
Doroševič. 

Šiaurės duktė. 

Gražią geltonplaukę Eleną, 
šiaurės dukterį, atvežė numy- 
lėtasis pietinio Krymo pakra 
štin ten, kur juros meiliai 

glaudžiasi prie žemės, kur 

viešpatauja rožių kvapas, kur 
žydi lelijos. 

Savo sopančia, suvargusia 
krutinę Elena skubiai gėrė tą 
slenkantį nuo kalnų orą ir 

puolančią iš dangaus šilumą. 
Buvo pavasaris. 
Girios medžių šakose čiul- 

bėjo lakštingalos, alyvų krū- 
muose bepaliovos skambėjo 
įvairus gyvūnų balsai, ore bu- 
vo trošku nuo kvepėjimo pra- 
žydusių rožių, o žvaigždės 
spindėjo tamsiose padangėse, 
kaip dideli deimantai ant juo- 
do aksomo ir, rodėsi, buvo la- 

bai, labai arti žemės. 
Kuomet rausva aušrinė auk- 

sino dangų, jūres ir kalnus, 
išrodė, tartum visoje gamtoje 
prasideda linksmiausia, iškil- 

mingiausia šventė. Kalnų klo- 
niai nuo žydinčių medžių išro- 
dė baltais ir ant tojo baltojo 
dirvono tai šen, tai ten žėrėjo, 
kaip išmėtytos rožės, pasken- 
dę žieduose abrikosai. 

Girios blizgėjo neišpasaky- 
tu žaliumu; o žiedai su judan- 
čiais ant jų lapelių rasos la- 
šais, rodėsi, papuošti bran- 

giausiais akmenimis. 
Juros buvo ramios ir mel- 

svos. 
— Matai, kaip gerai pietų 

krašte! — kalbėjo Elenai jos 
numylėtasis. 

— Atsimink, kas dabar de- 
dasi tavo vargingoje šiaurėje. 

Elena žiurėjo ant tos pui- 
kios, linksmai žydinčios gam- 
tos reginių, ir palengva kaž- 
kokio gilaus nusiminimo jau- 
smas veržėsi į jos širdį. 

■>—- -Taip žicri vargšė mergaitė 
ryto metą po vestuvių su tur- 
tuoliu ant apsiaubiančio ją 
gražumo, puikumo, ant bran- 

gių mezginių, atlaso, švelnių 
divonų ir gražių langų prie- 
dangčių. 

Ir matosi jai kitas kamba- 
rys, vargingas, prastas, su bal- 
tais užlaidais ant langų ir ma- 

žiuku divonu, kur ji apsigy- 
veno su mieliausiu ir bran 
glausiu žmogum, kurį kuomet 
tai mylėjo. 

Ir rodosi jai, kad čionai tar- 

pe to neišpasakyto puikumo, 
kiekvienas mezginys, atlošas, 
divonas, — viskas juokiasi iš 

vargingo ir neturtingo kam 

pelio ir niekina, drasko pačią 
giliąją ir brangiąją širdies at- 

mintį. 
Ir bįra ašaros ant beturtės 

merginos skruostų... 
Pavėsyje ir pakalnėse dar 

baltuoja sniegas, o atkalnėse 
jau šypsosi pirmieji melsvi 

žiedai, kriokia upeliai, vis sti- 

priau šildo saulutė, linksmai 
žaliuoja maža nutriušėjus žo- 

lelė, medžių bumbuorai didė- 
ja, garsiai gieda sėjikai, o iš 

padangių melsvo dangaus gir- 
disi, tartum sidabro varpelio 
garsas, vieversėlio giesmė. 

Ir rodosi Elenai, kad ta ste- 

buklinga ir linksma pietų 
kampo gamta juokiasi iš jos 
prigimto šiaurės pavasario, 
neturtingo linksmybėmis. 

