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POLITIŠKOS ŽINIOS.
BALKANŲ PUSSALIS.

Tarybos Bulgarijos su Turkija 
netoli nužengė. Bulgarija šaukė
si didžiųjų Europos tautų pagel
bos; jos atsiliepė į Turkiją žo
džiu reikalaudamos pasitraukimo 
turkų iš Adrianopolio už Enos 
Midia rubežių, bet kad jos žo
džių neparemia ginklu, tai Tur
kija reikalavimo nepaklausė, ka
dangi gerai žino, kad ginklo nieks 
nesigriebs, nes nors visos tau- 
tos neva vienbalsiai reikalauja 
turkų pasitraukimo, bet tikros 
vienybės tarp jų nėra, viena ki
tai pavydi ir jų siekiai ne vienodi. 
Vokietija ir Austrija geidžia Tur
kijos susidrutinimo, kad ją rei
kale turėti savo pusėj prieš Ru
siją; Rusija gi geidžia serbų ir 
montenegrinų susidrutinimo, nes 
nori juos savo pusėj turėti prieš 
Austriją. Francuzija remia Grė- 
kiją, nes tikisi galėsianti sutver
ti romaniškų tautų ryšį prieš ger
manus. Taigi mat, net susidrau
gavusių Europos tautų siekiai 
nevienodi, o apie vienodumą mie- 
rių ant Balkanų pussalio, prie
šingų tautų ryšių negali būt nei 
kalbos. Apie tai Turkija gerai 
žino, todėl neklauso reikalavimo 
didžiųjų Europos tautų; ji žino, 
kad nei viena tauta prieš ją prie
vartos nesigriebs dėl Bulgarijos 
reikalų, nes mėginant versti, pa
čios didčsės tautos tarp savęs su
sipeštų.

Bulgarija todėl, su ginklu ran
koj negalėdama prieš Turkiją 
stoti, velija su ja tiesiog, be Eu
ropos tartiesi, nes gali daugiau 
sau išderėti negu su Europos pa
gelba. Turkija nesutinka ati
duoti Bulgarijai Adrianopolį ir 
■dalį Trakijos, bet už tai jai siūlo 
visokias ekonomiškas privilegijas, 
o jos Bulgariją ir Turkija gali la
biau suartinti ir politiškai, nes po
litiškieji reikalai Bulgarijos ir 
Turkijos beveik vienodi, abiem 
reiks atsiremti prieš grekus ir 
slavus. Todėl galima tikėti, kad 
tarybos prives prie susitaikymo, 
o gal prie susidraugavimo buvu
sius priešus, nes Bulgarija savo 
buvusiuose drauguose apsiriko: 
tie jos draugai leido Bulgarijai 
iškrapštyti iš ugnies karštas bul
ves, paskui sulaužė savo pirma 
duotus pažadėjimus, ir ant galo 
susijungė prieš Bulgariją. Ir ne- 
sikentimo bulgarij su turkais nė
ra tokio, koks visuomet buvo 
bulgarų su grekais ir serbais; 
todėl jiems lengviaus bus susi
taikyti.

Nors karo Bulgarijos su Tur
kija laukti negalima, bet ant Bal
kanų karas, dėl neteisingo Alba
nijos rubežių padalinimo ten ga
li kilti; jeigu dabar jis nekiltų, 
tai ateityj, prie geresnės progos 
jo ^>hj.is galima išvengti. Besi- 
gerindamos Rusijai, didėsės Eu
ropos viešpatystės didelius alba
nų žemės plotus paskyrė Serbi
jai, Grekijai ir Montenegrui. Al
banų veikėjai dabar jau skun
džiasi, kad Serbijai tenka 'mili
jonas albanų, taigi beveik xtiek 
jau, kiek gyventojų turės pati 
neprigulminga Albanija; Monte
negrui tekę visi žemės plotai yra 
albanų apgyventi. Grekijai ten
ka taipgi suviršum pusė mili
jono albanų. Lygiai serbai, kaip 
grekai ir montenegrinai savo 
žiauriu pasielgimų su albanais 
jiems labai įsipiktino, todėl jie 
nenori tokių žiaurių ir neteisin
gų ponų turėti. Albanų veikėjai 
protestuoja prieš atidavimą di
desnės albanų dalies serbams, 
montenegrinams ir grekams ir 
gazdina net karu su jų žemės 
paglemžėjais. Jeigu jie savo gaz- 
dinimus išpildytų, vėl kiltų Eu
ropoj didelio karo pavojus. Jei
gu susijungę serbai, montenegri
nai ir grekai užimtų visą Alba
niją, jiems jos žemę pasilaikyti 
neleis Austrija ir Italija, nes tą
syk ypač Grckija ir Serbija butų 
per stiprios. Todėl ir karas, jei
gu jis kiltų, nei Serbijai, nei Gre- 
Stjai, nei mažutei Montenegro 

karalystei naudos neatneštų, vien 
be reikalo lietųsi žmonių krau
jas. Piniginio atlyginimo nuo 
Albanijos taipgi negautų, nes Al
banija pinigų neturi; net sutvar
kymui jos kaipo neprigulmingos 
viešpatystės jai paskolą turės pa
rūpinti didėsės Europos tautos..

MEXIKO IR JUNGTINĖS 
VALSTIJOS.

Vaidai Jungtinių Valstijų su 
Mexiku didinasi, bet visgi nega
lima pirm laiko įspėti, kuom jie 
pasibaigs, dar visgi nežinia, ar 
bus galima be karo apsieiti, nors 
abiejose pusėse netrūksta kur
stytojų ir nors Mexike vis didi
nasi nekentimas amerikonų. Tas 
nekentimas gali didesnę svarbą 
turėti negu pasilikimas arba pa
sitraukimas nuo vietos dabarti
nio prezidento Huertos.

Jungtinių Valstijų ambasada 
mieste Mexiko gavo žinią nuo 
konsuliaus iš miesto Saltello, buk 
revoliucijonieriai pagavo ioo 
amerikonų, tame skaitliuje mote
rų ir vaikų, bėgančių iš Torreon į 
Jungt. Valstijų pusę, ir buk mie
ste Saltello stovinčios kariume
nės vadovas atsisakė suimtiems 
siųsti pagelbą. Paskutinės vie
nok žinios paduoda, jog ameriko
nai pabėgėliai laimingai atkako 
į miestą Saltello. Taigi konsu
liaus pranešimas buvo neteisin
gas, tik bereikalo suerzino 'ame
rikonus, kurie, ypač gyvenanti 
parubežiuose, ir be melagingų pa
skali} yra gana suerzinti.

15 rugsėjo Mexike prasidėjo 
apvaikščiojimas sukaktuvių jo 
pasiliuosavimo nuo Ispanijos. Tą 
dieną tikėtasi užpuolimų ant ne
kenčiamų, Mexike gyvenančių 
amerikonų, todėl į Vera Cruz at
kako net keturi dideli Jungtinių 
Valstijų kariški laivai. Jų va
dovams buvo prisakyta išsodinti 
jūreivius ant kranto ir siųsti juos 
Mexiko sostinėn, jeigu pasirody
tų reikalas.

Karo ministerija prisakė prie 
Mexiko rubežių Jungtinių Valsti
jų kariumenės vadovui genero- 
liui Bliss pasiųsti raitelius ginti 
Mexiko pusėj amerikonus, jeigu 
tas pasirodytų reikalingu. Pa
bėgėliai, atkakę iš Mexiko, atga
beno žinią, buk Mexike tapo už
muštas giminaitis senatoriaus 
Eilini Rooto. Bet patvirtinimo 
tos žinios nėra, gal būt todėl, 
kad ji tyčia paleista erzinimui 
amerikonų.

Vakarinėse Mexiko pakrantėse 
sėda amerikonai į laivus; žino
ma, tik tie, kurie paklausė pata
rimų prezidento Wilsono, taigi 
neturtingi; turtingiejie nesisku
bina išsinešdinti, nes nenori Die
vo malonei savo nuosavybės ten 
palikti. Vertę amerikonams pri
gulinčių nekrutančių turtų Mexi- 
ke skaito ant milijardo doliarių. 
Tokių turtų, žinonia, jie ten pa
likti nenori. Turbut jiems ten ir 
tikrai didelis pavojus negresia, o 
Jungtinėse Valstijose nelengva 
tiek pelno turėti, kiek gali' turė
ti Mexike, kur didelės konkuren
cijos nėra.

Vakarų revoliucijonieriai, arba 
taip vadinami konstitucijonali- 
stai, nutarė tuomtarpinę savo so
stinę perkelti į miestą Hermosilo, 
Sonora valstijoj, nes čia geriau 
gali užsilaikyti. Jų vadovas Car- 
ranza pasirengęs statyti taipgi 
savo kandidatūrą prezidento vie
tai.

Japonijos ambasadorius Wa- 
shingtone nuo Jungtinių Valsti
jų užsienių ministerio -Bryano 
pareikalavo gana aštrioj formoj 
aiškaus atsakymo, kaip jis mano 
su Japonija užbaigti nesutikimus 
dėl aprubežiavimo Japonų teisių 
Kalifornijoj. Tkišioliškais pasiū
lymais ir ministerio kalbomi^Ja- 
ponija nepasgančdina. Bryan, 
žinoma, nieko neatsakė, nes ne
turi ką sakyti; Kalifornijos gu
bernatorius ministerio neklauso, 
o įstatai aprubežiuojantieji japo
nų teises nuo i šio mėnesio die
nos jau veikti pradėjo. Dauge
lis Amerikos žymių politikierių 
mano, kad Japonija ^čįą erzin- paaiškinimai ir atsakymai, pąreį-

tiesi pradeda, kad turėtų progą 
karą pradėti, kol Panamos kana
las dar nepabaigtas.

Jeigu Japonija ištikro su Ame
rika karo nori, tai ir tinkamą 
karui progą suras. Jeigu ji karo 
nori, tai ir Mexike neleis ramu
mo, tol erzįs ten, kol Jungtinės 
Valstijos ten savo kariumenės 
nepasiųs ir joms įsipainiojus, ant 
jų užpuls ne viena, bet drauge su 
Me.viku, kuriam ir dabar gink
lus pristato.

CHINAI.

Chinuose prezidento Juanshi- 
kai valdžia susierzino su Japo
nija. Japonija pasinaudojo, kad 
Nankinge keli japonai tapo užT 
mušti, o Shanghajuj ir Hankow 
kelis suėmė visai be reikalo, pa
reikalavo nuo prezidento Juan- 
shikai perprašymo ir nubaudimo 
Chinų kariumenės vadovo Nan
kinge ir atlyginimo užmuštų šei
mynoms ir suimtiems be pamato, 
kuriuos rods tuoj paleido, bet jie 
reikalauja atlyginimo už berei
kalingą suėmimą. Chinai sutiko 
tuos reikalavimus išpildyti, bijo
si vien bausti savo kariumenės 
vadovą.

To dar nepakako. Tarp Peki
no ir jūrių pakrančių japoniškos 
kariumenės dalis, saugojanti ge
ležinkelį į pajūrius, turėjo kru
viną susirėmimą su Chinų pre
zidento kariumene; susirėmime 
užmušta vienas japonas, kas ro
do, kad susirėmimas buvo men
kas, bet japonai ir jį nori su
naudoti apsilpninimui preziden
to Juansliikai valdžios, nes ji Ja
ponijai nepasiduoda.

Japonija remia pietinių revoliu- 
cijonierių sukilimą, nes tarp jų ir 
Japonijos padarytas tapo sutari
mas, sulyg kurio Japonija apsiėmė 
suorganizuoti pietinius Chinus, 
jeigu jie atsiskirtų, o už tai jie 
visuomet turėtų Japonijai padėti, 
jeigu toji su kuom nors karą ve
sti turėtų. Japonija todėl pietų 
revoliucijonierių pajiegas organi
zuoja; pristato jiems naujausius 
ginklus. Todėl prie šiaurinių už 
mažmožį kimba ir nori karan 
įtraukti, nes šiauriniai Japonijai 
nenori pasiduoti.

VIDURINĖ AMERIKA.

Vidurinėj ir iš dalies pietinėj 
Amerikoj ramumo nėra, tos ma
žosios republikos ilgai be revo
liucijų apsieiti negali. Ką tik 
tapo pergalėta, bent tuom tarpu, 
buvusio prezidento Castro su
kelta revoliucija republikoj Ve- 
nezuelėj, o jo šalininkai pabė
go į Holandijos valdybą, o jau 
kilo nauja revoliucija republikoj 
San Domingo.

Tos republikos prezidentas pra
nešė Washingtonan, jog jam pa
sisekė neleisti revoliucijai išsipla
tinti po visą kraštą. Revoliuci
jonieriai vienok tvirtai laikosi 
miestuose Puerto Plata, Sama
na ir Moca. Prieš revoliucijo- 
nierius su kariumene ištraukė 
pats prezidentas Valdez. Į Pu- 
erta Plata ginti amerikonų reika
lus atkako du Jungtinių Valstijų 
laivai.

IŠ LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.

VILNIUS. Vilniuje labai pa
brango mėsa. Jei-gi ir toliau 
mėsos kainos augtų, nuo mėsos 
turėtų atsisakyti ir vidutiniai pa
siturintieji miestelėnai. Miesto 
durnos narys Davidovskis .mėsos 
pabrangimą aiškina mėsos parda
vinėtojų sindikato įtekme. Mė
sos pardavimą išimtinai suėmęs 
turi Bunimavičus, kuris išgali pa
skirti ir palaikyti kainas.

— Lietuvos žinios —

— Vilniaus gubernatorius, su
žinojęs, kad Greitoje Pagelboje 
visi užrašai vedami lenkų kalba 
ir tik ta kalba duodami visokie 

kalavo iš Greitosios Pagelbos 
draugijos pirmininko, kad visi 
užrašai vedami butų rusų kalba, 
taip-pat, kad į kreipiančiuosius 
rusų kalba ta kalba butų ir at
sakoma.

— Viltis —

— Karo ministerija įteikė 
miesto valdybai plianą naujojo 
tilto per Nerį Antakalnyje, kur 
dabar yra plaustas.

— Viltis —

ŽIEŽMARIAI. Nemažas tai 
miestelis, apgyventas lietuviais, 
lenkais (sulenkėjusiais lietu
viais), rusais valdininkais 
ir, žinoma, žydais. Sena 
medinė bažnyčia, bet viduj 
gana graži, ypač altoriai. Švaru
mas bažnyčioj pavyzdingas, taip 
kad žmogus jauti, kad čion yra 
butas Augščiausio visų daiktų 
Viešpačio.

Atmetus saują sulenkėjusių, pa
rapija lietuviška, bet ir čion, kaip 
visur, Vilniaus vyskupijos lietu
viškose parapijose, vienas do
riškai nupuolęs sulenkėjęs rėk
snys atstoja tūkstantį ramių die
vobaimingų lietuvių savo rėk
smu. Rėkia, šmeižia, skundžia 
lietuvius veikėjus, višupirma, ži
noma, savo kleboną, ir pasiekia 
savo tikslą.

Vargonininkas p. Buozas turi 
gerai išlavintą chorą, kurs liepos 
25 dieną klebonijoj gražiai padai
navo keletą lietuviškų dainų, ku
riomis užžavėjo klausytojus. 
Garbė tad gerbiamam kunigui 
klebonui, choro vedėjui ir gie
smininkams su giesmininkėmis. 

Ašara.
— Aušra —

MERKINĖ. Dar gegužio mė
nesyje leista gubernatoriaus ati
dengti Merkinėj “Blaivybės” sky
riui biblioteką-skaityklą vietinio 
vargonininko vardu, bet kadangi 
prie bažnyčios taisymo reikalin
ga daug pinigų, tai parapijonims 
persunku kartu taip daug duo
ti pinigų pirkimui knygų. Bet 
yra apie kelios dešimtįs knyge
lių, likusių nuo buvusiojo ka- 
mendoriaus kun. J. Kraujalio, 
kurias buvo paaukojęs šios pa
rapijos žmonėms pasiskaityt. Pa
aukojo kleb. Kaz. Ribikauskas 
(apie 30 knygelių), vargoninin
kas A. Kunkulis (apie 15 knyg.), 
Vincas Lepeška (apie 10 kny
gų), R. Mizena (apie 10 knygų), 
R. Židziunas (apie to knygų). 
Šiuomi kreipiamės prie visuome
nės, prašydami sušelpimo kny
gelėmis musų bibliotekos; gal 
kas turite atliekamų knygelių, 
malonėkite paaukoti musų skai
tyklai, pasigailėję musų dabar
tinio padėjimo, už ką iš anksto 
visiems, kurie malonės atsiųsti 
knygelių, ištariam širdingiausiąjį 
“ačiū”.

Knygeles siųsti vardu bibliote
kos vedėjo Antano Kunkulio, 
Merkinėje, Vilniaus gub., Trakų 
pavieto. Rokus židžiunas.

— Aušra —

ALYTUS, Trakų pav. Musų 
jaunimas pradeda susiprasti. Se
nobiniai tamsybės rukai pradeda 
nykti. Birželio 30 dieną Tak- 
niškio sodžiuje buto V. B-tės 
-u J. T. vestuvės. Į vestuves 
atvyko jaunimo, kuris visą lai
ką gražiai linksminosi. Tautiš
kų žaislų ir dainelių nebuvo ga
lo: — jei baigė Aguonėlę, tai 
pradėjo Rūtelę ir 1.1, ir 1.1. Pa
galios pasilinksminę, blaivus, 
sveiku protu išsiskirstė. Toks 
jaunimas gali sukelti dvasią ne 
tik tarp savo draugų, bet ir tarp 
svetimtaučių. . Tatgi, jaunime, 
daugiau apšvietimo ir susipra
timo! Nes tik apšvietimas ati
darys musų-akis! Alytiškis.

— Aušra —

GRETONĮS, Kaltinėnų parap. 
Kaimas guli gan puikioje vieto
je. Žmonės visi lietuviai, bet 
kaip tik pastoja ant geležinkelio 
kokiu-nors tarnu, tai jau ir “nie 
rozumiem”. Štai Sekminėse bu

vo vestuvės. Kaip nustebau, atė
jęs vestuvėsna. 'Pasaulinės ber
nai ir kiti lietuviai pradėjo šok
ti lietuviškus šokius, o jaunojo 
dėdė tuojau pasakė, iškraipyda
mas lenkiškus žodžius, kad šok
tų polką. Daugelis, sekdami šį 
“lenką”, ir šoko “polkas”, bet 
susipratusioj i jaunimo dalis ne
ilgai truko tose vestuvėse. Bet 
ir degtinės nemaža išgėrė 1 Kas 
tik ateina vestuvėsna, tam bu
telis. Vienas muzikantas taip 
nusigėrė, jog negalėjo nei griežti, 
nei stovėti ant kojų, bet gulėjo 
sau ramiai po ratais.

G. Keleivis.
— Aušra —

LABANORAI. Laimingi da
bar laikai: vieni eina sielių varg
ti, imdami par vasarą apie 150 
rublių, kiti veža iš miškų likusį 
medį, uždirbdami nuo 3 ligi 6 
rublių par dieną. Maža to — 
atsirado kvailių: vieni išbėgo 
Amerikon aukso kalnų jieškoti, 
kiti burlokystėn: ant geležinke
lio, j fabrikus ir 1.1.

Mergos ir moterįs eina uogau
ti. Dabar kiekvieną dieną La- 
banoruose pavakarį galima pa
matyti tikrą moterų procesiją: 
eina iš visų kraštų, kaip skruz
delės, nešdamos ant pečių uogų 
kašeles. Ūž uogas išmokamu 
joms kiekvieną dieną apie 150 
rublių. ■ Uogų turgus — žydų 
rankose. Miestelėnai, katrie ga
lėtų uogas pirkti, nuo žydų ap
turi dykai po rublį ant dienos, 
kad kainos negadintų.

Savasis.
— Aušra —

ČULAI, Labanoru par. Čulai 
tai yra didelis..zlvaras prie pačio 
vieškelio, einančio iš Malėtų La- 
banoruosna. Žemė nelabai der
linga, bet, ačiū rūpesčiam šeimi
ninko p. PoVstanskio dvaro, ūkis 
augštai stovi.

Nors pats ponas yra lenkas, 
bet neniekina ir lietuvių. Visi 
jo tarnai lietuviai ir jų kalbos 
iš jų neplėšia, užtat visi su mie
lu noru pas jį eina tarnauti ir 
nereikia jam, kaip kitiems po
nams, važinėti sau jieškoti tar
nų ir darbininkų Lenkijon.

Karklinis.
— Aušra —

PIGONĮS, Čiobiškio parap. Ši
tam kiemelyje sunki liga pasikė
lė, žmonės labai pradėjo sirgti. 
Žinoma, pas mus arti gydytojų 
nėra, tai ir, apsirgus, labai var
gas. Buvo atsiųstas iš Širvintų 
valdžios daktaras; jis, apžiūrėjęs, 
pripažino, buk tai “cholerinka” 
sergą žmonės. Nuo to laiko dau
giau daktarai nei akių neparo
dė. Bus gal trįs nedėlios, kaip 
serga; jau 7 ligonįs atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Ačiū Dievui, ki
tuose kiemuose negirdėti ser
gant, kaip tik Pigonyse. Dieve 
apsaugok toliau nuo tokios ligos!

— Aušra —

RODUNIA, Lydos pav. Pas 
mus- liepos 16 d., buvo Šv. P. 
Škaplernos atlaidai. Tą .dieną 
metai sukako nuo didžiausių riau
šių musų bažnyčioje: pernai lie
pos 16 d. lenkai apkruvino lietu
vius bažnyčioje už tai, kad lie
tuviai savo laiku giedojo lietu
viškai. Bet ir šiais metais per 
tuos atlaidus roduniečiams lietu
viams nepavyko. Klebonas prieš 
sumą ir po sumos paskelbė, kad 
busią du pamokslu lenkams šven
toriuje, o lietuviams bažnyčioje, 
bet nepasakė, kad bus tuodu pa
mokslu kartu. Todėl lietuviai, 
manydami, kad bus taip, kaip ir 
visados po lenkiškojo pamokslo 
lietuviškas, išėjo visi iš bažny
čios:, vieni nuėjo atsilsėti, kiti, 
kurie supranta, lenkiškojo pa
klausyti, nes lenkams pamokslą 
sakė svetimas kunigas. Po su
mos, kaip žmonės išėjo iš bažny
čios, tuoj ir kamendorius įlipo 
sakyklon bažnyčioje sakyti pa
mokslą lietuviams, bet, tur-but, 
matydamas visai maža žmonių, 
vėl išlipęs iš sakyklos. Tačiau 
paskui sugrįžo ir pradėjo saky
ti. Pasibaigus 1 lukiškam jąm^ pa

mokslui, pradėjo ir lietuviai rink
tis. Girdėjau sakant, eikime 
męs dabar savo paklausysime, 
bet inėję, tiktai žiuri, kh-
mendorius jau lipa į^Aakyk’fts, 
pabaigęs pamokslą sakyti. \

Liūdnas.
— Viltis -

NAUJOS MOKYKLOS. Z

Šiais 1913—1914 mokslo metais 
Vilniaus mokslo a^y^ardoj-atida
rytos šios naujės vidurinėses 
mokyklos: vyriausybės vyrtį^gim- 
nazija Švenčionjjfe (2 ' kliasi), 
vyrų gimnazija Lydoje (2 klia
si), vyrų gimnazija .Reizek- 
nėje (4 kliasos), mokyt^ųlįsemi- 
narija Nevelyje (Vitebsko giSfe 
ir mokytojų institutas Męjgileve; 
Ukmergės privatinė vyrų ’giitT- 
nazija gavo vyriausybės gĮjasa- 
zijų teises. Be to, • apvgSHoy 
įsteigtos 7 augštesnėse elemen
tarinės mokyklos (tame skaičiu
je 2 mergaičių).

— Viltis

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS. Kaip pereitaisiais 

metais, taip ir šįmet L. K. Mo
terų Draugija taiso parodą, kuri 
prasidėjo 7 d. rugsėjo ir tęsės 
iki 12 dienos. Paroda buvo 
Draugijas bute: Viešasis piečius, 
num. 5.

— Šaltinis —

— Kai-kurie Kauno guberni
jos ūkininkai šį pavasarį išsirašė 
iš pietų Rusijos minkštavilnių 
avių. Naujomis avimis,išsirašiu
sieji esą labai patenkinti.

— šaltinis —

Naujasis plentas. Pavasaryje 
1914 m. bus pradėta dirbt-i plen
tas iš Švėkšnos, Raseinių pav., 
į Prūsų sieną ligi Inkak’lių kai
mo. Plentas eis per Užprudžius, 
Pavelnučius, Jamontus ir Inkak- 
lius ligi Prūsų pasienio sodžiaus 
— Saugėnų.

— šaltinis —

KAIŠEDORĮS. Musų mieste
lį geležinkelis skiria į dvi dali, 
taip kad gyventojams dažnai pri
seina eiti per geležinkelį iš vie
nos pusės miestelio į kitą, tai 
beveik nėra metų, kad su praei
viais neatsitiktų nelamių, tuo la
biau, kad čionai susieina dvi li- 
niji: “Šiaurės Vakarų” ir “Lie- 
pojaus Romnų”. Pernai suvaži
nėjo pagelbininko stoties žmo
ną, atsargos kareivį, vieną elge
tą ; šįmet prekių traukinys ne
perseniai nupjovė kojas kokių 11 
metų žandaro sunui; tuoj varg
šas ir numirė.

Gale miestelio galima praeiti 
ir pravažiuoti apačia geležinke
lio tiltu, bet ir atoku ir kelias 
biaurus: duobės, bala. Regis, 
kad jau leidžia eiti ir važiuoti, 
tai reiktų pasirūpinti ir apie ke
lią, o dabar nei barjerų, nei nie
ko, lengvai galima nubrazdėti į 
upelį. Juras.

— Aušra — 

EŽERĖNAI. Ežerėnų parapi
ja yra labai ištautėjusi. Seniau 
čia gyveno gryni lietuviai; apie 
tai galima spėti iš žmonių pa
vardžių ir vietų vardų. Dabar 
gi vietiniai gyventojai kalba iš
kraipyta kalba, mišiniu lietuvių, 
lenkų ir rusų kalbų, kaip sako 
“po prostemu”, bet save vadina 
lenkais. Tebevartojančių namie 
lietuviu kalba esama 470 žmonių. c ... . kaip rado lętin. Žilinskas, pernai 
met surašinėdamas parapijomis. 
Žinoma, mojančių lietuvių-kalbą 
fyra’ daug-daugiau, bet visi jie 
nenori vadinti save lietuviais. 
Nedaugelis tepriguli ir prie “Sau
lės” draugijos skyriaus, kuri jau 
gyvuoja čia penkti metai ir turi 
savo skaityklą. Ežerėnų “len
kai” lietuvių baisiai neapkenčia. 
Šią vasarą jie buvo užmanę ge
gužės 26 dieną išvaikyti lietuvius 
iš jų "Saulės” skyriaus buto lai
ke visuotinojo susirinkimo. Bū
rys “lenkų” buvo apspitęs skai
tyklą ir keletas drąsuolių įsigrū
do į vidų su šauksmais, keik
smais jr tąsymu suolų norėjo 
išvaryti “Saulės” draugijos

keista.
Pažymėtina dar, kad afišose, 

na- lyg su pasididžiavimu buvo pa->

rius. Pribuvusi laiku policija 
surašė protokolą ir 4 iš jų pa
traukė teisman- (teismas buvo 
liepos 29 dieną). Nors čia jiems 
ir nepasisekė, bet jie nenusira
mino. Birželio 21 dieną per 
Viešp. Jėzaus Širdies atlaidus 
“lenkų” būrys, giedodamas gie
smes, trukdė kunigui klebonui 
sakyti pamokslą lietuvių kalba. 
Kunigas sakė pamokslą pagal 
Vyskupo surėdymo; apie tai, 
kaip sužinojau, buvę pranešta iš 
sakyklos dar pradžioje metų ir 
t<jkia tvarka tęsėsi visas pusme
tis. Turbut, “lenkai” galvojo, 
kad naujasai klebonas nežino 
Vyskupo įsakymo, ir tokiu budu 
jie'.įstengs permainyti bažnytinę 
tvarką. Bet ir čia nepasisekė. 
Klebonas suturėjo atlaidus: vie
toje iškilįiingų mišių tebuvo 
-skaitytinės, kunigai išvažinėjo ir 
žmonės išsiskirstė. “Lenkai” 
įniršo dar labiau. Mušė telegra
mą Vyskupui, kam jiems ne
buvę atlaidų, neprisipažindami, 
kad jie patįs sutrukdė atlaidus. 
Liepos 4 dieną atvyko į Ežerė
lius kun. dekanas, kad padaryti 
tardymą. Bet “lenkai” nuveikė 
ir dekaną, rėkdami visokiais bal
sais, kad nereikią jiems pagony
bės, nereikią jiems naujojo kle
bono, gana jiems “polckos šle- 
keckos viaras”. -Birželio 7 dieną 
vėl pripuolė iš eilės pagal Vys
kupo surėdymą sakyti lietuvių 
kalba pamokslas, šį kart “lenkai” 
giesmininkai, giedodami, trukdė 
sakyti lietuvių kalba pamokslą. 
Buvo tai brostvinis nedėldienis. 
Klebonas uždarė Šv. Sakramentą, 
ir tuomi pasibaigė šventė. “Len
kai” įnirto, davė telegramą ar- 
chivyskupui.

Kas bebus toliau, nėra žinoma. 
Girdėti galima, kad jie nenusto
sią ir toliau trukdyti sakant lie
tuvių kalba pamokslus. Tamsus 
žmonės, klausydami visokių kur
stytojų, neturėdami savo išmin
ties, visai apkvaišo. Bažnyčios 
Valdžios įsakymai jiems niekis, 
katalikų tikėjimas jiems nesvar
bu, kad tik apginti savo “polcką 
slekecką viarą”. Labai butų žin- 
geidu, kokie tai kunigai mokino, 
ar tebemokina dar tos polckos 
šlekeckos viaros šiame kampelyj? 

Alfonsas.
— Aušra —

VIDIŠKĖS, Ukmergės pav. 
Birželio 30 dieną, Demeikių so
džiuje nuėjo vienos dvi ūkinin
kų mergaitės 13 metų amžiaus 
Šventupėn maudytus. Kaip tik 
upėn įbrido, tuoj ir nuskendo. 
Kol kas sužinojo, tai jas upė nu
nešė daugiau versto. Kaif tik 
tą dieną jos buvo išpažintį atlė
kusios. Amžiną atilsį joms! Tė
vai ir vyresnieji, neleiskite jaune
snių be savęs maudyties, bukite 
atsargesni. Lietuvninkas.

