
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Worcester, Mass. 

Pas mus oras šiemet labai 

sausas, lietaus senai nėra, vis- 
kas visur taip išdžiuvo, kad 
net liūdna darosi žiūrint į su- 

kepusią žemę, kuri laukia iš 

dangaus iškrintant nors vieno 

atgaivinančio lietaus lašo. 
Laukia ir nesulaukia ir Die- 
vas žino, kas bus toliau, jei 
tokia ®ausuma taip ilgai pa- 
laikys ištroškusią žemę be 
vandens. 

Pirm poros metų pas mus 

susitvėrė lietuvių neprigul- 
minga parapija vardu Visų 
Šventųjų. Ligšiol apie ją ma- 

žai kas buvo girdėties, tary- 
tum, jau buvo žlugus. Bet pa- 
skujais laikais angliškuose 
laikraščiuose paskelbta žinia 
ir tarp vietinių lietuvių išmė- 

tyta lietuviškai spaudinti la- 

peliai, kad lietuvių neprigul- 
mingon parapijon ateinąs kle- 
bonauti “kunigas” Mickevi- 
čius iš Providence, R. I. Lie- 
tuviai turi nusamdę svetainę 
po No. 274 Main gat., kur 

busią jiems laikoma dievinai- 

dystės. 
Nieko nesakyčiau dar, kad 

mųsų tie ‘‘neprigulmingieji” 
butų gavę kunigą, kaip reikia, 
bet tokiam Mickevičiui nega- 
lima daug nusitikėti, nes, kiek 
žinoma, Mickevičius nėra jo- 
kiuo kunigu ir dar net neži- 

nia, kas jį toks iškrapino į to- 

kius je&famasčius. 
Su mųsų vietiniu klebonu 

lietuvių nesutikimai nuolatos 
vis auga. Juk ne kas kitas 
kaltas neprigulmingųjų atsi- 

radimui, kaip dabartinis kle- 

bonas, kuris parapijoje bešir- 
džiai carauja. Ir iš niekur 
nieko gero nesitikima sulauk- 
ti taijrdalykams stovint. Mų- 
sų klebonui kadangi rupi ne 

Kristaus mokslas, bet doleriai 
ir tokiuo budu daug lietuvių 
atšaldoma tikyboje. Prie to 

prisideda dar pačių lietuvių 
nesutikimai — ot, ir pasida- 
rius Sodoma. Ar-gi jau mes 

nesulauksime laimingesnių 
laikų, ar gi jau gkęsime n j- 

prigulmingo judėjimo bango- 
se! P. Juška. 

St. Charles, III. 

Rugpiučio 2 dieną s. m. čio 
nai patiko nelaiminga ir stai- 

ga mirtis Joną Savicką, lietu- 

vį, iš De Kalb, III. Grįštant 
jam namo su kitais savo drau- 

gais iš Jono Lunkausko šer- 

menų, 8 vai. vakare ant Chi- 

cago and Nortli Western ge- 
ležinkelio stoties “Greneva”, 
belaukiant jiems traukinio, 
užbėgo greitasis traukinis iš 

priešingosios pusės. Jie ma- 

nydami, kad tai ateinąs tas pat 
traukinis, į kurį jiems reikės 
sėsti ir važiuoti, norėjo per 
bėgti skersai bėgius, bet kad 
traukinis jau buvo perarti, tai 

paskutinį J. Savickį traukinis 

pagavo ir užmušė ant vietos: 

galva sudaužyta, viena koja 
sumalta, o kita visai nupiauta. 

Tai vis girtuoklystės vaisiai. 
Rods velionis nebuvo labai 

girtas kaip kad kiti jo drau- 

gai, vienok negalima sakyt, 
kad jis buvo visai blaivus, nes 

tramvajų važiuodamas į stotį 
dainavo lietuviškas dainas ir 
svetimtaučius prijuokino. Ne- 
girti, žinoma, taip nepasielgtų. 

Velionis turėjo 27 metus, 
paėjo iš Kauno gubernės, Še- 
duvos parapijos. 

Vytautas. 

Oakland- Cal. 
Šitas miestas guli ant .Ra- 

maus vandenyno kranto ir 
San Francisco Bay. Turi gy- 
ventojų suvirs 70.000. Pramo- 
nė čia geroka, nes arti jo ran- 

dasi pats San Franciseo did- 
miestis. Gyvena jame visokios 
tautos. 

Darbininkų yra daug, nes 

čia yra daug dirbtuvių. Bet 
darbas — sunku gauti. 

J. S. Povas. 

Natron, Ore. 
Šis miestelis nedidelis, turi 

gyventojų į 400 su aplinki- 
niais gyventojais. Šis mieste- 
lis užsilaiko vientik iš aplin- 
kinių ūkininkų. 