Ir palengva nuliudimo jau- 
smas skverbiasi j jos širdį. O 
kuomet peržydėjo ir nubyrėjo 
žiedai, pajuodavo žalios lan- 
kos, ore pasidarė trošku ir 
karšta, juros blizgėjo auksi- 
niais ruožais nuo ryto ,'ki va- 

karui, Elena, sėdėdama ant 
savo suolelio, paskendusio 
krūmų pavėsyje, ištisas valan 
das mąstė apie tolimą šiaurės 

kraštą. 
Jai matėsi balsganos auksi- 

nės dirvos ir vėsios, stebėtino 
tamsumo girios. Senos, aug 
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stos pušįs maloniai lingavo sa- 

vo viršūnėmis ir kvietė į savo 

ūksmę. 
Aplinkui gyvenimas tiesiok 

virė. Žolėje neperstodami čir- 

škėjo žiogeliai, ore zvimbė 
karkvabaliai ir uodai, girios 
pavėsyje šnekučiavo paukšte- 
liai. 

O čionai viskas apmiręs, sta- 

čiais, kaitriais saulės spindu- 
liais sukepintas. 

Nei garso, nei vėjelio. 
Viskas važ kur pasikavojo 

ir išbėgiojo. Tik ant nevai- 

singų akmens uolų snaudė 

driežai, tai pramerkdami, tai 
užmerkdami savo mažiučias, 
gražias akutes. 

Tartum, viskas užmigo, ap- 
mirė, išmirė aplinkui ir tik 
vieni protingi ir mažiukai 
driežai pasiliko sergėti tą iš- 

degintą pasaulį. 
O juros, tartum, auksinė 

valtis, žėrėjo savo neišpasaky- 
tu gražumu, lyg sukietėjusios 
savo žinomame skaistume. Ta- 
me paauksintame, karštame 
ore Elena troško, ilgesio jau- 
smas vis augo ir augo ir dra- 
skė jos suvargusią, sopančią, 
įdubusią krutinę. 

— Namon! Namon! — pra 
tardavo ji, o numylėtasis atsa- 

kydavę ant to savo pabučia- 
vimais. 

— Palauk, greit ateis vai- 

singas ruduo. 
Bet ir ruduo nieko neatne- 

šė, išskyrus tolimos šiaurės 

ilgesį. 
Tas turtingas, puikus ru- 

duo ne savo laike darė įspūdį 
pasilinksminimų didžiam jame 
penktadienyje. 

Buvo kas tai paleistuvingo 
tame vėlame rudenyje, su jo 
neišpasakytu turtingumu vai- 
siais, vis dar vasariškais spin- 
duliais saulės, žaliumu, kuris 
už jokius pinigus nenorėjo 
gelsti, ir su rožėmis, kurios 
vis dar žydėjo tarp vargšių 
nusilpusių, vįstančių gėlelių 
ir, lyg sena, nenorinti pasiduo 
ti laiko galei moteris, vis dar 
jauninasi, dabinasi. 

Elenai buvo mielesnis šal- 
tas, aštrus, prigimtas siaurės 
ruduo su jo nuobodžiais lytu- 
mis, geltonais lapais ir netikė- 

tais saulės giedrumais, retai 

pasirodančiais, lyg moters šy- 
psojimasi. 

Eleną galutinai nuvargino 
tas perilgas balius. 

Ji gulė į lovą ir jau nebišei- 
davo iš namų. Už lango taip- 
gi purškė mažas lietelis ir dū- 
savo tamsios juros. 

Užtai šiaurėje... Ten bal- 
tuose vystykluose gulėjo že- 

mė, ir niekas neardė švento- 
sios tylos. 

Ištisas dienas atsikreipus 
ant sienos Elena g&lvojo apie 
tas baltas pievas ir jai rodėsi, 
kad vienas gilus kvepėjimas 
tyru šaltu šiaurės oru įsiver- 
žiąs į jos sunykusią, sopančią 
krutinę neišpasakytai ją pra- 
linksmintų, atgaivintų, pada 
rytų laiminga. 

Ji jau regėjo tą begalinį 
baltą sniegą, spindantį prieš 
saulę ir jai rodėsi, kad tik pa- 
sisukt ir pažiūrėt į langą ir ji 
pamatys vietoj rudo ir biau- 
raus reginio tolimą baltą pie 
vą ir prišarmojusį beržą. 

Taip ji svajojo, kuomet vie- 
ną rytmetį atsikreipus į langą 
perėjo per ją visą net šiurpu- 
liai. 

— Mielas! Mielas! Žiūrėk!.. 
Ore lekiojo, sukosi ir krito 

ant žemės balti sniegeliai, pui- 
kiai puošdami gelsvai rudą 
sušalusią žolę ir biauriai ki- 

tuojančias plikas medžių ša 
kas. 