BIRŽAI, Kauno gub. Jau pen
ki metai kaip Biržuose gyvuoja 
4-kliasė miesto mokykla. Be pri
verstinųjų dalykų, čia dar išgul- 
dinėjamos vokiečių, prancūzų ir 
lietuvių kalbos. Bet gaila, kad 
šioje mokykloje neišguldinėjama 
lotynų kalbos, nes kaikurie moki
niai, baigę šią miesto mokyklą, 
negali, kad ir norėtų, laikyti kvo
timų nei į gimnazijos kokią-nors 
kiiasą, nei ant aptiekos mokinio 
ir 1.1., o turi pirma lotynų kalbos 
pramokti. Bet per tuos du vasa
ros mėnesiu neišmoksi tiek, kiek 
pereina per keturis metus. Kas 
kita butų, jeigu šioje mokykloje 
išguldinėtų lotynų kalbą. Bir- 
žiečiams tuo būtinai reikia pasi
rūpinti. Juodasis Žiogas.

— Lietuvos -.mot —

ARIOGALA, Kauno pav. Bir
želio 30 d. čia įvyko vakaras. 
Buvo vaidinta: “Piršlybos” ir 
“Tėtė pakliuvo”. Rengėjai pra
ėjusį kartą, apart daugybės 
priedų, padekliamavo ir rusiškai 
(“Svinja pod dubom” ir kitas). 
Dekliamuoti rusiškai — kada nei 
vieno ruso (apart policijos) ne
buvo — visai nesuprantama ir



1

žymėta: “Saulės Draugijos mo
kyklos mokiniai dekliamuos gra- 
įias lietuviškas ir rusiškas eiles”.

J.
— Lietuvos žinios

Žemaičių vyskupijoje. Anykš
čių kamend. kun. Šimkūnas per
keltas į Panemuni; Panemunio 
kam. kun. Račas — į Anykščius; 
Laukesos klebonas kun. Skorup- 
skis važiuoja Radviliškio alta- 
rijon; Jokobštato kleb. kun. Ci- 
nis vieniems metams važiuoja 
užsienin pasigydyti; Jakobštatan 
važiuoja tam laikui Ugėnų fi- 
lijal. kun. Kazakaitis; Baltriškių 
filijal. kun. Vitkauskas važiuoja 
į Ugėnų filiją; Dusjų kam. kun. 
Matulis paskirtas j Radviliškio 
filiją; Rokiškio kam. kun. Simo- 
navičius, jo paties prašyman, pa- 
liuosuotas nuo vietos.

Iš BIRŽŲ, Panevėžio pav.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugpjūčio 24 dieną Biržų Gai
srininkų Draugija parengė pasi
linksminimą Pilios sode. Pasilink
sminimas nusisekė neprasčiau-, 
šiai. Publikos susirinko pusėti
nai ir visi gražiai linksminos vi
są naktį. Daugiausia buvo Bir
žų inteligentų, kaimiečių visai 
mažai buvo. Aš maniau, kad 
kaip pirmiau, taip ir dabar, Bir- 
žij inteligentai “čivirikuos” len
kiškai, bet ne, — jau visai ki
taip ; visi tarp savęs kalbasi lie
tuviškai. Pasilinksminimai Lie
tuvoje labai mažai skiriasi, nuo 
pasilinksminimų Amerikoje, skir
tumas tik tame, kad Lietuvoje 
tokius pasilinksminimus garsi
nama rusiškai, o Amerikos lietu
viai — lietuviškai.

Dabar Lietuvoje pas ūkinin
kus visai nauji laikai virto: dar- 
bimetės laike ūkininkai negali 
gauti darbininkų, nors dabar už
mokestis ir nevisai mažas. Dar
bininkui moka-po I rublį į dieną 
ir duoda valgį, o darbininkei mo
kama po 50 kap., ir valgis. Ame- šyti į seniūniją, bet negyvenan- 
rikoj pas ūkininkus darbininkai tieji savo kaime ir neturintieji ten 
ateina patįs darbo jieškoti, o Lie- savo sodybos ir lauko, negali da- 
tuvoje ūkininkai negali sujieš- lyvauti valsčiaus sueigose, ren- 
koti darbininkų. . [kant kandidatu sį ingaliotinius,

o lygiai ir patįs negali būti ren
kami kandidatuosna. Beto kan
didatai nuo seniūnijų (starastijų)

i 25 metų

VALSTIEČIAMS ŽINOTINA.
Vidaus reikalų ministeris Mak- 

lakovaš išleido raštą, kuriame 
pažymima pageidavimas, kad že
miečių viršininkai nedalyvautų 
kaimų sueigose ir rinkimuose. 

I Svarstant valsčiaus sueigų tesė- 
tumą, žemiečių viršininkai ir ap
skričių suvažiavimai privalo tu
rėti omenyje, kad valsčių suei
gose, šauktose, rinkimui kandida-t 
tų ingaliotiniuosna, gali dalyvau
ti tiktai valstiečiai, namų savinin
kai. Tokiu budu bežemiai val
stiečiai, prirašyti į valsčius, bet 
neturintieji ūkio ir sodybos, ly
giai kaip ir tie, kurie nors prira-

K. Dagis.

ORLAIVIO SUSI DAUŽYMAS.
Didžiausi orlaiviai yra Zeppellno orlaiviai Vokietijoj. Pastaraisiais la įkais atsitiko su jais keletas nelaimių 

Ir laike vienos iš tokių nelaimių žuvo net 15 ypatų. Viršutinis paveik sielis parodo susidaužiusi milžinišką 
Zeppelino orlaivi; apačioj — naujausia Zeppelino orlaivis. Palyginkit or latvio didumą su žmogum.

kumpių 84%, vištos 76,8%, kor- 
nų miltų 57,3%, bulvių 44,4%, 
sviesto 44,1%, kiaušinių 40,8%, 
pieno 38,1%, kvietiniai miltai 
28%. Šiuose metuose kainos pa
kilo: lašinių 16,2%, kumpių
14,1%, vištų 11,8%, kiaušinių 
11,7%, sviesto 7,2%, pieno 4,1%. 
Sumažėjo kainos: bulvių 31,9%, 
cukraus 15,2%, kvietinių miltų 
7,7%, kornų miltų 3,3%. Dabar 
sviestą pradėjo Amerikon gaben
ti iš Siberijos, Australijos ir Ar
gentinos ; nors tas sviestas neblo
gesnis už geriausią amerikonišką, 
bet jį parduoda 3c. pigiau svarą.

tTETUVA No. 38.

NENORI. ANGLIJOS SUFRA- 
GISČIŲ VADOVĖS.

Washington, D. C. Ateivių už
vaizdą rengiasi pasitikti nemalo
niai Anglijos sufragisčių vadovę 
moterį Paukhurst, kuri rengiasi 
Amerikon keliauti. Ar ją čia 
įleis, dar galutinai nenuspręsta, 
bet išlipdama ant kranto, ji tu
rės pasižadėti riaušių nekelti, o 
jeigu pasižadėjimo neduos, ir jei
gu davusi, pasižadėjimą sulaužys, 
bus Anglijon sugrąžinta.

SUVALKŲ GUBERNIJA. negali būti jaunesni 
MARIJAMPOLĖ. Direkcijos amžiaus-

viršininkui įsakius, daromos yra -----------
čia vasarą valsčių ir miestų su- Daugybės gandrų, 
eigos, kad prikalbinus piliečius Lietuvos vietų šįmet, 
prisidėti prie valdžios sumanymo bai daug privisę gandrų, 
įvesti per dešimtį metų visuo
tinąjį vaikų mokymą pradinėse 
mokyklose. Šiam tikslui atsiekti 
valdžia nurodo, kiek kurioje vie-Įtaj, kaip po truputį nykstančios 
toje reikia naujų mokyklų. Mo- Nemune žtlvjs Ypač nykstą 
kytojui algą moka pati valdžia; Į kelbai, lydekai, mekšrai ir kitos, 
butą, kurą ir kitas menkesnes iš- Kaltinama čia fabrikai ir malu- 
laidas turi prisiimti ant savęs Į naj kurįe> vieton malkų, naudoja- 
žmonės. Marijampolėje ligšiol 
buvo tik keturios valdiškos pra
dedamosios mokyklos ir viena 
“Žiburio” pradinė mokykla. Kad 
sutalpinus visus miesto vaikus, 
reikėtų dar dviejų mokyklų, ku
rioms įkurti buvo kelis kart šau
kiami miestelėnų susirinkimai ir 
galutinai per pastarąjį susirinki
mą, subatoje 9 rugpjūčio, buvo 
nutarta atidengti šiais metais vie
ną žydams pradedamąją mokyk
lą ir 1917 metais antrą krikščio
nims mokyklą. Taipogi nutarė 
marijampoliečiai ateinančiais me
tais įsteigti keturkliasę bendrą 
bernaičiams ir mergaitėms mo
kyklą, iš kurios be kvotimų galės 
stoti mokiniai į vietines, ar kitų 
gimnazijų atsakančias kliasas, lai
kant kvotimus tik iš tų objektų, 
kurių keturkliasėje mokykloje ne
bus. Kun. V. Draugelis.

Daugelyje 
sako, la-

Mažiau žuvų Nemune, 
žvejai sako, kad jau kelinti me

Seni

si žibalo ataliekomis. Tosios 
ataliekos esančios žuvims labai 
kenksmingos.

— šaltinis —

Ankstyvas ruduo. Observato
rija praneša, kad šiais metais 
labai greitai prasidės šalčiai. Da
bar patėmijo, kad gervės jau le
kia į pietus.

— Lietuvos žinios —

GARLEVA, Suv. g. Sulaikyta 
išeivių kuopa — daugiau 60 žmo
nių — stt savo agentu. Daugu
ma išeivių esama Vilniaus ir Vi
tebsko gubernijų.

VARSA VA. Nuo garbės ver
tų asmenų sužinojau, ktyl neuž
ilgo žadama nuo lietuvių Var- 
šavoje atimti bažnyčia ir sugrą
žinti ji lenkams.

Labai nemalonu tai yra girdėti, 
vienok ar negali taip atsitikti? 
Tiek lietuviai čia vargo, tiek pa
dėjo rūpesčių, kol ačiū Jos Švies. 
Kunigaikštienei Radzivilienei su
silaukė savo bažnyčios, bet dabar 
pasirodo maža lankytojų. Lie
tuvių Varšavoje yra daug, bet 
kai-kurie jau apsidžiaugė ir pa
liovė vaikščioję. Dėlto ir pra
dėjo šiai bažnyčiai gręsti pavo
jus. Katalikas.

— šaltinis —
KINKAVIŠKIS, Marij. pav.

Musų kaime 22 dieną Liepos bu
vo nepaprastas atsitikimas. Vi
sa šeimyna A. K. kraustėsi į.
Ameriką. Nepaprastos buvo ir p0^ atplaukč la‘vas, kuriuo grį- 
išleistuvės. Suėjo ten šiokių, to- žo iš Amerikos ^3 žmonSsJ i 
kių ir visokių. Buvo ir svaigi- |pusę « 
nančių skystimų. Nepaprastai ir* 
pasibaigė, nes vienas bernelis 
P. K. iš šarabudės liko pašautas 
ir dabar dar nešioja kulką strė
nose. Akis.

— Baltinis —

LIEPOJUS. Šeštadienyje rug
pjūčio 10 d. iš Nevv Yorko į Lie-

i

MAŽOJI LIETUVA.

Bismarkio bokštai. Vokietijoje 
j pastaraisiais metais pradėta sta- 

KUNIGŲ PERMAINOS. tyti įvairiose vietose bokštai Bis- 
Seinų vyskupijoje: Kun. Sta- markio atminčiai pagerbti. Bis- 

nislovas Cepulevičius, Lomžos markis labai daug yra prisidėjęs 
kalėjimo kapelionas, perkeltas prie Vokietijos sustiprinimo ir 
vikaru į Mažą-Plocką; kun. Kris- jos pakėlimo ant to laipsnio, ant 
tinas iš Mažo-Plocko perkeltas (kurio ji šiądien stovi, 
j Tikociną.

Mirė Griškabūdžio 
kun. kam. J. Marma. 
f

Vilniaus vyskupijoje, 
įšvęsti kunigai paskirti 
doriais: kun. Juoz. Mincevičius 
į Kiemeliškį, kun. Kazimieras 
Lobač — į Parafijanavą, kun. 
Mikalojus Ikonavičius •—• J Ei- 
šiškius, kun. Vaclovas Romanov- 
skis — į Daugeliškius, kun. 
'Aleksandras Augustinavičius ►— 
į Krėvę, kum A. Jaskielis *— į 
ILavariškius ir kun, Drąbb’as »— 
| AĮšęnus, '

Iš kitos 
pusės, Bismarkis uždėjo stiprius 

klebonas pamatus vokiečių politikai sveti
moms tautoms vokietinti. Taigi, 
daug jo kaltės yra ir M'ažosios 
Lietuvos ištautinime. Vokiečiai 

[visur dabar stato jam paminklus. 
Daug tų paminklų-bokštų yra ir 
Mažojoje Lietuvoje. Kas stebė
tina, vietos žmonės žiuri j tuos 
bokštus gan prielankiai ir negir
dėt kokių nors protestų prieš Bis- 
markio paminklų platinimą Maž. 
Liet. Tame yra kaltė kaip vado
vų, taip ir laikraščių, kurie yra 
tų, tiesiai sakant, veidmainingų 
vadovų rankose. Štai šio mėne
sio Z d. atidengta panašus bokš-

Naujai 
kamen-

tas Įsrutyje. Kokia ten buvo 
prie , to iškilme, nežinome. Tu
rime savo rankose vieną Maž. 
Liet, laikraščių, išėjusį prieš rūgs. 
7 d. Pranešama, kad ‘‘dabar gaus 
ir Įsrutis savo Bismarkio bokš
tą”, tartum tai kokia malonė lie
tuviams. Apie tai, ką Bismarkis 
lietuviams “naudos” padarė, nei 
žodžio.

negalėjo prirodyti, kad jis iš pi
nigų lošė.

-t---------
PASIMIRĖ NEVV YORKO 

MIESTO MAJORAS.
Ant laivo “Baltic” ant jūrių, 

■nuo širdies ligos, pasimirė New 
Yorko miesto majoras William 
Jay Gaynor. Jis .sirgo jau nuo 
senai, todėl įšvažjavo ant jūrių 
pasivažinėti, tikėdamas pasitaisy
ti, bet, vietomsyeikatos, rado mir
tį- Jo 
miesto 
Adolph 
Gaynor

tijos ciesoriaus Friedricko ir cie- 
sorienės, taigi vyresnysis brolis 
dabartinio Vokietijos ciesoriaus. 
Kadangi, jam gimus, tėvai ma
nė, kad jis yra nesveikas ir so
sto užimti negalės, tai auginti jį 
atidavė vienam gromatnešiui. 
Bet Gardner jau buvo bepročių 
namuose, tai ir jo pasakojimai 
yra klejonė.

vietą, užėmė pirmininkas 
tarybos pulkininkas 
L. Kline, republikonas; 
buvo demokratas.

pastatymas apsiėjo 
markių. Už lavono 
kaina nustatyta til- 
markių, kitų miestų 

Męs

Tilžės krematorijus be darbo. 
Tilžės krematorijus (pečius la
vonams deginti), kurio smulkus 
aprašymas tilpo “Liet.” No. 35, 
yra jau atidarytas ir tilžiečiai 
galėtų juorn pasinaudoti. Kre- 
matorijaus 
apie 20,000 
sudeginimą 
žiečiams 50
gyventojams 60 markių.
savo laiku paabejojome, ar apsi
mokės krematorijus. Dabar pa
sirodo, kad dalykai stovi dar blo
giau. Štai krematorijus jau kiek 
laiko stovi atidarytas, o lavonų 
nesudeginta nei vieno. Dabar 
Tilžės miesto valdyba kviečia la
vonų deginimo draugijas iš pa
čios Tilžės ir iš kitų Maž. Liet, 
miestų: Įsručio ir Karaliaučiaus 
apžiūrėt pečių; rasi, tos pano
rės juom naudotis.

GAISRAI.
Salesburg Beach, Mass. 

veik suvisu išdegė šitas maudy
nių miestas. Sudegė, viena baž
nyčia, šeši hoteliai ir 150 namų. 
Nuostolius, ugnies padarytus, 
skaito ant 250,000 dol.

Be-

IŠ MANAŽERIJOS PABĖGO 
LEOPARDAS.

Bemidje, Minn. Čia iš 
žerijos pabėgo leopardas, 
gyventojus apėmė baimė; 
be ginklų nedrįsta niekur 
Mokyklos likosi kaimuose
rytos, nes tėvai bijosi vaikus iš 
namų išleisti, kad ant jų leopar
das neužpultų.

mena- 
todėl 
vyrai 
išeiti, 
užda-

apsigy-
No. 35 
sužino-
manąs

Kun. Dr. Gaigalaitis 
vensiąs Kaune. “Birutė” 
praneša, buk ji iš Kauno 
jusi, jog Dr. Gaigalaitis
persikraustyti j Kauną vieton da
bartinio pasenusio tenykščio pa
storiaus. Tačiaus pati “Birutė” 
tą savo pranešimą laiko labai abe
jotinu.

Juokų laikraštis Maž. Lietuvo
je. “Birutės” N35 pranešama, kad 
tenai pradėsiąs eit pašaipos ir juor 
kų laikraštis. Naujo laikraščio tik
slu bus, anot “Birutės”, “atsa
kančiai išperti kailį visiems, kurie 
užkenkia kokiu nors budu lietu
vių tautiniam krutėjimui”. Laik
raščiui leisti tveriasi lietuvių kuo
pelė. Naujas laikraštis pasirody
siąs spalio mėnesyje ir eisiąs kar
tą į mėnesį. Kainą, užvardijimą 
ir antrašą “Birutė” žada vėliaus 
pranešti.

NEVV YORKO GUBERNATO
RIUS SULZER TEISMAN 

PATRAUKTAS.
Kingston, N. Y. Nors New 

Yorko gubernatorius nenorėjo 
vietos užleisti savo pagelbinin- 
kui, išdavinėjo net paliepimus, 
bet toliau to daryti negalės, nes 
teisėjas Hasbrouk augštamjame 
teisme jį apkaltino ir, kaipo ap
kaltintas, Sulzer nei jokių viešų 
pareigų pildyti negali.

IS AMERIKOS.
KANADOS TEISMAS IŠTEI
SINO NEVV YORKO VAL

STIJOS PROKURATORIŲ.

Coaticook, Que., Kanada. Pa
trauktą teisman už lošimą iš pi
nigų, atkakusį gaudyti iš bepro
čių namų pabėgusį užmušėją 
Thawą, New Yorko prokurato
rių Jerome teismas išteisino ir 
dagi ji perprašė, ne$ skundėjai

KATALIKAI NORI LYN- 
ČIUOTI PROTESTONŲ 

PASTORIŲ.
New Lexington, Ohio. Prote- 

stonų pastorius iš Chicagos 
Crowley laikė čia kurstančią 
prieš katalikus kalbą ir tuom 
taip sukurstė katalikus, kad jie 
užsimanė pastorių lynčuoti. Gin
ti kalbėtojų miesto majoras 
šaukė miliciją, o tuom tarpu 
ko jį policijos stacijoj.

pa- 
lai-

JAPONIJA ŠIAUŠIASI PRIEŠ 
AMERIKĄ.

Washington, D. C. Japonijos 
ambasadorius energiškai nuo už
sienių ministerio Bryano parei
kalavo atsakymo, kaip jis mano 
užbaigti kilusius vaidus dėl ap- 
rubežiuojančio japonų teises Ka
lifornijoj biliaus, nes visus Jung
tinių Valstijų pasiūlymus Japo
nija atmeta. Japonijoj vėl smar
kiau pradėjo agituoti prieš Ame
riką. Gal Japonija nori karą pra
dėti prieš pabaigimą Panamos 
kanalo. '

BE VERTĖS VAISTAI.
VVashington, D. C. Žemdirby

stės departamentas išsiuntinėjo 
į laikraščius persergėjimą prieš 
prigavėjus, pardavinėjančius van
denį, neva turintį radiaus ypa
tybes. Vandenį tą vienok ištyrė 
chemikas žemdirbystės t ministe
rijos ir persitikrino, jog jis yra 
be vertės. Vanduti, iš tūlų šal
tinių paimtas, turi, teisybė, ra
diaus ypatybes, bet į 12 dienų 
daugiausia tas ypatybes nužudo, 

r__o, ,.... . ... ......... , r. todėl žmonėms tenka jau visai
nigų vertę) Amerikoj sumažėjo [be tų ypatybių, todėl ir tasai ga- 
ant 190,000,009 dol. Pinigai tie 
nuėjo Europon už visokius fabri
kų išdirbinius; daug pinigų Pary
žiuje išleido Amerikos milijonie
rių moterįs Už brangius drabu
žius. »■/

AUKSAS NYKSTA AME
RIKOJ.

VVashington, D.. C. Sulyg žinių, 
pagarsintų iždo ministerio, šiuo
se metuose daugumas auksinių 
pinigų (o tik toki turi tikrą pi

AZIJATIŠKAS MARAS KALI
FORNIJOJ.

Sacramento, Cal. Valstijos 
sveikatos užvaizdą žinią,
jog mieste Martinež*1 Cal. vioahs 
žmogus pasimirė nuo azijatiško 
maro. Kovai su ta baisia liga 
paskirta 40,000 dol. , •'v

na brangiai pardavinėjamas van
duo yra be vertės.

EXPLIOZIJA.
Buffalo, N. Y. Dirbtuvėse 

“Clover Leaf Mining Co.” 13 
rugsėjo atsitiko smarki explio- 
zija. Laike expliozijos dirbtu
vėse buvo daug darbininkų. 
Daug jų užmušta, o dar daugiau 
sužeista, tarp sužeistų yra 
mirtinai sužeisti.

ir

SAKOSI ESĄS VOKIETIJOSLlžiA 

CIESORIAUS SŪNŪS. , ,
Milwaukee, Wis. 50 metų 

Friedrick Gardner pasakoja ne
tikėtus daiktus. Jis sako, buk 
jis yra pirmutinis sūnūs Vokie

^'BRANGUMAS VALGIO 
^PROpUKTŲ.

Washtngtofg D.aR^SuTį'g val- 
surinktų žinių, i5bWeiio 

lėtų pragyvenimo kainos pa
kilo 60% negu buvo 1890 m.; 
kainos.pakilo 3% negu buvo me
tai atgal.^Nuo 1S90 iki 1900 m. 
lašinių^čdiflbs pakilo ant 128,5%',

AMERIKOJ TRŪKSTA 
MĖSOS.

Dešimtis metų atgal Jungtinės 
Valstijos aprūpindavo mėsą Euro
pai, dabar jau jos gabena iš kitur 
gyventojų reikalams mėsą. Pa
skutiniuose trijuose mėnesiuose 
iš Australijos ir Argentinos švie
žios, šaldytos mėsos įgabenta 2 
milijonai svarų, o per visus šiuos 
metus bus įgabenta mažiausia 8 
milijonai svarų. Nuo I liepos d. 
1911 iki tokio jau laiko 1912 m. 
į Jungtines Valstijas įgabenta mi
lijonas svarų mėsos, o nuo lie
pos 1912 iki liepos 1913 m. įga
benta jau 4 milijonai svarų. Vai
zbos ministerija paduoda ir kai
nas įgabenamos iš svetur mėsos. 
Argentinoj ir Australijoj Ameri
kon įgabenama mėsa išpuola po 
7 iki 10c. svaras, imant viduti
niškai. Australijoj jautienos 
svaras per paskutinius trįs mė
nesius atsiėjo vidutiniškai po 
6,9c. (imkime 7c.). Nors mėsą 
gabenanti turi užmokėti perveži
mą ir muitą, bet tas neatsieinai 
brangiau kaip 2, daugiausia 3c. 
už svarą.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Nevv Yorko, N. Y. Baisi žmog

žudystė išėjo čia aikštėn; tuo 
baisesnė, kad ją papildė tūlas 
Rev. Hans Schmidt, katalikų ku
nigas prie Šv. Juozapo bažnyčios 
New Yorke. Hudsono upėj ne
senai buvo surasta dalįs jaunos 
moteriškės kūno, matomai su
pjaustyto j dalis. Detektyvai 
surado, kad tai buvo darbas jau
no Rev. Hans Schmidto, kuris 
merginą suviliojo, paskui su ja 
privatiškai buk apsivedė, išsiim
damas .“laisnį” policijoj ir galų 
gale, pasamdęs jai flatą, bjauriai 
ją užmušė 2 d. rugsėjo, kada ji 
miegojo. Kad paslėpus savo žvė
rišką darbą, jis supjaustė kūną 
į keletą dalių ir, suvyniojęs, iš
nešė lauk ir paskandino Hudso
no upėj. Dedektyvai tačiaus kal
tininką surado, 
kaip policija
žino. Jis yra vokietys, 
32 metus. Už šitą žvėrišką dar
bą jį laukia elektrikinė kėdė.

ir užmušėjas, 
sako, prisipa- 

turi

VAISTAS NUO PASIUTIMO.
Colorado Springs, Col. Susi

rinkime American Health As? 
sociation Dras L. D. Harris pra
nešė apie naują, jau jo išmėgin
tą, vaistą gydymui pasiutusių, 
kokių iki šiol nemokėta išgydyti. 
.Apsaugoti nuo pasiutimo ki
tus mokėta, bet jau pasiutusių 
išgydyti nemokėta. Dras Harris 
paminėjo atsitikimą su vienu pa
siutusiu, kurį jis savo globoj tu
rėjo. Įčirškus jam po oda chi- 
ninos, ligonis pasitaisė, į savaitę 
laiko suvisu išgijo. Iki šiol viąi 
pasiutę mirdavo.

DIGGS VĖL TEISMAN 
PATRAUKTAS.

San Francisco, Cal. Jau kartą 
teismo pasmerktas už suvadžio- 
jimą nemečių mergaičių Maurg 
J. Diggs, vėl teisman tapo pa
trauktas už besistengimą vieną 
merginą prikalbėti neteisingai 
liudyti. Teisman patrauktas ir 
jo advokatas Charles B. Harris. 
Juos kaltina, buk kalbino vieną 
merginą teisme neteisingai liu
dyti.

EXPLIOZIJA ANT TORPEDI
NIO LAIVO.

Savannah, Ga. Ant Amerikos 
torpedinio laivelio “Croven" ex- 
pliodavo garinis katilas. Explio- 
zija užmušė du įgulos žmones, 
tris pavojingai apkūlė.

UŽMUŠĖJĄ THAVVĄ Iš 
KANADOS IŠGABENO.

Garsų milijonierių užmušėją 
Thawą, prisakius Kanados vi
daus ministeriui, iš Kanados iš
vežė į Vermont valstiją, ir čia 
paleido. Bet čia, reikalaujant 
New Yorko valstijos valdžiai, 
jis tapo suimtas. Ar jį išduos 
New Yorko valstijai, dar nežinia.

IŠLIEJO ANT GATVIŲ ALŲ 
IR DEGTINĘ.

Enid, Okla. Šerifas čia kon
fiskavo 99 bačkas alaus ir 55 ga
lonus degtinės ir visus tuos gė
rimus ant gatvių išpylė, nes čia 
uždrausta tokius gėrimus parda
vinėti.

—I

SUDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS.
Bridgeport, III. Sudegė čia na

mai Alberto Goldenbergo. Su
degė Goldenbergo pati ir penke
tas vaikų. Ugnį pagimdė ben- 
zinos expliozija, su kurios pagel
ba Goldenbergienė mėgino ugnį 
sukurti.

SENATAS PRIĖMĖ NAUJĄ 
MUITŲ TARIFĄ.

Washington, D. C. Senatas pri
ėmė 44 prieš 27 balsus naują 
muilų tarifą. Nuo daugelio rei
kalingiausių žmonėms daiktų 
muitai beveik ant pusės suma
žinti, o nuo kitų suvisu panai
kinti. Todėl kainos reikalingiau
sių žmonėms daiktų turės suma
žėti. Dėl muitų sumažinimo iž
das turės daug nuostolių, bet 
juos mano uždengti, įvedant mo
kesčius nuo pelno virš 3000 dol.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

St. Louis, Mo. Netoli Boone- 
ville iššoko iš bėgių Missouri Pa- 
cific geležinkelio traukinys ir iš 
dalies susidaužė, 
kiai

Prie to sun-i 
sužeista 17 žmonių.

IS DARBO LAUKO. ■
ji Granite City, III. Streikuoja 

darbininkai dirbtuvių Commen- 
vvealth Steel Co. Ateiviai, dau
gume rumunai, mėgino užimti 
streikierių vietas. Dėl to užgi
mė smarkus susirėmimas strei
kierių su streiklaužiais ir juos 
ginančiais policistais. Susirėmi
me iš abiejų pusių sužeista daug 
žmonių. Streikas užgimė dėl 
žiauraus su darbininkais pasiel
gimo darbo vedėjų.

Calumet, Mich. “Copper 
Country Commercial Club” pa
siūlė savo tarpininkystę vario 
kasyklų savininkams ir streikuo
jantiems darbininkus prie sutai
kymo jų ir streiko užbaigimo; 
yra viltis, kad kliubo tarpinin- 
kystė išduos gerus vaisius.

