikro yra puikiu namų papuošimu kiekvieno lietuvio. 
KAINA $30.00 be prisiuntimo.

Išdirbu artistiškus skulptorystės darbus iš medžio. Išdrožinčjų 
iš medžio puikiausius paveikslus, rėmus Ir tt

Skulptorius Ant. Alexandravicius,
3227 Auburn Ave., Chicago, Ill.

Telephone Yards 3547

OFISAS
1725 W. 18th Street 
Tarpe Paulina ir Wood gat 

SASS’O APTIEKA
Phone Canal 1208

„ . j I 9:30 iki 12, 3 iki 4 irValandos | 7 8 vak

GYVENIMAS

5208 W. Harrison St
ARTI 52nd AVĖ.

Valandos 
iki 9 ryte kasdieną.

Reikalingas geras zeceris, 
mokantis statyti “jobs” 
plekatus, apskelbimus ir tt. 
Atsišaukit į “Kataliko” Re
dakciją, 3244 So. Morgan 
St., Chicago, Ill.

kontraktienus

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pi. Chicago, Ill

STRIPPED
lik.

PLOMLLARD COMPANY, 
, JiRSCY CJTT.N.J.

KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokių a* 
rlelkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokių vvnų, cigarų ir visokių valgių ir 
oisterių. Pakelevlngi gali gauti nakvynę ir 
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu 
Bzipkortes ant visų linijų Ir siuneziu pinigus 
Į visas dahs svieto pigiausiai ir saugiai.

121 E- Centre St., Shenandoah, Pa

|

S:
STRIPPED SMOKING

TOBACCO
yra GERIAUSIAS

Del Pypkės arba Sigareto
f -I-

Jo Dumas Labai Skanus
Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga
nėdina kožna rūkytoja. Jis yra pirm- 
eilinis rūkymui Tabakas Amerikoje 
ir galima ji pirkti krautuvėse visur.

SIGARETU POPIEROS DYKAI SU PAKELIU

Apsisaugokite Imitacijy!
Tikrasis Lorillard’o turi ant ’ 
viršaus šitokią raudoną 

popierelę O*

THE AMERICAN TOBACCO C0

Pramonmįkai pagelbiami, apsangojami

Dabar yra laikas iszsirinkti sau Koncerti
na ir pasirengti žiemos pasilinksminimui. 
Kliubai yra tveriami visose dalyse miesto. 
Dolko nebūt sąnariu ir savininku geros klo- 
sos instrumentu? Musu daugybe Koncerti
nų yra kouogoriausio darbo ir didžiausia 
visam miesto.

Naujos Koncertinos nuo $15 iki $150. An- 
rarankes Koncertinos uz žemas kainas 
— tik dali paprastos kainos. Mažai in- 
mokant ir iszmokejitnas po biskiikiSl 
ant savaites atnosz in jus namus viena 
isz szitu puikiu Koncertinų. Meldžiam 
atsilankpti in rnusn Koncertinų Depart- 
racnta, Itns floras nuo frunto. Mes pa
rodysim jums daugybe ju, ar pirksito ar 
ar no. Jeigu negalit atsilankyt nara- 
szykit postelkorte Edw. A. Ropp, Maaa- 
ger’iui Koncertinų Departmente. kuris 
atvažiuos pas jus ir atsivez kelis instru
mentus, paaiszkins apie lengva iszmo- 
kojima. Mos imam jus sena Koncertina 
mainais perkant nauja Koncertina.