Saulutė linksmai žaidė ir, 
tartum, deimantai spindėjo 
nuo to balto sniegelio, o snie 

geliai vis krito, krito ir krito 
iš dangaus. 

— Sniegas!.. Sniegas!.. — 

laimingai sušuko Elena ir kri- 
to negyva ant rankų savo my- 
limojo. .. 

Lygiai taippat numirė vie- 
na neišpasakytai skaisti, iš to- 
lo pamačius sugrįštant numy 
lėtąjį, kurį jau nebetikėjosi 
gyvą regėti... 

“Dėdės Šamo” valdi- 

ninkų užlaikymas. 
Tiek daug kalbama visur 

apie biurokratizmą Europos 
viešpatystėse, kad bus indomu 

pažymėjus ir apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdinin- 

kų padėjimą. Ir Amerikos 
biurokratams vienok daug pi- 
nigų išmokama, kaip parodo 
pastaraisiais laikais apskelb 
tos skaitlinės. Daugiausiai 
kraštui lėšuojantis k rasų biu- 
ro užlaikymas. 

Pagal paskutinio Jungtinių 
Valstybių valdininkų surašo 

atrandama, kad “Dėdė Ša- 
mas” turi išviso 370.065 gerai 
apmokamus valdininkus. Iš 

jų 146.107 asmenįs užima ci- 
viliškas vietas, o 178.958 prie 
krasų, likusieji gi prie kito- 

kių valdiškų skyrių. 
Surašė pirmąją vietą užima 

prezidentas Taft, su alęa $75.- 
000 metams. 

Toliau seka vice-preziden- 
tas Sherman ir “speaker” Ca- 

nuon, su algom po $12.000. 
Tokias pat sumas ima mini- 
eteriai MacVeagh ir Dieki n- 

son; $8.000 algos gauna Val- 

stybių sekretorius Knox. Pa- 
siuntiniai ir senatoriai gauna 
po $7.800, ambasadoriai po 
$17.500, o konsuliai po $1.000. 

Jungtinių Valstybių armi- 

jos viršininkas gauna $11.000 
metams, pulkininkai po $4.- 
000, majorai po $3 000, kapi- 
tanai po $2.400, o poručnin- 
kai po $2.000. 

Pigiausiai valdžiai atsieina 

krasų valdininkai. 
Generališkas postmeisteris 

metams gauna tik $12.000, o 

kiti postmeisteriai beveik vel- 
tui kraštui ir partijai tarnau 

ja. 
Pačiame YVashingtone ir 

Columbia distrikte randasi 
32.000 valdininkų, kurie pa- 
ima metams $35.000.000. 

Geriausiai apmokama emi- 
gracijos departamento valdi- 

ninkai, kadangi jie, abelnai 

imant, dienoje gauna $8.00, 
priskaitant ir nedėldienius, be 
to dar jų kiekvienas metais 
turi 35 dienas vakacijų ir 30 

dienų laisvų, kurias gali su 

naudoti kitokiems savo tik- 
slams arba sirgimui. Ir už tuo- 
du mėnesiu jiems užmokama. 

Regis, paskiau bus pareika- 
lauta dar ir daugiau valdinin- 

kų, tuokart ir išlaidos bus di- 
desnės. 

Japonija pasisavina 
Koreą. 

Sutarties išlygos, padarytos 
tarp Japonijos ir Koreos, kas 
link pastarojo nelaimingo 
krašto anektavimo, andai 

trumpu tekstu apskelbta. Pil- 
nasis tekstas busiąs apskelb- 
tas tik tuokart, kuomet tą do- 

kumentą visos viešpatystės pa 
tvirtįs. Ir sutarties dokumen 
tas jau išsiuutinėtas viešpa 
tystėms. Regis nei viena vieš 
patystė prieš tą aneksiją ne- 

protestuos, juo labiau, kad 

pats Koreos ciesorius su Ja- 
ponija susitaikė. Šitas nedo- 
ras Koreos sūnūs pardavė sa- 

vo tėvynę japonams. Sutar- 
tyj pasakyta, kad jis Koreą 
dovanojąs Japonijos ciesoriui. 
Pasitraukiantis nuo Koreos 
sosto ciesorius su savo šeimy- 
na priskaitomas prie Japoni- 
jos ciesoriaus šeimynos, bet 

apsigyvęsiąs Koreos sostainė- 

je ir ant ilgiau. 
Taip tasai visas kraštas, ly- 

gus Anglijos plotui, patenka 
japonams ir to krašto visokia 
savyvalda išnyksta. 

