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POLITIŠKOS JINIOS.
TURKIJA.

'Turkija priėjo liepto galą. Pul
ti ji seniau pradėjo, bet dabar 
artinasi jos galas. Europoj ma
nė. jog įvedus konstituciją, 'Tur
kija susidrutys, manyta, kad pa
ėmę valdžią jaunturkai sutvar
kys viską namieje ir viešpatystė 
galės gyventi. Pasirodo vienok, 
kad jaunturkai nieko tikrai su
tvarkyti nemokėjo, viskas pasi
liko po senovei, tvarkos ir ra
mumo, kaip nebuvo, taip nėra. 
Įvedimas konstitucijos šiek-tiek 
pagerino mahometonų būvį, bet 
nekrikščionių, neturkų padėjimą, 
nes jiems duotų pažadėjimų jaun
turkai neišpildė, todėl neturkai 
ir pradėjo neužganėdinimą rodyti 
ir maištus kelti.

Išsyk, jaunturkams paėmus 
valdžią, 'Turkijoj nusiramino, nu
tilo bulgarai Maccdonijoj, ramu 
pasidarė net Albanijoj. Bet tas 
neilgai traukėsi, nes sako vilty
se ant naujos partijos žmonės 
apsiriko. Santikius pagadino dar 
karas su Italija. Prisiėjo praša
linti ministeriją, kurioj karo mi- 
nisteriu buvo jaunturkų partijos 
vadovas. Užstojo nauji ministe
rial, jie pirmiausiai paleido na
mon parliamentą, nauji rinkimai 
atsibus šiemet rudenyj. Bet jaun
turkai mano nepasiduoti suka
uni, parliamentą iš senųjų at
stovų sušaukti į Adrianopolį.

Valdžia, kaip visur, negalėda
ma žmonėms įtikti, griebiasi 
žiaurumų, taip ji daro ir Turki
joj, bet tuom dar labjau žmo
nes suerzina ir neužganėdinimą 
didina. Miestuose Adrianopolyj 
Salonikoj, Smyrvoj pagarsintos 
karo laiko teisės. Koresponden
tas Londono laikraščio “Daily 
Chronicle” rašo, jog Turkijoj ne
galima bus išvengti naminio ka
ro. Sostą vėl gali užimti nuo 
jo numestas sultanas Abdul Ha
mid.

Prie Montenegro rubežiaus 
nuolatai pasitaiko kruvini susi
rėmimai kariumenės su sukilu
sius albanais; sukilo jau bul
garai Maccdonijoj. Susirėmė tur
kai su sutraukta prie rubežiaus 
Montenegro kariumene, nes, vy
dami sukilėlius, jie perėjo Monte
negro rubežių. Turkijos pasiun
tinys Cetinioj žada tuoj išvažiuo
ti iš Montenegro ir pertraukti 
susinėsimus, o po tokių atsiti
kimų paprastai seka karas.

Arabija, pietinė jos dalis, pasi
garsino visai neprigulminga nuo 
Turkijos.

Aišku, jog Turkijos padėjimas 
blogas, valdžia neįstengia tvar
ką įvesti; neįstabu todėl, jeigu 
Europoj netrūksta norinčių ją* iš- 
draskyti, nes mano, kad tas ne 
sunku padaryti. Iki šiol Turki
jos čielybę palaiko pavydėjimai 
tarp pasidalinti norinčių, nes visi 
jie norėtų gauti geriausius jos 
šmotus.

Ir gamta persekioja Turkiją. 
8 ir 9 rugpjūčio baisus žemės 
drebėjimai su visu išgriovė mie
stą Galipolis ir kelis 'mažesnius. 
Užmušta prie to suvirsimi tūk
stantis žmonių, o sužeista 6,ooo. 
Kaime Sharyton užmušta 6o, su
žeista 150 žmonių. Sugriautos 
triobos4 užsidegė. Daugely j vie
tų žemėj atsidarė platus ir gi
lus plyšiai, iš kurių kįla karšti 
garai ir vanduo, dumblas, ir 
lava. Ir išgelbėtų padėjimas bai
sus, nes tie nužudė visus savo 
turtus, neturi pastogės, nė mais
to.

CHINAI.
Chinuose vėl neramu; ten lau

kia naujos revoliucijos. Pekinan 
atkako kunigaikštis Čing, kuris 
mano su prezidento Juanshikai 
pagelba sugrąžinti ciesoriui so-

Iš F /opos j Chinus ateina 
riuolatai dideli siuntiniai gink
lu ir r’ulan-gi ga-) 

benimo ginklų prezidento valdžia 
netrukdo, tai aišku, jog ginklai 
pargabenami su prezidento žinia.

Japonijos speciališkas pasiun
tinys, atsilankęs Peterburge, pa
darė su Rusija sutartį. Japonijos 
ir Rusijos laikraščių dauguma iš
reiškia nuomonę, jog einant Ja
ponijai ir Rusijai tolimuose ry
tuose išvieno, jos bus tikrais to
limų rytų valdytojais, jie valdys 
ir Didįjį okeaną.

VIDURINĖ AMERIKA.

Pereitą savaitę Haiti republi
kos sostinėj mieste Port au 
Prince prezidento generolo Le
conte rūme atsitiko parako cx- 
pJiozija, kuri pagimdė gaisrą. 
Kadangi rūmas buvo medinis, 
tai ugnis taip greitai visą trio- 
bą apėmė, kad prezidentas ne
spėjo išsigelbėti, jis sudegė, o 
gal pirma expliozijos tapo pri
muštas. Ant gatvių cxpliozija 
taipgi daug žmonių užmušė. Kū
nas užmušto prezidento palaido
ta su didelėms iškilmėms.

Daugelis mano, kad explioziją 
pagimdė su kai bin i n kai, bet re
publikos valdžia užtikrina, jog 
ją pagimdė neatsargumas.

Kaimyniški prietikiai tarp Hai
ti ir San Domingo republikos 
taip įtempt*, kad galima laukti 
karo. San Domingo prie Haiti 
rtibežiu sutraukė 6,000 kareivių.

