
Gutaučių pilekalnis. 
Dusetų parapijoje yra gana 

garsus pilekalnis, vadinamas 
“Gutaučių pilekalniu”; jis 
taip, matyt, liko pramintas 
nuo Gutaučių sodžiaus vardo, 
kurio lauke guli. Šis pilekal- 
nis labai augštas, status ir tu- 
ri kniūpsčios geldos išveizdą, 
tai yra: pailgai-ketvirtuotas; 
jo viršus lygus, kaip stalas, iš 
ko galima numanyti, kad tai 
tikrai supiltas kalnas; ant jo 
viršaus ir šonų; auga tiktai 
pilkos samanos ir žema, aštri 
žolė; jo apačia iš dviejų pusių 
jau pradedama arti. Netoli 
nuo jo yra kitas kalnas, vadi- 
namas “Žvirblekalniu”. Del- 
ko jis taip vadinąs, apylinkės 
gyventojai negali iš- 
aiškinti. Šis pastarasis trupu- 
tį žemesnis už pirmąjį, apskri- 
tus ir jo viršūnė smaila; jo a- 

pačia iš dviejų pusių apaugus 
alksnių krūmais. Juodu abu 
iš trijų pusių apsiausti pelkė- 
mis arba, kaip tenai sako, ba- 
lomis. Pirmąjį, seniau" buvęs 
Ežerėnų maršalka p. Durno- 
vo, kurio už kokio varsto nuo 

Gutaučių pilekalnio yra dva- 
ras, norėjęs buvo kasinėti, bet 
valdžia jam uždraudė. Taigi, 
ligšiol tuodu tebėra dar visai 
neištirtu. Ant Gutaučių pilė 
kalnio yra tiktai keletas negi- 
lių duobelių pinigų ieškotojų 
iškasta. 

Bet kiek apie juos pas žmo- 
nes padavimų yra, tai negali- 
ma butų viename laikraščio 

numeryje sutalpinti. Vieni 
matė čia pinigus degant ir a- 

tėję kasė, bet iškasti negalėję, 
nes jiems kliudę kasti tai ka- 
tinas juodas, tai avinas, tai šu- 

va, tai vilkas, tai meška, tai 

arklys baltas, tai pagaliaus 
staiga užėjus audra su perku- 

-r JįĖja- tečiau. jiems pagrįžus 
namo ir vėl nėra žinios kur 

dingdavo audra — buvo ai- 
škiausia giedra. Kiti vėl matę 
vaikščiojant panytę, kiti bent 

kelias; kiti ponaitį, kiti-gi net 

keletą; kiti kipšą, kiti visą jų 
bandą. Bet kas svarbiausia, 
kad jie visi sulįsdavę kalnan. 

Mat, labai senai buvęs čia 
dvaras ir bažnyčia, bet užėję 
milžinai ir apipylę žemėmis ir 

bažnyčią ir rumus, drauge su 

žmonėmis juose gyvenusiais. 
Gutaučių pilekalnis — esanti, 
mat, bažnyčia apipilta, o Žvir- 
blekalnis, tai rūmai. Seniau 
Gutaučių pilekalnyje buvęs 
urvas, kuriuo galima buvę nu- 

sileisti net bažnyčion, bet kuo- 
met piemenįs ganydami pra- 
dėję mėtyti į tą skylę akme- 
nis, tai požemių gyventojai ir 

užsimuryję; užtat dabar ir ne 

besimatyti, sako, nei panyčių, 
nei ponaičių, tiktai retkarčiais 

pasirodęs velniukas. Tečiau 

po žemėmis iš bažnyčios lig 
rūmų ir dabar dar tebesąs pe- 
rėjimas. 

Vieną kartą, kuomet dar 

buvęs urvas Gutaučių pilekal- 
nyje, naktiganiai įmetę vieno 
savo draugo kepurę ton sky- 
lėn, o ji ir nulėkusi iki pat 
galo. Kadangi kepurės jokiuo 
budu negalima buvę išimti, o 

tas naktiganis buvęs samdi- 
ninkas ir kepurė buvusi jo 
šeimininko, tai jis pradėjęs la- 
bai verkti, — tuomet jo drau- 

gai suraišioję visus apinasrius, 
pririšę prie jo juostas ir įleidę 
jį tan urvan; jis lįsdamas ur- 

vu atsidūrė gražiai išpuošta 
me kambaryje, kuriame pa- 
matė siuvančią skaisčią mer- 

gaitę. Jinai tuojau jį užklau- 
sus: “Ko tu nori, vaike?” Jis 
atsakė: “Ieškau kepurės”. 
Mergaitė, padavus jam kepu- 
rę, tarė: “Eik greičiau iš čia, 
nes tuojau ateis vyrai pietau- 
tų, tai tau bus blogai”. Tuo- 
met naktiganis sušuko ne sa- 

vu balsu, sujudino virvę, ir 

“PERĖJIMAS DVASIŲ NUO PLANETOS ANT PLANETOS”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, III. 

draugai jį ištraukė. Iš to pa- 
sirodė, kad bažnyčia paversta 
jau į požeminius namus. 