Cholera Italijoj platinasi. 
Italijos karalius Viktoras 

Emanuelis ir karalienė Elena 
labai susirūpinę, kad pietų 
Italijoj netikėtai atsiradus 
baisi epidemija — cholera. 
Karalius liepęs savo ministe- 
riams jam tankiai pranešti 
apie choleros bėgį. Karalienė 

daugiausiai susirupinus val- 

stiečių vargu, kur siaučia cho- 
lera. 

Karalius nusprendęs žengti 
savo tėvo pėdomis, kuris 1885 

metais nukakęs į Neapoliu ir 
tenai ilgai gyvenęs, nežiūrint 

to, kad tame mieste kasdiena 
nuo choleros mirdavo 1.000 

žmonių. Dabartinis i aralius 
andai turėjęs išsireikšti: 

“Jei cholera ims platinties, 
tai užuot keliauti į černogori- 
ją iškilmybėsna, keliausiu ten, 
kur mano tautiečiai miršta.” 

Jei tik karalius nuspręs į 
pietų Italiją keliauti, >-e abe- 

jonės su juo keliaus ir kara- 
lienė, nes ji nuo vyro nei lai- 
mėje, nei c^aimėje nenori pa- 
sitraukti. 

Popežius taippat pietinės 
Italijos vyskupams prisakė ei- 
ti pagalbon sergantiems. 

Gal valdžiai ir pasiseks tą 
epidemiją sulaikyti. 

“KAREIVIS”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos mėn. 
m. Chicago, III. 

Žinotinas dalykas Cigare- 
tę Rūkytojams! 

“Turkey Red” nauji syvai 
geriausių cigaretų už taip že- 

mą kainą. 

Ar rukai eigaretus ? Ar no- 

ri gauti geriausią prekę už sa- 

vo pinigus ? 

Rėdytojas pataria juras per- 
skaityti kiekvieną eilutę šio 
apgarsinimo, “Turkey Red 
Cigarettes”, čia atspaudinto. 
Skonis labai malonus, dėlto 
tai šie cigaretai dabar ir yra 
labai populeriški Amerikoj. 

Jei nori gero rūkymo, imk 

“Turkey Red Cigarettes”. Jie 

padaryti iš geriausio turkiško 
tabako. Jie yra labai skanus 
ir nevodingi. Pamatysi, kad 
rūkant jie suteiks daugiau 
smsgumo, nei kiti cigaretai,- 
parduodami už dvigubą kai- 
ną. Parsiduoda tiktai dešimts 
už dešimts centų. Vertinga 
korčiukė kiekviename pake- 
lyje- 

“Turkey Red Cigarettes” 
nudžiugins kiekvieną, kuris 
tik juos rūkys. Pirk pakelį 
šiandien ir pamėgink. 

“Kataliko” agentai. 
Kurie turi tiesą rinkti apgar- 
sinimus, prenumeratą nuo skai- 
tytojų, priiminėti orderius ant 

visokių drukoriszkų darbų ii 
taip toliaus yra szie: 

Frj Venckus, 
304 N. Chicago St 

Kenosha, Wn. 

John Naujokaitis, 
45 Planet St. 

Commercial Road E. 
London, England 

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. Pakarklis, 
1032 Washington St., 

Norwood, Maaa. 

Jos Zemantauskas 
39 W. Porter St,. 

Waterbury, Conn 

V. Staseviče, 
349 Hanrilton St., 

Grand Rapida, Mich. 

Sabast. Walentinaa, 
370 Humbold St. 

Brooklyn, N. Y. 

Jos. Dzika 
Box453 

Forest City, Pa. 

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

So. Boston Mass. 

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St. 

Kingston, Pa. 

Ant. Zukauckas 
871-31st PI. 

Cbicago ‘III. 

J, K. Valinskas 
L. Bok 288 

Chicago Heights, III. 