Per miestelį tiesiamas nau- 

jas Southern Pacific geležin- 
kelis. Jis pradėta tiesti nuo 

Eugene, Ore. ir trauksis ligi 
Weed, Cal. 

Šitą geležinkelį nutiesti pa- 
daryta kontraktas su “Utah 
Construction Co.”, kuri tai 

kompanija dabar skubiai ir 
dirba ir suteikia tat darbą ne- 

mažiau 600 darbininkų. Dir- 
bama į dieną 10 vai. ir moka- 
ma nuo $2.25 lig $3.00 už die- 
nos darbą. Darbas labai sun- 

kus, ilgai išdirbti jokiuo budu 
negalima. Ant darbininkų 
nuolatos rėkiama, kad jie dir- 

btų kuosparčiausiai, kuogrei- 
čiausiai. Kelias tiesiama per 
platus ir aukštus kalnus, tatai 

daugiausiai sveikatos padeda- 
ma su akmenų ir uolų dau- 
žymu. 

Kompanija duoda valgį, už 

kurį kiekvienas darbininkas 
dienoje turi užmokėti 75 cen- 

tus. Lovos neduodama, dar 
bininkai privalo turėti savo 

guolius, paklodalus. Pastogės 
padarytos audeklinės, po ku- 
riomis padaryta iš lentų neva 

lovos, vienos aukščiau, kitos 
žemiau, trimis eilėmis. Ant tų 
lentų priversta šiaudų, ant jų 
taigi darbininkai ir turi sau 

guolius. Tie šiaudai sumalti į 
dulkes, o šviežių neduodama. 
Blusų tuose šiauduose čiela 

galybe, taigi ant jų gulint ne- 

galima atsilsėti nuvargusiam 
darbininkui, nes tie gyvulėliai 
be paliovos šonus gnaibo. Kad 
tas blusas su šiaudais išnaiki- 
nus, reikėtų tas visas pašures 
su viskuom sudeginti ir dirb- 
dinti sau naujas. Bet tas kom- 

panijai neskauda ir jai visai 

negalvoję. 
Be to, darbininkai priversti 

turėti savo rankšluoščius, mui- 
lą ir šviesą. Jei kam vakare 
norisi ilgiau skaityti ar ką 

nors parašyti, reikia ir šviesos. 
Perkama tat žvakutės ir mo- 

kama 10 centų už tris. Viena 
žvakelė vienu vakaru suden- 
ga- 

Kuomet darbininkas prade- 
da dirbti ir kuomet per dieną 
išvaro $2.25, tai jam viso už- 
darbio pasilieka tik 25 centai, 
nes $1.00 paliekama daktarui 
— nežiūrint to, ar tik vieną 
dieną ar ištisą mėnesį dirb 
tum ir $1.00 paliekama už 

pirmos dienos valgį. 
Valgis duodama neblogiau- 

sias, bet vis gi už 75c. reikėtų 
gauti geresnis, kad būt galima 
sočiau pavalgyti. Bet kas link 

indelių, šakučių ir peilių, ne- 

galima net išgalvoti, ar jie 
kuomet nors mazgojama ir ap- 
valoma, nežinia. Viskas rūdi- 
mis taip aptraukta, kad net 

negalima pažint, iš kokio me- 

talo jie padaryta. 
Į čionai darbininkai gabe- 

nami iš San Franclsco, Sacra 

mento, Portland ir iš kitur. 

Agentai jiems pažada gerus 
darbus, bet kaip čionai atva- 

žiuoja, visai ką kitą atranda. 
Bet žinoma, darbininkams 
duodama laisvė, kas nori, dir- 

ba, kas nenori, ne ir prie dar- 
bo neverčiama, o tai todėl,kad 
kasdiena duonos ieškotojų at- 

gabenama pilni karai. Yra iš 
ko pasirinkti ir kompanija tuo 

gali pasididžiuoti. Kadangi 
darbas labai sunkus, tat be- 
veik kasdiena darbininkai 
mainosi. 

J. S. Povas. 

Rumford, Me. 

Čionai lietuvių gyvena gra- 
žus būrelis, nes beveik į 500 

dusių. Visi jie per dienas 
skursta surukusiose fabrikose, 
o šventomis dienomis uždirb- 
tus centelius pralėbauja alu- 
dėse. Yra čia dvi katalikų 
bažnyčios, francuzų ir airių. 
Šitų tautų žmonės nedėliomis 
renkasi į bažnyčias pasimels- 
tų, o lietuviai traukia kur į 
kalnus kazyromis iš pinigų 
loštų. Tenai susivaidija, pas- 
kui patenka į šaltąsias ir už 

simoka bausmes. 