IŠ VISUR.
| Ne tik Vokietijos valdžia 

atsisakė dalyvauti rengiamoj mie
sto San Francisco Panamos tarp- 
tautiškoj parodoj, bet neprita
ria parodoj dalyvavimui ir Vo
kietijos vaizbos komisija. Tik 
8 firmos dirbančios vaikams siau
smo daiktus pritarė dalyvavimui 
parodoj; 8 kitos firmos pritarė 
dalyvavimui parodoj, bet pačios 
nieko siųsti nenorėjo. Už tai 
70 didelių Vokietijos pramoni
ninkų protestavo prieš dalyvavi
mą parodoj, o kitos firmos ap
reiškė, jog nemato naudos iš da
lyvavimo parodoj. Vien garlai
vių kompanijos pritaria dalyva
vimui San Francisco parodoj, 
nes jos turėtų naudą iš prekių ir 
žmonių pervežimo.

| Francuzija prie Vokietijos 
rubežių rengia savo kariumenės 
manevrus. Manevruose dalyvaus 
suviršum 100,000 kareivių. Šiau
rių armiją ves generolas Plan, 
o pietinę generolas Chomer.

|| Vokietijoj, mieste Leipcige, 
mėginant naują dideli orlaivj 
“Z. II”, nors virvę laikė 150 ka
reivių, orlaivys pasiliuosavo ir 
pagriebė keturis kareivius, ku
rie nespėjo nuo virvės pasiliuo- 
suoti. Vienas kareivis spėjo dat 
į laiką nušokti, kitą įsitraukta i
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orlaivio Viltį, bet du, iškilę 500 
pėdų, apsilpę, virvę paleido, nu
puolė ant žemės ir užsimušė.

|| Sužeidęs mirtinai Japonijos 
užsienių ministerijos politiško 
departamento direktorių Abe, 
universiteto studentas Okada 
pats nusižudė ir tai toj valandoj, 
kada jo auką laidojo.

|| Direktorius Vezuviaus obser
vatorijos profesorius Mercalli ir 
tūli profesoriai Muencheno uni
versiteto 10 rugsėjo <1. nusileido 
giliai į vulkano Vesuviaus kra- 
terą. Ten, nuodinguose garuose 
išbuvo jie dvi valandi.

|| Rusijos valdžia griebiasi ru
sifikavimo, arba, geriau sakant, 
puldymo spėjusios augščiau už 
Rusiją pasikelti Finlandijos. Da
bar bus įvesta rusiška kalba į 
kanceliarijas visų valdžios įstai
gų. Paskui manoma rusišką kal
bą įvesti į visas Finlandijos mo
kyklas. Visi norinti pastoti į 
Helsingforso universitetą turės 
išlaikyti examinus iš rusiškos 
kalbos. Turės laikyti kvotimus 
iš rusiškos kalbos ir visi teisėjai.

|| Pietinėj Amerikoj, respub
likoj Venezuelėj išvyto iš ten pre
zidento Castro šalininkų sukelta 
revoliucija nepasisekė. Revoliu- 
cijonierių vadovas, generolas As- 
suncion Rodriguez, su savo šali
ninkais pabėgo. Jisai, sumuštas 
prezidento Gomezo kariumenės, 
pabėgo ant prigulinčios Holan- 
dijai mažos salutės Buen Ayer; 
Rodriguez buvo revoliucijonierių 
vadovu provincijoj Onente. Kur 
dabar yra patsai Castro, tikrai 
nežinia.

|| Varšavos kriaučiai žydai, ka
dangi krikščionįs nieko nuo žy
dų neperka, pulkais kraustosi iš 
Lenkijos, daugiausia jų kraustosi 
į Ameriką. Sosnovicuose, dėl 
boikoto žydai uždarė daug savo 
pardavyklų, daug žydiškų parda
vyklų perėjo į lenkų rankas; dau
gelis žydų nusibankrutino.

|| Mexike, prie San Buena Ven- 
tura revoliucijonieriai apsiautė 
pulkelį valdžios kariumenės. Po 
karštam mušiui kariumenė iš- 
pliekė baltą vėliavą kaipo ženklą, 
jog nori pasiduoti. Bet prisiar
tinus revoliucijonieriams, netikė
tai vėl šaudyti pradėjo ir užmušė 
40 revoliucijonierių ir daug jų 
sužeidė ir traukėsi Monclova 
link. Suerzinti revoliucijonieriai 
leidosi besitraukiančius vyti ir, 
paėmę nelaisvėn vieną kareivių 
kompaniją, visus tuos nelaisvius 
sušaudė.

| Sulyg apskaitymo Bertillo- 
no, Francuzjoj yra vyrų nevedu
sių 1,350,000 ir 1,800,000 šeimy
nų, neturinčių vaikų, 2,400,000 
šeimynų turi po vieną vaiką, 
2,650,000 šeimynų du vaiku. To
dėl organizacija “La race Fran- 
caise” reikalauja, kad butij iš
duotos teisės verčiančios visus 
franeuzus turėti šeimyną ir au
ginti bent po tris vaikus. Fran- 
euzas, sulaukęs 45 metų ir ne
turintis 3 vaikų, už kiekvieną 
trukstantį vaiką turėtų mokėti 
po 30 frankų kas metai, o bevai
kės šeimynos mokėtų po 90 fran
kų. Tokiu budu norima Francu- 
?4įwX>fiver6ti, labiau daugintiesi, 
nes dabar jie visai nesidaugina.

Stačiatikiškoji konsistorija 
Novgorode laužo galvą, kaip pa
taisyti girto popo padarytą klai
dą. Liepos 24 d. popas Nikol- 
skyj davė šliubą darbininkų po
rai, bet girtas būdamas, vietoj 
atgiedoti vinčiavonės giesmę, už
giedojo laidojimo giesmę. Už 
tai popas tapo apskųstas konsi
storijai, nes nežinia, ar minėta 
pora yra apsivedusi, ar ne.

|| Japonija nuo Chinų pareika
lavo, už užmušimą Nankinge tri
jų japonų ir nuskriaudima kelių 
kitų mieste Hankou perprašymo 
ir atlyginimo nuskriaustiems. 
Nankingan, saugoti japonišką 
konsuliatą, atkako su kanuolėmis 
200 japoniškų jūreivių, išsodintų 
nuo kariškų laivų.

[ Ryme pasimirė kardinolas 
Vi ves y Tilto, asabiškas popie
žiaus draugas. Manyta, kad jis 
užims vietą dabartinio popie
riaus, jam mirus.

| Chinai, pabūgę Japonijos, 
pasiuntė jos valdžiai perprašymą

dėl užmušimo kelių japonų Nan-j 
kinge ir Shanghajuj.

|| Vokietijoj, netoli salos Hel- 
goland, sūkurio debesyse užklup
tas didelis kariškas orlaivys L. 1. 
nupuolė į jūres. Pasiųsti pagel- 
bon torpediniai laivai iš orlaivio 
įgulos septynis išgelbėjo, o 15 
prigėrė.

|| Tuomtarpinis Mexiko prezi
dentas Huerta išleido manifestą, 
kuriame reikalauja daugiau ka
reivių ir pritarimo Mexikos tau
tos aprubežiavimui ateivystės iš 
šiaurių, taigi iš Jungtinių Valsti
jų Šiaurinės Amerikos. Tasai 
manifestas rodo neprielankumą 
Huertos Jungtinėms Valstijoms.

|| Netoli Buechenbeuren, Prū
suose, laike kariumenės manev
rų, kariškas orlaivys įbėgo į pul
ką, susirinkusių manevrams pri
sižiūrėti žmonių, ir užmušė ketu
ris žmones, o daug jų sužeidė,

| Eskimai šiauriniuose Kana
dos kraštuose užmušė du ameri
konu, šiaurinių tyrinėtoju — Har- 
ry Padfordą ir George Street.

| Londone atsibuvo tarptau- 
tiškos motorinių valčių lenkty
nės. Pirmą dovaną gavo fran- 
euziška valtis Despojois II, antrą 
angliška Maple Leaf IV, o ant 
galo trečią amerikoniška Aukle 
Deep. Pasirodo, kad franeuzų 
motorai yra geriausi, jie ir or
laivių lenktynėse paima pirmas 
dovanas.

Ispanijos karaliaus duktė, 
2 metų Marija Kristina, apkur
to ir palengva ir kalbą žudo; jos 
penkių metų broliukas yra taipgi 
nebylys.

|| Adrianopolyj tarp turkų ofi- 
cierų užgimė muštynės. Pir
miausia Envir Bey susibarė su 
Abuk paša. Abuk išsitraukė re
volverį ir Envirą pašovė. Atė
jus patrolei Abuką suimti, jo 
draugai nedavė, todėl užgimė 
smarkios muštynės. Užmušta 
penki oficierai, o 20 jų sunkiai 
sužeista.

|| Pietinėj Austrijoj, visokiose 
Bosnijos vietose apsireiškė cho
lera. Cholera smarkiai siaučia 
ir Vengrijos soštinėj mieste Peš
te, kur buvo jau 1677 apsirgimai.

| Lenkijoj mieste Lodž, su
streikavus gatvinių karų tarnams, 
suėmė 334 tarnus, juos kazokai 
atgabeno ant karų ir kančiais 
privertė pareigas pildyti.

|| Vokietijoj yra turintis 2000 
gyventojų miestelis Klingenberg, 
prie upės Maino, kurio gyvento
jai ne tik mokesčių nemoka, bet 
kiekvieną metą gauna kiekvienas 
gyventojas, skaitant ir vaikus, po 
100 markių. Mat, iš molio ka
syklų miestelis į metus turi pel
no po 400,000 markių.

|| Vokietijoj, mieste Jena 14 
rugsėjo dieną prasidėjo sociali
stų metinė konvencija. Kalbas 
laikė konvencijon atkakę delega
tai iš Austrijos, Vengrijos, Angli
jos, Holandijos, Francuzijos, 
Belgijos, Portugalijos ir Šveica
rijos. Vieton pasimirusio Bebe- 
lio, Vokietijos socialistų vadovu 
tapo išrinktas Vokietijos parla
mento atstovas Friedrick Ebert.

|Į Varšavoj yra 59,159 vaikai, 
turinti mokyklas lankyti, bet mo
kyklas lanko tik 11,024 vaikai, 
kiti nei jokių mokyklų nelanko.

| Chinuose, netoli Shanhaik- 
wan susimušė japoniški kareiviai, 
saugojanti geležinkelį tarp Pe
kino ir jūrių su chiniškais ka
reiviais. Susirėmime užmušta 
vienas japonas.

| Mexike likosi užmušti du 
amerikonai. Jungtinių Valstijų 
valdžia pareikalavo nuo Huertos, 
kad jų užmušėjas, kapitonas San
ta Carava mieste Juarez butų tei
siamas prie Jungtinių Valstijij 
konsuliaus. Kapitonas Carava 
likosi suareštuotas.

Jungtinių Valstijų valdžia vėl 
paskyrė 100,000 dol. pargabeni
mui iš Mexiko ten gyvenančių 
amerikonų.

|| Varšavoj, sulyg policijos su
rinktų žinių, pradžioj šių metų 
buvo 845,437 gyv. Tame skait
liuje piliečių svetimų kraštų bu
vo: 6581 vyriškis ir 1127 mote- 
rįs. Vyrų Varšavoj buvo 407,- 
000, o moterų 437,000.

Į| Vengrijoj, Oldenberg apskri
tyje pradžioj rugsėjo siautė au
dros su ledais ir debesių praply- 
šimais, kurie neišpasakytai daug 
nuostolių pridirbo laukuose. Tva
nuose prigėrė daug žmonių ir 
galvijų, o vanduo išnaikino ja
vus laukuose.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ LEWISTON IR AUBURN, 

ME.

Darbai vietinėse avalinių (apau- 
tuvų) ir audeklo dirbtuvėse da
bar eina gerai. Žmonių be darbo 
nesimato. Uždarbiai neperdi- 
džiausi: avalinių dirbtuvėse už
dirba nuo $7.50 iki $20,00, o 
audeklininkai gauna nuo $6.00 
iki $15.00 į savaitę. Iš kitur 
atvažiavusiam darbas nesunku 
gauti.

Lietuvių abiejuose miestuose 
yra išviso apie 600 žmonių. Vi
si gyvena neblogai; keli turi nuo
savus namus. Draugijų taipogi 
yra nemažas skaitlius: 2 vyrų 
pašelpinės dr-jos: Šv. Baltramie
jaus bažnytinė, turinti suviršum 
200 narių; šioji draugija nesenai 
nusipirko svetainei statyti žemės, 
už kurią užmokėjo $2400, visus 
draugijos ižde buvusius pinigus; 
iš kur ims pinigų pačiam namui, 
nežinia. D. L. K. Gedimino 
Dr-stė turi apie 100 narių ir iž
de apie $1000 pinigais. Prie šio
sios priguli laisvesnių pažiūrų 
žmonės. Turi svetainę, kurią 
duoda veltui L.S.S.A. 105 kp. ir 
Lietuvos Dukterų dr-stei. Pir- 
rniaus ir kitiems leizdavo naudo
tis svetaine veltui, bet dabar, jau 
3 mėnesiai, ima po $1.00 už kiek
vieną mitingą. Lietuvos Dukte
rų draugystė dar nepilnai pusė 
metų gyvuoja, o turi jau apie 50 
narių. Draugijos tikslu yra pa- 
šelpa; nario mėnesinė mokestis 
yra pusė doliario, o pašelpa li
goje yra $6.00 į savaitę. Antroji 
moterų pašelpinė draugija yra 
Neperstojančios Pagelbos Pane
lės Švenčiausios, kuri turi apie 
12 narių ir pinigų ižde apie 
$200.00. Kaip teko girdėti, šioji 
draugija einanti mažyn. L. S. S. 
105 kp. sekasi neblogai: prie 
kuopos priklauso apie 25 nariai. 
Kuopa gan veikli: rengia prakal
bas, paskaitas su diskusijomis ir 
vaidinimus; neužilgo žada su
ruošti du veikalu: “Žmonės” ir 
“Nuo ausies iki ausies”. Yra dar 
ir T.M.D. kp., bet šioji visai silp
nai gyvuoja. Štai jau 3 metai, 
o kuopos viršininkai neįstengė 
sušaukti per tą laiką nei vieno 
susirinkimo. Kame priežastis, 
nežinia. Prieš 3 metus kuopoje 
buvo suviršum 50 narių, o dabar 
nežinia, ar yra dar bent kokie 
penki? Tikra gėda viršininkams, 
jeigu, apsiėmę valdyti kuopą ir 
tvarkyti jos reikalus, visai nežiū
ri pavesto darbo ir duoda kuopai 
nykti. Taip ilgiau negali tęstis, 
ir viršininkai privalo rasti kokį 
nors išėjimą iš to padėjimo, ku- 
rin kuopa šiądien įvaryta. Yra 
dar Rietuvių Darbininkų Ko.ope- 
rativiška Draugija, kuri dar ne
senai susitvėrė. Narių turi apie 
140 ir pinigų į $800.00. Žmo-- 
nės akcijas (Šerus) perka neblo
gai. Viena akcija kainuoja $5. 
Jau draugijos išrinkta komitetas 
valgomų daiktų krautuvei nu
pirkti.

Lewiston ir Auburno lietuviai 
labai įdomauja L. M. Dr. atsto
vais, Dr. J. Basanavičių ir p. M. 
Yču, ir karštai užjaučia jųjų at- 
važiavinfo tikslui: rinkti aukų 
Tautos Namams Vilniuje. Gerb. 
Svečiams priimti ir prakalboms 
surengti vietinės draugijas išrin
ko komitetą.

D. L. K. Gedimino Dr-stės mi
tinge, atsibuvusiame rugpjūčio 
mėnesyje, įnešta sumanymas pa
aukauti iš savo iždo $100.00 Tau
tos Namams Vilniuje. Susirin
kime vos vienas buvo tam prie
šingas. Įnešimo negalima buvo 
galutinai priimti, kadangi bu
vo susirinkęs permažas narių 
skaitlius. Tikimasi, kad “gedi- 
miniečiai” nenorės, atsilikdami 
nuo kitų lietuvių, padaryti gėdos 
savo draugijai ir liks įrašyti į 
garbingųjų Lietuvos tėvynainių 
skaitlių. Tikimasi, kad kiekvie
nas lietuvis, pažiūrėjęs į Tautos 
Namų nemirtingą surašą, ras te
nai aukso raidėmis įrašyta ir var
dą: D. L. K. Gedimino Drau
gystė. Tikimasi, kad D. L. K. 
Gedimino Draugystė parodys, 
kad ji yra verta to vardo, kurį'.

ji turi ir gali garbingai jį ne
šioti. Kitos draugi^, regis, ir 
nesnaus. Kiekviena*, aukaus pa
gal savo išgalę. Kurios nega
lės, pinigų stokos ižde defei, au
kauti pinigais, tikinusi, įrengs 
vakarą, balių ar k^jįkitą ir su
rinktus pinigus paaukauji tam 
prakilniam tikslui. |

* |'1

Vienam vietos lietuviui'! (kaip 
pavardė? Red.), ne genai iš Lie
tuvos (iš kokios vietos? Red.) 
atvažiavusiam, bedirbant prie 
vatos karšinio, nutraukė mašina 
ranką. Už tai apdraudimo (in
surance) kompanija išmokėjo 
jam $1950, ir tokiu budu abi pu
sės susitaikė be teismo.

Mainešteitietis.

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
Rugsėjo 7 d. S. L. A. 87-tą 

kuopa parengė vakarą. Vakaras, 
kaip vakaras. Visas daly
kas tiktai tame, kad pas mus 
So. Omahoje tas vakaras savo 
svarbą turi, ir net didelę. Mat, 
męs buvome visai jau “susiban- 
krutavę”: du metai, kaip jokio 
lietuviško vakaro neturėjome. 
Tat, kaip sakome, šviežio viejo 
pūstelėjimas supelijusiame kam
baryje visuomet yra smagus ir 
naudingas. Vakaro programa 
buvo turtinga ir įvairi. Buvo 
vaidinimas, dainų, monoliogų, 
dekliamacijų, prakalbų, žodžiu, 
buvo visko. Senai jau neturėję 
vakaro, omahiečiai iš paskutinų- 
jų pasistengė ir suruošė vakarą, 
kuriuom tiesiog galima buvo pa
sigėrėti. Suvaidino veikalėlį: 
“Lenkė ir Lietuvaitė”. Veikalė
lio turinis — tai dabartinis mu
sų gyvenimas ir santikiai su len
kais. Nurodoma šiądieniniai per
sekiojimai, kuriuos letuviai ken
čia nuo lenkų. Veikalėlis pe
rimtas tikra tautiška dvasia ir, 
pridėjus dar gerą atlikimą, pali
ko žiūrėtojuose didelį įspūdį ir 
giliai juos sujudino. Patiko pu
blikai dainos, p. B. Biliūno 
sudainuotos: “Vilija”, “Užaugo 
Onytė” ir “Ant ežerėlio rymo
jau”; nevieną pernešė mintyse į 
apleistą tėvynę, prisiminė jau
nystės dienos, taip maloniai ten 
praleistos.... Vakarėlyje A. Žal- 
pis skaitė Dr. J. Basanavičiaus 
atsišaukimą, kame Amerikos lie
tuviai kviečiama remti Tautos 
Namus.

Publikos, dėlei didelio karščio, 
buvo neperdaugiausia. Vienas 
labai peiktinas dalykas, pastebė
tinas kaip šiame vakare, taip ir 
abelnai musų didesniuose susi
rinkimuose — tai musų moterė
lių atvykimas su savo nenuora
momis—vaikais, kurie pakelia pa
prastai tokį skandalą, kad pro 
jųjų riksmus nieko negalima be
veik girdėti. Nors publikos, 
kaip sakyta, buvo neperdaugiau
sia, tačiaus S.L.A. 87-tą kuopa 
apturėjo šiek-tiek gryno pelno. 
Kaip girdėt, pelną žada skirti 
Tautos Namams.

Kipšas iš Pakapio.

IŠ ALBANY, N. Y.
Čia lietuvių skaitlius didinasi: 

dešimtis metų atgal jų buvo vos 
apie 5 šeimynos, o dabar jau yra 
50 šeimynų ir penkis sykius tiek 
pavienių. Gaila vien, kad lietu
viams trūksta gerų vadovų; jeigu 
vadovų butų daugiau, būt gali
ma daugiau nuveikti.

Trįs metai atgal susitvėrė čia 
susišelpimo Šv. Jurgio Dr-ja ir 
ji laikosi gerai. 7 rugsėjo turė
jome susirinkimą. Tarp kitko 
buvo pakeltas klausimas Mok
slo Dr-jos iš Lietuvos atstovų 
priėmimo. Bet kad prezidentas 
negalėjo visko, kaip reikiant, iš
aiškinti, tai nutarėme 14 rugsėjo 
turėti antrą susirinkimą. Tiki
mės, kad susirinkiman ateis dau- 
giaus lietuvių, ir bus galima ką 
nors gero nutarti, arba ir aukų 
surinkti, nes albaniečių širdį® dar 
neatšalo; juose neužgeso tėvy
nės meilė.

Yra čia keletas girtuoklių; ku
rie, prisigėrę saliune, paskui viens 
kitam pakaušius skaldo. Nepro
tingas paprotys per vestuvės to- 
rielius daužyti čia tarp lietuvių 
labai išsiplatinęs. Vienas lietu
vis, mesdamas paskutinį pinigą, 
su kumščia torielių sudaužė ir 
ranką drūčiai sužeidė taip, kad 
reikėjo eiti pas daktarą, bet kad 
daktarui užmokėti pinigų netu
rėjo, tas taipgi nieko daryti ne
panorėjo. Skolinti jam taipgi 
nieks nenorėjo, nes tai, matyt, 
gero paukščio butą.

Nesenai čia pasimirė moteris 

Blum; kūną jos palaidojo, bet 
ant rytojaus rado j[ atkastą. Kū
nas buvo iš karsto išmestas, o 
karstas pavogtas, nuo rankų žie
dai ir bransolietai numaustyti, 
vieno žiedo, matyt, numauti ne
galėjo, tai jį su pirštu nukirto. 
Reikėjo kūną namon parvežti ir 
antru kartu palaidoti. Piktada
rys tapo susektas ir suimtas. Jis 
jau prisipažino, ką padarė; begė
diškai teisinasi, kad nereikia nu
mirusių su brangiais daiktais že
mėn užkasinėti. Piktadarys yra 
turtingo sankrovininko sūnūs.

Albanietis.

IŠ ZEIGLER, ILL.
Šitam kaimelyj lietuvių nedaug 

(bus apie 16 šeimynų ir apie du 
syk tiek pavienių), bet įvairių 
negražių atsitikimų visgi būva 
tankiai. Nėra ko ir stebėtis: ko
lionija čia mat dar jauna (lietu
viai pradėjo čia apsigyventi vos 
nuo 1910 metų), visi dirba vieti
nėj anglių kasykloj, apšviėtesnių 
žmonių kaip ir nėra, taigi, tam
sumui viešpataujant, musų žmo
nės ir ne visados žmoniškai pasi
elgia. Laikraščių skaityti nemyli, 
dargi kitą kart viens-kitas myli 
pakeikti tuos, kurie prie laikraš
čių skaitymo norą turi; visokių 
kitokių pasilinksminimų, kaip ki
tuose miestuose, čia taipgi trūk
sta, — na, tai ir ką-gi darysi? 
Vienatinis “kliubas” lieka — tai 
smuklė (spikizė). Galėtum pa
sakyt, kad kas lietuvio stuba — 
tai smuklė.

Taigi, kaip minėjau, ne ką pa
darysi, kad jeigu jau nėra jokio 
kito pasilinksminimo, tai žmogus 
■labjaus palinkęs prie išsigėrimo 
ir smuklių lankymo. Bet nelai
mė tame, kad musų žmonės mie- 
ros ir gėrime neturi, ir prie to 
gėrimo pridirba įvairių niekšyš- 
čių, kurios tik gėdą lietuviams 
daro.

Štai vienoj vietoj nesenai bu
vo iškeltos varduvės. Kad link
smiau butų, neapsiėjo ir be mu; 
zikos. Varduvės ir muzika — 
tai dar nieko sau — žmogus juk 
turi kada nors paūžti, ir nuo to, 
kaip sakoma, dangus nekris. Bet
gi kad pas mus “balius” ne bus 
balius, varduvės ne bus vardu
vės, jeigu pasibaigs be pakaušių 
skaldymo. Taigi taip buvo ir 
šiame atsitikime. Daktaras tu
rėjo paskui suskaldytas makaules 
lopyti, kad ir “reštas” proto per 
skyles neišgaruotų.

Kitas, tose muštynėse įsikarš
čiavęs, parbėgęs namo, sukėlė vai
dus su savo burdingieriu. O ka
dangi pirmose muštynėse, mato
mai, buvo mažai “garo”, tai ir 
čia netrukus peštynės prasidėjo. 
Įsimaišė kitas burdingierius ir 
šeimyninko pati, kurios, matomai 
“narsios” esama, nes ji, išsitrau
kus revolverį, net du šuviu į bur- 
dingierių paleido, — gerai, kad 
bobos dar šaudyt nemokėta, tai 
nepataikė, o kitaip, tai dievai 
žino, kas butų išėję. Taigi tik
rai pas mus elgiamasi, kaip, nely
ginant, pas kokius laukinius žmo
nes.

Yra čia ir socialistų-kuopa, bet 
iš jos narių irgi pasidžiaugti ne
galima, — socializmo, kaip ma
tyt, nesupranta visai, bet išsi
gerti ir muštynes surengti pa
taiko neblogiausiai,—nors čia reik 
patėmyt, kad ne apie visus taip 
pasakyt galima; nekurie yra rim
tesni vyrukai.

Smuklių Priešas.

IŠ E. ARLINGTON, VT.
Gražus čionai gyvenimas va

saros laike: aplink aukšti gražus 
kalnai, žaliuojančiais medžiais 
padabinti. Tarpkalnyje stovi 
Arlington miestas. Yra čionai 
kėdžių dirbtuvė, kurioje dirba iš
viso 250 žmonių, tame skaitliuje 
yra apie šimtas lietuvių. . Būre
lis, kaip matom, gražus. Tačiaus 
uždarbiai menki: už 10 valandų 
darbo dieną mokama vos $1.25 — 
$2.00. Priegto ir darbai dabar 
sumažėjo. Ypačiai sunku gauti 
darbas iš kitur atvažiavusiam.

Čia yra S. L. A. ir T. M. D. 
kuopos. Jau bus kokie metai 
kaip gyvuoja, bet, kaip matytis, 
sekasi joms nepergeriausiai. Kuo
pos ne tik nesididina, bet juo 
tolyn, juo jų narių skaitlius vis 
puola. Senieji nariai išvažinėja 
į kitas vietas; naujų gi, dėl ne
žinomų priežasčių, neprisirašo, 
taip kad dalykai su kuopomis 
stovi nekaip. Tai yra labai ste
bėtina, kadangi vietos lietuviai, 
rodos, ne taip jau žemai ir stovi. 
Daugelis skaito laikraščius, ga
lėtų, regis, suprasti naudingumą

prigulėjimo prie draugijų, ypa
tingai prie S. L’. A., bet tuom 
tarpu viskas stovi išvirkščiai. 
Daugelis nesirašo į draugijas pa
siteisindami tuom, kad žada ne
užilgo grįžti Lietuvon. Daugelis 
mano išvažiuoti kitą. metą. Ne
supranta, kad ir tokiame at
sitikime prigulėjimas prie' pašel- 
pos draugijos yra labai svarbus 
ir reikalingas. Grinorius.

IŠ THOMPSONVILLE, CONN.
Pas mus čionai gyvuoja S. L. 

A. 113-ta kuopa. Musų “spor- 
tukai”, nežinia kodėl, bijosi prie 
jos rašytis. Girdi, didelis išnau
dojimas (?). Saliunų tačiaus ne
sibijo ir tenai kuone paskutinį 
skatiką praleidžia. Mat, tenai 
nėra išnaudojimo.

Pagal panašius “sportus” ga
lima spręsti kokių pas mus esa
ma žmonių: saliunai jų nebaido, 
bet užkalbink rašytis į kokią nors 
draugiją, prisidėti prie tautos ar 
apšvietimo darbo, tai tuojaus 
jieško durių, kad pabėgus nuo 
“pikto pagundinimo”. Apgaile
stautina tai, kad ir musų mergi
nos seka tu pačių “kavalierių” 
pėdomis. Negana to, kad drau
ge su anais, kaip kipšas švęsto 
vandens, bijosi draugijų, bet, iš 
solidariškumo matyt, su anais 
bastosi po šaliunus ir išvien 
maukia baltakę ir atiduoda gar
bę visagalingam pas mus Ra
gučiui. Žinoma, ne visos ir ne 
visi panašiomis vėžėmis eina, bet 
liūdna tai, kad turime ir tokių, 
kaip augščiaus pasakyta; ypačiai 
liūdna, kad randasi ir tokių mer
ginų. Slaptunėlis.

IŠ GARDNER, MASS.
Rugsėjo 6 d. vietinė teatrališ

ka kuopa “Aidas” vaidino trijų 
aktų komediją “Gyvieji Nabaš- 
ninkai”. Rolės beveik visos bu-1 
vo atliktps labai gerai, ir vaka
ras galima skaityti pilnai nusi
sekusiu. Pasibaigus vaidinimui 
buvo šokiai ir skrajojanti kra- 
sa. Taipogi buvo laimėjimui pa
skirta lietsargis ir laikrodis.

Tūlo laikraščio korespondentas 
rašė, kad, atsiskyrus nuo “Aido” 
socialistams, “Aidas” turėsiąs 
griūti. Tariaus “Aidas” ne tik 
negriuva be socialistų, bet dar 
drutyn eina. Tiesa, kai-kurie 
musų neva-socialistai kasė “Ai
dui” duobę. Štai, nors ir per 
šito vakaro rengimą jie tiesiog 
trukdė darbą, atkalbinėdami ak
torius nuo lošimo. “Aidas”, 
anot jų, platinąs per savo balius 
girtuoklybę, ir 1.1. Tačiaus, ne
žiūrint į visus tuos jų negražius 
darbus, “Aidas” juo tolyn, juo 
geriau skamba. M. Stakėnas.

IŠ PAINESDALE, MICH.
Jau antras mėnesis, kaip tęsia

si čionai streikas, bet galo iki 
šiol vis dar nematyt. Rugsėjo 
4 d. kompanijos per laiškus pra
nešė, kad, jeigu kas nori dirbti, 
tegul stoja prie darbo, o jei ne, 
tai lai kraustos iš kompanijos 
namų, nes, kitaip, busią išvaryti. 
Tai yra juo stebėtiniau, nes už 
praeitą mėnesį mokestis buvo 
pilnai užmokėta.