Nežiūrint kaip didelė arba maža jus 
krautuve, ar kitokia vertelgysto, mes 
ur im e cash registerį kuris tiks jųsu 
by kokiai krautuvei. <W(

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

Wabash Avenue & Adams Street, Chicago

Kaina ju nuo $15.oo

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

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

Vienatine be persedimo tarp Ameri
kos ir Liepojaus (Rusijos)

(Russian American Mail Steamers) 
Prekes laivakorčių (šipkorčių) 

In Rot tardama In Liepoja
$31.00—111 kliasos— $38.oo
$33.00—111 pagerinta kliasa— $40.oo 
$13.oo—II kliasa B— $50.oo
$50.oo—II kliasa A— $60.oo

Iš Liepojaus Į Now Yorką
II kliasa A $57.50—11 kliasa B $52.50
III kliasa $41.oo. Apart visoko ke
liauninkai (emigrantai) III kliasos 
moka $4.oo taksų paskirtų Amerikos 
valdžios.

TELEPHONE CENTRAL 121L

A. E. Johnson Co<
Gen. Pass. Agent,

27 Broadway, New York, N.Y
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VIETINES ŽINIOS.
Pereitoj nedėlioj vietinė 

Simano Daukanto draugija 
turėjo savo XVII metini 
apvaikščiojimą atminčiai 
istoriko Simano Daukanto 
gimimo dienos. Apvaikš- 
čiojimas atsibuvo Freiheit 
Turner salėje, 3417 S. Hals- 
ted St. Buvo prakalbos, 
dainos ir deklemacijos. 
Kalbėjo pp. K. Jurgelionis, 
K. Mikolaitis ir K. Šliupas. 
Vieno K. Mikolaičio susi
rinkusiems kalba nekaip pa
tiko, nes girdėjosi rugonės, 
kad jis vienpusiškai kalbė
jęs, įžeizdamas dvasiški ją. 
Jam nereikalingas nei pat
sai popežius. O apie kar
dinolus nei neužsimink. Ir 
kam tokios prakalbos rei
kalingos, jei jos šutina lie
tuviams jausmus! Kitu du 
kalbėtoju užganėdino visuo
menę, nes jiedu kalbėjo iš 
Lietuvos istorijos ir apie 
Simano Daukanto gyvenimą 
ir darbus.

Šv. Jurgio K. parapijos 
choras prieš apvaikščiojime 
atidarymą pagiedojo tautiš
ką himną, paskui protar
piais sudainavo pagal pro- 
gramo ‘1Verpėj os dainą”, 
“O Lietuva, motinėle”, “Ei
na garsas”, “Garnys” ir 
dar vieną. Puikiausiai su
dainuota “O Lietuva, mo
tinėle”. Džiaugtasi tos dai
nelės žodžiais. Jau kad 
gražiai tas dainuota, tai gra
žiai, yra kuo pasigirti, ma
lonu kam papasakoti. Dy- 
vą dyvai! Kodėl tasai pats 
choras vargonininko B. Ja
nušausko vedamas ant 
Town of Lake prastai dai
navo, kaip buvo rašyta pe
reitame “K—ko” numery j. 
Mūsą nuomone, ar nebus 
tik p. “Ten buvęs” perde
gęs, rašydamas apie Town 
of Lake koncertą, kad šia
me apvaikščiojime Šv. Jur
gio K. parapijos choras dai
liai atsižymėjo su savo dai
nomis.

Pasibaigus apvaikščioji- 
mui buvo pasilinksminimo 
vakaras su šokiais.

Neprošalį bus paminėjus 
dar ir apie scenos papuo
šimą. Scena buvo papuoš
ta amerikoniškomis ir lie
tuviškomis veluvomis, tarp 
kuriu priešakyj ant sienos 
matėsi Simano Daukanto 
paveikslas, paskolintas tam 
vakarui pas “Kataliko” iš- 
leistoją. Tasai baltas gip
sinis paveikslas — tai jau
no artisto A. Aleksandravi
čiaus darbas. Tuo paveiks
lu visi labai daug gėrėjosi. 
Priešakyj scenos buvo pas
tatyta Lietuvos vytis, iškal
tas iš balto, kieto gipso, 
taippat “Kataliko” išleisto
jo nuosavybė, o to paties 
artisto darbas.