Revoliucija republikoj Nicara
gua platinasi. Revoliticijonicrių 
vadovas generolas Seledon atsi
šaukė į republikos prezidentą 
su reikalavimu, tkad tuoj nuo sa
vo vietos pasitrauktų.

MEXIKO.

Prezidentas Madero mėgino 
užmegsli tarybas su vadovu pie- 

Įtinių valstijų revoliticijonicrių, ge
nerolu Zapata, bet tas atsakė, 
jog nėra naudos iš tarybų, nes 
jis reikalaująs vieno —- kad Ma
dero pasitrauktų nuo savo vietos. 
Zapata su prezidentu Madero 
tartiesi visai nenori.

Kreipėsi prezidentas Madero ir 
prie šiaurinių revoliticijonicrių 
vadovo, generolo ().rozco, užma
nydamas tarybas, bet, nors jis 
užmanymo neatmetė, bet visgi 
abejotina, kad sti juom Madero 
galėtų susitaikyti. Nepažįstami 
greičiau susitaiko, negu buvę 
draugai, jeigu susipyksta; Oroz
co gi buvo vienas iš svarbiau
sių padėjėjų Madero, jam ko
vojant su Diazu. Pakviestas ge
nerolo Huerta su juom susitik
ti, Orozco atsisakė atkakti.

Pereitą savaitę prezidento ka
riumene tapo sumušta ir pasi
traukė į pietus; Orozco todėl 
vėl siunčia savo kariautojus į ap
linkines miesto Chihuahua ir ti
kisi jį apvaldyti, nes jame yra 
mažas kariumenės garnizonas.

FRANCUZIJA.

Rusijon atkako Francuzijos 
ministerių pirmininkas Poincare 
apkalbėti bėgančius abiejų kraš
tų politiškus reikalus, ypač gi 
reikalus griūvančios Turkijos; 
taipgi išplatinimą ryšio Rusijos 
ir Francuzijos ant jūrių, nepasi- 
ganėdinant vien pagelba, karui 
gimus, ant sausžemio. Taipgi 
Francuzija reikalauja, kad Ru
sija nedarytų be Francuzijos pri
tarimo nė jokių sutarimų su Vo
kietija.

Francuzijos valdžios laikraštis 
“Temps,” dėl Amerikos senato 
užgyrimo per Ęanamos kanalą 
leisti dykai Ajnvnkos laivus, o 
nuo svetimų imti mokestį, kas 
yra priešinga Amerikos sutarimui 
su Anglija, gązdina susijungimu 
visų žemės tautų prieš Ameriką, 
kad užmokėti jai dideliais mui
tais už jos nesilaikymą sutari
mų.

I

is jJĘjuyos.
IŠ VILNIAUS.

Rinkikų užsirašymo laikas tu
rėjo pasibaigti liepos 10 d., bet 
jį prailgino ligi liepos 15 dienos 
tiems, kurie išnuomoja savo var
du butus, bet nemoka butų mo
kesnio. i-sios kurijos rinkikų su
rašymas jau pabaigtas. Iš nuomo
jančių savo vardu butus, bet ne
mokančių tam tikro butų mo
kesnio, ligi liepos 10 dienos buvo 
įsirašę tik 85 žmones. Lenkų ko
mitetai varo didelę agitaciją; 
primiesčiuose užrašo rinkikus 
(žinoma, lenkais) parapijų ' in- 
galiotiniai; jie turi tam tikrus 
blankus, kuriuos užpildo ir pa
duoda patįs, kur reikia.

— Viltis —

Rusijos pirkliai-pramonininkai 
pradėję rupintįes, 'kad. vyriausy
be panaikintų įsakymą, kuriuo 
užsienio pasportus tegalį duoti 
gubernatoriai. Tasai įsakymas 
labai kenkiąs prekybai ir pra
monei. Dažnai buna, kad kol ki
tas pramonininkas išgauna pa- 
sportą, reikalai taip susidarą, kad 
nebesą jau ko važiuoti. Taip jie 
nori,.kad tie pasportai butų leng
viau išgaunami, negu ligšiol.

— Viltis --

Vilniaus pubern. kalėj i man at- 
vežė iš Kauno 5 žmones: ka
riuomenės raštininką Joną Grėb- 
lovą, Zacharą Kaufmaną, Iršą 
Sagalovičių, Jankelį Rabinavičių 
ir Saliamoną Šeiną, kaltinamus, 
kad buvę vokiečių politikos šni
pais.

— Viltis ■—

Bekasant prie Pilies kalno ka
nalizacijos reikalams ravus, ra
sta daug misinginių sagučių an
glų, prancūzų ir kitokių kalbų 
parašais. Be to dar rasta du se
novės kirviu ir 1810 met. 2-jų 
kapeikų, rusų pinigų. Podraug 
randama nemaža arklių kaulų.

Iš to galima spręsti, kad toj 
vietoj turėjo būti palaidota daug 
žmonių iš Napoleono kariuome
nės.

— Lietuvos žinios —

Vyriausybė patvirtino Vilniaus 
miesto valdybos projektą, kad 
Vilniaus namų savininkai pri
verstinai taisytų savo namuose 
kanalizaciją. Tas labai svarbus 
vilniečiams įstatymas grėitu lai
ku bus atspauzdintas ir pasių
stas visiem namų savininkams.

— Lietuvos žinios —

Kaip girdėti, Vilniaus gen.-gub. 
rūmai pavedami gubernatoriui 
gyventi. Jau buk daromas ir re
montas. Namai, kur pirmiau bu
vo gen.-gub. kanceliarija,/ busią 
pavesti guberantoriaus kancelia
rijai.

— Lietuvos žinios — ‘

VILNIAUS GUBERNIJOJE 
PRIEŠ DŪMOS RINKIMUS.