Pro pat Žvirblekalnį eina 
kelias Antaleptėn. čia ir vėl 
apsakinėjama daugybė viso- 

kių atsitikimų, kurie sutinka 
keliaujančius tuo keliu. Už- 
tat bailus neikuomet nedrįsta 
vieni eiti juo pro pat kalnus, 
ypač naktį. Ir dabar tuodu 
kalnu pas žmones yra laiko- 
mu buvimo vieta visokių bai- 

dyklių ir piktų dvasių. Jei 
kas yra nebaugus, tai tos apy- 
linkės žmonės sako: “Jis ir 
ant Grutaučių pilekalnio nak- 
voti nebijotų”. 

Be tų dviejų kalnų yra ži- 
nomi maū dar ir šie įžymesni 
kalnai: Zabičiunų pilekalnis, 
Bikunų pilekalnis, Dusetų pa 
rapijos; Šikšnų pilekalnis, Su- 

deikių parapijos ir daugelis 
kapų (kurganų) Salako Šile, 
Salako parapijos. Kasinėjant 
tuos kapus, galima atrasti 

kardų, arklių, įvairių bronzo 

apdarų ir kitokių daiktų. 
N. Dobilas. 

Iš “Vilties”. 

Iš viso Pasaulio. 

Francijoj netoli Saujon 
greitasis traukinis su 1.200 

keliauninkų susimušęs su pre 
kių traukiniu ir ant vietos 
pražūta 32 asmenų. 

* 

Austrijoje trūksta mėsos. 

Mėsos aukšta kaina ir publi- 
kos protestai privertė valdžią 
tan dalykan įsimaišyti. Nori- 
ma pirmiausiai uždrausti iš 

Austrijos išvežimas galvijų ir 
mėsos. Publika tuo tarpu or- 

ganizuojasi boikotuoti mėsi- 
ninkus, kurių daugumas krau- 
tuves jau uždaro. 

* 

Bremene, Vokietijoj, širdies 
liga pasimirė respublikos Chi- 
Ii prezidentas, Pedro Montt, 
kuris atkeliavęs garlaiviu 
“Kaiser Wilhelm der Grosse” 
iš New Yorko. Prezidentas 
Montt nesenai viešėjęs pas 
prezidentą Taftą ir iš Ameri- 
kos iškeliavęs tuo pačiu laiku, 
kuomet pašauta New Yorko 
majoras Gaynor. 

* 

Pereitą ketvergą Austrijos 
imperatorius Pranas Juozas 
pabaigė 80 metus. Tą dieną 
ištaisęs puotą, kurion atkakę 
79 arcikunigaikščiai. Impera- 
torius džiaugiasįs gera sveika- 
ta. Gavęs iš viso pasaulio te- 

legramus su pasveikinimais. 
Imperatorius karštas katali- 
kas, tatai tos dienos iškilmės 
pradėta ryte Mišiomis. .> 
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Suomijos gyventojai labai 

nusiminę prieš besiartinantį 
laisvės netekimą. Tasai krizis 

prisiartįs po penkių savaičių, 
kuomet caras sušauksiąs Suo- 
mijos seimą ir liepsiąs anam 

išrinkti šešis atstovus Dūmon. 
Nežinia tik, ar tasai caro pa 
liepimas busiąs išpildytas. Jei 
ne, tuokart Rusijos valdžia 

visokią laisvę Suomijai atim 
sianti. Taigi ir yra ko suo- 

miams nusiminti. 
* 

Iš Koreos sostainės Seoul 
rašoma, kad tenaitinis Japo 
nijos rezidentas, generolas 
Terauch, pradėjęs galutinai 
taikinties su Koreos valdžia, 
kad tą kraštą prikergti prie 
Japonijos, t.y, panaikinti Ko- 
reos visokią savy valdą. Pasi- 
tarimai tame dalyke busią 
greitai užbaigti ir tik liks Ja- 

ponijos mikadui išleisti mani- 
festas apie tą aneksiją. 