Norėta sutverti lietuviška 

parapija, bet lietuvių nesusi- 

taikinta, nekuriu nenorėta iš 
leisti kelių dolerių parapijos 
reikalams. O tokiam lietuvių 
skaitliui parapija labai reika- 

linga, nes be dvasiško vadovo 
jie iškryps visai iš doros kelio 
ir pavirs į nuožmius sutvėri- 
mus. J. E. 

ANTANAS KANDROTAS 
drūčiausias lietuvis visame pasaulyj, gimęs 1882 m. Sundakų kaime, 
Vilniaus gubernijoj, Trakių pav. Kandroto drūtumas ne mokslu iš- 

lavintas, bet jis tiesiok gamtos taip apdovanotas. Jis 16-kos metų 
atkako į Ameriką. Regis Ant. Kandrotui prisieis kuomet nors Ame- 

rikoje imties su drutoriais anglais, lenkais, turkais ir kitais ir atimti 
iš anų visasvietinio šampijono vardas. Lietuviai tuo atsitikimu butų 
labai išdidus. P. A. Kandrotui velijama pasisekimo. 

Chicago, III. 

JRugpiučio 7 dieną nakčia 
ant Town of Lake po nume- 

riu 4400 Honore gat. per lan- 

gą nuo antrųjų lubų iškrito 
ant gatvės Liudvikas Kunec- 
kis. Jis parėjo labai vėlai na- 

kčia namp, kuomet visi mie- 

gojo. Užsimušė ant vietos. Tų 
namu šeimininkas taip kietai 

miegojęs, kad polic.ja turėjus 
išversti duris. Visi atsakė, 
nieko nežiną, kas su juo atsi- 
tiko. Paėjo nuo Saulių, bet 

regis neprigulėjo nei prie pa- 
rapijos, nei prie draugysčių. 
Turbut neblaivaus jo butą. 

Tą pačią naktį ir ant tos 

gatvės atrasta negyva mergi- 
na. Nepatirta, kokios buvo 
tautos ir kas aną nužudė. 

Prie Paulina gat. vienas lie- 
tuvis savo žmonai peiliu akis 

išbadąs ir primušęs. 
Gyventojas. 

Nekurie svarbus pa- 
tėmijimai apie 

Chicago. 
Kuomet Liepos 4dienąmie 

ste Chicago “Tne SaneFourth 
Association” parengė demon- 

stracijinę parodą, kurioje, 
kaip žinoma, dalyvavo iškil- 

mingai ir lietuviai, vietinė 
“Association of Commerce” 
išleido mažą brošiūrėlę apie 
miesto Chicago vystimosi. Ta- 

Photos by American PresB Asaoclatlon. 

Čionai perstatoma generolas Frederick D. Grant ir reguliatiškoji kariuomenė. Gen. Grant kelis me- 

tus gyveno Cbicagoj, labai populiariškas. Nesenai perkeltas į New York% ir to kariuomenės.krašto pa- 

skirtas kmmteniu. 

tai bus žingeidu ir “Kataliko” 
skaitytojams nekurias svar- 

besnes smulkmenas žinoti. 
* 

Daugiau 70 nuošimčių fab- 

rikų produkcijos visoj Illinois 

valstybėj suteikia — Chicago. 
* 

Tiktai 5 valstybės Siaurinės 
Amerikos Unijos pei sveria 
savo fabrikų produkcija Chi- 

cagos produkciją. 
* 

1848 metais Chicagoj per- 
gabenimas javų išnešė 3.001.- 
740 bušelių, o dabar išneša 
272.000.000 bušelių. 

* 

Chicago išdirba daugiau 
plieninių bėgių gelžkeliams, 
negu koks kitas pasaulyj mie- 
stas. 

* 

Kad pergabenti visus ke- 
liauninkus miestan Chicago iš 

priemiesčių ir aplinkinių mie- 

stelių — kasdiena reikalauja- 
ma 1.000 traukinių. 

* 

Chicago turi didžiausias ant 

viso konti ento fabrikas: va- 

gonų, telefonų aparatų, forte- 

pijonų ir vargonų. 
* 

Tautos ir prekybos miesto 
mokyklos turi 12.000 mokinių. 

* 

Chicagoj randasi 5 teoliogi- 
jos seminarijos su 1.047 klau 
sytojais. 

* 

Tarpu 1840 ir 1900 metų 
Chicagos gyventojų skaitlius 

padidėjo 3 552.3 nuošimčiais, 
St. Louis 339.8 nuoš., Phila- 

delphia 128 nuoš., New York 
555 nuoš. o Boston 497 nuoš. 

* 

Tarpu 1901 ir 1909 m. fab- 

rikų produkcija Chicagoj pa- 
sididino nuo $1.086.248.000 
vertės ant $1.495.262.500. 

* 

Ohicagoj produkuojama 
valgomų daiktų ir rūbų Ame- 
rikos gyventojams ir iš miesto 
išsiunčiama į kitur daugiau, 
nei kituose kontinento mies- 
tuose. 