Nekiek tematyti lietuvius ruo
šiantis rinkimuosna Suvalkų ir 
Kaund gubernijose, o jau Vil
niaus gubernijoje tai nė to tiek. 
O lenkai? Kaip visur, taip ir 
Vilniuje jie spiečiasi krūvon, ta
riasi, jų laikraščiai ragina mie
sto rinkėjus mobilizuoti savo bal
sus, ragina višus Taikei .Išsirūpin
ti rinkėjo teises, 'ri6rš'-?jieni čia, 
nėra jokio pavojaus - nuo kitų: 
kadangi lietuviai, gudai ir žydai 
bebalsiai. Vilniaus gubernijoje 
lenkams dabar ištikro geriausia 
politikos gadynė: rusams patik
rinti iš čia du atstovai, o visi 
kiti penki atiduoti lenkams. Iš- 
tiesų; rask nors vieną kitą gu
berniją, kur lenkų tebūtų 5 ar 
6 procentai viso gyventojų skait- 
liaus ir vis dėlto visi balsai bu
tų jų rankose. Niekur valstiečiai 
taip nenuskriausti, kaip čia: dva
rininkams leista rinkties 38 rin
kikus, valstiečiams tik 19.

Be tOj>4įir lenkai išsirenka ke
lius rinkikus iš Vilniau^. Jei vai-' 

stiečiai susidėtų su žydais, tai 
ir tuomet nieko nepadarytų len
kams, nes jų rinkikų vis bus 
daugiau bent keliais balsais. Taip 
esant, valstiečių kurija galėtų iš
sirinkti iš savo tarpe vieną at
stovą tik tuomet, jeigu butų su
kalbama, jeigu visi jos rinkikai 
alei vienas sutiktų ant vieno kan
didato. Bet to jiems nepasisekė 
padaryti ir nepasiseks. Lenkams 
pakanka suvilioti bent vienas iš 
jų, pastatyti jį kandidatu ir iš
rinkti, ir tokį vieną,; jei ne ke
lius, lenkai visuomet ras valstie
čių kurijoje.

Ar reikia gi stebėtis, kad lie
tuviai nebesirūpina Vilniaus gu
bernijos rinkimais? Juk rūpin
kis nesirūpinęs, vistick nieko ne
laimėsi. Arti milijono valstiečių, 
kurių tarpe yra apie; 400 tuk st. 
lietuvių, neturi ne ’■Jdeno savo 
atstovo! Taip neteisingos rinki
mų tvarkos lietuviai negali il
giau kentėti, jie turėtų viešai pa
kelti savo balsą, kad jis pasiek
tų įstatymų leidimo įstaigas. Jei 
mes pildome drauge sąi kitais val
stybės pareigas, tai Uisingai pri
dera mums ir šiokioj tokios rin
kimų teisės. Lenkai turi čia pa
grobę bažnyčios valdžią, jiems 
perleista ir visa rinkimų valdžia. 
Jei taip ilgai patvers, tai Vilniaus 
gubernijos lietuvių, politikos są
mone bus galutinai sulenkinta. 
Pasiklausykime, kas .dabar aplin
kui, Vilniuje, deda»si. Ragina len
kų spauda, ragina ir lenkai ku- 

.nigai bažnyčiose per■ pamokslus 
žmones, kurių tarpe yra daugy
bė lietuvių, kad rašytųsi lenkais- 
rinkėjaiš, o mes beginkliai te
galime būti tuotarpu nebyliais 
liudytojais. Lietuviai negali aikš
tėje pasirodyti, nes nėr# kuriam 
galui rupinties, . piesties ant rin
kimų; kol kas jie tebėra etnogra
fuos medžiaga kitų eilėms stip
rinti.

Ir kaip dar lietiniai Vilniuje 
nesusipratę, tai matyti, kad ir iš 
to fakto. Nesenai policija 'išda
lino rinkėjams korteles, kuriose 
reikalauja, tarp kito ko, .pasisakyti 
ir tautybę. Kiek girdėti, iš su
grąžintų rinki m ų komitetui kor
telių esą matyti, jogei daugelis 
darbininkų, ar amatininkų tau
tybės paklausimai! atsakė: krest- 
janin, tutejšy, o kitas stačiai — 
katolik. Kitą kartą tos klaidos 
tie nesusipratėliai nebepadarys: 
rasis iš šalies, kas pamokys, jog 
jie tikri lenkai. Tik aklas negali 
to numatyti. ‘•%

Gana bus mums nusiminus ir 
nuleidus rankas sėdėti, metas pa
sijudinti ir- sukrusti. Pačiame 
Vilniuje, tokiai rinkimų tvarkai 
esant, musų sujudimo nežymės, 
nes mes nestengsime pravesti 
ne vieno rinkėjo. Bet apskrityse 
(Vilniaus, Trakų ir Švenčionių) 
gali praeiti dauguma rinkikų lie
tuviai valstiečiai. Jie 'gali su
organizuoti valstiečių kurijos, bet, 
atėję ligi Vilniaus, jie gali, vie
šai paaiškinti tą neteisybę ir 
skriaudą, kuri yra jiems padary
ta dabartinės rinkimų tvarkos.

— viltis —

LIETUVIŲ KALBA VIL
NIAUS MOKYKLOSE.

Birželio * 25 d., 9 vaL vakare 
“Rūtoj” buvo susiripkęs būrelis 
žmonių aptarti lįętuvių kalbos 
mokymo reikalus Vilniuj.’ Da
lyvavo iš “Rūtos” p. Malinau
skas, Č. Landsbergis,, iš Viln. 
Liet. Savitarp. Paš’ Dr. d-ras 
A. Vileišis, iš L. M. Dr. J. Vi
leišis, iš “Vilties” — J. Kubilius, 
iš “L. Ž.” F. Bortkeyičienė, iš 
“L. U.” P. Ruseekas, iš “Ben
drijos” M. Sleževičius, ir dr. A. 
Jurašaitis, B. Žilinskas, J. Rim- 
kunas ir Patumsis. J. Vileišiui

• J * * • v

papasakojus lietuvių, kalbos mo
kymo stovį Vilniuj įnio 1906 m. 
iki pastarojo laiko, šusirilikusieji 
nutarė sudaryti Vihįiųjė '‘Lietu
vių kaltos mokymu komitetą,” 
kurs turi rūpintis lidtu^ių kalbos 
mokymo reikalais Vilniaus vidų-