Kaip apvaikščiojime, taip 
ii’ paskui per visą vakarą 
tvarka buvo kuogeriausioji, 
kadangi tvarkos vedėjai bu
vo stropąs vyrukai. Gra
žiai linksmintasi iki vėly
bai nakčiai. Be abejones 
iš to baliaus Simano Dau
kanto draugija turės ir pel
ną nemažoką.

ta aprinkti atsakančią baž
nyčiai vietą, apžiūrėti ir 
nupirkti žemės plotą, bet 
ne daugiau, kaip tik 6 lo
tus. Bet komitetas užuot 
pildyti savo užduotis, pir
miausiai susinešė su ktm. 
Ežerskiu. Šis jaunas kuni
gas davė komitetui instruk- 
ci j as ii’ tuojau pasiuntė jį 
pas Chicagos arcivyskupą. 
Praslinkus kelioms dienoms 
išgirstam, kad bažnyčiai 
vieta jau nupirkta, bet ne 
6 lotai, tik net 13! Užmo
kėta $8.000. Žinomas daly
kas, pinigu neturėta, arci- 
vyskupas viską užmokėjo. 
Viską tai atlikus, spaliu 21 
dieną vėl buvo sušaukta su
sirinkimas ir anan pakvies
ta kun. Ežerskis. Susirin
kimas atsibuvo taip kaip 
prie uždarytą duriu, mažai 
kas turėjo progą atsilanky
ti, kad pervėlai tas buvo 
plekatais pranešta. Susi
rinkime — jei jį taip gali
ma pavadinti — kun. Ežers
kis pranešė, jog lotus nupir
kęs arcivyskupas ir dar ka
soje likta poros šimtą dol. 
Tie $8.000 ant lietuvią už
traukta su 6%. Tą apreiš
kimą mielai visi priėmė, nes 
nebuvo ir kam pasipriešinti. 
Norima išsyk statyti baž
nyčia, klebonija ir seserims- 
mokytojoms namai. Vieti
niai lietuviai manė paleng
va tą darbą pradėti, be jo
kią apsunkinimą, o čia ve 
kokią naštą uždėjo kun. 
Ežerskis su sauvaliaujan
čiu komitetu! Dabar lietu
viams prisieis mokėti ir nei- 
kados neišmokėti. Lietuviu 
manyta nupirkti 6 lotai už 
savo pinigus, bet komitetas 
užtraukė tūkstančius. Lie
tuviai taigi rūgo j a už tokį 
kelią asmenų sauvaliavimą 
ir kalbasi parapijos naudai 
nieko neduoti. Sako, tegul 
sau statosi bažnyčią tasai 
komitetas su kun. Ežerskiu. 
Matysime, kas bus toliau.

“Kataliko” 43 numerio 
“Vietinėse Žiniose” nekok- 
sai “Ten buvęs” labai klai
dingai aprašė suvienytą 
chorą koncertą, atsibuvusį 
Slavia salėje, ant Town of 
Lake.

Reikia pataisymo ir štai 
kaip teisingai buvo:

Koncertas atsibuvo spa
liu 23 d. Koncertą paren
gė Šv. Cecilijos giedorią (ar 
negeriau giedotoją? Red.) 
draugija iš Šv. Kryžiaus lie
tuvią parapijos, ant Town 
of Lake. Šita giedorią dr- 
ja sau talkon pasikvietė Šv. 
Jurgio K. parapijos chorą 
del padidinimo choristą 
skaitliaus. Toliaus J. Ja
kaitis ne ant pi j ano skam
bino, bet griežė ant smui
ko, ant pi j ano akompani ja
vo kitas vaikinas, kurio pa
vardė man nežinoma. Mu
zikantą buvo viso 7, kurie 
grojo prie penkią dainą 
chorui dainuojant.

Neverta neištyrus taip 
klaidingai rašinėti panašias 
žinutes.

Ieškantis teisybės.

ko skaityti. Paduodame 
žodis į žodį:

“Orleano Mergele 5-sc 
veikmėse Parengtas Lietu
vią Jaunimo Ratelio Nuo 
Town 
pirmu 
delioj 
J urgo
plc & Auburn avė.