* 

Jaunas Chicagos aviatorius, 
John B. Moissant, ligšiol me- 

nkam plačiau nežinomas, per- 
eitą savaitę su Blerioto mono- 

planu nulėkęs iš Paryžiaus į 
Londoną ir su savimi turėjęs 
vieną keliauninką. Ligšiol nei 
vienas aviatorius negalėjęs to 

padaryti. Dabar Moissant 

praminta žmogumpaukščiu. 
Tolumas iš Paryžiaus į Lon- 

doną 301 mylių. Keliose vie 
tose sustojęs pasilsėtų. 

* 

Belgijos sostainėje Brukse- 

lyj šiemet atsibuna visasvieti- 
nė paroda. Nesenai sukryžia- 
vus elektros vieloms užgimė 
gaisras ir kotik visos parodos 
nenušlavė. Nuostolių padary- 
ta ant 10 milijonų dolerių. 
Pražūta ir pavogta daug bran- 

genybių, daugybė žvėrių su- 

šaudyta, kiti sudegę. Šimtui 
tūkstančių žmonių gręsė pavo- 
jus tarp kilusių liepsnų, te- 
čiau tik pora anų sumindžiota. 

GERIAU BŪTI ŠUNIM. 
Vienas oficieras iššaukė žy- 

dą Ickų dvikovon, bet žydas 
nenori priimti dvikovos. 

— Jei tamsta nepribusi pa- 
skirton vieton — šaukia įnir- 
tęs oficieras — tuokart palik- 
si šunim! 

— Ny! — atsako Ickus — 

geriau man likties gyvu šu- 

nim, kaip užmuštu Ickum. 

LIUOSLAIKYJ. 
— Vaikai! kas tai matė ak- 

menimis laidyti garnį ? 
— Mes norime jį nuvyti, 

mamyte..., nes jis vėl gali at- 
nešti mume naują broliuką. j 

Rezoliucija 
UžgirtaRugpiučio 8 

d. š. m. 9 vai. vakare, kas 
link Chicagos lietuvi ų 
historiškojo a p v a i k 
š č i o j i m o L i e p o s 4 d. š.m. 

Rugpiučio 8 d. š. m. šv. Jur- 

gio parapijos mokyklos salėje 
buvo susirinkimas komitetų 
visų draugysčių, dalyvavusių 
minėtame apvaikščiojime, kad 

apsvarstyti to historiško ap- 
vaikščiojimo reikalus ir pasi- 
kalbėti apie išlaidas. 

Apkalbėjus apvaikščiojime 
; reikalus, nekurie draugysčių 
atstovai patėmijo apie antrą 
to lietuvių apvaikščiojimo ap- 
rašymą “Lietuvoje” No. 29. 

Tenai “Lietuvos” reporteris 
pasiteisino, bet ir tasai pats 
pasiteisinimas yra klaidingas. 
Kaip kad pirmu, taip ir antru 

sykiu tasai reporteris gina, 
kad jis negalėjęs tame apvai- 
kščiojime lietuvius atskirti 
nuo airių. 

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
dar sykį ir tai paskutinį 
“Liet.” reporteriui duodame 

atsakymą, kad jis neteisingai 
elgiasi lietuvius viešai užgau- 
damas. “Liet.” reporteris sa 

ko, kad jis girdėjęs iš žmonių 
lupų sakant ant lietuvių, jog 

tai airiai maršuoja. Jam rodo- 

si, kad lietuvių apvaikščioji- 
mo komitetas ir visi tame ap- 
vaikščiojime dalyvavusieji bu- 

vę be ausų, tatai nieko ir ne- 

girdėję. Kiek mums ir visiems 

žinoma, prie kiekvienos skers- 
gatvės būriai svetimtaučių lie- 
tuviams maršuojant rankomis 
plojo ir šaukė: “Here come 

the Lithuanians!” Tasai re- 

porteris be to sako, kaip ka- 
ralius Mindaugis (p. P. Ma- 

žeika) galėjęs girdėti guber- 
natoriaus, majoro ir generolo 
Grant žodžius: “Here comes 

Lithuanians and their King.” 
Žinomas dalykas girdėjo, o 

girdėjo gana aiškiai. Ir tai 
girdėjo nevien p. Mažeika, bet 
ir visi kiti lietuviai ir visi ku- 

nigaikščiai, kurie sėdėjo kara- 
liaus Mindaugio vežime, nes 

vežimas ėjo tiek tolumo, kad 
buvo galima ranką paduoti 
tiems, kurie sėdėjo sėdynėse 
su viršminėtais žymiais asme- 

nimis. 

Kad miesto valdyba ir re 

porteriai žinojo, jog eina lie- 

tuviai, bet ne airiai, tai delko 

gi “Liet.” reporteris tai nega- 
lėjo žinoti. 