.   |„„ I >1    ..... . . . , ir. ■■■■ II     
tinėse mokyklose ir apskritai no
rinčiais mokytis lietuvių kalbos.” 
Komiteto pareigos šitokios: rū
pintis, kur reikės, išgauti tam 
tikrus leidimus lietuvių kalbos 
mokyti; sužinoti, kokioj' mokykloj 
ir kiek yra mokinių, norinčių lie
tuvių kalbos mokytis; išsiderėti 
iš mokyklų vyresnybes patogių 
lietuvių kalbai valandų; jei ga
lima, pasirūpinti gauti iš priva
tinių mokyklų pinigų pašclpos; 
sujieškoti .mokytojų ; rūpintis ir 
miesto mokyklomis, kur yra lie
tuvių; taisyti tam tikrus lietuvių 
kalbos kursus; susitarti ir susi
nešti su visomis mokslo įstaigoms 
Vilniuj, kad šios žinotų, kur ir 
į ką reikia kreiptis lietinių kal
bos mokymo reikalais; rinkli lė
šų per laikraščius, kreiptis i lie
tinių draugijas ir šiaip j visokias 
įstaigas.

Komitetui įsakjta, kiek gali
ma, dažniau ir nemažiau dviejų 
kartų į metus, skelbti laikraščiuo
se incigų ir išlaidų apyskaitas, 
o taip-pat ir apie patį mokymo 
stovį. Surinktus pinigus nutarta 
laikyti Komercijos banke. Ko
mitetas turi nemažiau dviejų kar
tų į metus šaukti 'visuotinus drau
gijos atstovų susirinkimus, o rei
kalui pasitaikius ir dažniau. Ly
giai gali pareikalauti iš pildo
mojo komiteto sušaukti susirin
kimą kuri nors draugija.

Tildomasis komitetas nutarta 
sudaryti iš 3 narių ir 2 kandi
datų.

Komitetai] išrinkti: D. Mali
nauskas, D-ras A. Vileišis, M. 
Sleževičius, J. Vileišis ir kun. P. 
Kemėšis.

Pagalios nutarta atlyginti g. 
J. Kairukščiui už moykiną 1911— 
12 mokslo metais, paprašius iš 
jo pranešimo apie lietuvių kalbos 
mokymo stovį minėtais metais.

P. S. “Lietuvos Žinių” Redak
cija, pilnai pritardama tam nau
dingam ir būtinam reikalui, kvie
čia visuomenę, kiek kas gali, dėti 
aukas lietuvių kalbos mokymo 
reikalams Vilniaus mokyklose. 
Aukas galima siųsti ir per “L. 
Ž.” redakciją. »

— Lietuvos žinios —

IŠ KAUNO.
Mūšų paskelbtoji, paskui Kau

no dienraščio “S. Z. Tek,” žine
le, kad rudenį žadama intaisyti 
Kaune lietuvių dailės parodą, 
kaip sužinojome, esanti neteisin
ga. L. Dailės Draugija nė ne
maniusi taisyti šį rudenį paro
dos Kaune; visi paveikslai ir ki
ti veikalai iš Vl-sios dailės paro
dos jau senai išsiuntinėti, grą
žint? jų savininkams.

<— Viltis —•

Šiomis dienomis gavome Kau
no gubernatoriaus III L. K. M. 
Dr-jos ūkio parodai leidimą.

Ta paroda bus rugsėjo mėne
sio pradžioje. Apie atidarymo 
laiką ir vietą bus apgarsinta 
kiek vėliau.

Šios IlI-sios L. K. M. Dr-jos 
ūkio parodos programą norime 
žymiai padidinti. Norime, kad be 
vietinių, Kauno apylinkės, paro
doje dalyvautų iš provincijos ir 
tolimesnių apylinkių žmonės, 
ypač geistumėm, kad lietuvai
tes parodytų savo pažanginius 
dirbinius ir audimus, kurių tiek 
turi. Norintieji parodoje, daly
vauti, privalo išanksto kreipties 
į L. K. M. Dr-jos valdybą ir 
pranešti, kokius dirbinius siųs. 
Galop, kurie patįs negalėtų būti, 
turi padėti sąlygas, ar grąžina
mas daiktas, ar parduodamas ir 
kokia kaina. Norėtumėme, kad 
šią musų parodą kuodaugiausia 
svečių aplankytų.

L. K. M. Draugijos Valdyba.
— Viltis —

Inžinierius Pauliukas gavo lei
dimą ištirti kelią, kuriuo žada
ma tiesti nauja geležinkelio li
nija: Mintauja Panevėžys — 
.Naujoji Vileika.

Žemiečių viršininkas nubaudė 
Užpalių valsčiaus, Ukmergės ap., 
teisėjus: pirmininką Čeponį 25 r., 
kitus du teisėju po 15 rb. Be to, 
visi nubaustieji prašalinti nuo sa
vo vietų.

— Viltis —
*

Liepos 3 d. apdegė Jurbarko 
kn. Vasilčikovo garo malimas. 
Nuostolių daugiau, kaip 1,000 rb.

— Viltis --

Kaimo “Blaivybei” neleido kur
ti bibliotckų-skaityklų: Kvėdar
nos (Raseinių ap.), Šilavo (Ra
seinių apskr.) ir Pasvalio (Pa- 
ncv. apksr.) miesteliuose.

— Viltis —

IŠ GIEDRAIČIŲ, Vilniaus ap.

“(i. Codz.” nerimauja, kad Gie
draičių parapijos surašymas pa
rodęs 3 tukstančius lietuvių ir 
500 “bepartijinių.” Korespon
dentas K. \V. S. netiki, kad taip 
butų; jo nuomone, giedratiškiai 
gryni lenkai ir tiek: “Mes tik 
juokiamės iš tokiu surašymų ir 
tų apmokamųjų agitatorių, kurie 
vaikščioja ir inkalbinėja nuskau
stuosius parapijoms, kad atsiim
tų savo parašus iš prašymų j dva
siškąją vyresnybę, kitai]) grasy
dami naujais teismais” — rašo 
K. W. S. Apie tuos apmoka
muosius agitatorius Vilniaus vy
skupijos parapijose esame ir mes 
kai-ką girdėję, bet tie visi agita
toriai, tai tik lenkybei tarnauja; 
nejaugi tai dėl to griaudintųsi 
“Gazetos Codz.” korespondentai?