Laikraščiuose pranešama, buk 
streikininkai laikosi labai silpnai 
ir jau norį grįžti prie darbo. 
Tačiaus tie laikraščių tvirtinimai 
prasilenkia su teisybe, kadangi 
Streikininkai laikosi labai gerai, 
ir yra vilties, kad kova bus išloš
ta. Nors kompanijos yra gan 
turtingos ir gerai laikosi, tačiaus 
ir darbininkai laikosi neblogiau, 
kadangi gauna didelę paspirtį iš 
Butte, Mont., ir iš daugelio ki
tų vietų. Streikininkai dabar 
savo ižde turi $300^000. Streiką 
veda West Federation of Mi- 
ners. Painesdale Streikeris

IŠ RED WING, MINN.
Nedidelis tai miestelis, bet sto

vi puikioje "vietoj prie Mississip- 
pi upės, tarpe dviejų geležin
kelių. Yra katalikų bažnyčia, 
bet joje pridurtinės pamaldos at
liekama tik anglų kalboj. Yra 
keletas dirbtuvių, užlaikančių po 
100 darbininkų; yra du maži ga
riniai maitinai.

Lietuviai, koki čia yra, dirba 
odų dirbtuvėj, esančioj koki trįs 
verstai nuo miestelio. Yra jų 
apie 30, jie paeina daugume iš 
Kuktiškio parapijos, Švenčionių 
pavieto., Vilniaus gub. Uždirba 
po 20—22%c. į darbo valandą. 
Padirbę kokius 2 arba 3 metus, 
važiuoja Lietuvon, o išvažiavu
sių vieton kiti atvažiuoja; ma
žas tik skaitlius važiuoja į ki
tus miestelius. Tikėjimiškus rei-1 

kalus atlikti atvažiuoja lietuvis 
kunigas, vietinio klebono pakvie
stas, žinoma, jeigu to reikalauja 
lietuviai. Pirmutinis lietuvis čia 
atkako Juozapas Ryliškis. Jis 
sutraukė savo pažįstamus ir to
kiu budu atsirado čia maža lie
tuvių kolionija. Gaila kad ne
turime nei jokios draugijėlės. 
Tas lietuvių skaitlius, koks čia 
yra, galėtų draugijėlę palaikyti.

La Crosso darbininkas.

IŠ MONTELLO, MASS.
7 rugsėjo ant tyro oro buvo 

čia parengtos prakalbos, kurių 
tikslas buvo kalbinti sutverti kar
tu vyrų ir moterų draugiją. Vie
tiniai socialistai tam labai prie
šinosi. Mat, jų nuomone, negali 
būti viena’ draugija vyrų ir mo
terų.

3 vai. po pietų prasidėjo pra
kalbos. Grikštas savo prakalboj 
aiškino naudingumą tokios abie
jų lyčių draugijos. Vienas socia
listas, V. prišokęs, kirto kalbė
tojui per ausį. Kilo triukšmas, 
ir publika mušeiką apspardė. Dėl 
triukšmo ir lytaus publika suėjo 
salėn ir ten buvo diskucijos. 
Ginčytasi, ar butų naudinga to
kia draugija. Socialistai ir čia 
priešinosi, kiek galėdami. Mat, 
jų nuomone, moteriai vieta tik 
prie pečiaus, o ne su vyrais drau
ge veikti (?). Turbut, socialistams 
pikta, kad tokią draugiją tverti 
tai ne jų sumanymas; nes kitaip 
jų besipriešinimo išaiškinti nega
lima. Ant galo susirinkiman atė
jo vienas girtas ir pakėlė tokį 
triukšmą, kad, negalint jo su
valdyti, publika turėjo išsiskir
styti, nes galėjo muštynės su
kilti.

Čia vienas lietuvis, kadangi pa
ti jam nedavė pinigų, kad jai at
keršyti, pats save apsipjaustė. 

I Jis dabar guli ligoninėj. Matyt, 
jam protas sumišo.

Anus. St.

IŠ SHENANDOAH, PA.
Šiais laikais tarp Shenandoah 

lietuvių nemažas bruzdėjimas. 
Šio viso priežastimi yra rengi
masis pastatyti scenoje du veika
lu, kuriuos didesnių miesttj lietu
viai yra jau matę, bet kurie čio- 
nykštiems lietuviams dar naujie
na. Rugsėjo 21 d. O’Hara teatre 
bus statoma “Birutė” ir “Kami- 
nakrėtis ir Malūnininkas” po va
dovyste M. Petraucko. Vieti
nė draugystė “Sietynas” stropiai 
rengiasi prie šių veikalų pasta
tymo, ir vadovai užtikrina pilną 
pasisekimą. Dieve duok!

Plakatas.

IŠ BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 31 d. vienoj vietoj 

(taigi kokioj vietoj ? Red.) atsi
buvo “Jaunų Žmonių Kliubo” pa
silinksminimas. Buvo dainų ir 
kalbų: kalbėjo kiekvienas, kaip 
galėjo. Galiaus sumanyta su
mesti kiek aukų kankintiniams; 
sumesta išviso $2.41, kuriuos V. 
Želvis apsiėmė perduot Baltimo- 
rės rev. komitetui. Aukauta se
kančiai: Vincas Saurusaitis, Jur
gis Bendoravičius, Juozas Juo
zapavičius, p-nia Budrienė ir yin- 
cas Želvis — visi po 25c.

V. Želvis.

IŠ SHENANDOAH, PA.
Rugsėjo n d. mirė Juozas Lau

raitis, žymus vyras tarp vietinių 
lietuvių. Velionis buvo ilgą lai
ką vietinės Šv. Jurgio parapijos 
sekretorium ir priklausė prie tri
jų vietinių draugysčių. Buvo tai 
apsišvietęs ir mokslą mylintis 
žmogus ir didelis draugysčių už
tarėjas. “Draugystė — tai tikra 
motina kiekvienam, Amerikoj 
esančiam” -— sakydavo velionis, 
ir jis pats platino draugystes, 
kiek galėdamas. Užtai, jam mi
rus, trįs draugystės iškilmingai 
atidavė paskutinį patarnavimą. 
Vietinis klebonas, atlaikęs pa
maldas, pasakė griaudingą pa
mokslą. Lai būva lengva ši že
melė velioniui!

Shenandorio Mainieris.

IŠ CHESHIRE, MASS.
Ėdrus valgikas. Vienas vaiki

nas čionai anądien suėjo su šei- 
myninke laižybosna, kad suval
gys šešis tuzinus kiaušinių. Gas- 
padinė priruošė krūvą kiaušinių, 
o musų smarkuolis, atsisėdęs 
drūčiai, ėmėsi už darbo. Tris 
tuzinus kiaušinių sušveitė, l^et, 
ketvirtą tuziną pradėjęs, turėjo 
“kvityt” (gerai, kad dar netru
ko. Red.).

Buvo suėję laižybosna iš $6.00
P. R.
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I savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

Apžvalga.
Nesubrendimo ženklai. Anuo 

laiku, einant politiškiems rinki
mams ketvirtojon dumon ir pre- 
zidentiniems rinkimams čia pas 
mus Amerikoje, męs turėjome 
progą sulyginti Amerikos kata
likų dvasiškuos atsinešimą prie 
tokių rinkimų su tokiu pat atsi- 
nešimu katalikų dvasiškijos Lie
tuvoje, ypač Suvalkų gubernijoj. 
Męs tuomet, pasiremdami offi- 
cialėmis ir pusiau officialėmis 
nuomonėmis Amerikos ir Lietu
vos dvasiškijos, nurodėme, kad 
Lietuvos dvasiškija, kaip ji pa
sirodė Suvalkų gubernijos rinki
muose, daug žemiaus stovi už 
Amerikos dvasiškiją ir politiškoj 
kovoj su savo priešais griebėsi 
tokių įrankių, kokių ir profesio
naliai Amerikos politikieriai ne- 
sigriebia. Iš politiškos partijų 
kovos, laike rinkimų ketvirton 
dumon, Suvalkijos kunigai per 
savo “šaltinį” padarė tikrą kru- 
cijatą (kryžiaus karą) ir perse
kiojo savo politiškus priešus, ne
atsižvelgdami nei į teisybę, nei 
į padorumą. Kiekvienas įrankis, 
kad ir diktokai purvinas, buvo, 
po tikybos priedanga, geras, kad 
tik apjuodinus savo politišką prie
šą. Suvalkų kunigija tuom kartu 
laimėjo, išrinkdama atstovu du
mon kun. J. Laukaitį.

Šis vienok laimėjimas buvo 
toks, kad net klerikališkoji “Vil
tis”, apie kurią daugiausiai yra 
susispietę Kauno gub. pažanges
nė dvasiškija ir svietinė inteli
gentija tuomi “Šaltinio” laimėji
mu pasipiktino.

Pasipiktino teisingai, nes anoj 
politiškoj kovoj, kaip minėjo
me, buvo sumindžioti visi pado
rumo principai, — principai, ku
rių nevalia laužyti net ir aš
triausios politiškos kovos laike.

Laike politiškų rinkimų, kada 
atskiros partijos, taip sakant, su- 
siveria ragais, kada kiekviena 
partija nori pervesti savus kan
didatus į urėdus, neįstabu, kad 
kiekviena iš jų stengiasi kuola- 
biausiai išgirti savo programą, 
savo svarbą ir naudingumą ir 
tuom tarpu nurodo blogas, ar silp
nas puses sau priešingos parti
jos. Pakol taip daroma, politiš
koji kova yra vietoje, yra reika
linga ir net naudinga, nes ji duo
da progą platesnei visuomenei 
nuodugniau pažinti įvairius vi
suomeniškus • reikalus, kuriais, 
praslinkus rinkimams, paprastai 
mažai besirūpinama.

Vienok, apart šitos grynai par- 
tijines, “programinės” kovos, 
tankiai įvedama ir kova už kan
didatų ypatas. Mat,, paprastai 
yra lengviau užsipulti ant kan
didato ypatos, lengviau prikišti 
jam šį bei tą, diskrediduoti jį 
rinkikų akyse, negu kad kritikuo
ti patį programą. Taigi, sulyg 
to, laike politiškų rinkimų prie
šai stengiasi paprastai išvilkti 
viens ant kito, ką tik jie peiktino 
gali surasti.

Toks būdas kovojimo nėra ge
ras ir pagirtinas, tačiaus jis yra 
laike rinkimų vartojamas, — var
tojamas vienok iki tam laipsniui, 
pakol jis neperžengia paprasto 
padorumo rybų: vadinas, leisti
na naudoti viską, kas yra teisy
bė, tačiaus nėra leistina vartoti 
pramanytų, melagingų* žinių.

Nėra gal visam pasaulyj tokio 
kito krašto, kur šita profesiona
lė politiška kova butų taip išsi
platinus ir išsitobulinus, kaip Su
vienytose Valstijose; nėra lygiai 
kito tokio krašto, kur tokia kova 
butų varoma taip nešvariai, kaip 
ji vedama čia Amerikoj. Juk šią
dien yra visiems žinomas daly
kas, kad švaresnis žmogus de
šimts kartų apsigalvos pirmiau, 
negu lįs į “politiką”, nes save go
doj ančiam žmogui eiti į "poli
tiką”, tai reiškia išsistatyti save 
ant pflrvinimo.

Tačiaus visgi ir čia Amerikoj 
yra tai “politikai" rybos. Kovo
jama ir pešamasi laike rinkimų, 
tačiaus po rinkimų paprastai nu
tyla. Nutyla ne todėl, kad tar

pe priešingi} pusių kandidatų 
rinkimų užsidegtų ypatinga bro
liškumo ar draugiškumo meilė; 
nutyla ne todėl, kad priešingų 
partijų laikraščiai turėtų viens 
su kito programų sutikti; nutyla 
todėl, kad išrinktam kandidatui 
(nors jis butų ir priešingos pu
sės) duoti progą tinkamai pildy
ti savo pareigas naujam urėde; 
kad nevarinėti jo “per šerengą” 
tada, kada jis turi atlikti savo 
urėdo darbą, kurio jis atlikti ge
rai negalės, jeigu jį visados iš 
šalies “šunimis pjudys”; galų ga
le jo nepersekiojama vėliaus taip, 
kaip laike rinkimų, dar ir todėl, 
kad išrinkimas tokio ar kito kan
didato yra galutinis žmonių' nu
sprendimas. Anot senos patar
lės, “Vox populi — vox Dei” 
(Žmonių balsas yra Dievo bal
sas), ir tą galutiną žmonių balsą, 
išsireiškusi rinkimuose, kiekvie
nas rimtas žmogus priima, kaipo 
galutiną, nors, kaip sakėme pir
miau, tų rinkimų pasekmės ir ne
būtų mums ypatiškai malonios.

Kur elgiamasi priešingai, kur 
vartojama netikę, nešvarus, iš
kraipyti, pramanyti, arba stačiai 
melagingi įrankiai savo politiško 
priešo apjuodinimui laike rinki
mų, tenai tuom pačiu apsireiškia 
arba politiškas tokios partijos 
nesubrendimas, arba jos doriškas 
supuvimas, arba, kartais, ir vie
nas ir kitas.

Pirmiaus minėtame Suvalkijos 
pavyzdyj kaip sykis tas apsireiš
kė musų kunigijos tarpe. Tai 
liūdnas apsireiškimas.

Kada vienok toks apsireiški
mas pasirodo ne tik laike rinki
mų, bet tęsiasi ir po rinkimų, tai 
būva dar aršiau. To, kaip minė
jome, nedaro jau net ir Amerikos 
profesionaliai politikieriai ir jų 
laikraščiai. Užtai daro tai lietu
viai.

Tiesa, šiuom kartu tai randa
me ne Suvalkijoj, ir tai daro ne 
kunigija. Randame tai Kauno 
gub. politiškose padangėse ir tai 
daro, nesmagu mums pasakyt, 
pirmeiviai, arba bent tai daroma 
pirmeivių vardu.

Męs turime omenyje durnos 
atstovo Martyno Yčo rinkimus 
ir jo dabartinį darbavimąsi du
rnoj; lygiai turime omenyje ir 
tuos visus užsipuldinėjimus, ku
rie atkartotinai ant jo galvos pi
lasi pastaraisiais laikais. Jie net 
pasiekė ir mus amerikiečius iš 
priežasties jo atsilankymo čia sy
kiu su Dr. Basanavičium Tau
tos Namų reikalais.

Męs nenorime ginti p. Yčo nuo 
tų nešvarokų užsipuldinėjimų, 
kuriais jį dabar musų nekurie 
užsikarščiavę neišmanėliai vaiši
na. Męs, paantrinam, nenorime 
jo ginti, nes nemanoipe, kad jis 
tų apginimų reikalautų, nes, kaip 
teisingai “Laisvoji Mintis” pa- 
tėmijo, atstovas Yčas, būdamas 
durnoje, nepadarė dar nei vieno 
tokio žingsnio, kuris lietuvių rei
kalams butų blėdingas ir už kurį 
protingas žmogus jam galėtų ant 
galvos kalnus versti.

Taigi męs nenorime jo ginti, 
nes jis to apgyvenimo nereika
lauja. Męs nenorime užve
sti bent kokius ginčus su tais, 
kurie ant jo taip baisiai užsipul- 
dinėja, norėdami iš adatos veži
mą priskaldyti. Iš patyrimo męs 
žinome, kad su panašios rūšies 
užpuolikais polemika yra nega
lima, ginčai yra bergždžias dar
bas.

Jus, be abejonės, ne sykį ma
tėt, kaip žiemos laiku, ypač čia 
Amerikoj, einant suaugusiam vy
rui gatve, ant jo užpuola gauja 
gatvinių ištvirkusių vaikiozų, 
svaidančių į vyrą sniego bolė- 
mis vien todėl, kad jis kitokią 
kepurę, ar kitokį švarką negu 
amerikonai nešioja.

Pabandykit dabar su tais vai- 
kiozais “polemiką” užvesti: pa
mėginkit jiems išaiškinti, kad, 
nors jiems toji vyro kepurė, ar 
švarkas ir nepatinka, bet visgi 
padoriems ir gerai auklėtiems 
vaikams neišpuola taip negražiai 
elgtis. Pamėginkit juos “patai
syti”, ir kaipo atsakymą gausite 
— dar daugiaus bolių....

Taigi, matote, panašiuose at
sitikimuose nelieka nieko dau
giaus, kaip tik pasakyti: “Vai
kai bus visados vaikais; ginčy
tis su jais neapsimoka. Geriaus 
palaukti, pakol jie iš trumpų kel
naičių išaugs, tai ir patįs tada 
savo vaikystės darbų gėdy
sią”. ...

čia vėl1 griežiama ant “žandariš
kų” ir “<5riškV stygų.

Ir vienįme, ii kitame atsitiki
me stengtamasįįžaisti ant žmonių 
tamsumoj užslėpus savo tikrus 
siekius.

Ir kam iš to gali būti nauda? 
Be abejonės, jos nebus musų 
kraštui, nebus jos ir tiems, kurie 
panašaus kovos budo griebiasi. 
Nauda gali būti vien gal tik kip
šui, O vienok’ tą taktiką tankiai 
pas mus vartojama, kur tik iškį- 
la viešas reikalas, 1— lygiai Lie
tuvoj, kaip ir čia Amerikoj.

Vietoj kalbėti apie reikalą, pas 
mus kalbama ir užsipuldinėjama 
ant ypatų. Atvažiavo kun. Tu
mas su Olšausku su “Saulės” 
mokyklų reikalais — kalbėta ke
lis mėnesius ir šmeižta jų ypa
tas; apie mokyklas visai, galima 
sakyt, nekalbėta. Atvyko Dr. J. 
Basanavičius ir atstovas M. Yčas 
su Tautos Namų reikalais — kad 
parinkti aukų tam naudingam, 
darbui, — pūdai popieros gadi
nama ant jų ypatų niekinimo, o 
apie patį reikalą, apie Tautos 
Namus — gali sakyt nei žodelio.

Taigi, galų gale kokią išvadą 
iš tokių apsireiškimų galima pa
daryt? Ar tai yra ženklas doriš
ko supuvimo, ar ženklas nesu
brendimo? Gali būt, kad čia yra 
diktoka priemaiša puvėsių, ta
čiaus męs palinkę esame manyt, 
kad tai yra greičiaus ženklai ne
subrendimo. Tai yra darbai anų 
gatvinių vaikų, užklupusių ant 
gatvės suaugusį vyrą su kitokia 
kepure.

Tikėkimės, kad tie vaikai iš 
trumpų kelinaičių išaugs. Tikė
kimės, kad musų nekuriu parti
jų neva lyderiai subrendęs, ir mu
sų tautos reikalų vežimas užeis 
ant lygesnio kelio.

po | puldinėjimus, kokius tenka už- 
Įgirsti musų socialistų nekuriuo- 
se laikraščiuose, męs, dėlei virš- 
minėtų priežasčių, ginčytis neno
rime. -_

Tačiaus visgi męs norėtume 
pažymėti vieną-kitą faktą, kuris 
dalykus šiek-tiek gali nušviesti.

Musų socialistiški laikraščiai, 
ypačiai gi "Laisvė” ir “Kova”, 
išpradžių smarkiai užsipuolė ant 
abiejų musų Svečių iš Lietuvos, 
— ant Dr. Basanavičiaus ir at
stovo Yčo. Tautos Namų reika
lo, su kuriuom šiedu pasiunti
niu atvyko, jie taipgi nerėmė.

Ir tik dabar, kada pasipylė vi
suomenės protestai, jie mažu-po- 
-mažu pradeda suprasti, kad 
"pertoli nuvažiavo”-.

Taigi, nors dar ir dabar talpi
nama korespondencijose įvairios, 
atsiprašant, pliovonės ant tų Sve
čių, tačiaus šie laikraščiai, prie 
sienos prispirti išreikšta visuo
menės nuomone, pradeda bubnyti 
“atgal". , Pirmiaus išdergę Dr. 
J. Basanavičių, dabar jau pripa
žįsta jį “pagerbtinu”., Kitas net 
ir sušunka: "Lai gyvuoja Tautos 
Namas Vilniuje!” (“Šiur”, jis 
gyvuos, — ar musų rėksniai to 
norės, ar nenorės).

Tačiaus Martyno Yčo “nuo va
delės” vis gi neatleidžiama; ko- 
liojama, ir niekinimą jį kaip ir 
pirma, tarsi jis butų čia rinki- 
muosna atvykęs, o ne su kultū
ros reikalu.

Kaip anuomet kun. Tumui ir 
Olšauskiui atvykus, pasirodė 
Kutro§ neva žandariški paliudi
jimai apie tai, kad “Otec Kon- 
stantin (suprask: kun. Olšaus
kas) yra ištikimas žmogus, taip 
dabar matome jota-į-jotą apie 
Yčą; “Žandarų oficieras, praneša 
apie Yčą: ‘Da, etot čeloviek 
vpolnie blogonadežnyj’. — Taip, 
šitas žmogus ' pilnai ištikimas. 
(Rašyta “Laisvėj” ir “Pirmyn”).

Nebus visai įstabu, jeigu šituo 
“žandarų oficieru”, kuriuom tie 
musų socialistiški laikraščiai taip 
noriai vaduojasi, pasirodys vėl 
koks pramanytas Kutra, sėdintis 
Bostone ar Philadelphijoj.

Bet musų socialistiški laikraš
čiai moka tik “žandarų” raportus 
išgauti. Kiti šaltiniai jiems, ma
tomai, neprieinami; todėl jie rai- 
dė-į-raidę atspausdina iš Lietu
voj einančių "Lietuvos Ūkinin
ko” ir “Lietuvos Žinių” ir nuo 
savęs dar “priedo” prideda,- gra
žiai tuos paskolintus užsipuldi
nėjimus išvingiuodami ir išmar
gindami. (Mat Lietuvoj nemoka 
“su pipirais” barščių gaminti, o 
pas mus kaip užberia, tai net 
paskiaus patįs čiaudi).

Taigi dabar visi užsipuldinėji
mai ant Yčo yra skolinami iš 
“Lietuvos Žinių” ir “Lietuvos 
Ūkininko”, o tie mat yra pirmei
vių laikraščiai, todėl, anot musų 
socialistų nuomonės, juose yra 
šyenta teisybė pasakyta.

Pirmiaus minėjome, kad Suval
kijos kunigija nešvarią kovą ve
dė laike rinkimų prieš Bulotą ir 
vėliaus nešvariai pasielgė su 
Dr. J. Basanavičium. Ji ve
dė tą kovą todėl, kad turėjo sa
vo atstovą kun. Laukaitį, kurį 
norėjo dumon pervesti. Perve
dus, ji nusiramino.

Lygiai tokią pat nešvarią po
litiką Kauno gub. rinkimuose ve
dė “Lietuvos Žinios” ir “Lietu
vos Ūkininkas” sulyg M. Yčo. 
Kodėl? Todėl, kad šiedu laikraš
čiu turėjo savo bendrovių narį 
ir “šulą”, tūlą p. Sleževičių, ku
rį norėjo į dūmą pervesti priešais 
M. Yčą, bet kuris tapo rinki
muose sumuštas ir į atstovus ne
pateko, bet pateko M. Yčas. Tai 
ir visa tų užsipuldinėjimų pa
slaptis.

Dar męs turėtum šį-tą ir dau
giau pasakyt apie tai, ir tas pa
rodytų, kad čia buvo kovojama 
ne tiek dėlei idėjų, kiek ir dėlei 
kitokių dalykėlių, kurie rimtiems 
vyrams garbės nedaro. Tačiaus 
tai ne politiškų rinkimų laikas 
ir todėl apie tai dabar nėra rei
kalo kalbėti.

Savu laiku męs, tikimės, turė
sime progą apie tai plačiau pa
kalbėti, jeigu bus tam reikalas. 
Šiuom gi laiku męs tik norime 
pabriežti, kad toks būdas kovos, 
kaip kad jis yra vedamas musų 
politiškuose santikiuose, ir ypa
čiai prieš M. Yčą, yra nepadorus. 
Nepadorus yra todėl, kad jame 
vartojami iškraipyti, kitą kartą 
tiesiog nonsensiški neva “fak
tai”, iš kurių rimtas žmogus tik 
pasijuokti gali; nepadorus to
dėl, kad kaip Suvalkijos kunigi-

Lietuvių-lenkų klausimas Lon
dono konferencijoje. Tam tikra 
“Lenkų Laikinoji Komisija” pa
davė memorandumą buvusiai 
Londone konferencijai, kurioje 
valstybių atstovai tarėsi tarp sa
vęs apie Balkano tautas ir jų liki
mą. Tame lenkų memorandume 
tarp kitako buvo išreikšta pa
geidavimas, kad, jeigu paliuosuo- 
tų Lenkiją ir padarytų savysto- 
via valstija, prie jos priskirtų ir 
Lietuvą. Prieš tai užprotestavo 
tam tikru pranešimu Lietuvių In
formacijų Biuras Paryžiuje, ve
damas p. Gabrio. Tame praneši
me aiškiai pabriežta skirtumas 
tarp lietuvių ir lenkų ir tai, kad 
lenkai neturėjo jokios teisės sau- 
vališkai priskirti Lietuvą prie 
Lenkijos, ir prašoma, kad konfe
rencija, jeigu užsiimtų lenkų me
morialo svarstymu, neišpildytų 
tos jo dalies, kame kalbama apie 
lietuvius.

Neužilgo Liet. Inf. Biuras Pa
ryžiuje apturėjo iš Londono Kon
ferencijos atsakymą, kuriame 
pranešama, kad Liet. Inf. Biuras 
Par. raštas apturėta, ir nurodo
ma, kad konferencija svarsto vien 
dalykus, turinčius sanryšį su ar
timais Rytais (Balkanais).

Kaip matome, kaip lenkai, taip 
ir lietuviai su savo pranešimais 
įsikišo į konferenciją, kaip čigo
nas su karštu blynu į bažnyčią. 
Praktiškos reikšmės nei vienas, 
nei kitas tų raštų neturėjo ir ne
galėjo turėti. Visa nauda buvo 
tame, kad visa ta istorija, anot 
vilniškės “Vilties”, sukėlusi ne
maža kalbų ir dar kartą griežtai 
pažymėjusi augštose dipliomati- 
jos sferose skirtumą tarp lietu
vių ir lenkų. Liet. Inf. Biur. 
pranešimas padaręs, anot tos pa
čios “Vilties”, kuogeriausią įspū
dį.

Atskyrimas svetimtaučių akyse 
lietuvių nuo lenkų yra savo ke
liu, be abejonės, labai geras ir 
naudingas dalykas, ir nei viena, 
regis, pąrtij'a neprivalėtų nieko 
prieš tai turėti. Bet bene apsi
eina kas nors pas mus be pešty
nių? Lietuvos laikraščiuose tuo
jaus pradėjo virti, kaip katile. 
“Lietuvos Žiniose” užklausiama 
p. Gabrio, kokią jisai turėjo tei
sę kalbėti į konferenciją; kas, 
girdi, įgalioja jį kalbėti ką nors, 
lietuvių vardu? Kviečiama tie
siog protestuoti prieš Biuro sau- 
vališką pasielgimą.

štai, pasigavęs iš “Liet. Žin.”, 
kartoja tą patį ir musų kaimynas 
“Katalikas”. Pono Gabrio darbas, 
girdi, esąs peiktinas, nes “visų 
lietuvių” vardu — vadinas, lie
tuvių tautos vardu — susiraši
nėja net su Anglijos ministe- 
riais (Biuro pranešimas buvo pa
siųstas konferencijos pirmininkui 
Ed. Grey; kuris yra Anglijos 
užsienio reikalų ministeriu). To-

«
Taigi, kalbant apie politiškus 

rinkimus ir apie atstovą Yčą ir ja griežė ant tikybinės tamsių 
apie tuos nevyriškus ant jo užsi-l žmonių stygos (strunos), taip

————
klų savarankių žmonių'*'mums 
reikią saugotis, nes jie elgiąsi ne- 
sulyg visuomenės, bet vienatų 
noro.

Labai gerai atsako į “Lietuvos 
Žinių”, ir drauge “Kataliko”, už
metimus “Viltis’1. “Mums ro
dos”, rašo “.Viltyje” p. J. K.: “kad 
biura_s tr~ nekalba savo dekli&ra- 
C i joj c apie tai, kad jis yra visų 
lietuvių įgaliotas. Už savo žing
snį jis pats ir atsako. ^Lietuvių 
reikalu jis rūpinas, kaip išmano. 
Juk kiekvieno lietuvio pareiga 
visur ir visuomet ginti savo tau
tos rekalus, nejieškant kaž-kokių 
įgaliojimų.”

Norintiems tapti Suv. Vai. pi
liečiais svarbu. “Draugas” savo 
num. 37 fašo:

Sulyg įstatymų, įvestų rugsė
jo 29 d., 1906 m., kiekvienas at
vykęs į Suv. Valstijas, jeigu iš
siims pirmas pilietybės popieras, 
antrąsias būtinai turi išsiimti lai
ke septynerių metų. Jeigu kas 
tuo laiku neišsiimtų antrųjų po
pieru, niekad daugiau negali tap
ti šitos šalies piliečiu: neapturės 
nei pirmų, nei antrų popieru. 
Rugsėjo 26 d. šių metų sueina 
tie septyneri metai. Jeigu kas 
prieš tuos septynierius metus iš
siėmė pirmas popieras, tegul pa
siskubina greitai išsimti antrą
sias. Kai neišsiims iki šio mė
nesio 26 d., senosios popieros ne
turės vertės. Apsižiūrėkite 1

“Lietuvos Ūkininkas” konfi
skuota. Už straipsnį: “Durną pa
leidus pasilsėti” konfiskuota 
“Liet. Uk.” No. 34.

J. Vanagaitis vėl atvažiuosiąs 
Sulyg redakcijos gautų žinių, 
p. J. Vanagaitis, “Birutės”, re
daktorius-leidėjas, žadąs vėl at
važiuoti Amerikon.

Klausimas Svarbesnis už 
“Kur Dėti Koma, Kur Kreska”.

Pastaromis keliomis savaitė
mis vėl užvirė ginčai už svečius 
iš Europos, kaip ir pernai bu
vo. Pernai musų “socialistai” 
(tenebus jiems ant garbęs!) iš
kėlė šutvę (?) rinkėjams aukų 
“Saulės” mokykloms, šįmet (tebū
na jiems gėda!) su įnirtimu ėmė 
bjaurinti Mokslo Draugijos pa
siuntinius. Abieji metai parodė, 
kad musų “socialistai” viešai pa
sirodė kultūros priešais.

Kas kovoja už idėją, tas turi 
remtis protu ir faktais, nes be to 
šitokie kovotojai tik po dumbly
nus vaikščioja. Taip darė ir da
ro musų kultūros priešai. Jie 
kovoja kolionėmis ir melagystė
mis. Pernai “Saulės” pasiunti
nius apmelavo su pagelba šnipų 
Kutrų ir Konkolauskų, šįmet me
lagiai jau viešai po laikraščių 
špaltas šoka skandalų kadrilį.