Gėda už tokius lietuvią 
nelietuviškus darbus!

C.-

of Lake bus losztas 
kartu Chicagoj Ne- 
6 D November Sz 
para Sale Kam 32

Siuvėją straikas nuola
tos vis labiau platinasi, prie 
straikuo jaučią prisideda vis 
nauji darbininkai, kurie 
ligšiol dirbo. Už siuvėjus 
užsistojo augštesnes draugi
jos moterįs — milijonierės. 
Andai jos turėjo savo susi
rinkimą ir nusprendė prisi
dėti prie straikerią ir ben
drai su anais pareikalauti 
išpildymo darbininką reika
lavimo ir straiko pertrauki
mo. Augštesnės draugijos 
moterįs turi savo lygą ir jos 
apkalbėjo siuvėją padėji
mą. Jos sako, kad siuvėjai 
ir siuvėjos daugiausiai ne
senai pribuvę iš Europos ir 
su šio krašto išlygomis ne- 
apsipažinę, todėl darbdaviai 
juos visokiais būdais išnau
dojo ir dėlto jiems reikalin
ga — pagalba.

siuvėjai turės kovą laimėti.

Vienos skerdyklos savi
ninko Swift & Co. andai 
nakčia sugriuvo arklydė ir 
užmušta ant vietos 130 ar
kliu. Nuostoliai apskaito
ma ant $75.000. Arklydėj 
stovėta 290 arkliu, bet kiti 
likę gyvi. Išpradžią many
ta, jog būta plyšimo, bet 
paskui persitikrinta, jog 
namas pats sugriuvęs, sako
ma nuo arkliu sunkumo.

Siuvėją straikas mieste 
platinasi. Jau straikuoja 
45.000 darbininką, moteli] 
ir vyru. 1.000 dirbtuvią 
(šapą) uždaryta. Pereita
me utarninke būta sumiši
mą, areštuota 37 straikeriai.

Iš miestelio Grant 
Works, Ill., kuris randasi 
Chicagos parubežyj mums 
štai kas rašoma:

Pasidauginus čionai lietu
vią skaitliui, nesenai suma
nyta statyti sau lietuvišką 
bažnyčią. Mat lietuviams 
nusibodo nedėldieniais važi
nėti į čikagiškes bažnyčias. 
Viename Politikos Kliubo 
susirinkime bažnyčios rei
kale pakelta klausimas ir iš
rinkta komitetas iš 4 vyriš- 
kią. Komitetui buvo liep

Sulaukus nedėlioję ne- 
koksai nuo Town of Lake 
Lietuvią Jaunimo Ratelis 
loš teatrą vardu “Orleano 
Mergelė”. Man indomu 
kaip tai tasai Ratelis gali 
vadinties lietuvišku, jei su 
spaudos darbais kreipiasi 
pas svetimtaučius, kurie 
mūsą gražią kalbą sudarko, 
o paskui iš lietuvią paiku
mo tyčiojasi. O juk Chica- 
goj pakaktinai randasi lie
tuvišką spaustuvią, kur 
spauzdiniai tikrai lietuviš
kai daroma.

Štai koksai plekatls te-

Sulaukus utarninke, ty. 
lapkričio 8 dieną, atsibus 
kaip mieste, taip ir Cook 
paviete, rudeniniai rinki
mai. Lietuviai piliečiai pri
valo tą dieną nepamiršti — 
atiduoti balsus už republi- 
koną tikietą, ant kurio ran
dasi ir vienas lietuvis, J. J. 
Elias, kandidatas į komisi- 
jonierius.
NETIKĘS PAVELDĖJI- 