— Viltis —

Iš ŠIAULIŲ.
Lakūnas P. V, Abromavičius 

su savo lakstytuvu ir su antru 
savo kelionės draugu, liepos 8 d., 
šešiomis valandomis rytmetį bu
vo laimingai nusileidęs ties Lc- 
porių sodžiaus lauku ant pievos, 
keturi varstai nuo Šiaulių. Pa
likę laukuose savo aeroplaną poli
cijai sergėti, patįs lakūnai nuva
žiavo į Šiaulius pasilsėti ir pa
valgyti. Po pietų penkiomis vai. 
vėl grįžo prie savo aeroplano, 

'kur buvo didelės minios žiūrė
tojų. Šiauliai tokio reginio dar 
nebuvo matę.

Nuo pat miesto' iki tos vietos, 
kame stovėjo avijatoriaus V. 
Abromavičiaus lakstytuvas, pil
nas kelias buvo važiuotų ir pės
čių žmonių. Visi su dideliu žin
geidumu stengėsi pamatyti lak- 
stytuvą (aeroplaną), o dar labjau, 
kaip jis kils j augštą, kaip jis oru 
kaip paukštis skris. Vežėjams ta 
diena buvo tikra šienapiutė. 8 v. 
vakaro lakūnas, atsigrįžęs, pa
sakė sudiev, sėdo į aeroplaną, 
persižegnojo, pasuko motorių, 
kurs tuojau smarkiai pradėjo 
birbti. Aeroplanas, tekiniais ge
rokai pieva pabėgėjęs, pradėjo 
kilti į augštą, tartum į kalną, ir 
su dideliu užėsiu perlėkė pe^' 
miestą. Abromavičius skrenda iš 
Berlino į Peterburgą. Rygą pa
siekti žadėjo jis tą patį vaka
rą, kaip išskrido iš Šiaulių. La
kūną lydėdamas, plentu važia
vo automobilius. Šiauliškiams 
visa tat buvo didelė naujiena.

V. Abromavičiaus Šiauliuose 
laukė dvi dieni, nes jis buvo ža
dėjęs būti Šiauliuose liepos 6 d., 
o atskrido tik liepos 8 d. Mat, 
buvo kliūčių, kol pervažiavo per 
Prūsų sieną, o ir lakstytuvas bu
vo truputį kelionėje sugedęs ir 
priešingas rytų vėjas.

B. Augštuolis.
— Viltis —

Čia nuo liepos 5 dienos strei
kuoja Kagano saldainių fabrikos 
darbininkai, daugiau kaip 200 
žmonių. Streikas kilo dėlto, kad 
fabrikos vyresnybė prašalino vie
ną darbininką. Policija buvo su
ėmusi 8 streikininkus, tečiau-6 
paleido. Streikininkai reikalauja, 
kad fabrikos savininkas pakel
tų algas: tiems, kurie užsidirba 

mažiau kaip 3 rub., per sąvaitę 
— 25 kapeika, kurie gi užsidirba 
daugiau kaip 3 rublius — 50 kap.

— Viltis —

IŠ PALANGOS, Kuršo gub.
Šiė metai Palangos kurortai! 

suvažiavo daug daugiau svečių, 
negu kitais metais. Daugiausia 
atvažiavo šie metai iš Lenkijos 
gubernijų. Išviso svečių Palan
goje Šią vasarą buvo apie 2,000, 
tame skaitliuje daugiau kaip 100 
vienų kunigų. >

— Viltis —

IŠ LIEPOJAUS.

Dar nepasibaigė, ir nežinia kuo 
pasibaigs gana nepaprasta ir keK 
sta byla, iškilusi prie šiokių ap«< 
linkybių. Prieš kiek laiko gele-» 
žinkelio dirbtuvės šaltkalvis J. 
K. gėrė pas aludininkę Paul 
Seni.; ji pakišo jam laikraštį, ro
dydama perskaityti kaž-kokj 
straipsnį. J. K. nemoka nei 
skaityti nei rašyti, bet savo pa
vardę šiai]) tai]) pasitepti mokė
jo. Todėl pradėjo teisinties, kad 
jis skaityti visai nemokąs. Tada 
aludininkė Paul Seni, pradėjo iš 
jo tyčioties, sakydama: “Kaip tau 
negėda, toks jaunas kavalierius 
ir visai negramotnas!” Bet ka
dangi J. K. savo pavardę šia*p 
taip pasikeverzodavo, tai tokiuo 
aludininkės pasakymu pasijuto 
esąs įžeistas ir su pasididžiavimu 
atkirto: “Nemanyk, kad tai as 
esu visai negramotnas: aš savo 
pavardę pasirašau!” Jiems besi
ginčijant, aludininkė pakišo jam 
sulankstytą popengalį, kad paro
dytų, ar ištikrųjų jis moka pasi
rašyti. Tas, nemanydamas .nieko 
blogo, paėmęs ir pasikeverzojo 
savo pavardę, ir tuo viskas pasi
baigė.

Praslinkus kelioms sąvaitėms, 
minėtasis J. K gauna pakvietimą 
(pavestą) stoti į taikos teismą. 
Pasirodė, kad to popergalio butą 
35 rub. vekselio. Ir tas vekselis 
aludininkės Paul Sem. perduotas 
šunadvokačiui S., kurs savo var
du ir j ieško iš K. tų 35 rub., nu
rodydamas, kad iš jo tuos 35 rub. 
J. K. skolinęs vestuvėms. Taikos 
teisėjas, remdamasi padėtuoju po 
vekseliu parašu, priteisė J. K. su
grąžinti S. 35 rub., ir tas nuspren
dimas buvo išpildytas: iš J. K. 
algos tą sumą išskaitė.