Nereikia didesnio ir kvailesnio 
juoko, kaip užpuolimas ant Dr. 
Basanavičiaus ir p. Yčo. Vienas, 
girdi, esąs “klerikalas”, kitas ga
vęs “nuo caro medalį”. Melagiai 
nutyli šitą, kad Dr. Basanavičių 
klerikalai persekiojo ir Durnos 
atstovijon per prigavystes nepri
leido. Ir jie visgi kaukia, kad jis 
klerikalas! Arba vėl apie tą “ca
ro medalį”. P-as Yčas gavo pa
gyrimo medalį iš Tomsko uni
versiteto už gerą mokslo užbai
gimą. Tokių medalių gauna visi 
bieglųs (?) studentai Niekas civi
lizuotame pasaulyje jų nevadi
na “caro medaliais”, bet garbės 
medaliais. Arba vėl per caro ka
rūnaciją buvo išleisti dėl tos at
minties sidabriniai rubliai. Kas 
tik buvo ant karūnacijos, tas ga
vo atminčiai po tokį rublį (p. 
Yčas, kaipo Durnos atstovas, ga
vo tokiu du: vieną padovanojo 
Mokslo Draugijos muzėjui, kitą 
atsivežė Amerikon). Tokius pi
nigus ir medalius išleidžia viso
se šalyse, prie kiekvienos kokios 
didelės iškilmės. Taip va Ame
rikoje per Hudson-Fulton jubi- 
lėjų buvo išleisti tokie medaliai. 
Niekas civilizuotame sviete to 
nesmerkia, bet da su pagarba pa
minklėlius nešiojasi. O pas mus 
žmogų už tai purvais drabsto!

Melagystės ir mažapročių vai
kėzų skėtriosimas pernai paken
kė Lietuvos mokyklų reikalams, 
o šįmet pakenkia Mokslo Drau
gijai (Nemanome, kad taip bu
tų Red.). Kas kovoja su kultūros 
reikalais, tas grįžta į nekulturi- 
nių barbarų stovį. Jie daro blė- 
dį nebevien musų apšvietimui ar 
Mokslo Draugijai; daro nebevien 

tik laikinų Jdėdfr fiet sėja tluodų 
sėklą musų yisai ateinančiai vi
suomenei Melagystės suklaidi
na žmones ir persiduoda jų vai
kams. Niekas jų nebesugaudys, 
nei neatitaisys, lygiai kaip vitrię- 
lium užlietos drapanos nelieat- 
uaujihsi. Nieko nėra pavojingę- 
snio, kaip auklėj ūpas melagių it 
silpnapročių gentkartės.

Musų spaudos palaidumą jau 
senai matome. Tik nelaimė, kad 
męs laikomės klaidingo manda
gumo. Daugelis musų rimtų 
žmonių ir laikraščių sako: “su 
kvailiais neapsimoka vaidytis”. 
Neteisybė, vyrukai! Ir kvailam 
neleidžia valiavotis, bet uždaro 
už grotų, kad nedarytų draugi
jai blėdies. Gailu, rodos, jo: jis 
yra žmogus. Lygiai niekas ne
sigaili vagio, bet nučiupęs įlin
dus; per langą, atiduoda jį tie
sai. O juk jis yra žmogus. Sku
binamės gyvatei galvą sutriuš
kinti, nors ji labai gražiai mir
ga ir tvaska. Ginamės nuo kim
bančių ligų, nors vistiek reiks 
kiekvienam kada nors numirti. 
Apsaugojimas žmonijai sveika
tos kūniškos ir dvasiškos, yra 
pirmučiausia ir paskučiausia kul
tūros užduotis.

Ir musų laikraštijos dorišką 
bei protišką gedimą musų visuo
menei ir laikraštijai reikia iš vi
sų pajiegų naikinti. Ypač tas 
priguli laikraščiams. Juk jie yra 
visuomenės, kultūros ir apšvie
timo sargai. Gana to jų manda
gumo, — gana leisti silpnapro
čiams, kad jie tvirkintų visuo
menę. Jie sako, kad jie tą daro 
socializmo labui. Netikėkite! So
cializmas yra proto ir dvasios 
produktas. Ne iš silpnapročių 
męs jo sulauksime. Ne tie įvy
kins socializmą, kurie platina dva
sios žmogžudystę, melus ir iš
tvirkimą. Ne tiems žmonijos ge
rovė įvykinti, kurie siundo žmogų 
prieš žmogų, brolį prieš brolį. 
Socializmas turės būti meilės ir 
žmoniškumo, o ne kvailių ir me
lagių gadynė.

Kas man iš to musų visuome
nės ir musų laikraščių paiko 
mandagumo? Mano ir tavo, skai
tytojau, gyvenimas yra labai 
trumpas, kad męs galėtume jį 
eikvoti ant žiūrėjimo į kvailius, 
kaip jie kovoja su vėjiniais ma
lūnais, arba į patrakėlius, kurie 
viešai pilsto nuodus į šulinius. 
Męs reikalaujame laisvų sąlygų, 
kad galėtų musų protas augti, 
musų dvasia plėtotis, musų jau
noji gentkartė augti žmonišku
me.

Todėl ateinantis laikraštininkų 
susivažiavimas tegul mažiau lai
ko pašvenčia kamantinėjimui 
apie “statrašus”, apie syntakses, 
apie tai, “kur dėti koma, kur kre
ska”, bet tegul sykį ir ant visa
dos save sukelia į išmintingą ko
vą su visuomenės proto ir dva
sios nuodytojais. Tai yra amži
noji šviesios laikraštijos užduo
tis — blaškyti tamsybes ir bar
barizmą. S.

AMERIKOS LIETUVIŲ SKY
RIUS VILNIAUS MOKSLO 
DRAUGIJOS MUZEJUJE.

Į steigiamąjį Vilniuje Lietuvių 
Mokslo Draugijos muzejuje ame
rikiečių lietuvių skyrių sulyg šiol 
paaukojo daug fotografijų: kun. 
P. Serafinas, kun. A. Skrypkus, 
kun. K. Ambrozaitis ir fotogra
fas Stankūnas Chicagoje; kun. K. 
Skrypkus ir fotografas Mažrimas 
Westvillėje: kun. Petravičius 
East St. Louis; kun. Augulis 
Dorrisvillėje; kun. Gadeikis Ke- 
noshoje; kun. Krušas Wauke- 
gane; kun. J. Gervickas ir V. 
Stasevičius Grand Rapids’e ir kt.

Visiems dovanotojams Mokslo 
Draugijos vardu taria ačiū.

D-ras J. Basanavičius.

ATSIŠAUKIMAS.

Padarykime 22 d. lapkričio 
Lietuvos Kilimo Diena.

Lapkričio 22 d. yra tai gi
mimo diena vieno ’iš pirmųjų 
Lietuvos budintojų ypatoje ger
biamo daktaro Jono Basanavi
čiaus. Toji diena suteikė mums 
nenuilstantį darbininką ant lie
tuvių tautiškos dirvos. Dabar 
jis yra vienu iš gyvųjų Lietuvos 
pirmtakunų, kurie pašventė savo 
spėkas, turtą ir garbę Lietuvos 
prikėlimui. Dabartės, jam at
keliavus į Ameriką Tautos Na
mams aukų rinkti, męs, kaipo
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lietuviai, turime patikti jį 
tik su gausiomis aukomis, bet 
apart to, męs pri’Jalome išreikšti 
jam paga.r.b^-dėkingumą už jo ne- 
nuįlšta?itj pasidarbavimą.

Mano nuomone, musų didžiau
sias ir Tiaudingiausias dėkingu- 
ii’aš butų išreiškiamas tik tuo
met, jei męs pripažintumčnį jo 
gimimo dieną •—1 Lietuvos Kili
mo Diena. Kad tą paminėjus, 
męs aukaukime tos dienos uždar- ' 
bį įietuviiį Tautos Namams yjN 
niuje. dienos dienos uždarbis 
mums bile katram mažai ką te
reiškia. Bet, jeigu męs, visi 
Amerikos lietuviai, tos dienos 
uždarbį į vieną vietą sudėsime, 
tai sudarysime didelę-didelę su
mą, su kuria bus galima, jeigu 
nepastatyti, tai nors pradėti sta
tyti Tautos Namai.

Tas dalykas, manau, kiekvie-i 
nam aiškus, ir kiekvienas, kuris 
dar nėra taip žemai nupuolęs- 
-ištautėjęs, kad drįstų savo moti
nos išsižadėti, turi tam sumany
mui pritarti. Taigi visi, kaip 
vienas, aukaukime Tautos Na
mams lapkričio 22 dienos uždar
bį, o tuomi prisidėsime gyvu dar
bu prie gaivinimo ir kėlimo mus 
suvargusios tautos ir išreikšime 
sąjausmą ir dėkingumą gerbia
mam pirmtakunui, seneliui dak
tarui Basanavičiui! Priimkime jo 
gimimo dieną Lietuvos Kili
mo Diena.

Tos dienos aukų rinkimu pri
valėtų užsiimti viešos lietuviš
kos tautiškos ir tautiškai-kata- 
likiškos draugystės, susivienijimų 
kuopos, parapijų klebonai, ko
mitetai ir laikraščių redakcijos. 
Apart tos dienos uždarbio, tą va
karą galima surengti prakalbos, 
perstatymai ir šiaip vakarėliai, 
kurių nauda eitų Tautos Na
mams.

Jeigu tik męs visi, be skirtu
mo pažvalgų, tam pritarsime, t. 
y. lapkričio 22 dienos uždarbį au
kausime, tai, be abejonės, męs 
amerikiečiai vieni pastatysime 
Tautos Namus į porą metų ir 
pasirodysime, kad musų tautystė 
ne vien tik įsikarščiavimas pra
kalbose ar laikraščiuose tuščias 
skambėjimas. O tas mums yra 
labai-labai lengva padaryti, tik 
reikia noro ir darbo, prie kurio 
turėtų musų inteligentija prisi
dėti ir pagelbėti veikti.

Būt geistina, kad į tą sumany
mą atsilieptų musų karštieji tau
tiečiai ir išreikštų savo nuomo
nes. P. J. Mulevičius.

MUSŲ MOKYKLOS IR LIE
TUVIŲ KALBA.

Pas mus, Amerikos lietuvius, 
mokyklų — kaip parapijinių, taip 
grynai svietiškų----skaitlius su
kiekvienu metu vis auga. Visos 
mokyklos beveik ištisai yra pra
dinės. Vidutinių arba augštesnių 
mokyklų męs šiądien dar visai 
nebeturime. Berods, yra mokyk
lų, kur mokinama knygvedystės, 
kalbų ir tūlų kitų dalykų, bet 
tų mokyklų yra taip mažas skait
lius, kad kokią nors didesnę reikš
mę musų visuomenėje jos netu
ri. Bet ne apie jas ir eina da
lykas.

Čia norima pasakyti keletas žo
džių apie pradines mokyklas su- 
augusiemsiems, arba, kaip sako
ma, vakarinius kursus, ir nuro
dyti į tai, kokią vietą užimaTi; 
tuvių kalba tose mokyklose.

Rodos, kiekvienas sutiks su 
tvirtinimu, kad musų mokyklos 
turi dvejopą tikslą: 1) kultūros 
nešimą ir 2) sulaikymą musų nuo 
ištautėjimo. Kaip pirmą tikslą, 
taip ir antrąjį galima pasiekti sa
vo kalbos pagelba. Ištiktųjų, ma
ža naudos bus, jeigu męs pradė
sime išguldinėti, arba aiškinti ko
kį nors dalyką svetimoje, visiems 
nesuprantamoje kalboje. Taigi 
pirmutinis laiptas, žengiant kul
tūros laiptine, yra savos kalbos 
išmokimas, geras susipažinimas 
su jaja. Tiktai peržengus šį laip
tą, galima manyti pasiekti augš- 
tesniuosius. - -•

Kaip gi stovi lietuvių kalbos 
klausimas tose mokyklose? Pa
žvelgiant į tokius vakarinius kur
sus, pasirodo gan nuostabus da
lykas. Į tas mokyklas, vaikš
čioja beveik ištisai žmo
nės, pradedantieji tiktai šiek- 
-tiek rašyti bei skaityti. Daž
nai ateina mokyklon asmuo, vos 
šiaip-taip pažįstantis raides. Mo
kyklose esama dažniausiai išgul- 
doma, šalę lietuvių kalbos, ang
lų kalba ir dar skaitliavimas, arba 
kas nors kita. Už kurio mo
kykloje esančių skyrių greičiau-



EIETUVA No. 38.

stal^ižttasi 'naft J a! atčjti^fe arba 
atėjusi, j kurį tų skyrių užsirašo? 
Kaip parodo mokyklų vedėjai, 
daugiausia lanko anglų kalbos 
skyrių. Yra tai gan keista.

Anglų kalba, daugiausiai šioje 
šalyje vartojama ir būdama val
stybine kalba, mums lietuviams, 
kaip ir visoms kitoms tautoms, 
yra būtinai reikalinga ir išmok- 
tina.

Bet kaip gi tos kalbos iš
mokti, jeigu męs dar savos lie
tuviškos gerai nepažįstame? Vie
nas, kitas paklaus: kokį sanryšį 
turi savo prigimtosios kalbos pa
žinimas su kitos, šiame dalyke 
anglų, kalbos mokinimusi? Vai, 
didelį sanryšį turi.

Beveik visos Europos kalbos 
yra kilę, tariant, iš vienos šak
nies. Pamatai toms kalboms yra 
daug-maž bendri. Tie pamatai 
savo prigimtoje kalboje pažinti 
yra daug lengviau negu svetimo
je. Toliaus, kiekviena kalba la
bai daug kuom ir skiriasi nuo ki
tos kalbos, turi daug savo ypa- 
tybų, daug vieninteliai jai pri
klausančių taisyklių; daug yra ir 
panašumų. Kaip gi lengviausiai 
yra tos ypatybės bei taisyklės su
gaudyti, suprasti? Be abejonės, 
vien tiktai palyginant vienų kal
bų su kita. Tuomet aiškiai matyti,

kitom svetimoji kalba skiriasi, kok
sai yra tašai skirtumas, kur tai
syklės yra vienodos ir 1.1. Bet 
svarbiausiai yra tai, kad, kaip 
augščiaus sakyta, savoje kalboje 
daug lengviau suprasti kalbų pa
matai, ir, ačiū tam, pradedama 
sąmoningiau atsinešti į kalbų, kas 
daug palengvina ir svetimos kal
bos išmokimų.

Tačiaus, musų vakarinių kursų 
mokiniai į tai neatboja ir užsira
šo svetimos kalbos skyriun, vie
ton savo prigimtos lietuviškos. 
Jiems už tai nėra ko nei sakyti, 
nes jie nemato aiškiai tos taisyk
lės, kad, norint išmokti svetimo, 
pažink išpradžių savų. Į tai nu
rodyti yra jau dalykus supran
tančių žmonių priedermė. Daž
nai norintis mokyklų lankyti as
muo teiraujasi pas kitus, koksai 
skyrius jam geriau yra lankyti. 
Tokiuose tai atsitikimuose ir rei
kėtų išaiškinti, nurodyti tai, kų 
pradedantis gali kartais ir visai 
nematyti.

Geresnis savos kalbos pažini
mas palengvins netiktai paskui 
svetimos kalbos išmokimų. Pri
gimtos kalbos pažinimas privers 
kiekvienų žmogų pamylėtį jų, pri
sirišti prie jos; bent kiek praša
lins ištautėjimo šmėklų, kuri šių- 
dien stovi musų akyse. J. A.

Pašnekėliy Kampelis, b
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315. Iš kur paeina mėnesių 
vardai? Męs, lietuviai, kaip ir 
kai-kurios kitos tautos, mėnesių 
vardams paženklinti turime dvi 
vardų eiles: vienų — lietuviškų 
Sausis, Vasaris, Kovas ir t.t.) 
ir kitų — tarptautišką (Janua- 
rijus, Februarius, Morčius ir t. 
t.), kuri yra paimta iš romėnų, ir 
šiądien Euorpos tautų daugu
mos vartojama. Lietuviškų vai
dų kilmė yra labai lengva iš pa
čių vardų įspėti. Iš kur yra pa
imti lotiniškieji vardai ir kų jie 
reiškia? Apie tai ir pakalbėsime.

Pirmiausiai reikalinga patėmy- 
ti, kad kalendoriaus mėnesiai se
novėje sekė ne tokioje tvarkoje 
kaip dabar. Dabartinis trečias 
mėnesis buvo tuomet pirmuoju. 
Priegto, gilioje senovėje romė
nai turėjo tiktai 10 mėnesių: pra
dedant Kovu ir baigian Gruo
džiu. Tiktai kiek vėliaus buvo 
pridėti dar du mėnesiai: Sausis 
(January) ir Vasaris (Februa- 
ry). Pridėta jie, kaip skelbia pa
davimai, viešpataujant Romoje 
Numai (715 — 672 prieš Kr. 
gim.). Reikalinga dar pastebėti, 
kad tuodu mėnesiai buvo pridė
ti ne tokioje tvarkoje, kaip da
bar. Tuomet išpradžių ėjo Feb
ruarius, o paskui sekė Januarius. 
.Teisingiau sakant, Januarius bu
vo pridėtas prie meto pradžios, 
Februariuš — prie pabaigos; iš 
kiekvieno galo po vienų. Tiktai 
vėliaus, 452 m. prieš Kr. gim., 
šuodu mėnesiai tapo savo vieto
mis sumanyti ir pastatyti tokio
je tvarkoje, kaip dabar męs tu
rime.

Januarius buvo pavadintas var
du dievaičio Janus. Tasai romė
nų dievaitis turėjo vienų ypaty
bę, skyriančią jį nuo visų kitų 
dievaičių, būtent: dvilypį veidų 
ar teisingiau tiesiog du veidu, 
žiūrinčiu į priešingas puses. Ji
sai atlikinėjęs danguje tuomet šv. 
Petro priedermes, nes buvo dan
gaus vartų raktininku. Buvo 
tai abelnai dvilypumo simbolis: 
jisai reiškė tamsų ir šviesą, die
ną ir naktį, karą ir taiką ir 1.1. 
.Vienu savo veidų jisai žiurėjo 
praeitin, kitu — ateitin. Todėl 
jisai ir buvo pastatytas ant ru- 
bežiaus tarp praeito ir ateinan
čio metų.

Februarius, antrasai mėnesis 
gavo savo vardą nuo lotyniško 
februare (reiškia: valyti) arba 
nuo Februa; šiuom vardu romė
nai vadino abelną apsivalymo ir 
mėtavonės šventę, kurių švęsda
vo antroje mėnesio pusėje.

Trečiasai mėnesis Martius, ar
ba Morčius, buvusis, kaip aukš- 
čiaus sakyta, pirmu mėnesiu pas 
romėnus, gavo savo vardų nuo 
kovos dievaičio. Pas senovės 
lietuvius-stabmeldžius buvo pa
našus dievaitis: Kovas, kurio 
vardu męs ir gi tų mėnesį pa
vadinome Kovo mėn., ilgų laiką 
vėliaus, įvedus Julijui Caezariui 
dabartinį mėnesių sekimą mete, 
dar vis skaitėsi pirmu metų mė
nesiu, Taip, Anglijoje net iki

Vilniuje.

RACINE, WIS.
Sieksni žemės: Kun. klebonas Vin

cas Slavynas.
$2.00: Jul. Vaineikis.
Po $1.00: M. Juška, M. Skėrys, P. 

Umbrozevičius, O. Zaikauckienė, K. 
Pankauckas, A. žiurys, A. Bobelis, J. 
Pilypavlčius.

Smulkių aukų $8.55.
Viso $29.05.

Kaz. Vaitiekūnas, St. žl- 
Vaitiekunas, St. Austinas, 
A. Jankauskas, M. Ra-

KENOSHA, VVIS.
$104.00: Kun. kleb. J. A. Gadeikis.
Po $1.00: V. Šliogeris, B. Rančius, 

A. Pakšys, B. Oliaka, P. JuBys, V. 
Bytautas, J. Urbikas, Enr. Labanau
skas, J. MacnoriuB, M. šipelis, A. Pe
truševičius, V. Varanavičius, M. Mill- 
kauckas, T. Morkus.

Smulkių aukų $14.40.
Viso $132.40,

WAUKEGAN, ILL.
Po sieksnį žemės: Kun. kleb. Myko

las Krušas, Motiejus Budrunas, Vin
centas Rymas.

$2.00: Juozas A. šalčius.
Po $1.00: 

burka, J. B. 
N. čiapas, 
kauskas.

Smulkių aukų $6.50.
Viso $47.00.

KOLIUMBO LAIVAI KELIONĖJ I SAN FRANCISCO PARODĄ.
šitie tris laivai — Santa Maria, Nina Ir Pinta — yra visais atžvilgiais tikrų tikriausios kopijos tų trijų 

laivų, kuriais Kolumbus perplaukė Atlantiko vandenynų Ir surado Amerlkų, su viršum 400 metų atgal. Jie 
tapo padaryti Ispanijos valdžios Kolumbo visasvletlnlal parodai, laikytai Chicagoj 1893 metuose Ir nuo to lai
ko buvo laikomi Jackson Parke, Chicagoj. Dabar Harvardo universiteto studentai perves juos per Michigan, 
Huron, Erie ir Ontario ežerus i šv. Lauryno upę Ir Iš ten 1 Atlantiko vandenynų; Atlantiko pakraščiais pa
sieks Panamos kanalų ir iš ten pereis 1 Paclflko vandenynų Ir - j San Francisco. Plaukia jie savo locna 
jlega, taigi žėgliais.

1752 metų tas mėnesis skaitėsi 
pradiniu. Europoje žmonėse il
gų laiką laikėsi padavimas, buk 
Kovas pasiskolinęs tris dienas iš 
sekančio Balandžio (Apriliaus), 
ir tos trįs dienos esančios labai 
audringos.

Aprilis (arba lietuviškai Ba
landis) gavo savo vardą nuo žo
džio “aperire”, kas lotyniškai 
reiškia; atidaryti. Mat, tas mė
nesis yra pavasario įžanga ir ta
riant, atidaro gamtą, miegojusią 
per visą žiemą. Kai-kur tasai 
mėnesis yra vadinamas Velykų 
mėnesiu. Šiame mėnesyje yra 
tarp kita ko visiems žinoma ap
gavimų ir suklaidinimų diena: 
Prima Aprilis, kurios kilmę aiš
kina įvairiais budais. Vieni tos 
dienos kilmę riša su Kristaus 
siuntinėjimais nuo Einošiaus pas 
Kaipošių ir t.t. Kiti vėl sako, buk 
toji diena turi ryšį su senovės 
Naujais Metais, kurios švęsdavo 
visų savaitę nuo Kovo 25 d. iki 
Balandžio I d. Įvedus naujų me
tų tvarką, daugelis nenorėjo su
tikti su ja, darydavo vizitus, siun
tinėdavo dovanas ir 1.1. Pasity- 
čiojant iš tokių žmonių, pradėta 
jiems siuntinėti visokių juokingų 
dovanų pašiepimo tikslu, žinoma. 
Nuo tada ir užsilaikęs paprotys 
siuntinėti toje dienoje pašaipos 
laiškus bei atvirutes.

Mojus yra gavęs savo vardų 
nuo pavasario deivės Maia, mo
tinos dievaičio Mercuriaus. Mė
nesio pabaigoje romėnai apvaikš
čiodavo šventę, surengtą garbei 
gėlių deivės, vardu: Flora. Se
novės romėnai šį mėnesį tarp ki
ta ko skaitė nelaimingu susituo
kimams. Tasai prietaras dar ir 
iki šių dienų kai-kur gyvuoja.

Junijus pavadintas garbėn dei
vės Jtino. Šita deivė buvo vien 
tik globėja moterių, kurios viso
se sunkiose valandose prie jos 
kreipdavosi. Šitas mėnesis iš
pradžių turėjo 26 dienas; vėliaus 
Romulus, Romos uždėtojas, pri
dėjo keturias dienas, paskui Nu- 
ma, apie kurį jau aukščaius mi
nėta, atėmė vieną ir galop Julius 
Caesar padarė tokiu, kaip męs 
dabar turime.

Septintasai mėnesis Julijus pas 
romėnus buvo penktu mėnesiu 
ir vadinosi Quintilis (lotyniškai 
reiškia penktas). Turėjo išpra
džių 36 dienas, paskui skaitlius 
sumažinta iki 31, vėliaus iki 30, 
ir galop Julius Caesar šitą mė
nesį vėl padarė 31 d. ilgumo. 
Julius Caesar’io vardu mėnesis 
ir pavadinta.

Augustas, aštuntas* mėnesis, 
pavadintas vardu Romos impe
ratoriaus Augustus (viešpatavo 
nuo 63 m. prieš Kr. gim. iki 14 
m. po Kr. gim.). Deja, patsai 
Augustus paliepė mėnesį pava
dinti jo vardu. Ankščiaus vadi
nosi Seatilis (lotyniškai reiškia: 
šeštas).

Toliaus, mėnesiai: September, 
October, November ir December 
paeina iš lotynų, kalbos nuo žo- 
cttių: septem (septyni), oeta (as

tuoni), novem (devyni) ir decem 
(dešimts); pavadinti taip, ka
dangi senovės romėnų kalendo
riuje stovėjo septintoje, aštun
toje, devintoje ir dešimtoje vie
tose.

——o------
316. Iš kur kilę vizitinės kor

telės? Vizitinės kortelės, kaip ir 
daugelis kitų musų vartojamų 
daiktų, turi savo pradžių Kyni- 
joje. Tenai jos jau žinomos nuo 
labai senų laikų. Taip, dar 
Tong, Kynijos karalių laikuose 
(617 m. — 907 m.) vizitinės kor
telės buvo tarp kynų labai pra
siplatinusios ir visur vartojamos.

Kynijoje vizitų ceremonijos 
užima svarbią vietą, ir kiekvienas 
kynietis labai uoliai prisilaiko 
to papročio. Įdomus yra tas da
lykas, kad vizitinė kortelė ky- 
niečių piršlybose užima labai 
svarbią vietų. Kynietis, norėda
mas apsivesti, ne pats eina j ieš
koti sau pačios, bet per savo 
tėvus kreipiasi prie tam tikros 
“faktorkos”, kuri, peržiurėjus 
savo “vizitinių pažįstamų” eilę, 
išrenka, jos nuomone, jaunikiui 
tinkamiausių merginų. Tuomet 
eina pas jaunosios tėvus, 
pasiėmus su savim jau
nikio kortelę, kame užra
šyta ir jaunojo protėvių vardas. 
Jeigu jaunosios tėvai sutinka, 
jaunikiui pasiunčiama jaunosios 
kortelė. Ta kortelė yra savo rų- 
šies dokumentasi Paskui, jeigu 
pranašai lemia laimingų ateitį, 
sutartuvių sanlygos yra surašo
mos ant dviejų plačių kortelių ir 
surišamos raudona virvute.

Kuomet vizitinių kortelių pa- 
protis perėjo į Europą, nežinia. 
Manoma, kad jos pirmiausiai bu
vo pradėta Vokietijoje 16-tame 
amžiuje vartoti. Kad vizitinių 
kortelių paprotis buvo Vokieti
joje ankščiaus žinomas, negu ki
tose šalyse, liudija sekantis fak
tas. Tūli studentai-vokiečiai apie 
1570 metus baigė Italijoje mok
slą. Atėję pas savo pro
fesorių atsisveikint ir neradę jo 
namie, paliko “savo vizitines kor
teles”: popierėles su užrašyta pa
varde. Tas korteles profesorius 
rodė kitiems kaip įdomų daly
ką; vieną net pasiuntė savo 
draugui pasižiūrėti.

Kaip ten nebūtų, antroje sep
tyniolikto amžiaus pusėje viziti
nės kortelės Francijoje buvo ge
rai žinomos. Jos tenai inėjo į 
madų karaliaus Liudviko XIV 
dvare. Kaip ir Vokietijoje, čia 
jos buvo popierėlės su užrašyta 
savininko pavarde. Ilgainiui čia 
tos kortelės pradėta kuopuikiau- 
siai padabinti įvairiais piešiniais. 
Kortelių grožės išplėtojime ypa
čiai stengėsi parodyti save fran- 
euzų bajorės. Dažnai šalę ko
kios franeuzės-didžbajorės pavar
dės matydavosi ant kortelės 
smarkiai liepsnojanti širdis, 
prieg to dar vielyčia perdurta. 
Ant kortelių dažnai piešdavo tą 
vietų, kurioje kortelės savinin
kas gyvena. Iš Francuzijos, ku
ri tuom laiku Europoje buvo ma
dų karaliene, vizitinės kortelės 
išsiplatino po kitas šalis.

—o-----
317. Kaip susikalba akla-kur- 

tieji tarp savęs? Idant akla- kur
tieji galėtų susikalbėti tarp sa
vęs, yra tam tikra prietaisa, kuri 
susideda iš nedidelio polieruoto 
medžio gabalėlio, turinčio po 
septynis kliavišius iš kiekvieno 
galo. Šešių kliavišių pagelba, 
įvariai' juos sudedant, galima 
pažymėti visos abėcėlės raidės. 

Norintieji susikalbėti uždeda 
pirštus ant tų kliavišių ir juos 
spaudinėją. Kuomet vienas “kal
bėtojų” paspaudžia kurį kliavi
šių, kitas tai jaučia. Septintasai, 
vidurinis, kliavišis reiškia “tarp- 
darį”, kuris, jeigu jį sykį pa
spausti, reiškia žodžio pabaigų; 
jeigu du kartu jį paspausti, reiš
kia “pasikalbėjimo” užbaigimų.

——o-----
318. Kur yra 10 porų dvynių 

vienoje mokykloje? Mokykla su 
tokiu gamtos “triksu” yra Ang
lijos mieste Hull. Beveik visi 
tie dvyniai yra viename skyriu
je ir apie 5 metų amžiaus. Dau
gelis jųjų yra taip panašus vie
nas į kitą, kad mokytojas labai 
dažnai apsirinka ir palaiko vieną 
už kitą.