MAS.
Yra gerai žinomas faktas, 

kad vaikai pavelde ja nuo 
tėvą ne tik ją geras puses, 
bet ir blogas. Netikusiais 
paveldėjimais yra ligos ar 
palankumas prie ją. Tokie 
žmonės ypatingai turi rū- 
pinties savo sveikata ir mes 
norime tokią, kurie vargsta 
del reumatizmo, nervišku
mo ir kitą chronišką ligi], 
akį atkreipti į Trinerio 
American Elixir’ą iš kar
taus vyno, kurs panašiuose 
atsitikimuose tikrai atsiekia 
puikią pasekmių. Reikia 
atminti tai, kad geras suvi
rinimas yra sveikatos pa
matas, o American Elixiras 
kaip tik yra stebėtinai pui
kus vaistas virinimo netvar
kai taisyti. Jis taiso visą 
organą veikmę, numalšina 
sopes ir diegulius, gydo vi- 
durią ligas, nesuvirinimą, 
kad ir užsisenėjusį, reuma
tizmą, galvos skaudėjimą 
ir žarną nesveikatą. Elixi
ras yra dabar daug stipres
nis ir turi didesnę gydomą
ją galę, negu pirma. Vais
tą sankrovose. Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

KATALIKAS

SEVEROS

PLAUCZIU
BALSAMAS

nereikia kentėti. Gali but išgydomi greitai, 
kurios gyduoles gali pagelbsti laikiniai, bet

Severos Gyduoles yra parduodamos ir rekomenduojamos aptiekoriu. 
Pirkdamas gyduoles aiškiai sakyk, kad nori “SEVEROS”.

Neimk padirbtu.
CHOPIN Klauskit

ChopenlOc.
cigaru, neg

geriausio ta
bako.

JOS. RARTKOWIAK
lazdirbCjas

4934 So. Paulina St. Chicago 
Phone Yards 4154.

Severos gyduolės yra sutaisomos baigusią mokslą naujausioje 
laboratorijoje.

Kosulio ir Peršalimo,

nuo peršalimo ir gripo yra geriausia gyduole. 
Tabelčs pergales peršalimą ir apsaugos nuo svar
bių jo pasekmių, Balsamas-gi pagydys susierzini
mą, išvarys flegmą, palengvins kvėpavimą ir pa- 
liuosuos nuo kosulio.

Dviejų didumų: 25c. ir 50c.

Rodą per laiškus visiems veltui.

Severos Severos

SZ V. GOTHABBO ALIEJUS GYVYBES BALSAMAS
Geriausias iinimentas, apstabdymui sudrutina visą organizmą ir yra pa-
skausmų, tynimai, opų. Vartojant sėkminga gyduolė nuo visokių vidų-
jį tuoj pasiliuosuosi nuo sopulių. rinių ligų. Išvalo kraują ir sudruti

na visą .sistemą.

PAMĖGINK! IMK JI!
Kaika 50c. Kaina 75c.

CEDARRAPIDS;
.... iOHg

Telephone Yards 705

iroms Eiai

Užlaiko namines ir užrubežines gy- 
dyoles, ir receptus išpildo kožnjva 
landa su dideliu saugumu. Reika
lo nusiduokit pas jį, o busite užn. 
nėdinti. Siunčiam gyduoles įki
lus miestus.

3315 S. Morgan St, Civili

Kur begi Ranlail 
Nugi pai PET
RĄ 8ZLAKI, doį 
esu labai isztrosz- 
kęs, o pa ji gali
ma atsi rodyti, not 
jis turi bavareka

alų, gardžių ruską ocziszczina, cigaras 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalima 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu sku
bi uties, prie to jis duoda geriausias ro
dąs visokiuose reikaluose ir proves# 
Teippat oina už vortoja | visokius auduą 
priima visokias provas, telppat ir ui ut 
musztus fabrikoso iszvaro teisingiausia 
Parduoda namus ir lotus visose dalys 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na
mų ir rakandų.

PETRAS SZLAIIS
(Tarpo 33 Place ir 83 Street' 

3321 AUBURN A VE. CHICAGO, ILL 
Telefonas Yards 2451.

George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg. 
•100 Washingtoi St.