* 

Chicago yra didžiausioji ant 

žemės turgavietė gyvuliais. 
Nei viename mieste pasaulyj 
nei atgabenama, nei išgabena- 
ma tiek daug visokios rųšies 
gyvulių, kaip Chicagoj. 1909 
m. atgabenta gyvulių 14.491.- 
372 galvų. 

• 

Chicago turi 1.628 mylias 
asfalto ir gręstų gatvių ir 
1.724 mylias kanalų. 

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

meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me- 

tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr. 

3149 So. Morgan- S t 
Kertė 82-ros gat. 

Mano ofisas aprnpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 

liaus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavymo dieną ir naktį. E- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. ir užsendintose ligose. Darau vi- 
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Yards 687 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DR. F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus. 
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Phoue Monroe SOI 

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

Tel. 4823 Irirlng P»rk 

priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet. 

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

kas moteriszkas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

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

DB. JOSEPH L. ABT 
1882 S. Halsted St., Chtcago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards2716. 

ORĄ VISI PAS 

Juozapa Ridiką. 

Szaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga j 

rai. 

Tariu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3853 Illinois Ct. kertė 38 

GERIAUSIAS HOTELIS 
ANT BRIDGKPOKTO. 

Jaign esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI 

O tai męs tamsta palinksminsime, nes 

męs turime geriausių degtinę, o cigarai 
yra importuoti net isz paczios Havanos, 
męs tarime didelę Halę kaip dėl mi- 
tingų ar Veseillų Su pagarba, 

RUIGIS ir LIEKIS. 
3301 So. Morgan St. Chicago. 

Lietuviškas Saliunas 
J. MIKALAJŪNO 

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

pia. 
2884 SO. LEAVITT ST. 

kerte 23rd PI. Phone Ganai 1924 

Paduodu dėl žinios vi- 
siems lietuviams! 

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 

ką sklodą visokių gerymų arba (Whole- 
sale Liąuor Dealer). Užlaikau visokius 

gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę dEl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gėrynių, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge- 
resnius gerymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi- 
mo siuncziu visokius gerymus j visas 
dalis Ameriko 

JVOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 80. Canal St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

j. f. iMurn 
Notary Public, Kcal 
Estate ir Insurance. 

Ezamlnavoju Abstrlotns, Ir at- 
lieka kitas visas reikalas No- 
tariasso pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvaran tuoju. 
Eikit pas lietuvį o ne pas sve- 

timtautį. 

917-33rdSt." 
»?ini«5428. 

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CflICflGOJb 

L. AZUKO 
3301 Auburn Avė., karti 33cios gatrū 

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir 
gėrynių, kaip szalto aluczio, gardžios anelk*1*® 
ir kvepenczių cigarų. _ 

1 

I 

Kur begi Raulai? 
Nugi pas PET- 

*RA 8ZLAKI, nes 

esu labai isztrosz- į 
kęs, o pas ji ga^' | 
ma atsivadytl, nes 

jis turi bavaraka 
alų, gardžią ruaką ocziszczma, cigarus I 
net iaz Havanos. Tai ilgiau negaliu bu 

Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu sku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro- 

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

PETRAS SZLAK1S 
(Tarpe 33 Piace ir 83 Street.) 

3321 AUiJURN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 2451. 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE 

JOS RICKIO 

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

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 
Nes jisai 

užl a i k o 

szaltą alut 
geriausią 
degtiną, o 

cigarai vai- 
kine, ,tai 
inet isz pat 
Kauno. 

J. ARTISZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Chicago. m 

KUR VAŽIUOJI POVILAI 

Užlaiko szaltą alų, geriausų degtinu Ii 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
728 W. 120th St. West Pnllman, III. 

Tel. West Pullman 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUS A 
Szaltas A lūs, Gardis Arielk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

3200 So. Halsted St. Chlcago III. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 2760 

PIRMOS KLIASOS BALIUKAS 

T. RADA.VICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

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

ramintas lieku Su godone, 
T. RADAVICZE 

936 — 33rd. Chicago, III. 

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau ge- 
riausius gfcry- 
nius, szaltą a- 

lq geriausią a- 

rielką ir pui- 
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 

gentu West Si- 
des Brewery 
Ea pas mane 

atsilankys bus užganėdintas. 
JOS DACKEVICZE 

lOth and Victoria Sts. Nortb Chicasro. 

Samnel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 

alų, geriausia arielka vardu “RUG 
BY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 

puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristatom orderius į namus ant viso- 
kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokam kelio kasztus. 

3055 tarčiai k kampas 91 gal. 
Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI 

I Geriausiu H»t«dos Doraesti 

WHITE KOŠE CLUB 
&AB0TSK1S Ir LĖTURAS 

•sii? "“"1“1- _saui* 