Dabar nukentėjusis tą nepa
prastą byla perdavė Licpojaus 
apygardos teismui, išdėdanias il
game savo prašyme visą tos by
los istoriją, drauge statydamas 
liudininkus, kuriems aludininkė 
P. S. juokdamosi gyrusisi, kad 
ji apgavusį J. K., nes vietoje pa
prasto poperio, davusi jam pasi
rašyti pavardę ant vekselio. Kuo 
pasibaigs ši byla, tuo tarpu sun
ku atspėti. P. Klimka.

— Viltis —

Pirmadienį, liepos 2 d., per 
Liepojų grįžo iš Amerikos daug 
išeivių; pasak jų pačių, grįštan- 
čiųjų buvę apie 500 žmonių. Pil* 
na geležinkelio trečiosios klesės 
salė buvo užversta dideliais ame
rikiniais lagaminais ir rišuliais.- 
Iš jų kalbos,’ matyti, daugiausia 
buvo lietuvių ir baltarusių; datw 
gumas iš jų grįžo su pačiomis ir 
vaikais.

Matydamas, kad tarp keleivių 
daug yra musų tautiečių grįštan^ 
čių iš tos laisvės šalies, pa n o 
rėjau šj-tą išgirsti apie Amerikos 
gyvenimą, o ypač išgirsti, kaip; 
ten gyvena musų broliai lietuviai. 
Su vienu jaunu vyru, kalbančiu 
mano krašto tarme, pradėjau šne
kėti. Tai buvo šalymosios para-< 
pijos žmogus. v’

Jis grįžo iš Chicagos, kur lie-t 
tuvių yra daugiau, negu kituos# 
Amerikos miestuose. Amerikoj# 
jis buvęs 7 metus. Iš kalbos ji< 
pasirodė rimtas žmogus, maty« 
ti, yra gerai apsiskaitęs. Sj-tą 
papasakojo jis man apie Ameri* 
ką. Darbai einą vidutiniškai, u£< 
darbiai irgi ne per blogi, senjatK



einąs

dobilai liko visai menki — pjau-

ir

11

vęs po pusketvirto doliario per

Viltis

visai nebetinka.

ant c u’< ra u

IŠ SUBATO, Kuršo gub.

ir ne 
riant,

rai pažinau. Buvo tai visos apy
linkės stipriausias vyras. Ame-

atkeliavusieji, o ypač amatinin
kai, uždirbą visai neblogai, tik

vasaro-
> visur

mano 
liūdnu 
ii gc-

. . . . Pet. Klimka.Viltis —

uždirbdavęs, bet, važiuojant j

IŠ DŪKŠTO. Ežer.

Tokių nelaimingų esanti

M

lionei, nes savo neturėjęs nė ska
tiko.
didelė

jus, ypač mieži
menkesnis, kaip
nai, kad ir sausmečiu, buvo daug

........ .

gyvenimas kaskart vis 
brangyn.

Iš lietuvių gyvenimo 
vienžemis suteikė gana 
žinių, nes lietuviai bais
rią, vos tiktai maža dalele tc- 
prisiturinti. Pavyzdžiui jis man 
apsakė apie vieną savo S. so-

metus

fl St. Clair, Pa.

Vėtra.

niu. Kilus vėtrai savi n piku
limo.

pg auti me 11.

negeriančiu

liniukus
var-

liariumą ir puikumą.
bv .American Press zVssoclatlon,Copyright.

Prezidentas Taftas (pirmoj eilėj viduryj) ir komitetas, kuris jam officiališkai pranaše
Viltis *

norėjusi duoti 
vienam iš ang

val d on as šac
Mirza, sūrini

kariumenės. 
lu oficieru. m

VANDUO IŠARDĖ PYLIMĄ.

Gallopolis, Oh. Užtvinęs van
duo išardė pylimą No. 26, kurio

Toj rezervacijoj indijonų absti
nentų draugija turi 300 sąnarių. 
Suvažiaviman atvažiuos iš St. 
Paul archivyskupas Ireland.

Concordia, Kas. 6 rugpjūčio 
dieną aplinkinėse Belleville, Kan. 
kilo vėtra, kuri sugriovė Chau- 

15 žmo-

t u
kai uždirba po 455 ( 
. ...... ............. oo

11c j st engė. M 
kareivių ; vien; 
tapo pašautas.
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abstinentų (visai
svaiginančių gerai
legatų yra du indijonai Siouxsu
giminės. Jie yra iš Rosebund in- vu kliube laikė c

reiškė nuomonę
G

dos gali užpult

nos-kitOs sąvaitės reikės su Skuo
du atsisveikinti, vėl prievaka
riais pradeda keršyti pasirašiu
siems po jų išsiuntimo protokolu.

Šiemet musų kampe išrodo ne 
visai geras derlius laukuose. Tie
sa, šiltas ir lietingas pavasaris

tose dirbtuvėse dirba 15,881 vy
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tu von.

Musų jaunimas gyvena link
smai : dažnai esti šeimynų vaka
rėliai, kuriuose jaunimas gražiai

vakarėlius taiso kelių gana iš
mintingu jaunikaičiu ir mergai;

riuos
pių baliais” ir kuriuose atsitin-

Žinoma, tai atsitinka ten, kame 
nėra senesniųjų ir išmintingesnių-

ti, kad tokių atsitikimų yra gana 
retai. Svyruojanti lendrė.— Viltis —
IŠ KALTINĖNŲ, Viln. gub.

Kiemelių viensėdijoje prieš po
rą metų apsigyveno Justinas Dy- 
lis. ęi metu žmogus, su žmona
ir 2 sūnumis, vyresnjjj išleido 
tarnauti, mažesnis, 7 metų, liko 
namie. Birželio 22 d. rytą pri

nuo ju už

an-

Pati, grįždama iš lauko, ištolo 
pajautė baisiausią smarvę iš ka
mino einant. Prieina prie durių, 
clurjs užkabintos, eina prie lan-

matyti. Išdaužus langą, 
vidų, verkdama pradėjo 
už kojų, nors jau nebe

buvo. Negalėdama viena

įlipo į
traukti
gyvas
ištraukti, nubėgo pas kaimynus;
tie, atlėkę, rado žmogų 
sudegusį. — Viltis —

IŠ SKUODO, Telš.

[ne

GINA SAVĄJĮ.