“Ar nepasidaro klaidų nu
baudime už prasižengimus?”—pa
klausė mokytojos vienas atsilan
kęs į tą mokyklų. “O, niekuo
met”, buvo atsakymas, “męs tu

kime gerą būdą klaidų išvengti: 
nubaudžiame čia pat ant vietos”.

KLAUSIMAI.
319. Kaip pasidaro atbalsis 

(echo) ?
320. Kur yra keisčiausis kny

gynas? ,
321. Kur yra mažiausia apgy

venta sala?
322. Kuomęt ir kur gyveno ga- 

biausis vaikas?
(Atsakymai bus kitam numeryj).

PROTESTAS.
BROOKLYN, N. Y.

Męs, žemiaus pasirašiusieji, pil
nai pritariame tilpusiam 35-me "Tė
vynės” numeryje protestui prieš so
cialistų organo “Kovos” ir “Laisvės” 
redakcijų taktikų ir po tuo protestu 
dedame savo parašus.

1. — Simano Daukanto Draugijos 
(50 narių) vardu — Pijus B. Inca;

2. — “Viturėlio” Scenos Dr-jos (75 
nariai) vardu — J. Strumskis ir E. 
Kancleriu tė;

3. — šv. Domininko Draugijos (200 
narių) vardu — J. Mlkaitis ir P. Lu
koševičius;

4. — 83-čios S.L.A. kuopos (100 
narių) vardu —■ A. Vitkus;

5. — 38-os SLA. kuopos (70 na
rių) vardu — V. VabalevičluB;

6. 56-os SLRKA kuopos ir Aniuolų 
Karalienės Draugijos (75 nariai) var
du — P. Montvila;

7. — Scenos Mylėtojų Draugijos 
(69 nariai) vardu — A. Vingelis;

8. — Brooklyno Biznierių Draugijos 
(50 narių) vardu — F. Masulevich 
ir J. Miliauskas;

9. — A. M. Martus;
10. — K. Labanas;
11. — A. J. Ramanauskas;
12. — Mat. Bieliauskas

BROOKLYN, N. Y.
Sutinkame su protestu, kuris tilpo 

"Tėvynės” N35 ir kituose laikraščiuo
se. Sykiu protestuojame prieš “Ko
vos” ir “Laisvės” redakcijas:

Jonas Laučlškls, 
Juozas Genaltts, 
Petras Dzlkovlčlus, 
Osvaldas Laučlškls, 
Ant. Čužumas, 
Kazimieras Bagdonas, 
Julljon. Dambrauskle.

VVATERBURY, CONN.
Pasirašome po protestu, tilpusiu 

"Tėvynės” N35-me.
“Laisvės” skaitytojai:

S. Senkus, 
M. Senkuvienė.

Prie tilpuslo protesto meldžiame pa
dėti ir musų parašus:

Ona Karaliūtė,
Brooklyn, N. T. 

O. CepalSIutė,
Amsterdam, N. Y.

CHICAGO, ILL.
PriBiunčiu savo parašų po protestu. 

Podraug išreiškiu paniekų aniems fa
natikams ir augštų pagarbų Daktarui 
Jonui Basanavičiui ir atstovui Mar
tynui Yčui ir linkiu jų darbams pa
sisekimo.

Jonas Skinderiu.

VVATERBURY, CONN.
Pilnai sutinku su tilpusiu "Tėvy

nės" 35-me num .protestu prieš “Ko
vų” ir “Laisvę”.

J. Ažunaris.

Tautos Namams

VVATERBURY, CONN.
Išreiškiu L. M. Dr-jos Pasiuntiniams 

užuojautų ir skiriu 
šimtų doliarlų.

K. Kažemėkas.

NEWARK, N. J.
Pilnai sutinku su protestu Lietuvių 

Mokslo Draugijos Pasiuntinių priėmi
mo Komiteto Brooklyne, N. Y., ir pa
peikiu pragaištingų demagogų vei-

D-ras J. J. Kaikiaučius.

SCRANTON, PA.
Męs, žemiaus pasirašiusieji, prote

stuojame prieš laikraščius, neteisingai 
užsipuldinėjančius ant Dr. J. Basana
vičiaus ir M. Yčo.

Dr. A. šlluplutė-
Jankauskienė,

Dr. J. Šliupas, 
L. Šliūpienė, 
Hyp. J. šliupiutė, 
Keistutis šliupas.

VVATERBURY, CONN.
Pasirašau po protestu Ir aukoju 

Tautos Namams $100.00.
A. Povllaika.
(“Tėv.”)

BROCKTON, MASS.
Męs žemiau pasirašę sutinkame 

su protestu Brooklyno komisijos pri
ėmimo atstovų Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijų:

Tadas M. Couble, Povilas Vermo- 
nakis, F. čičnuski, Ch. Chežnuskl, M. 
Mashedlauskls, Pranas A. Virmauskis, 
Kazis Cirbulens, J. Ankonavič, Anta
nas Virkutis, Antanas Posullnis, Igna
cas Kibartas, W. Yuška, Mikolas Ab- 
rašinskas, Jonas Ramanauskis, P. J. 
Juškaitis, H. J. Vaitkus, Frenk Wis- 
ment, Jos. Skelris, Kun. K. Urbana- 
vyčius.

Męs, Orange’Iečial, protestuojame 
prieš “Laisvės” ir “Kovos” redakci
jas, kaipo ardytojas vienybės tarp 
lietuvių. Męs stojame už teisybę, vie
nybę ir bendrų veikimų, visiems gi 
tiems, kurie tai ardo, Išreiškiame ne- 
užsitlkėjlmų.

Gerbiamiems Dr. J. Basanavičiui ir 
M. Yčui, atstovams musų brangios 
tėvynės Lietuvos, šaukiame “valio!”

Parašai ant protesto: A. J. Siru- 
naitis, S. E. Miniukas, Povilas A. 
Budriunas, Jonas P. Jakimavičius, Ka
zimieras Bielskis, John J. Petroviče, 
Joseph Sruoga, Jonas Gasiunas, John 
A. Petroviče, Mikas Kumpelis, Jonas 
Aukštykalnis, Antanas Jonušonis, Jo
nas Zapustas, Antanas B. Miniukas, 
Langinas J. Gasiunas, P. E. Karoblis, 
P. Baroblis, Kazimieras žilis, Kazi
mieras Stonis, Marcalinas Stašys, Jo
nas Pipiras, Juozapas Bacis, Antanas 
Stonis, Antanas Skupas, Antanas Du
binąs Jonas Dievaitis, Kostanclja Ml- 
nlnklenė, Antanas člaponis, Antanas 
Masillonis, Kazimieras Rudis, Juoza
pas Kiepažinskas, Povilas Joklmas, 
Antanas Vaitekūnas, Ona Valtekunie- 
nė, Antanina čiaponienė.

WATERBURY, CONN.
Waterburio Lietuvių šviesos Drau

gija, rugsėjo 7 d. per savo laikytų su
sirinkimų nutarė paskyrti $10.50, Tau
tos Namams. Apart to, W. L. š. D. 
nariai vienbalsiai protestavo prieš 
šmeižikus, "Laisvės” ir "Kovos” re
dakcijas su jų pasekėjais, kurie drį
sta šmeižti musų Tautos veikėjus: 
Dr. J. Basanavičių ir p. M. Yčų.

A. J. Povllaika, pirmsėdis,
Kazys Pėža, finansų raštininkų, 
Kazys Bložaltls, protokolų rašt.
J. Mlkelionis, iždininkas.

CHICAGO, ILL.
Męs, žemiau pasirašusiejl, 

35-me numeryj "Lietuvos” 
pilnai sutinkame su juo ir, 
darni savo vardus, griežtai 
jame prieš “Kovų” 
jų visų sebrijų, kuri, matomai, neži
no, jog darbininkams, kaip sykis, reik 
daugiaus tos kultūros, vardan kurios 
darbuojasi čia atvykę Dr. J. Basana
vičius ir M. Yčas.

U. 8. Lietuvių Viešo Knygyno pir
mininkas.

užtėmyje 
protestZ 
paširdy- 

protestūo- 
ir "Laisvę”- su

J. S. Vitkus.
Simano Daukanto Bendrovės pirm.

J. Rangevlčia.

TĄ TIKRAI ŽINO.
Girtuoklis. — Ar rytoj gyven

siu, nežinau; bet žinau tai, kati, 
jeigu gvvensiu, tai gersiu.

ir
VVESTVILLE, ILL.

Penkis sieksnius žemės pirko 
Liet. Mokslo Draugijai padovanojo 
Westvlllės klebonas gerb. kun. Kazys 
Skripkus.

Po vienų sieksni pirko: siuvėjas 
Edv. Zaniauskas, graborius Jonas 
Urbas, angliakasys Juozas Uždavenis, 
angliakasyklų užvaizdą Vincas Kreivė
nas, mėsininkas Antanas šilkas, krau
tuvininkas Tadas Lukoševičius, sa- 
liunininkas Aleksandras Daugėla, ci
garų fabrikantas Nikodemas Gendval- 
nls, saliuno savininkai Jonas Matukas 
ir Liudvikas Musteikis, saliunininkas 
Antanas Ilginis, klnemoteatro savi- 
ninkaB Mikas Geryba, krautuvininkas 
Pranas Vargonas, bučerninkas Jonas 
šllažas, Barbora šllažlenė ir miesto 
teisėjas Andrius Apanaitis.

10 dol. aukojo kun. Jonas Mųczyfiski 
(lenkas).

Po 5 dol. aukavo: Juoz. Lukauskas, 
Jonas žebrys ir Petras Daujotas (mie
sto majoras).

3 dol. aukavo Izidorius Lukoše
vičius. z’

Po 2 dol. aukavo: Jonas černevi- 
čius, Jurgis Karpavičius, Petras Jo- 
nonis ir Petras Bartkievičius.

Po 1 doL aukavo: Jonas Deltuva, 
Ant. Vaitkus, Juoz. Deltuva, Pr. Balc- 
kus, Kaz. Kudreckis, Dz. Mažeikis, 
Kaz. Dambrauskas, Pr. Vargonas, Mot. 
Urbanavičius, Jon. Jonikas, Jonas 
šliažas, Barbora šllažlenė, Jon. Kvak- 
šas. Nik. Gentvainis, Juoz. Norkus, 
Gab. Gudauskas, Kaz. Mičiuda, Kazys 
Kačiušis, Jonas Kirvelis, Ant. Mali
šauskas, Al. Mikučlonls, Ant Jan- 
čauakas. Ant šlikaB, Petr. Karbauskas, 
Tam. Vlštartas, Kaz. Mičiuda, VIn. 
Vitkauskas, Petr. Lukauskas, Petr. 
Gladkauskas, Vin. černockis, Liud. 
Mostelka, Kon. Lingvėnas, Jon. Mi- 
liauckas, Jon. įpina, Juoz. Rotkls, 
Jon. Praitikas, Kaz. Majauckas, Fel. 
Majauckas, Pov. Zujis, Petr. Zimon- 

Jon. Leita, Mik. Salaševičius, 
Jononis, Hilar. Urnežis, Kaz. Va- 
Mat. Linkis, Juoz. Rakauskas, 
Jurgutis, Pran. Plntveris, Petras

tas, 
Jon. 
lys, 
Jon.
Mauricas, Juoz. Ridulis, Petr. Plly- 
paitis ir Pran. Geislerls.

Smulkių aukų — 12 dol. 18c.
Viso labo Westvlllės lietuvių sudėta 

314 dol. 58 centai.

VALPARAISO, INDIANA.
ValparaiBO universiteto moksleiviai 

aukavo Tautos Namams Vilniuje:
2 dol. aukavo Kazys. Ambraziunas. 
$1.50 aukavo C. J. Majauskas.
Po 1 dol. aukavo: Dominikas J. Ba- 

gočius, Paulius žilvitis, J. Naujalis, 
Z. Jankauskas, A. F. Budraitis, Juo
zas Kibortas ir A. Misevičfa.

Po 50c. aukavo: Julius Kaupas, Mi
kas Strikulis, Kazys Kliauga, Izido
rius Janušauskas, Anicetas Linkus, 
Nikas Valasinas, Juozas J. Cfžauskas, 
P. Skalandžiunas, Petras Varekojts, 
Kazys Zekas, T. J. Dobraškis, C. 
šaskus, J. šemuliunas, Pranas S. žu- 
raulis, Juozas Stankus, Klemencas 
Lelešis, Juozas Skripko, J. Bubelis,
S. B. Bacevičius, J. Bartkevičla, F. J. 
Aimutis, Jonas Jagminas, A. Rašimas,
T. Smtlhas, G. J. Abromaitis, Bene
diktas čiapas ir Stasis Erlngls.

Po 25c. aukavo: Petras 
ir A. Dizelis.

(Abelna suma plrmiaus

Gedgaudas

pažymėta).

pirko slek- 
L. M. Ir D.

Per “Tėvynės” Redakciją 
snius žemės ir padovanojo 
Dr-Jų Namams statyti:

Moterų kliubas "Birutė”, Latvrence,
Mass............................................... $10.50

Kaz. J. čeknis, Kauno gub., Vilkm. 
pav., Svėdasų par.. Zubiškių kaimo; 
S. L. A. pavienis narys iš Ashland, 
Ohio................................  $10.50

Lietuvių Daktarų Draugija Ame
rikoje, per Dr. A. K. Rutkauską, 
Chicago, III...............  $10.50

126 S. L. A. kuopa, New Yorko,
N- Yį./....................................

4 S.J L. A. kuopa, Sioux 
rowg, .

/jį IŠ LINCOLN, N. H.:
P. J. Purvis, moksleivis, I.incoln'

N. H............................................. $10.50
Jonas Velička, Antkalniškių kaimo,

Butkiškės parap., Kauno gub. $10.50 
Jurgis Puidokas, Voskunų kaimo,

Butkiškės parap., Kauno gub. $10.50
Antanas Puidokas, Pamituvių k., 

Stakių parap., Kauno gub. $10.50 
Pranas Masaitis, Karalgirio kaimo, 
Seredžiaus parapi, Kauno gub. $10.50

Juoz. Trumpaitis, Pamituvių kaimo,
Stakių parap., Kauno gub. $10.50

5 dol. aukavo Antanas žilaitis. 
Po $2.00 aukavo:

Jurgis Kvieškevičia, 
kus, Petras Gudaitis 
kanas.

Po 1 dol. aukavo:
Kazys Aleksa, Kazys Puidokas, Ka
zys Majauskas, Adomas žičius, Miko
las Gradzevičia, Kazys Januškevlčia, 
Jurgis Malinauskas, Jonas Steponavi
čius, Mikas Bublis, Stanislovas Bub- 

Pranas žilaitis, 
Martynas Liut- 
ir Antanas Ba-

Kazys Beginąs,

5 -

lis, Kazys Baltrušaitis, Stanislova* 
Jonaitis, Antanas žemaitis, Anupras 
'Ilius, Mat Vincevlčia, Andr. Grigaliū
nas, Antanas Kvieškevičia, Florijonas 
Kaščicas, Povilas Antanavičia, Kazys 
žilaitis ir Ant. Trumpaitis.

Po 50c. aukavo: Juozas Jonuška, 
Jonas Kniupštis, Kazys Tumas, Vla
das Karpavičla, Juozas Karpavlčia, 
Kazys Gerbatavičia, Vincas Miškaus- 
kas, Petras Karpavlčia, Antanas Gle
bus, Juozas Gradzevičia.

Viso per "Tėvynės’ red. $157.50.

rugpju-

Tautos

SO. OMAHA, NEBR.
P-as M. Yčas surinko 24 d. 

čio:
Sieksnius žemės pirko ir 

Namams padovanojo:
Kun. Jurgis JonaitiB, pirko du siek

sniu ............................................ $25.00
Klem. Treinavičia, Gardino gub. ir 

parapijos........................................ $10.50
Juozas Sviežauskas, Telšių pav., 

Kauno gub................................. $10.50
Juozas Janulisnis, Vabaln. parap., 

Kauno gub.................................... $10.50
Po 5 dol. aukavo: Aleksandra A, 

žalpis ir B. Masiauskas.
2 dol aukavo Vaškelevičla.
Po $1.00 aukavo: M. Maslauskienė, 

Gerzaitis, V. Akramavičius, Bartkus, 
Jonas Balašauskas, Povilas Saučiunas, 
Ignas Litvinas, Stasys Rudžius, Ant 
Smailis, Juozas Lukoševlčla, Juozas 
Stadalis, St. Nutauta, Pranas Vilnauc- 
kas, Valerijonas Grynlov, Br. Būt- 
kevičia, Sim. Treinavičia, B. Pludska, 
Juozas Juniavfčia, Ona Žalpienė, Bron. 
Boždž lakas, Kazys Kušleika, Juozas 
Marjonaitls ir K. Jagella.

50c. aukavo A. Grantas.
Smalkių aukų surinkta $12.25. 
Viso So. Omahoje $104.25.

PROTESTAS PRIEŠ 
PROTESTUS.

Daugelyje laikraščių skaitome 
priešingai “Laisvei” ir “Kovai” 
nuomones. Ar gi tai apsimoka? 
Yra pasaulėj visokių gyvulėlių, 
Dievo leistų, idant pripildytų 
žemę. Mums regis, kad jie ne 
visi reikalingi; ar tai tiesa? Ūki
ninkas laiko sau naminius gy
vulius ir paukščius tokius, kurie 
jam naudingiausi; bet turi savo 
namuose ir šunį, kuris lotų, ir tas 
“iš to duoną valgo”, kad loja. 
Ar šuo nėra reikalingas prie 
gyvenimo? Šuo loja, o jau na
miškiai supranta, kad tai koks 
svetys ateina. Šuo loja ant ūki
ninko priešų, vagilių, plėšikų, lo
ja ir ant jo geriausių prietelių, 
nes jam “ar aviena, ar kiauliena
— vis per vieną”. Bet namiškiai, 
išgirdę šunies balsą, iš lojimo 
supranta, ar tas toli nuo namų, 
ar arti. Jei jau arti, tada išeina 
laukan pasižiūrėt, ko sulauksią 
praeinant arba ateinant. Taip 
pat ir musų tautos ukiui yra rei
kalingi šunįs; reikalingi, kaipo 
pranašai. “Laisvė” ir “Kova” 
pildo savą tarnystę, nes jos abi
dvi iš to duoną valgo: “Laisvė” 
iš jos vardo, matyt, turi duoti 
laisvę kiekvienam paambryti, 
kuomet pas tą noras randasi. 
“Kova” gi, pagal savo vardą, ga
lėtų ir už teisybę kovoti, bet, kad 
jinai taip nelaimingai pakrypo, 
tai ne musų kaltė. Bet visgi yra 
vilties, kad kuomet nors ji pasi
taisys; to galima bent dėlei jos 
vardo tikėtis.

Šiądien abi loja: dar gerbia
mieji svečiai tižjurėj tebebuvo, 
jau anodvi lojo. Amerikos vi
suomenė, musų tautiečiai, pagal 
anodviejų balsą suprato, kad tie 
svečiai dar toli, bet, kad jau pra
dėjo skalinti, tada supratome, jo
gei jau musų tautos veikėjai 
uždurėj ir tuč-tuojaus apsilan
kys. Musų-gi broliai-lietuviai, 
išgirdę šunų balsą, ar nusigan
do? Net Dėlko? O tai dėlto, kad 
“Laisvė”, “Kova” etc. aiškiau 
išloja, tariant, mūsiškai; męs jas 
suprantame, nes jos, lodamos pa
sako svečių vardus: kaukia — 
“B-a-sa-na-a-a-vy-čius”; skalija:
— “Yčas! — Yčas-Yčas!” Tykus 
tų dviejų tautos darbininkų pri
buvimas nebūtų tiek įspūdžio J 
mus padaręs. Atsiradus susirė
mimams, štai prasiplatina pasi
kalbėjimai, pasididina ginčai, 
iškyla daug miglos nuo pat paže
mių, pagriebia tą miglą vėjas 
(išmintingi laikraščiai), nupūsto, 
išblaško.... atsiranda giedra, ir 
aiškiai pamatome, kas tie do per 
Ąyečiai? Visi anuodu priima at-

mis rankomis. Taigi, klau- 
ar nenaudingas šunies bal-

šuo loja ant svečio ir žiuri į 
savo maitintoją, ar nepradės jį 
siundyti, bet kada patėmija, jo
gei ūkininkas svetį draugiškai pa
sitinka ir broliškai sveikina, ta
da šuo pradeda vuodegą vizginti 
ir, gerindamasis, svečio blauzdas 
uostinėti, kad antrą kartą supra
sti galėtų, ką pasitinkąs. Taip 
galima tikėtis, kad ir “Laisvė” 
su “Kova” kuomet nors apie anų 
dviejų gerbiamų tautos darbinin
kų blauzas raitysis. O dabar joms 
“dovanokit, nes nežino, ką darą”.

K. K. Ambrozaji's-
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E X T R A!
Ttochester, N. Y. Rochesterio, sulyginamai, nedidelė lietuvių 

kolionija, savo duosnumu Tautos Namams, “subytino” visas iki 
šiol kolionijas. Pereitą utarninką čia atvyko ilgai laukiami Svečiai 
iš Lietuvos —■ Dr. J. Basanavičius ir durnos atstovas M. Yčas.

Štai kokį telegramą mums iš ten prisiųsta:

Roshester, N. Y.
Rochesteryj surinkta $850.00. Savo duosnumu “subytino” 

visus. M. Yčas.

Rochesteris, kaip minėjome, yra nedidelė lietuvių kolionija ir 
tokia graži rochesteriečių dovana daro jiems tikrą garbę. Bravo, 
rochestericčiai 1

Dėlei suvėlintų žinių, šiame numeryj negalėjome patalpinti 
"Kaip Svečiams Sekasi”.

VIETINĖS ŽINIOS.
Pirmutinis sezoninis “Birutės” 

vakaras. Rugsėjo 14 d. "Birutė” 
savo pirmu vakaru Meldažio sve
tainėje (West Side) atidarė šių 
metų žiemos sezoną, kuriam jau 
yra nustatyta visa eilė vakarų. 
(Kiek mums žinoma, iki Kalėdų 
manoma surengti išviso 6 vaka
rai). “Pradžia — viso darbo ly- 
džia”, sako žmonės. Iš pirmuti
nio veikalo, jeigu tikėti tai pa
tarlei, galima spręsti, kokie bus 
sekantieji vaidinimai. Ir čia rei- 
kalnga pripažinti, kad kokiam 
nors pesimizmui neprivalo būti 
vietos.

Apie šį pirmutinį vakarą, dar 
vos tik pradėjus jį rengti, buvo 
gan daug Jtalbų ir ginčų. Kokį 
veikalą parinkus pirmam vaka
rui? — apie tai daug ginčytasi. 
Vieni birutiečiai sezoną norėjo 
pradėti kokiu nors rimtu ir svar
biu veikalu: “Birutei”, kaipo vie
nai rimčiausių dramos draugijų, 
pritiktų esą geriausiai tokia pra
džia. Kiti gi varėsi, kad pirmam 
vakarui butų parinktas koksai 
nors lengvas, publikai pritaikin
tas veikalėlis. Šieji rėmėsi svar
biausiai tuom nurodymu, kad ne- 
daugiausia laiko yra likę iki va
karui, tuom tarpu 1) nesą gero 
ir tinkamo rimto turinio veikalo; 
2) išsisklaidžius per vasarą lošė
jams, nelengva bus juos trum
pame laike surinkti ir sutvarky
ti; 3) atlikus gi rimtą veikalą ne
kaip, įspūdis bus daug blogesnis, 
negu nuo silpnai atlikto veikalo, 
lengvesnio savo turiniu. Po ilgų 
ginčų antrosios nuomonės ■ šali
ninkai išlošė, ir reikalinga pripa
žinti, kad jųjų pusėje buvo tei
sybė.

Pirmam vakarui paskirta vei
kalas: “Consilium Facultatis”. 
Yra tai vienaveiksmė komedija, 
versta lietuvių kalbon A. Ma
tučio. Komedijoje pašiepiama 
ukėje gyvenantis ponas Gaspa
ras Bublickis, kurisai serga, kaip 
jisai pats mano, baisiai sunkia 
ir pavojinga liga. Ištikrųjų gi, 
visa bėda tame, kad perdaug 
valgo ir nieko neveikia. Laukia
ma atvažiuojant pas ligonį nau
jo, dar visiems nepažįstamo 
daktaro Reškio. Belaukiant, at
važiuoja Onutės, pono Gasparo 
dukters, numylėtinis, ir jos ran
kos pretendentas inžinierius Mu- 
rickis, ir kiek vėliau atvyksta La- 
dislavas Suskis, p. Gasparo bro
liavaikis; šiojo tikslas — sutai
kinti senai jau besipykstančius 
poną Gasparą ir Ladislavo tėvą. 
Abu atvykusieji pirmas iš savo 
noro, antras išnetyčiu — palai
komi laukiamu daktaru Reškiu. 
.Noroms-nenoroms abu imasi gy
dyt poną Gasparą ir gelbėt jį iš 
pavojaus. Tasai gydymas ir yra 
ašis, apie kurią sukasi visas vei
kalas. Kaip ligonis, taip ir “iš 
Dievo malonės daktarai” pridaro 
daug juokų. Galop atvyksta 
tikrasai daktaras Reškis, ir vis
kas išsiaiškina. Išpradžių po
nas Gasparas labai įžeistas, bet 
jį greitai perkalba; jisai susitai
ko su savo broliu ir leidžia duk
teriai tekėti už Murickio. Veika
lėlis, gerai parašytas ir, kaip ma
tome, lengvo turinio, padarė daug 
juokų ir publikai labai patiko. 
Publikoje buvo girdėt kalbant, kad 
tai esąs vienas smagiausių ir juo
kingiausių veikalų, kuriuos “Bi
rutė” iki šiol vaidino.

Veikalo atlikimas, kaip jau pra
džioje minėta, neleidžia žiūrėti 
tamsiomis akimis į pradėtą se
zoną. Parinkimas vaidintojų ga
lima skaityti pilnai nusisekusiu. 
Pono Gasparo rolę atliko p. Vai
tiekūnas, nuolatinis “Birutės” re
žisierius, kurisai ir šį veikalą ve
dė, nors ir patsai vaidindamas. 
Ponas Vaitiekūnas yra senas, 
Chicagos lietuviams žinomas vai

dintojas, ir jau vienas jo vardas 
liudija gerą rolės atlikimą. Ji
sai gerai nudavė sutukusį ir “bai
siai pavojinga liga sergantį” po
ną Gasparą. Ypačiai gerai dar pa
rinkta vaidintojai tarnaitės Joa
nos (atliko p-lė Rudzukiutė) ir 
pono Gasparo broliavaikio La
dislavo (atliko p. Doviatas) ro
lėms. Kaip šių eilučių rašyto
jui rodosi, męs šiose dviejose 
ypatose turime gabius ir musų 
scenai daug žadančius vaidinto
jus. Reikalinga tiktai daugiau 
padirbėti, ir ateityje męs, be abe
jonės, galėsime grožėtis jųjų vai
dinimais. Ypatingai atkreiptina 
atyda į p. Doviatą ir patartina 
jam nenumesti į palėpę savo sce
niškų gabumų. Kiti personažai, 
kaip sakyta, ir gi parinkta atsa
komai. Kai-kurie dar yra tik 
pirmu kartu pasirodę scenoje ir 
į jųjų, kaipo tokių, rolių atlikimą 
męs. galime žiūrėti su pilnu už- 
siganėdinimu. Kaslink ydų, rei
kalinga pažymėti silpnoką kai- 
-kurių vaidintojų rolių mokėjimą 
ir režisierystės stoką. Antroji 
yda vargu ar galima buvo šiuom 
kartu išvengti, kadangi patsai re
žisierius, kaip minėta, dalyvavo 
ir vaidintojų skaitliuje. Ar ne
geriau .butų susitvarkius taip, kad 
režisieravimas ir vaidinimas ne
subėgtų į vienas rankas? Tačiaus, 
abelnai imant, įspūdis iš veikalė
lio atvaidįnimo palikta gan ge
ras, ir, manytina, kiekvienas, 
smagiai pasijuokęs ir maloniai 
keletą valandų praleidęs, grįžo 
namon užganėdintas.

Vaidinimui pasibaigus, buvo 
dar šokių, kurie tęsiesi iki pat 
gaidžių. Čia, kaslink <, tvarkos, 
galima butų šis-tas pasakyti, bet, 
regis, ir patįs birutiečiai tai matė 
ir ateityje stengsis tą dalyką su
tvarkyti. Viena, “Birutės” šei- 
myninkui patartina pradėti šią da
lį ne kyniškais ar angliškais trep
sėjimais, bet lietuviškais šokiais. 
Beje, prižadėta vakaras pradėti 
5-tai valandai pasibaigus, o už
danga pakilo vos septyniose.

Rep.

Auka Tautos Namams. Rug
sėjo 5 dieną benas “Lietuva” 
(Bridgeporte) turėjo savo susi
rinkimą. P. Sarpalius tarp kita 
ko pakėlė klausimą apie Tautos 
Namų atstovus ir jųjų at
vykimo tikslo ' rėmimą, tai 
yra paaukavimą Tautos Na
mams. Pasirodė gan keistas 
dalykas, būtent, kad benas apie 
Tautos Namus ir atvykusius sve
čius nieko negirdėjęs ir nežinąs. 
Išaiškinus p. Sarpaliui visą daly
ką, mielu noru sutikta paaukauti 
$10.50 vienam sieksniui žemės.

Be to, tame pačiame susirin
kime, vieton senojo vedėjo p. V. 
Lakausko, išrinkta naujas, p. P. 
Sarpalius. Ponas V. Lakauskas 
atsisakė, nuo vadovavimo, kadan
gi neužilgo kątina važiuoti Lie
tuvon. Jisai yra benui labai 
daug pasidarbavęs. Benas, atsi
lygindamas, dovanoms ir atmin
čiai, nupirko jam $15.00 vertės 
lyrą.

Benas apie Gruodžio mėnesį 
žada surengti du koncertu: vieną 
pučiamųjų instrumentų, — kitą 
styginių. P. Sarpalius.