Telephone Central 5070. Cliicaą

Telephone Yards 2718.

URA VISI PAS 

Juozapa Ridiką.
W. F. Severą Ci

Klauskit lietuvių pardav.
P. Stefonaitis No. 117
P. Pilkis, No. 33

. M. Yutus, No. 162
Veronika Grigaitis, 157
Jadviga Vizgentaitė 198
Br. Vizgentaitė, No. 261
Andrius Rupkalos, 115

Turiu didelę salę dol 
mitiūgų, voselijų ir tt.

8253 Illinois Ct. kertė 38

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas moteriszkas ir vaikų ligas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 popieti! 
nuo 0:30 iki 7:30 vakare. Neddiomis uuo 
8 iki 10 ryte.

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

Telephone Canal 37

SZAlt&B 
alus 
skania- 
rlolkalr 
kvepen 
ti eiga 

ral.

Klauskit L. KLEIN Pirklystes Markiu, jos teip geyos kaip pinigai 
Pilna Knygute verta $3.oo imant tavorais arba $2.50 pinigais.

Szita $5 šilkine Jake $2-25
Čia yra labai puiki Jekė 

teip kaip paveikslas paro
do, balto, šviesiai-melyno ir 
rusvo kolorų, su mezginiais 
ir medalion aptaisymu, ga
lima jas gauti visokio didu
mo, su pirkiniu vertės $5, 
Kotų ir Siutų Departmen- 

po

Telephone Yards 2750

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. IIADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atejęs 

nes asz užlaikau szalta alų, gerianflt 
vyną ir rūgino DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide
lę Halle dole! Mitingų, vesclijų ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdiugai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,

T. RADAYICZE
936 — 38rd. Chicago, I1L

R. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszjlrbojfts 

visokiu mineraliszku 
g6rymų, kaipo:

GINGER ALE, RAPSO, SAL8ERI0 
IR OBUOLINES SAIDES.

1543 W. 4Gth. St. Arti Ashland Avi 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI

Geriausiu H’vvąn'rs Domes

WHITE ROSE CLUB
SABOTSKIS Ir LETURAS , 

4014 So. Wood St. Cliicag III

$8.50 ir $9 Juodi Ir koloruoti Kotai tik $5.00 
naujausios mados moterą ir merginą 
puikiai tinkanti kotai, 54 colią paprasto 
koloro, arba maišytos materijos, gražiai 
pasiūti, su'velvetu, apsiu- fjfj 
viniais ir puikiais guzikais OjiUw 
tik............................................ W

$12.50 Ir 15.00 Juodi ir Koloruoti Kotai $9.00
Moterų ir Merginą Kotai, čystos vilnos 
kersey broadcloth ir maišytos materijos 
naujausios mados, su geru pamušalu, 
padailinti su mezginiais, vi- Art 
šokio didumo, su gražiais wUiUU 
guzikais, tik............................. v

$18 Ir $20 Juodi Ir koioruoti Kotai tik $12.50 
Caracal Broadcloth, kersey ir gražios 
maišytos materijos kotai su satino pa
mušalu, naujos mados, puikiai pasiūti 
ir apsiuvinėti su mezgi- 
niais, parsiduos dabar tik X 
už..........................................

$25 ir $30 Plušiniai Ir Broadcloth Kotai $16.50 
Puikus Kotai, naujausios mados ir ma
terijos, šilko ir plušo, pony ir broad

cloth materijos, paprastas arba satino 
pamušalas, visokio didu- Kffl
mo, dėl materą ir merginu 
tik.........................................BV

j. i
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

Examlnavojn Abstrlctns, ir at
lieku kitus visus reikalas No 
tarluszo pigiai Ir ateakanczIaL 
Visą savo dnrbą gvarcntuojn. 
Eikit pas lietuvį o no pas sve
timtautį. «

917-33rd St.
5428.