New York. Suimtam už kyšių 
ėmimą policijos komisoriui Beck- 
erui New Yorko policistai jo by- 

Dar liks

kai, neturinti dar 16 metų. Dar
bininkai 
niškai:

, 17

jau visai 
Poška.

apskr.

Bus jau keli metai, kaip Skuo
de buvo užsimezgusi “kortinin-

dienomis lošdavo kortomis iš pi
nigų, įvairiais budais viliodami 
kvailius žmones, žinoma, ir kiše
nes gerokai aptuštindami. Ta 
pati kuopa pastaruoju metu ba

kortomis, bet kumštimis ir pei
liais. Skuodiškiai, nors ir labai 
piktadarių skaudžiami, tylėjo, 
dantis sukandę, bijodami valka
toms įsipykinti. Viskas taip jau 
ramiai ir slinko. Pernai žemie
čių viršininkas vieną iš tos kuo
pos vedėjų buvo nuteisęs porą 
mėnesių kalėjime patupėti, tc- 
čiaus vistiek tas kuopos veiki
mas neikiek nebuvo sumažėjęs. 
Bet galop ir žmonės išdrįso žu- 
likams pasipriešinti, taigi šių me
tų birželio 7 dienoje buvo Skuo
de dėlei to dalyko valsčiaus su
eiga. Vietiniam žemiečių virši
ninkui pirmininkaujant, valstie
čiai vienu balsu nutarė išsiųsti 
kuotoliausia iš Kauno gubernijos 
žinomuosius plėšikus — išviso 
vienuoliką žmonių. Plėšikai tru
puti ištiesų buvo išsigandę ir 
tarsi aprimę. Turbut jie laukė, 
bens tas taip-pat nueis, bet da
bar, matydami, kad jau gž yie-s

nuo tokių namų savininkų 
metus surinkdavęs 2 iki 3 
jonų.

ryti mieste ir jo 
bai dideli.

ar nc-

lai
kymo komisija ir tikimasi, 
greitu laiku visi keblumai 
prašalinti.

rai išmano, nėra
Bet kai pradėjo žmones gydyti, 
tai jau kas kita: tas amatas jam

SUVAŽIAVIMAS ABSTINEN
TU.g

South Bend, Ind. Likosi čia

įsi na
vai- *#5

Ėmė už dal-

ienapiutę,

IŠ GELVONĖS, Viln. apskr.

kų rengimas 1 pirmą ispazinų 
ir šv. komuniją. Poteriu mokv-

Vilniaus.
I arapija yra mai- 
aikus reikėjo mo-

tuviškai mokėsi 153 vaikai, o
vai

skaityti, ir 22 vaiku, nemokančių 
nei rašyti. Iš lenkų 

likti, mokančių skai- 
ir rašyti, 60 — mokančių

buvo 20 
ty ti

nei rašyti, nemokančių. Pir-lyti
ma
vi u c
lenku birželio 1 v

vo daug

eiio 14 ir 
Šiemet bu- 

vaikų dėlto, kad pernai, 
mainantis klebonams, nebuvo ka- 
tekizacijos. Gelvonietis.

— Viltis —

IŠ STUMBRIŠKIO, Pan. apskr.

Netoli nuo 
džiaus, miške, 
von a. Pas i rod u

SO-

tankumyne, retai užeinamoje vie
toje. Lavonas jau pusiau supu-
ves. G Viltis

IŠ KRINKŲ, Gardino gub.

ria akrobatų (štukų rodytojų) 
11-kos metų mergaitę,, kurią jie 
buvo pasivogę, būdami Kaune. 
Mergaitę nusiuntė jos tėvams
Kaunan.

PRŪSŲ

Viltis
LIETUVIŲ DRAU

GIJOS.

venime matyt labai smagus ap
sireiškimas, kuris duoda vilties, 
kad Prūsų Lietuva taip-pat at- 
gysianti. Subruzdo šviesties ir 
kelti tautos dvasią prūsų lietu
vių jaunimas. Vienais tik šiais

U

antai: vai
lą,” Pogėgių

Rūkų 
’ Pa-

miną. Šiomis dienomis susidarė 
dar trįs tokios lietuvių jaunimo 
draugijos: “Žiedas” Grėšpelniuo- 
sc, “Spindulys” Kulminuose ir 
“Doblias” Vainočiuose.

Rugpjūčio gi u d. (n. kai.), 
sekmadienį, Tilžėje šaukiamas 
įsteigiamasai 'Prūsų Lietuvių Są
jungos” suvažiavimas.

tan YUtis

IS AMERIKOS
BUVĘS PLĖŠIKAS KANDI- 

DUOJA.

Oklahoma City, Okla. Buvęs 
plėšikas, kuris ypač užpuldinėjo 
ant geležinkelio traukinių, zM.

riaus. Panašus žmonės gali 
Amerikoj kandiduoti, kitur 
kiti kandidatu nieks nerinktu, c v c
išrinktus atmestu.

to
ne t

CARNEGIE REIKALAUJA,
KAD MILIJONIERIAI MO

KESČIUS MOKĖTŲ.

Garsus Amerikos milijonierius

VISO

vo nuo kitų piliečių surinktus mi
lijonus mokėti krašto reikalams 
spcciališkus mokesčius. Ameri
koj, kur daugiausia yra milijonic-
rių, gal pats Carnegie Kitaip Kal
bėtų. Juk čia milijonieriai, su
lyginus su jų . tuntais, mažiausiai

NELAIME prie darbo.

vuaras ant stogo dirbtuviu Union v

Co., pramušęs 
dirbtuvę ir už- 

hikes merginas,

yra mirtinai sužei-
stą.

NESVEIKI VAIKAI.

Washington, D..'C.

katą D-ras Thomas Wood pa
garsino savo tirinėjimo žinias. 
Sulyg D-ro Wood, iš 20 mili
jonu lankančiu Amerikos 1110-

tiesi prie

virtadaliai yra nesveiki. Keli mi
lijonai vaikų sirgo kelioms li
goms, kurios neleido jų kūnui 
ir dvasiai atsakančiai išsivystyti.

ligoms, 1 
vą, 1 mi

sius dantis. Tokio pabaisėtino ne
sveikų mokinių skaitliaus, tur
būt, niekur kitur nėra. Iš tų ne
sveikų vaikų bus juk ateinančių’ 
laikų piliečiai. Matyt, visa Ante
ftįkonji veislę yra nesveika

0
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ŽEMĖS> SAVININKAI AME- 
’ RIKOJ.