Presos komitetas viešai išsi- 

reiškė, kad laikraščiuose ne 

vieta aiškinti apie parašus ant 

vežimų ir kas atsitiko su tais 

parašais. Apvaikščiojimo ren- 

gėjai tą pačią dieną rytmetyj 
matė savo parašus ant vežimų. 
Kuomet-gi jau pasirengta eiti 

parodon, pasirodė parašų trū- 
ksta. Tų vežimų vežėjai pas- 
kui paaiškino, jog prie veži- 
mų prisiartinęs koks tai žmo- 

gus ir pasakęs, kad lietuviai 
rengėjai reikalauja sau tų pa- 
rašų į salę. Vežėjai jam leido 
nusiimti lietuviškus parašus ir 
tie parašai dingo. Be to vežė- 

jai intaria, kad tasai žmogus 
buvęs lenkas, ar tai rusas ir, 
vadinas, ne koks kitas, kaip 
tik šnipas, idant lietuvius nors 

tuo budu įžeidus. Tų parašų 
ir lig šiai dienai nesusekta. 

Regis “Lietuvos” reporteris 
daugiau jokio apvaikščiojimo 
ir nematė, kaip tik “Birutės” 
choro vežimą, kuris buvo nu 

traukta kur palei kokį tvartą 
ir paskui, it ant didesnio juo- 
ko, atspausdinta “Lietuvos” 
No. 27. 

“Lietuvos” leidėjo meldžia- 
ma, idant daugiau panašus 
lietuvių įžeidimai “Lietuvoje” 
neatsikartotų ir neleistų ten 
kokiems reporteriams mus 
tautą pajuokti. 

Su pagarba 
S. Poceviče, pirm. 
E. Briežis, sekr. 

Presos Komitetas: 
P. A. Mažeika, 
M. Z. Kadzievskis, 
J. P. Evvaldas. 

Čionai pers 
lbo: 

prezidentas Roosevelt ir žemlapis, parodąs jo kelionę per miestus su pra- 
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•‘Kataliko” agentai. 
Kurie turi tiesą rinkti apgar- 
sinimus, prenumeratą nuo skai- 
tytojų, priiminėti orderius ant 
vdsokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie: 

Fr Venckus, 
304 N. Chicago St 

Kenosha, Wis. 

John Naujokaitis, 
45 Planet St. 

Commercial Road E. 
London, Englasd 

Jonas Vieraitis, 
107 S. Harding St. 

Worcester, Mass. 

J. G. Miliauckas 
Union Savings Bank 

Pittsburg, Pa. 

Kaz. Kučinskas, 
180 N. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa. 

M. K. Petrauckas, 
264 Pine St. 

Kenosha, Wis. 

Jonas Balčis. 
2239 W. 23rd PI. 

Chicago, III. 

Vincentas Linka, 
Keliaujantis agentas Chica- 

je, ir apielinkėje, pas jį gali- 
ma užsirašyti ir atnaujinti už 
‘Kataliką”, teipogi pas jį ga- 
lima gauti pirkti visokias kny- 
gas. 

J.I'Pakarklis, 
1032 Washington St., 

Norwood, Mass. 

Jos Zemantauskas 
39 W. Porter St. 

Waterbury, Conn 

V. Staseviče, 
349 Hamilton St., 

Grand Rapids, Mich. 

Sabast. Walentina8, 
370 Humbold St.'“*" 

Brooklyn, N. Y. 

Jos. Dzika 
Box453 

Forest City, Pa. 

P. Mikalaųckas 
Keliaujantis agentas valstijo- 
je Massachusets ir New Ham- 
shires 320 Broadway 

So. Boston Mass. 

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St. 

Kingston, Pa. 

Ant. Zukauckas 
87l-31st PI. 

Chicago ‘III. 

W. Adominas 
34 Logan St. 

Wilkes Barre, Pa. 

J. K. Valinskas 
L. Bok 288 

Chicago Heighta, III. 

Kaz. Makarevičius, 
255 WallaceSt. 

New Haven, Conn. 

Mikolas Voicenaviče, 
2 River St., West Lynn, Mass. 

Silver Creek, Pa. ir apielinkėj 
mus agentas yra 

p. M. Matuleviozius. 

D. Dabuskis, 
858—33rcl St., 

Chicago, III. 

S. Kiela 
P. O. Box 16 

St. Charles, III. 

J. Petrikis 
1514 Ross Avė. 

Scranton, Pa. 

G. K. Antanaitis 
Box 22 
Swoyer8, Pa. 

K. STULGA 
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batas ozeverykus ir kitokias 
vsriszkas paikios drabužius. 

Meldžia nepamirszkit mano krautu- 

ves, o busite meilingai priimti. 