Sektinas nutarimas. Rugsėjo 
14 d. atsibuvo S. L. A. 36-tos 
kuopos susirinkimas Bridgepor
te. Tarp išneštų nutarimų pažy
mėtina ypačiai vienas ir patarti
na kitoms kuopoms jį pasekti. 
Ponas K. Kasputis įnešė suma
nymą, kad kuopa surengtų, pa
kviečiant tam tyčia lektorius, iš
tisą e.ilė paskaitų. Ponas K. 
Kasputis iš savo pusės garanta
vo pristatysiąs lektorius pen
kioms paskaitoms. Įnešimas 
kuopos priimta, ir tokiu budu, 
galima tikėtis, turėsime progą 
išgirsti visą eilę paskaitų, kurių 

munlS, reikalinga pripažinti, pa
staruoju laiku labai ir labai sti
go..

12 d., 10 vai. ryto po num. 2325 
So. Oakley avė., išėjus šeimynin- 
kei į krautuvę, nežinia koks tai 
vagilius įsiveržė į vidų; matyt jo 
buvo sergėta, kada pasišalins šei- 
nininkė. Raktą, matyt, buvo 
prisirengęs pirmiaus. Inėjęs į vi
dų, iškraustė įnamių dėžutes. 
I. A. K. išnešė siutą, vertės $30 
ir apie $2 pinigais. S. P. išnešė 
laikrodėlį, vertės $35 dol. ir $25 
dol. pinigais, o merginos M. K. — 
$4. Į šeimyninkų kambarį nega
lėjo ineiti, nes buvo užrakintas. 
Pagrįžus šeimyninkei per prieša
kinės duris, vagilius išdūmė per 
užpakalines.

Męs, kurie čia gyvename, nei 
vienas dar nebuvome apvogti, 
taigi ir nesitikėjome to, bet da
bar pamokino.

Taigi reik būti atsargiems, o 
ypač jus, vyrukai, nelaikyk kra- 
belėse šimtinių ir laikrodėlių, nes, 
kaip matyt, lengvai gali nuskriau
sti. J. A. Kriukas.

Alaus stiklas kaipo aeroplianas. 
Tūlas Town of Lake gyvenantis 
lietuvis J. M., 26 metų amžiaus, 
praeitame nedėldienyje, tai šven
tei paminėti, išsikaušė. Stovėda
mas su alaus stiklu rankoje prie 
laiptų pirmame augšte, nežinia, 
ar lėkti užsimanė, ar kas kitas 
jam į galvą atėjo. Greičiausiai, 
panorėjo tapti lakunu ir tuom 
tikslų nėrė pirmyn, (tyčia ar ne
tyčia, nežinia), su stiklu ranko
je. Tačiaus pasirodė, kad šita
sai naujoviškas aeroplianas per- 
mažai “štymo” turi, kadangi la-. 
kūnas pradėjo lėkti su nepapra
stu greitumu ne augštyn, bet že
myn. Netoli žemės būdamas ne
spėjo “užšpregiuoti inžino” ir 
visu greitumu išsitiesė ant “side- 
walko”. Lekiojimo pasekmės vi
sai liūdnos: stiklinis aeroplianas 
sudūzgėjo į skeveldras, kurių vie
na padarė lakūno žande apie 3 
coliij didumo žaizdą; reikalinga 
buvo keturiose vietose susiūti. 
Galima manyti, daugiau nele- 
kioš. J. J. B.

Užpuolimo pasekmės. Rugsė
jo 14 d. sugrįžo namon iš Ger- 
man Evangelical Deaconess li- 
gonbučio Town of Lake gyven
tojas K. Gaidelis, 4335 So. Her- 
mitage avė., kuris tenai išbuvo 
nuo šio mėnesio I dienos. Jisai 
rūgs. 1 d. apie pirmą vai. nakčia 
ėjo iš krikštynų. Einantį už
puolė 5 žmonės ir smarkiai su
mušė. Tarp kitko taip perskėlė 
galvos kaušą, kad reikalinga bu
vo įdėti sidabrinė kaušo dalis, 
turinti apie 4 colius aplinkui. 
Tą darbą atliko Dr. S. A. Bren- 
za. Dabar ligonis namie ir, kaip 
Dr. Brenza tikisi, neužilgo visai 
pasveiksiąs. J. J. B.

Užpuolimas. Rugsėjo 14 d. 
p. J. Vojtkevičia, 4624 So. Pau
lina st., apie n vai. vakare ly
dėjo savo draugą namon. Be
einant 46-tą gatve, tarp Hermi- 
tage avė. ir Wood st. ant jų 
užpuolė 4 vyrai. Lydėtas drau
gas tuojaus parodė užkulnius. 
J. Vojtkievičiai peiliu perpjovė 
veidą netoli akies (akis tačiaus 
liko sveika), perrėžė dar kairįjį 
petį. Norėjo dar daugiau su
pjaustyti, bet nepasisekė, nes už
pultiems atėjo pagelbon du pra
eiviai, ir užpuolikai pabėgo. Su
žeistąjį gydo Dr. S. A. Brenza 
ir mano, kad tasai greitame lai
ke pagysiąs. J. J. B.

Įvarumai. Pereitą nedėldienį 
atsibuvo iškilmingas pašventini
mas varpo lietuv. šv. Kazimiero 
kapinėse. Varpą, vertės $500., 
yra padovanojęs p. A. Vaitkevi
čius, lietuvis fotografistas nuo 
18-os gatvės. Iškilmėj dalyvavo 
minios žmonių iš įvairių miesto 
dalių.

— Sus. L. R.-K. A. 85-tą kuo
pa, per savo pirmininką p. J. J. 
Poleką, išleido atsišaukimą į ki
tas kuopas ir savo narius, ragin
damas visus remti Tautos Na
mus Vilniuje.

— Girdėjome, kad atvyko Chi- 
cagon p. Alexandravičius, baigęs 
pernai Varšavos konservatoriją. 
P. Alexandravičius žadąs būti 
“Birutės” choro vedėju.

— Advokatas P. Bradchulis, 
kuriam buvo daryta kelios sun
kios operacijos France’s Willard 

ligonbutyj, po 3 savaičių ligos, 
pargrįžo namo. Offefhčljį darė 
Dr-ai: A. P. HeinecMr ]• Kulis.

utsi ’als
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
p. M. Stakėnui. Tamistos korespon

dencija Butrumplnome.)
p. Grinoriul (Arlington, V t,) Ačiū. 

Prašome neužmiršti.
p. Kipšui Iš Pakapio. Ačiū, Talpi

name, sutrumpinę ir pertaisę. Ko
respondencijos reikia rašyti neilgos, 
išdėstant trumpoje ir aiškioje formo
je vien faktus. Prašome neužmiršti.

p. Shenand. Mainieriul. Telpa kita 
korespondencija šiame numeryj, kuri 
Jųsų klaidų pataiso.

p. Eurlka. Tamista neaprašot pa
ties reikalo ir kaip ten viskas atsi
tiko. Taigi nors mums Tamistos gai
la labai, bet sunaudoti laikraštyje ne
galime.

Komitetui Br-lyne. Netilpo musų 
laikraštyj, tad ir šito jųsų raštelio ne
matome reikalo dėti; pagalios, jis 
nedaro jums nei mažiausios garbės.

p. W. Mač. Tilpo kitas, anksėiau 
prisiųstas, raštelis apie tą pat. Mel
džiame rašinėti tankiau.

p. F. Vizbaras. Peržiurėsim ir, jei 
galėsim, sunaudosim. Meldžiame tan- 
kiaus rašinėti.

p. Liet. Supus. Peržiurėsim.
p. V. S. Daučiunas. Bus kitam nu

meryj.
p. Luclan Zizunas. Tarp ltalionų 

tas tankiai atsitinka; nedėsim. Mums 
geistinos žinios iš lietuvių gyvenimo.

Apgarsinimai.
NYKSTANT VALANDOMS.
Dažnai atsitaiko, kad męs jau

čiamės lyg' alpstančiais; staigus 
silpnumas arba galvos apkvaiti
mas užeina ant musų. Priežastįs 
gali būti įvairios, bet, kaipo tai
syklė, tai būna skilvio silpnumas 
arba netinkantis maisto virini
mas. Tokiose betvarkėse męs 
norėtume patarti vartoti Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vyno Eli- 
xirą, nes pasekmės visuomet esti 
geros. Šitasai vaistas išvalys iš 
kūno visą bereikalingą medžiagą, 
ir jisai suteiks kenčiančiam grei
tą palengvinimą. Vartokite jį 
visuomet, kaip tik turite kokį 
nors trukdėsį su virinimu arba 
apetito netekimu, atsitikus atsi
raugėjimams, diegliams, užkietėji
mui, svaigimui, geltligei. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, III. 
Ponas Stephen Hovanetz, 131 
Tilghman st., Allentovvn, Pa., sa
ko: “Trinerio Linimėntaš yra la
bai geras. Aš išpardaviau jį vi
są. Kiekvienas, nusipirkęs bon- 
ką, ragina ir savo draugus įgyti 
taipogi vieną”.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
2IRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA. 

Jau gyvuoja 3 metai Ir tur* 
kapitalo suvlrš $12,000.00

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 
tl pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
priBirašykit prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
avet., 3301 Auburn ave„ kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 14-ta serija atsidarė Liepos 
16 d. Kur*e norite užsirašyti atsilan- 
kykit po viršminėtu antrašu.

PENKMETIN1Ų SUKAK
TUVIŲ ŠVENTE

..švenčiama "BIRUTĖS" Draugijos 
NED., RUGSĖJO 21 d., 1913, švento 
Jurgio Parap. svetainėje, 32-ras PI. 
ir Auburn avė. Scenoje statoma M. 
Petrausko melodrama:

“BIRUTE”
Po vadovyste p. A. Pociaus, Ir p. V. 
Sarpaliaus orchestra. Pradžia 5 v. v. 
Tlkletal: 35c, 50c, 75c, Ir $1.00; | 
Balių 25c.

Muzika, Prakalbos, Dekliamacijos Ir 
pabaigoje abelnas pasilinksminimas. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti Ir kartu su mumis atšvęsti musų 
svarbiausios muzikos draugijos penkt- 
metlnę šventę. “BIRUTĖS” Dr-ja.

PIRMAS VAKARAS DRAMAT. 
RATELIO

Prie VIII Rajono L. S. S. A. 
West Side AUDITORIUM, Taylor st. 
ir kampas Centre avė. Stato scenoje 
pirmu kartu BR. VARGŠO 4 aktų dra
mą “ANT KRYŽKELIO”, nedėlioj, 
21 rugsėjo (Sept.), 1913. Pradžia 5 
vai. vakare. Rezervuoti tlkletal 35c. 
Ir augščlau ant balcony 25c.

Šis veikalas yra statomas pirmu 
kartu su tam tikru pasirengimu Ir 
žingeidus tuom, kad kiekvienas iš 
musų yra buvęs, arba dar bus ANT 
KRYŽKELIO. Teatrui pasibaigus, pul
kus BALIUS. Grieš Latvių Orchestra, 
vadovaujant A. Hedman. 
Kviečia visus Dram. Ratelio

KOMITETAS.

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO 
TEATRAS

Lietuvių Jaunimo Ratelis Btato sce
noje labai gražią, Juokingą ir vienkart 
užimančią J. J. Zolp, 3 veiksmų dra
mą, vardu "NAŠLAIČIAI”, nedėlioj, 
Rugsėjo 28 d., 1913 m., šv. Jurgio par. 
svetainėje, prie 33-člos ir Auburn avė. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Tai yra kiekvienam, norinčiam pa-

matyti Įdomų ir tikrai gerai atliktą 
veikalą, puikiausia proga išpildyti sa
vo norą. Jei Į kitą vakarą atsilankęs, 
atminsi jį savaitę, tai šio veikalo ir už 
metų laiko nebusi užmiršęs, nes ren- 
;ėjai yra pridęię visas savo pajiegas, 
kad padarius šį vakarą atmintinu at
sitikimu. Vaidinimui pasibaigus, kiek
vienas galės atsišokti į valias. Taigi, 
visi lietuviai, nesnauskite! Visus už- 
kviečla Komitetas.

LINKSMAS VAKARĖLIS 
parengtas SLA. 129 kuopos, atsibus 
rugsėjo (Sept.), 21 d., 1913, M. Mel
dažio svetainėje, 2244 W. 23rd place. 
Programas prasidės 6 vai. vakare, su
sidedantis iš kalbos, dainų, monoliogų, 
dekliamacijų ir “Stepukas Gyvame 
Paveiksle”. Programui pasibaigus, 
linksmas balius. Įžanga 25, 35 ir 
50 centų ypatai.

šis vakarėlis yra rengiamas, kad 
užganėdinti visus. Vieni jieško rimtų 
ir pamokinančių dalykų; atras šiame 
programe.

Kiti geidžia linksmai pasijuokti, 
šiems irgi bus proga.

Treti ateis, kad smagiai pasišokti. 
Ketvirtus pats prigimimas atsiųs, 

nes jie iš širdies prijaučia šiai pra
kilniai, labdaringai ir didžiausiai visa
me pasaulyje Lietuviškai Įstaigai.

Kviečia Komitetas.

APGARSINIMAS!
Chicagos ir apielinkių Dallydžių 

Draugijos suirinkimai atsibuna kas 
SubatoB vakarą, J. Mikalajūno svet., 
2334 So. Leavitt St., kamp. 23rd pi., 
7tą valandą vakare.

Antras Metinis 
APVAIKŠČIOJIMAS IR BALIUS!
Parengtas Lietuvių Pasilinksmini

mo Draugiško Kliubo, Indiana Har- 
bor, Ind., atsibus Rugsėjo (Sept.) 21, 
1913.,, Auditorium Salėje, 3436 Michi
gan avė., Indiana Harbor, Ind. Ap- 
vaikščiojimas prasidės 2 vai. po piet. 
Įžanga 25c. porai.

VIbub lietuvius ir lietuvaites, senus 
ir jaunus, kviečiame atsilankyti Į tą 
didžiausią ApvaikšČiojimą ir Balių, 
kokio Indiana Harbor lietuviai dar 
nėra regėję. Muzika grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius, bus puikiausių 
gėrimų, cigarų ir užkandžių. Bus iš
kilmingiausia apvaikščiojimas ir gar
siausi lietuvių kalbėtojai, todėl nei 
vienas iš lietuvių neprivalo apleisti 
tokios svarbios progos, nes kitą pa
našų balių negreit susilauksime.

Kviečia Komitetas.

DIDELIS BALIUS!
Parengtas Draugystės švento Jono 

Krikštytojo, Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 
21 d., 1913 m. Freiheit Turner Sve
tainėje, 3421 So. Halsted St. Prasidės 
5:00 vai. po pietų. Įžanga 25c porai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti Į taip 
puikų balių. Bus puiki muzika, kuri 
grajins puikiausius šokius. Taipgi bus 
visokių skanių gėrimų ir užkandžių. 
Taigi, nepraleiskite šios geros progos 
pasilinksminti. Užkviečia

Komitetas.

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo tikro brolio Zigmo 

Pučausko, Marcikonlų kaimo, Trakų 
pav., Vilniaus gub. Meldžiu atsišauk
ti adresu:

Peter Pučauckas,
3204 Emerald avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pažįstamo, Justino 
Ratkio, paeina • iš Kauno gub., nuo 
Radviliškio. Pirmiaus gyveno Supe- 
rior, Wis. Kur jis dabar randasi, 
labai norėčiau žinoti. Meldžiu kitų 
ar jo paties atsišaukti šiuo adresu: 

Mat. Masiokas,
2001 Hamilton avė., Cleveland, O.

Pajieškau savo draugų Juozapo Ši
maičio, Ant Dainino ir Mat. Jatko. 
Pirmasai paeina iš Ožnugario sod., 
Batakių parap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Antrieji du gyveno Detroite, pas
kui išvažiavo į Chicagą. Aš irgi atva
žiavau į Chicagą ir norėčiau su Jais 
susieiti. Meldžiu atsišaukti adresu: 

J. Mačijauskas,
2316 Blue Island avė., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
Plaušinio, Suvalkų gub., Vladislavavo 
pav., Blogoslavenstvos gm., Voniškių 
kaimo. Apie 10 metų Amerikoj, du 
metai atgal gyveno Patersone, N. J., 
o dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas 
kitas, malonėkite duoti žinią adresu: 

Pranas Gardauskas,
789 Bank, st., Waterbury, Conn.

Pajieškau Kaz. Zalepugo (apie 5 p. 
6 e. augščio,- baltų plaukų ir veido, 
mėlynų akių) ir Jono Breuno (apie 
5 p. aug. juodų plaukų ir akių, netu
ri viršuj vieno priešakinio danties). 
Pirmas paeina iš Telšių pav., Kauno 
gub. Apie 11 m. Amerikoje, gyveno 
ilgą laiką Chicagoje, išvažiavo Į Hart- 
shorne, Okla., paskui vėl sugrįžo J 
Chicagą. Antrasai Lietuvoje buvo kal
viu. Apie 4 metai Amerikoje. Gyve
na ap(e Boston, Mass. Meldžiu atsi
šaukti adresu:

Mr. P. Mlrewsky,
P. O. Box 591, Hartshorne, Ohla.

Pajieškau savo draugo Jono Liuti- 
kos, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tvėrių par., Vinragių kaimo. 
Girdėjau, gyvena ir sergąs ligonbu- 
tyje. Turiu svarbų reikalą. Jis pats, 
ar kas jį žino, duokite man žinią ant
rašu:

Ant. S. Vaitkus,
P. O. Box 13, Westville, III.

Pajieškau savo draugo Juozo Za- 
vieko, iš Vilkaviškio pav., Suvalkų g. 
Gyveno Gražiškiuose. Girdėjau, buk 
dabar Amerikoje. Jo paties, ar kas 
jį žino, meldžiu atBišaukti adresu: 

John Shopinsky,
40 Statė Sanitarlum, Rutland, Mass.

Pajieškau savo pusbrolių Zigmanto 
ir Juozapo Jenulių, iš Tautgailių kai
mo, Šiaulių pav., Kauno gub. Jų pa
čių, ar kas juos žino, meldžiu atsi
šaukti adresu:

Juozas Gedaminskis,
3564 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Benedikto 
Pamparo, iš Gandikų kaimo, Žagarės 
vol., Šiaulių pav., Kauno gub. Jo pa
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Jonas Szurkus,
182 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau savo draugo Jono Povi- 
laucko, su kuriuom draugavau Pru- 
ruose, Karaliaučiuje ir Londone, Ang
lijoje. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Alexandra Pelaitis,
521 N. High st., Columbus, O.

Pajieškau savo draugų: Jono Kai
rio, Martino žiedla, Antano Milki- 
taus Jono Kažilonio ir Jokūbo Ierena. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

Peter Ruplėnas,
Box 261, Cheshire, Mass.

Pajieškau savo giminės Frenk Jo- 
wals, kuris gyvena South Fork, Pa. 
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu at
sišaukti adresu:

Juozapas Jasinski,
Box 89, Auburn, III.

Pajieškau savo dėdės Simano Ven- 
ciaus. Jisai yra vedęs ir apie 50 
metų amžiaus. Gyveno seniaus Bal- 
timore, Md„ ir Wilmington, Dėl. Da
bar, jau keli metai, gyvena Chicago, 
Iii. Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu 
atsišaukti adresu:

Mrs. Ona Mockaitienė.
224-226 So. Maln st., Shenandoah, Pa.

Reikalaujama: — lenkų ar lietuvių 
Jaunų vyrų, kurie padarytų Bave nau
dingais departamentinėje krautuvėje. 
Atsišaukti antrašu: 3621 S. Halsted st.

Reikalingas: — bučeris, atsakančiai 
mokantis visą darbą. Geram vyrui 
gera mokestis. Turi mokėtį biskį ang
liškai, ir lenkiškai. Atsišaukti ant
rašu: Joseph Atkinson, Box 188, Ste- 
ger, III. Telephone 257.

Reikalingas: — barzdaskutls-pagel- 
bininkas, maž-daug nusimanantis sa
vo amate, darbas ant visados. Atsi
šaukite adresu: 1337 — 49th Court, 
Cicero, III.

Reikalauja: — 6-šių patyrusių rub- 
siuvių prie moteriškų kotų. Gera 
užmokestis. Ateiti tiesiog darban. 
M. Wallanth, 913 So. Western avė., 
Netoli Taylor st.

Pajieškau Elenos Guntičės, 23 metų 
amžiaus, paeinančios iš Kemšių sod., 
Žagarės vol., Šiaulių pav., Kauno gub. 
Apie 3 mėn. kaip iš Lietuvos. Kas 
žino arba sužinotų apie ją, nuožemiai 
meldžiu pranešti adresu:

Vladislavas Gurskis,
2026 S. Union st., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Antano Vaiče- 
kausklo, paeina iš Viekšnių miestelio, 
Šiaulių pavieto, Kauno gub. Jau treji 
metai, kaip atsiskyrė su manim, mel
džiu pranešti antrašu:

Uršulė Vaičekauskienė
1713 So. Canal st., Chicago, III.

Pajieškau: — vietos karčiamoje. 
Kalbu lenkiškai, rusiškai, madjariš- 
kai, angliškai ir lietuviškai. Saliuno 
darbą gerai pažįstu. Jeigu kas iš ger
biamų karčiamninkų reikalautų bar- 
tenderio, meldžiu kreiptis šiuom ant
rašu:

Joe Coslin,
Bo 161, North Bloomfield, Conn.

Reikalavimai.
Reikalaujama: — 10 pardavėjų, ap

simokanti vieta. Kreiptis antrašu: 
ELLIS CO., 5728 So. Statė St., 

CHICAGO, ILL.

Reikalingas: — atsakantis vyras 
su $800 prisidėti pusininku prie hote- 
lio biznio ir vesti visą gaspadoryBtę. 
Savininkas yra pavienis ir laiko du 
hoteliu ir vienas abiejų negali apeiti. 
Partnerio reikalaujama teisingo. Jei
gu neturi visų pinigų, bet yra atsa
kantis vyras, lai atsišaukia, ir męs 
susitaikysime. Įnešti pinigai duoda 
didelį pelną. 'Atsišaukti antrašu: 
John Ambrose, 1023 W. Madison st., 
Chicago, III.

Reikalingi 5 geri kriaučiai prie mo
teriško darbo ir vienas gerai supran
tantis prie primieravimo ir kirpimo. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukti pas: I. Gudas, 2431 Mil- 
waukee avė., Chicago, III.

Reikalauju: — agentų Chicagos ir 
apielinkės miestams. Gera proga pra- 
simokinti biznio ir užsidirbti $20 j 
savaitę vakarais ir taip dienomis. 
Rašykite pas

B. Jasudes & Co.
1574 Milwaukee avė., Chicago, III.

Ant Pardavimo.
ANT RANDOS.

Ant išrandavojimo geras storas: 
bučernė ir grocernė, nuo senai išdirb
tas, per 20 metų biznis lietuvių ir 
lenkų apgyventoje vietoje. Atsišau
kite pas A. Chilecki, 3301 So. Morgan 
st., Chicago, III.

DIDELI LOTAI, PIGIAI 
parsiduoda prie 33-čio PI. ir Ashland 
avė.; šalitakiai Ir cemento gatvė. Jei
gu pirkBit lotą su mažu įnešimu, męs 
pastatysime namą, kokį jus norėsite, ar
ba kaip paprastai, yra statomi lengvu 
Išmokėjimu; arba kaip randa neš. 
Nepraleiskit šioB progos: su mažais 
pinigais turėsit sau namą.
..Nepirk namo kitam, pirk sau, nes, 
mokėdamas randas, nupirksi kitam 
namą, o pats sau vis neturėsi. Jeigu 
turi porą šimtų, leisk juos į darbą, o 
uždirbsi tūkstančius. Męs turime daug 
namų ir lotų pardavimui, ir ant leng- 

Į vų išmokėjimų. Reikalaujantieji 
kreipkitės šiuo antrašu:

Z. S. MICKIEVV1CZ,
2342 S. Leavitt st, Chicago, III.

Parsiduoda: — Saliunas lietuvių 
apgyventoje vietoje, Bridgeporte, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios. Pardavimo 
priežastis: savininkas serga. Taipgi 
parsiduoda ir namas. Gera proga. 
Norintis pirkti tegul greitai atsišau
kia šiuom adresu:
3321 So. Auburn Avė., Chicago, III.

Parsiduoda: — Saliunas geroje lie
tuvių, taipogi lenkų, apgyventoje vie
toje. Naujos šapos ir geras biznis. 
Turi parsiduoti, nes savininkas va
žiuoja Europon. Kreiptis antrašu: 
5115 W. 12th St., Grant Works, III.

Ant Pardavimo: — puiki restaura
cija su puikiais įtaisymais, su didele 
žmonių užeiga. Biznis yra gerai iš
dirbtas Jau nuo 5 metų. Norėdami 
plačiau dažinoti, kreipkitės antrašu: 

3228 So. Halsted St.

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap
gyventai vietoj Biznis gerai išdirb
tas. Parsiduoda, nes savininkas iš
važiuoja į kitą miestą. Galite persi
tikrinti, atsišaukdami šiuom antrašu: 

S. Petreikls,
263 E. 115th st., Kensington, III.

Parsiduoda: — Grosernė ir bučiar- 
nė su 6 ruimų gyvenimu labai geroje 
lietuvių, čekų ir kitų tautų apgyven
toje vietoje. BizniB per 25 metus ge
rai Išdirbtas, gerame padėjime ir turi 
visas vigadas: elektros fanas, regis- 
teris, bankas, telefonas, geras arklis, 
pakinktuval, vežimas—visa kas nauja 
ir gerai įtaisyta. Pardavimo priežas
tis: draugų nesutikimas. Kreipkitės 
adresu:
627 W. 18th st., kamp. String st, 
Telefonas: Canal 3739 Chicago, III.

ANT PARDAVIMO 
Automobilius.

Puikus Limosine, 7 pasažierių au
tomobilis, Peerless išdirbimo, visas 
naujai pertaisytas (overhauled), ge
riausioje tvarkoje, taip kaip naujas. 
Parsiduoda pigiai. Dasižinokite•

HALSTED GARAGE,
3222 So. Halsted St., Chicago.

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai , veselijomB, krikštyk 

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mul Furničių, nuvežimui į dypus ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE,

3222 So. Halsted st., Chicago.

PIGIAI FARMOS PARSIDUODA.
241 akras; apie 10 akrų galima 

urnai arti, yra užsėta dobilais. 100 
akrų lapuotos girios, kitą visą žemę 
lengvai galima išdirbti. Didelis na
mas, graži vieta lietuviškoj kolionijoj. 
Laukas prieina prie gražaus ežero, 
5 mylios nuo geležinkelio stoties; Į 
žlem-vakarius nuo Birchwood, Wis. 
Labai gera proga norinčiam pirkti 
farmą. Kompanija pigiau ten nepar
duoda, kaip 12 doiiarių už akrų. Pla
tesnėms žinioms atsišaukite pas savi
ninką šiuom antrašu:

V. Martinaitis,
1970 Evergreen avė. Chicago, III.

Parsiduoda — medinis namas ir 
lotas: arba sykiu, arba atskyrai; 
4 fiatai. Labai pigiai. Fabrikai ne
toli. Atsišaukit pas: Simon Sala- 
monas, 9220 Ellis avė., Chicago, III.

. ATYDA.
Dėlei kito biznio parduodu savo 

grosernę, saldainių, cigarų, mažmožių 
ir mokyklai reikalingų knygų krau
tuvę. Viskas .gerai sutvarkyta, gera 
vertelgystė. Ice cream vertelgystė 
apmoka visas išlaidas.

Agentii atsišaukti nereikalauja. Pa- 
simatyk su savininku krautuvėje ant
rašu: 2242 W. 21st Place, Chicago.

Pardavimui: — Mūrinis namas, ant 
pusantro loto, po num. 3208 Illinois 
Court. Kaina $2000.00. Kreiptis Į 
A. Olszewskio Banką.

Parsiduoda: — saliunas lietuvių ap
gyventoje vietoje. Priežastis parda
vimo: nusipirkau savo namą ir noriu 
persikelti. Atsišaukit antrašu: 3601 
So. Morgan st., Chicago, Iii.

Parsiduoda: — ant greitųjų saliu
nas Gary, Ind.; geriausioje vietoje. 
Pardavimo priežastis: savininkas mi
rė. Kreipkitės pas jo brolį antrašu: 
Kaz. Kudulls, 1942 Canalport avė., 
Chicago, UI.

Parsiduoda: — namas ir 5 ruimų 
rakandai; viskas už prieinamą kainą. 
Namas yra 2 augštų: pirmame yra 
nedidelis by kokiam bizniui tinkantis 
Storas ir 3 ruimai. Dabar tenai ran
dasi kriaučių šapa. Antrame augšte 
5 ruimai su geru ištaisymu; viskas 
padaryta pagal naujausią madą. Na
mas yra medinis ir tik 2 metai kaip 
pastatytas, pačiame lietuvių apgyven
to miesčiuko centre. Tyras oras ir 
-jražioB apielinkės. Kas pirks, tas ga
lės išrinkti pinigus iš namo ir par
duoti už tokią pat kainą. Pardavmo 
priežastis: savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Nenorintis imti namo gali pirk
ti tiktai rakandus. Atsišaukti paB sa
vininką antrašu: 1410 So. 49th court, 
Grand Works — Cicero, 111. Antrame 
augšte.

Ant pardavimo: — saliunas gero
je vietoje. Pardavimo priežastis: sa
vininkas serga. Atsišaukite pas: 
P. Cahill, 3259 Buttler st„ Chicago.

Ant pardavimo: — grocery ir can- 
dy store, labai geroje vietoje. Gera 
proga norinčiam pirkti. Parsiduoda 
tik dėlto, kad savininkas neatbūtinai 
turi važiuoti Į Lietuvą. Atsišaukite 
antrašu: 4551 Hermitage av., Chicago.

Parsiduoda: — Barberšapė lietuvių 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda pi- 
viai. Atsišaukti antrašu: 1627 So. 
'Canal bL, Chicago, UL



LIETUVA No. 3S.

Sveiką 
Apetitą

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perkremta ir .ugrumu- 
liuoja malsi}.

Severos 
Skilviais 
Biteris
(Severa's Stomach Bltters)

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grum ūba
vimo veikmėj, prašalina išpū
timą, rukštų atsimušimą, ra
mulį, užkietėjimą ir abelną 
apsilpnejimą.

Kaina $1.00

Sustiprinkit 
Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS 
NERVOTONĄ
Jis patariamas kaipo vaistas 
nuo

Nervų nuplyšimo, 
Nerviškumo, 
Nemiegos, 
Hysterijos

ir nuo kitų nerviškų betvar
kių. Kaina $1.00.

SVARBU: — kas tiktai norite pa
puošti savo mirusių giminių arba pa
žįstamų kapus, kreipkitės Į mano ge
ležinių kryžių dirbtuvę. Parašykite 
šiądien, pridėdami štampų, ir parei
kalaukite mano kataliogų, o aš jums 
ji prisiųsiu uždykų. Rašykite antra
šu:

C. KENTRAITIS,
448 Leonard st. N. W., Grand Raplds, 

Mich.

Gaunama “Lietuvos” Knygyne: 
“VAIVORYKŠTĖ” 

Literatūros ir dailės laikraštis 
Išeina kas 3 mėnesiai iš Vilniaus. 

“Vaivorykštėj” telpa apysakos, 
novelės, dramos, eilės i-‘ kaip 
originalės, taip geresniųjų sveti
mų literatų raštų vertimai. 
Pirmoji Knyga(.igi3 m., pusi. 208 

Kaina $1.00.
Pinigus siunčiant adresas: 

A. OLSZEVVSKI,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!
Męs dabar turime 30 lietuviškų 

Įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par- 
traukemė dideli transportų Iš Lie
tuvos Ir gavome plglaus, taip kad da
bar parduodama po $i.oo su prl- 
siuntimu.

Parašykite mums savo adresų, o 
mes prisiusime katalogų, iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apslsteliuotl lie
tuviškom 
rekordus.

3252 So.

dainoms Ir deklamacijoms 
Adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
Halsted st., Chicago, III.

Aplietose, arba stačiai nuo musų, 
prisluntus klek kainuoja.

W. F. Severą Čo?
CF.DAR RAPIDS. IOWA

PRANEŠU savo tautiečiams lietu
viams, jog užlaikau gražu koteli ir 
randavoju šviesius, čystus Ir gražiai 
ištaisytus ruimus dėl pavienių ir šei
mynų dienai, nedėllal ir mėnesiui pi
giau, negu kiti boteliai Chicagos vi- 
durmlestyje. Iš kitur atvažiavusiems 
ir jleškantiems darbo duodu patari
mus, kur greičiau ir geresni darbų 
gali gauti. Iš kitur atvažiavusiems ir 
iš Chicagos, jleškantiems biznio, pa
dedu nupirkti bizni, padarau reikalin
gas popieras ir reikalaujantiems pa
skolinu pinigų bizniui pirkti už ma
žesnius nuošimčius, negu kas kitas 
Chicagoje. Skolinu pinigus taipogi 
ant gyvulių, rakandų ir visokios judi
namos nuosavybės. Atsilankykite, o 
busite užganėdinti. Adresas:

CENTRAL HOTEL,
John Ambrose, Frop.

1023 W. Madison St, Chicago, III.

GAL KAS RADO?

Prapuolė mano bankinė knygelė, 
šduota A. OIszewskio Banko, No. 
1273. Jeigu kas jų rado, meldžiu su- 
[rųžinti man šiuom antrašu:

John Gumuliauskis,
1403 Union avė., Chicago, III.

Bell

JONAS KULIS.
32Į>g So. Halsted st., Chicago.

“LIETUVOS” AGENTAS

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
“Lietuvą". Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, liotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszevvski,
“Lietuvos” leidėjas.

Prašau gerbia
mų draugų ir 
draugių atsi
lankyti į ma
no jubilieriškų 
krautuvę, kur 
jus rasite vi
sokio tavoro, 
kokio jums tik 
reikia, ir pi
giau, negu kur kitur.

Elgino laikrodėlius aš parduodu už 
$5.40, nikeliuoti; auksuotus gvaran- 
tuoju ant 20 metų; Elgino laikrodis, 
su viduriais 12 didumo, už $11.00.

Jeigu turite pagadintų laikrodėli ir 
norite turėti gerai pataisytų, atneški
te pas mane, o busite užganėdinti. 

Su pagarba,
K. MICHALOVVSKIS,

3222 So. Moraan st., Chicaao. III.
KRAUTUVININKŲ IR AGENTŲ 

□(p- ATYDAI
Męs esame importeriai ir wholesa- 

leriai ištisos eilės dalykų, kurie yra 
ypatingai |domųs lietuviams, kaip tai:

Gražus laiškai su lietuviškomis ei
lėmis

Atvirlaiškiai su lietuviškais tekstais
Kortelės gimimo ir varduvių dienai 

lietuvių kalboje
Lietuviškos maldaknygės
Paveikslai ir jiems rėmai 
Rąžančiai 
škaplieriai
Medautai
Mokos
Bažnytinės lempelės (prie švenčiau

siojo Ir 11)
šaltiniai šventintam vandeniui 
šventųjų stovylos
Apskelbimų kalendoriai tikėjimiško 

turinio
Brankagmenls
Vaškiniai vestuvėms vainikai
Vaškiniai laidotuvėms vainikai su 

lietuviškais tekstais
Lietuviškos kortelės Kalėdoms
Lopšiai Kalėdoms
Nosinės skepetaitės su liętuvtška 

ir Amerikoniška vėliavomis ir dau
gelis kitų daiktų, įdomių lietuvių ver- 
telgijai.

PAREIKALAVUS BY KOKIAM 
KRAUTUVININKUI ARBA AGEN
TUI. PILNAS KATALIOGAS PRI
SIUNČIAMA UŽDYKA.

Męs varome tiktai wholesallnin| biz
ni ir kataliogų privatiniems žmonėms 
visai nesiunčiame.

THE LIPMAN SUPPLY HOUSE, 
527 S. Fifth avė., Chicago, III. Dept. 7.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar se
nų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
Išmokinu ir kitus šokius su keletą 
vakarų. Mokinu kas vakaras. Lekci
jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai. 
Prof. Julius Šalkauskas praneša vi
siems, kurie nori išmokti šokti, atei
ti dienomis nuo 9 valandos ryto ir 
net iki 11 valandai vakare. Taipgi 
mokinu visokius šoklus Buck & Wlng, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Misa Antanina Kietnier, 
Misa Joanna Walets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago. 
Kas Pėtnyčlos ir Subatos vakarų mo
kinant šokti dovanai.

Phone Canal 3762.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AP-’EKA.
F. A. Jozapaitis, aptiekorlus i» sa

vininkas, savo aptiekoje užlaiko vi
sokių vaistų Ir išpildo visokius recep
tus. Taipgi mano aptiekoje galima 
gauti visus lietuviškuB daktarus; po
draug ir angliškus. Mano aptiekoje 
suteikiama geriausi patarimai ir kas 
ko reikalauja. Laiškais tik tiems at
sakom, kurie prisiunčia už 2c. štampų.

F. A. JOZAPAITIS, Aptiekorlus, - 
3601 S. Halsted st., Chicago, III. 
Telephone Yards 155 arba Yards 551

System

Nesikraustykit, neduodami mums 
gana laiko, idant sutaisius jums te
lefono patarnavimą naujoje vietoje.

SPALIO PIRMĄ 
Nauja Rodyklė 
Eina Spaudom

HpIMyklte ij blanks Ir pasiųskite Komerdloa Departamentui.

Vardas.... ....
Dabartinis
Antrašas__
Dabartinis
Telefonas_____________ ________
Kuomet Eichang.
Kraustysite! ............ ................. ......
Kur
Kraustysite!....._...... ........................

Gatves antralae Buto Numeri)

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Buįjding 

Official^lOO

Baltas (dus, gera deg
tinė, kvepi intl ciga
rai. Priima svečius 
: kuošlrdlngiaustat. :

3200 SO. HALSTED ST

3252 So. HalJed St

CHICAGOS

ADVOKATAS
KAZIS KRAUČUNAS.

Buvęs 9 metus Skyriau# VlrSinlnku, In*pek 
torium Suvienytų Valstijų įnami gracijos, 
turi visas tiesas kaipo Attorney, Advocate; 
Prootor, Solicitor ir Cooncelor-at-Law. Veda 
XIŠokias bylas (provas) visuose teismuos* ir 
apartamentų skyriuos*. Gavimui patarimų 

kreipkitės laiškais, įdedami k rasos ženklelį 
atsakymui. Vedimui svarbių bylų ir reikalų 
pribuna ypatlškal į visas Valstijas ir mies
tus sulyg pareikalavimą Adresas:

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law30 N, LaSille St., Cor. Washlngton SI. 

Stock Eichango Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178 
Lietuvis advokatas, baigės teisiu mokslą Ame
rikoje. Veda visokias ltylaa. civiliška?ir kri- 
ntaališkas visuose teismuose (suduos*).6p. 3112 S. Halsted St„ arti 31-sta

Telephone Y*rd*2390

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., - CHICAGO, ILL.

Atvažiavusius I* KITUR MELDŽIAME splsnkytl ir musų Banką.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS" 
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žibių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kaliliku” motino $2, pusta j motą $1. 
Užsirašyt “Katalikas," galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vienų "Katalikė” numerį pa
matyti veltui. L

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Blerzyrfskl iždininkas.

Priima bankon .pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metauiB. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus j visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
rėdoma, ketvergais ir subatomts nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; sedėllomis, utar- 
ninkals ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

RUSSIAN AMERIKAN LINE 
KRusiškai Amerikoniškoji Linija). 
Pier 31st street, Brooklyn, N. Y.

Laivai eina stačiai tarp Rusijos ir Amerikos, 
geriausi, didžiausi ir greičiausi su Rusijos 
pačtu laivai, nauji dubeltavų iriubu garlaiviai 

RUSSIA — 16,000 tonų 
KURSK — 13,500 tonų 

C7.AR — 13,000 tonų
Į ROTTERDAMĄ į 9 dienas be permainos 

| 11 dienų be permainos j LIEPOTŲ. 
|31.00 — — 3-iia kliasa — — $33.00
$45.00 — — 2-ra kliasa — — $50.00
$65.00 — —- 1-ma kliana — — $75.00

IŠPLAUHBK KAS ANTRĄ SUBATĄ
Artimesn^kig informacijoms raSvkit pas: 

A. E. JOH1W3N a CO. Generai Pass. Agent, 
27 Broadway, NEVV YORK.

arba pas vietini autorizuotą agentą.

KAZIS KRAUČUNAS 
ATTORNEY-*T-LAW

400 l.yon Bulldln. SEATTLB, WASH.

K.ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

M' -y-vT .• i
v

A. OLSZEWSKIO BANKA
CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje 
Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto 

{steigta 1893 metuose.

PRIIMA pifiigus taupiniinui nu:* vieno boilerio iki didžiausią sumą ir moka už 
juos 8 procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir tatus ir stato kitiems namus ir Storus ant lengvą 

išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečia&"ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon :Skolektuoja ją pinigus paliktus kitose bankose. V *IŠMAINO ruskus pinigus an* amerikonišką ir amerikoniškus ant ruBką. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visą liniją ir parūpina nuo Rosijos konsulio pas- 

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
BIZNIERIAMS duoda čekią knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilas ir visokias kitas iSmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias 
būdas vedimo rokundą biznyje. Jokie biznierius be bankos čekią negali Šią
dien atsakančiai savo biznį vesiį.

PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejentaliSkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skry -ties (Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie 

kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Phoae Drover 5052

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTI8TAS

VALANDOS, nuo 9 ryto lig 9 vakaro 
3261 So. Halsted St. Chicago, III. 

Priešai A. Olševskio Banką

Remiant Pirkiką
męs neatkreiptume akles j ateitj ir jeigu męs ncatbotu- 
Jus arba kas kitas apie mus manys, męs galėtume par-

JEIGU
me, kų -------------- ------------- -- ------------------ . _ _
davinėti savo inžinus ir kitas mašinas už daug mažesni pinigų, 
bet męs jas negalėtume išduoti už ruš| I. H. C. Tuojaus prasi
dėtų neužslganėdinimas, ir greitai rinke nebūtų vietos I. H. C. 
inžinams.

I. H. C. inžinai stovi už viską, kas yra priešinga tokiam reika
lų vedimui. I. H. C. kelis yra taisyti visa Amerikos ūkininko 
pagarbai ir geram norui. Ir tokiu budu yra pasekmingai dirb
ta per daugeli metų. Pirklys, kurisai parduoda jums I. H. C. in
žinų, tikis, ačiū jo nuopelnams, varyti ir vėl su jumis bizni.

IH C Aliejinio ar Gazinio Inžino
(gvdotojas perka su jnom ir užtikrinimų bei apsaugumų. Ačiū 
I. H. C. mašinų geram vardui ir teisingam plrkliavimul jomis, jisai 
apsaugota daugeliui metų. Jisai žino, kad tai yra geriausia in
žino pirkimas, nes puikiai atlieka jam ūkyje visokių rųšlų darbų: 
pumpavimų, malkų pjovimų, laistymų, pataisymų šapoš varymų, 
tekėlų, Smetonos separatorių ir t.t. Jisai žino, kad I. H. C. at
sakomybė tęsiasi tol, kol Inžinas dirba jo ūkyje.

Kuomet jus perkate sau inžinų, įgykite užtektinai didelį, kad 
jisai galėtų daryti daugiau, negu dabar reikalaujamą. Jeigu tai 
yra I. H. C. inžinas, jisai dirbs ilgų laikų. Jūsų ūkio darbas auga 
ir didinasi. Labai galima sutaupinti sau piningus už kitų inžinų, 
kurj reikės už keturių ar penkių metų nuo dabar pirkti, jeigu 
įgysite inžinų, užtektinai jlegingų, kad atlikti lengvai Jūsų darbų, 
einant teisingu greitumu, prailginate jam amžĮ. Įgykite' užtekti
nai dideli inžinų ir tuomet atsidėkite jo drūtai jiegai.

I. H. C. aliejiniai ir gaziniai inžinai varomi gazu, gazolinu, 
nafta, kerosinu, distiliatu ir alkoholiu. Didumai {vairuoja nuo 
1 iki 50 arklių jiegos. Jie yra pritaisyti vertlkališkai, horizonta- 
liškai, pernešami, pastovus, gali būti sulaikomi, orų ir vandenį 
vėsinanti. I. H. C. aliejiniai traukėjai Įvairuoja didume nuo 6-12 
iki 30-60 arklių jiegos, arimui, kūlimui ir t. L

Pasižiūrėkite I. H. C. inžino pas savo vietos pirklj. Dasižinoki- 
te nuo jo, kų inžinas jums veiks, arba išsirašykite katallogus iš

/nTttjlnt ernational Harvester Company of America/fij ui 
Chicago (Illc°rporttted) USA.

Pinigus turi tik tie kurie četlyja, o sučedyja tik tie kurie Bankon deda. 
Užčėdyk tik vieną dolierį Baužaitėje padėdamas jį Bankon ant 3 procento, tai

Per 1 metą tieksi.......... .................. . ........ $ 52.70
Per 5 metus ’uiėsi....,..........     279.82
Per 10 metų turėsi_______ ___ ______ __ 604.56
Per 20 metų turėsi..... ...............   1418.26

Tai ką padaro viena* dolieris, o vieną dolierį sanvaitėje gali užčėdyti kiekvienas žmogus. 
Tik reikia pradėti. Taigi pradėkite čėdyti.
“Kurie šiton Bankon pinigus dėjo, tie šiandien perka namus, o kurie pinigus kuparėliuose 
kavoj o, tie dabar gaudo vagius”.
Šioje Bankoje gali pasidėti pinigus ir kitų miestelių lietuviai. Rašykite mumi, o gausite 
pilną informaciją.

Rašydami adresuokite šiteip:

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro, 

Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų

LIETUVIŲ DOMAI.
Gerbiamoms 

Chicagos Dr- 
-stšms Ir vi. 
sleme. kuris 
tik rengs ba
ilus, vakarus, 
teatrus ar ki
tokias pramo
gėles ateinan
čiais metalu 

esu pasirengęs vi-apskelbiu, kad aš 
tuose atsitikimuose sutaisyti Jums 
kuogražlauelų muzikų. Todėl, ren
giant teatrus, helius Ir t.t su muzikos 
dalykais, kreipkitės prie manęs.

Taipgi pranešu, kad savo namuose 
duodu valkams Ir suaugusiems pa
mokas ant smuiko. Ir plano.

P. V. 8ARPALIUS, 
8259 80. Halsted st, Chicago, III.

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
etės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigų kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami informacijų. Nossokoff’s Barber 
College, 1202 Penn avė., Pittsburg, 
Pa.

[ Dr. Ignotas Stankus"
> 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Vienatinis lietuvis daktaras 
ir chirurgas cieloje Philadel- 
Dhijoį. Gydo visokias ligas 
Šviežias ir užsenėjusias: vytų, 
moterų ir* vaikų. Ligas, ku
rias negalima išgydyt i lėkar- 
stomis, gydo su elektriku ir 
darymu operacijų. Turi savo 
locną SANATORIJĄ kuruž-

* 1 aiko visokius ligonius. Čionai randasi viso- 
. kios lėkarstos, kokios tiktai yra ant svieto, > 

elektriko mašinos, su kurių pagelba galima ) 
. permatyti visą žmogaus kūną. Atsišauku- ? 
. siems su laišku arba ypatiškai daktarišką ro- S 
mĮįtfykaL. Gyduoles^išsiunčia į kitus miestus, j

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDlKfl
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kvo> 
penėtas cigarus Ir 

Gražią Naują Svetalną 
finai rinki mama, veatuvfaae, ha- 
liauna ir tt Širdingu priėmi
mu ir boliika rodą kiekvienam 

i253L'UnolsGL Kerte Birt

K. J. FILLIPOVIČIUS IR 
J. P- JOVAIŠAS 

pardavėjai namų, fotų___ ,, —ir 
farmų už labai žemas 
kainas (prekes) turi di
džiausi pasirinkimą; ap
saugoja nuo ugnies na
mus, biznius ir forničius 
geriausiose kompanijose; 
perkantiems propertes iš- 
dirba visokias reikalingas 
popieras; peržiūri ab
straktus ir parūpina pa
skolas, mortgečius; par
duoda lotus visose dalyse 

miesto Chicagos nuo $500.00 ir augsėiau, o 
taipogi apsaugoja žmonių gyvastį pašalpa li
gos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalinga agen
tai Chicago, Waukegan, Chicago Ilciglits ir 

Norintis tokio darbo, teiksitės 
valandose.

geras 
jųsų

West Pullman.
atsišaukti ypatiikai paskirtose 
Vyrams, mokantiems rašyti, 
darbia, pirksit propertes, o

ui- 
____ _ - P1' 
nigai j trumpą laiką dvigubai pasididins. Tai
pogi turime |>ardaviniui biznių ir biznevų na
mų, kaipo: sali linų, bučernių su namais ar 
be namų dikčiai apgyventose lietuviais kolio- 
nijose. Rcikalau'jantie atsišaukite žemiau pa
rodytu antrašu:
858 W. 33rd st., Chicago, IU-, offiso vai.: 
nuo 8 iki 10 iš ryto, ir nuo 4 iki 9 vakare.

Telefonas Drover 2250*

t

t 28 metų senas laikraštis . 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaltuoĮa matams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuosa; metame 

$3.oo; pusei motų $1.50.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Paukszti* & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA BANKA

Town of Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus Į Bankų užčėdt- 
j.mul nuč> vieno dollarlo ir daugiaus 
ir mokame trečių procentų ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus j vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų linijų j 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visų Ameriką ir 
Europą.

Musų Banka Išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodų lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatlškal ir 
per laiškus. Tik kreipkite yirštnlnė, 
tu antrašu,

k
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SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE I

3224=3226 South Halsted Street, CHICAGO. g

I
I 
a 
i 
3 
SIa
I 

'i 
SOUTH HALSTED FURNITURE HOUSE |

Turi didžiausia 
Furničių pasi
rinkimą ir par
duoda pigiau 
kaip visi kiti.

PARDUOTI?

1 H

f
ri

CHICA6O

SS

2UUqvlWT t
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BUK 
VYRAS

7j 50,000
KNYGŲ

KODĖL MĘS GALIME PIGIAU
Todėl, kad musų štoras tlpin si savame nme, 

užtai randa mumi nieko nekaštuoja. Męs per-ir 1

kame visus tavorus stačiai iš fabriko už gatavus pi
nigus ir užtai juos gauname pigiau kaip kiti. Męs 
turime savo automobilius ir todėl pristatymas ta- 
vorų kostumeriam mumi pigi u kaštuoja negu tiem, 
kurie arkliais veža. Todėl tai męs ir galime par
duoti pigiau kaip kiti.

' “ 'U

Dabar išparduodame Vaiku Vežimėlius ir Ica. -Boxity už 
teip sumažintas kainas, kaip niekur kitur negalite gauti

Ateikite ir apžiūrėkite musų tavorus, o patįs 
persitikrinsite apie jų gerumų inką^ųių pigumų 

• ’ "s*-/Męs parduodame už pinigus ir ant išmokesčiip 'Kaa neturi visų pi
nigų ant sykio, męs duosime ant išmokesčių^^Męs parduodkfię^avo ta
vorus netiktai Chicagos mieste, bet ir į kituš'mieŠIŠlius juosTpfistatome.

MUSU ŠTORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAI^: ž 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi.

Kas neturite laiko dieną, galite pribūti vakarais.

3224-3226 So. Halsted St., CHICAGO
ara Nraa

Drapanos ir Drapanos
Visur gali pirkti Drapanas, bet teip gra
žiai pasiutų Drapanų niekur kitur nerasi, 
kaip pas:

The Bridgeport Clothing Co.
3246-5248 So. Halsted St.. CHICAGO.

L

Kas pamato apsivilkusį Siu
tu, pirktu pas mus, kiekvienas 
sako kad tai yra $35.oo siutas, 
dirbtas ant orderio.

i

'n
! '

i

Musų siutai parsiduoda nuo 
$10.oo ir augščiau ir jie guli 
ant apsivilkusio gražiau kaip 

keno nors ant orderio dirbti. Kam ta
da mokėti kriaučiui už siutą $35.oo, 
kada tokį pat siutą gali pas mus pirk
ti už pusę to.

Atminkite, kad pirkdami pas mus 
gausite puikias Drapanas ir užčėdy- 
site daug pinigų.

Ateikite ir pamatykite kaip gra
žiai padirbtos musų Drapanos, o pa
tįs persitikrinsite.

MUSU ŠTORAS YRA ATIDARYTAS IR VAKARAIS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 10 vai.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
A. N. MASIULIS, Manager

3246-3248 So. Halsted St.,

I

CHICAGO.

V Turėk Savo Namuose
V Geriausią Degtinę* (arielką) jei 
y nori būti sveikas ir turėti kuom 
'pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S-O-L-O
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

.•pBSTONTHezj4ft*

r
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gpR* Vysai Dykai Dėl Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dcl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimu.,. negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, lciapenu, inkstu ir pūsles ligas, runa- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
Btrictura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl ju. 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žiuioa, katrus ture žinoti kožna. vedes arba 
tievede. vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaiisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing uzpeėetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adrcsa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L $02 22 Fiftb Arnu, CBe.ro:

Godotinas Tomistą: Pagal Tanilstos prižadiejma, aš norleejau 
jog Tamista urialuat.mm maa vysai dykai vena jusu knyga dėl vyra.

Vardas.

i Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 

STfiAUS BROS. CO. BBb DEP’T L. CHICAGO, ILL,
216 W- Madison St. T. PODLASKIS Ir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai

J • m VARICOCELE ,Isgydau į 5 dienas
—— Įbe peršulų, skausmui

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslės ligų.
AR TAMSTA^ąERGPAR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimaW^atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių flKkios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuo m tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iŠ mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. AŠ tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai IMydau Skilvio, Plautių ir Inkatų neavalkumua 
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos 
VyrųLigos 
Išgydomos greitai, ant 
visada tu pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pallega. 
Nuovargi, Kraujo užnuo- 
dijimą, šlapumo bėgimų. 

Plaučiai 
Dusulys, Bronchais. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met. 
RODĄ DOVANAI.

Ilgy da kad butum .valka.

SpaclĮkilstažVyrijlr MoteriįLIgų

Ligos Noterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo mos.
IŠTYRIMAS DOVANAI.

Kraujo Užnuodijlmą 
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius N ube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

k

Adresas-, Stekas

VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas įieško. A4 tamstą išgydysiu visikai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok^nuo kančių 

,0R. ZINS 183 CHICAGO,
Valandos: nuo 8 ryto Iki $ v.kar.. Nedalioms nuo B ryto iki 4 ęo pietų.

f ! 
I

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo- 
kytisbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto
jo...............   ..15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo................................... 10c
Aritmetika moklnimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c
Viso $1.00

Kas atsiųs išklrpąs šitą apgarsi- 
nima iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygas 00c. pigiau.

P. Mikolalnis
Box 62 Nevv York City

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apreiškiu pagodotai visuo

menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau Bavo ofisų Ir gyveni
mų j savo Iocnų namų po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dienų Ir nak
tį. Esiu specialistas ligoBe vaikų, mo
terų Ir vyrų ir užsendintose ligosi. 
Darau visokių operacijų.. n I JI Uarau visokią operaciją.Sveikata fluoa! j sre Tciaser

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO | 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASfiT SĖKLĄ; kuri gra 
žiu! sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgą, pri taiko atsakan
čiai llekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligą, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas ir i^- 
augiua puikią sveikatą ir drūtumą, kas suteikia 
Žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bej daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais Išgydant nuo vil
kių ligų
CITEIIZIITII YRA TAI DIDŽIAUSIASSVElKnTn
MĖS NB LINKSMYBES ANT SVIETO.

; y Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
| laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo llsyk, o r.edaroexperamentųant sergan

čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.

Prlvatlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
' llekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
I tik aukščiausias mokslas išrado pagelba! Žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINICI Pranešu, kad llekarstas subaigėm ir esame labai uŽga- 

. nėdlntl už tikrą pagelbą: greitą Ir gerą išgydymą. Mano moteris teipat jau yra sveika už ką 
I siunčia širdingiausią padėkavonę. Jūsų pamačlyvą Ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsiin 

tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris A. Antonlckas. Iro n and Metai Co. So. Richmond, Va.

1 M r s. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
| išgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru

sios s ve i kn tos — teipat moteriškų ligų Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsvvorth SL, 
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA, Box 192. Bosvell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Ceu- 

' ter St., FreelaDd. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
galima sutalpinti. a

| įSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 
(CA-D FSI NFSVF1KAS BET nori pastoti sveikuV Xl.ArK.Z-VO, ĮR LAIMINGU, tad atsilankyk, 

i O jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
| o tikėk, kad apturėsi tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir delta- 
' voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 

jusias ligas nuo skaudėjimo-^pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- 
> vos, šonų: Išbėrimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuo saužagystes sėklos nubėgi- 

mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblmo. užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviSkumo.bal- 
| mčs, silpno Ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink* 

stų. silpnų plaučių, kosėjimo sunkaus kvėpavimo, nuo peršulimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacljos, bet su liekarstoms, kurios 

» tūkstančius Išgydė Teipat moteris nuo skausmingų, mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
Į kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
' nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtny- 
Člomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ,.Daktaras *.

3149 S. Morgan St
Kerte 32-ros gatves.
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Prekybos 
ir KalbųLeveskio

Di.nlnS ir Vakarinė Mokykla?
. Mokinama. -----

1. Pradinis Priren<ian»sai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursą*, pagal Rusijos pliaDą

(dėl manančių grįžti Lietuvon). ‘
■■ k ai bos - --------
Ličiu viską, A ngliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal nori ir Lenkiška).
Dėl smulkesnių žibių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuo m antrašu: 
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos 
8106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

I
Nuo 8 ryto Iki 6 vakaro kasdien. 
Bubatoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. 
Nedėliotns nuo 1 iki 3 po pietų.

i 
I

Ar matei kada-nors laikraštj 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, imti b. $1 
Užsieniuose metams $3. pusei $i,50 

Rašydami laiškus ^dresuokite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III.

įį-TSerlauslcs Siuvamos Mašina, yra 
“SINGER"

Męs jas parduodame ir išmokiname 
siūti. Turime atspaulę Lietuviškoje 
kalboje knygas, pagal kurias galima 
greitai ir gražiai išmokti siūti viso
kius siuvinius. Męs parduodame ma
šinas nebrangiai, pradedant nuo $3.00 
iki $59.00 gvarantuojam kiekvienų ma
šinų ant 10 metų. Taipgi sutaisome 
sena3 mašinas. Mums nedaro skirtu
mo, kur mašinų reikt;, pristatyti, nors 

Rusiją. Musų Storas randasi po šiuo
ml edresu:

ANTANAS VIS3/.RAS, 
3239 S. Halsted »t., Ch'cago, IIL 

Telephone Yards 452i>

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, III.

Išgydysiu
Jus in 5 d.
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Lietuviškas GraboriusI
Į

Ateik pa3 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
rantuoju 
kiekv ien am 
užganė di- 
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš Išgydysiu 
jus už pigiau 
ir geriau, no 
gu daktarai 
miesto, ku
rie turi ras
it turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.
kiti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš vartoju ir fab
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir b', 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysies: ar ne' Aš 
pritaikysiu mano mažą užmokesnį, 
pagal jusij išgalėjimą.“’ Netrukdy
ki bet atsilankyk šiąd en.

Ai albu ietuviJkal.

Westcrn Medical Institute 
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, 111,

DR. RENFER, Specialistas.
Valandos: 8 ryto iki 8:30 vakarė 
Nedėliomis: 8 ryto iki 12 dienos

Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras

CJžetimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseillų, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Prlbu- 
nu | visas miesto dal'e labai greitai, 
— dienų Ir naktĮ.

šdirba Dovierennostls, Kontraktus, 
iill of Sales, Affidavitus, Notas ir 

šiaip visokias teisių popieras. Su
telkia patarimus reikaluose dailų 
Lietuvoje fr kituose dalykuose.

J. A. PETROŠIUS .
3218 So. Halsted St., Chicago,

Telephone Drover 2186.
III.

■ 1 11 "

Dr.O.C.HEINEl
DENTISTAS

OFISAS—Kampas 31 ir Sn. Halsted gal 

(Bytiiutus virš aptl.kos.) X CHICAGO, IIL

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz.
A. Olszevvski Bank

3252 S. Halsted St., Chicago
OFISO VALANDOS:

D -re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

Fhone Canal 1203
Valandos: ,

nuo 8:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 Iki 8:00 vai. vak.

Nedėlloma
nuo 8:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5206 W, Harrison Street
Tel. Austiri 737

VslandoK
tiktai iki 8:00 kiekvieną ryt}
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