GREIT PRASIDĖS RINKI
MŲ KAMPANIJA.

Nesenai Baltamjam Name

JUODRANKIAI.

Cincinnati, O. Čia j

Birmingham P

\uaa j 11 <
21110 ša

tiniuosc Valsčiuose turi 14 mili
jonų akrų žemės. Kalifornijoj 37 
savininkai turi 18 milijonų akrų.

vininkų turi 30 milijonų akrų.
Angliškieji lordai turi Jungtim

mes. Amerikos valdžia geležin
kelių kompanijoms dovanojo 265 
milijonus akrų žemės, taigi dau
giau, negu užima Francuzija ir

MANO TIRINĖTI AUGŠTŲ 
KAINŲ PRIEŽASTĮ.

Washington, D. C. Ir valdži

labai pakilo kainos mėsos. Todėl

žasčių tų augštų kainų, 
nas ištyrimas nedaugiau 
naudos žmonėms, negu

Bet vie-

numirė-

NEPAISO ANGLIJOS 
TESTO.

PRO-

Washington, D. C. Senatas, 41 
balsu prieš 11 užgyrė Jungtinių 
Valsčių pakrančių laivus leisti 
be mokesčio plaukti per Pana
mos kanalą, kada tas kanalas bus 
atidarytas; kitų kraštų laivai tu- 

to-
le i a tiesu

Pri

mt senato užgyrimo atsa- 
iglija, nežinia.

, u
GARLAIVIAI SUSIMUŠĖ.

Marquette,- Mieli. Netoli Mą*

susimušę sttc garlaiviu “Renss
elaer” ir taip drūčiai tapo paga- 
dytas, kad paskendo. Žmones nuo

cona. m ask c n 
300,000 d oi. o;

/ (■ ■ c

PIGUS DRABUŽIAI.

Alton, III. , Pasimirus tėvui,

liūs Hartman.. Jis, norėdamas iš
valyti krautuvę nuo senų daik
tų, pagarsino, jog drabužius,

loc. Žmones greitai išpirko taip 
pigiai parduodamas daiktus, koki,

tuvčj po kelis metus. Dabar 
Hartman parsigabęs naujų prekių 
ir jas pardavinės naprastoms 
kainoms,

republikonų partijos vadovų iš 
visų valstijų ir tam tikras komi
tetas officiališkai pranešė prezi
dentui, kad jis tapo nominuo
tas Chicagos republikonų konven-

padarė kratą vienuose nužiūrėto 
italo namuose ir suėmė 9 juod- 
rankius. Konfiskavo 50 revolve
riu, 30 peiliu ir daug kitokiu gink-

Amerikos ir Kanados vedamos 
tarybos. Šitiedu kraštai nori at
sigynimui užmegsti ryšį. Ar ži
nia ta teisinga, nežinia. Bet ki
lus karui, paveikslam Jungtinių

daug gal 
ran stoti

. taipjau ka- 
. ne Europos

Priimdamas nominaciją, prezi-

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

kaip jis žiuri ant šios dienos po
litikos ir abelnuose žodžiuose pa
aiškino savo nuomonę kaslink 
svarbiausių politikos klausimų.

Demokratų kandidatas Wilson- 
as taip-pat nesenai officiališkai 
priėmė nominaciją ir išdėstė sa
vo pažiūras.

tikroji ‘kova.” Ir vienas, ir kitas 
stengsis šios šalies gyventojams 
priparodyt, kuri partija siūlo ge
resnius pataisymus.

Nėra abejones, kad svarbiausiu 
klausimu, ant kurio bus atkreipta 
daugiausiai atydos, bus tarifo ar
ba muitų klausimas. Demokra
tai nori panaikinti visai tarifą, 
palikdami jį tik, kaipo valsty-

muitai labai prisidėjo prie pragy
venimo pabranginimo ir Humu
sus muitus, pragyvenimas atpigs. 
Tas teisybė* kad nu mušimas m ni

pragyvenimo, bet iš kitos pu-

ir prie algų sumažinimo, nes pa
naikinus muitą, svetimi kraštai
užvers 
ir šios

jais konkurenciją vesti.

inka su tarifo panaikinimu, bet sa-

ti, bet kad jis nenumuštu algų.

VAGYSTA BAŽNYČIOJ.

Niagara Falls, N. Y. Vagiliai

Petro katalikišką bažnyčią ir iš 
cimborium pavogė dvi sidabrines 
taures, išbarstė iš jų komunikan- 
tus. Besidarbuodami, jie ant al-

SUIMTA RAŠTININKĖ.

Detroit, Mich. Suėmė čia pa
garsėjusią raštininkę Anncttą

Juos apkaltina, buk norėdami pa
sisavinti sutaupytus pinigus, jie 
užmušė pas juos tarnavusią 62 
metų męrginj Eliząbet^ Elemįng.

ro.

ta keturi žmonės.

miesto ta

IS DARBO LAUKO.
Iš angliakasių lauko. Sulyg ži

novų nuomonės mainicriai turės

met, bet ir tolimesnėj ateityj.
Tvirtinama, kad šiuom laiku an-

ir todėl antracito mainos turės 
dirbti kiek tik galima, kad nc- 
datekliu išpildyti. Officialis an-
O

ša, kad ši.uom laiku
pranc- 
tu an-

jonų tonų, lą patį patvirtina ir 
kiti laikraščiai. Kaikurie net sa
ko, kad ne tik šį metą, bet dar 
apie kelis metus antracito anglių

Žada atidaryt naują kasyklą.

enna. Tunnel Co. paėmusi di- 
21į kontraktą nuo Summit 
ranch Coal Co., kuri varo Lv-

vaičių prasidės darbas, kurio 
tikslu bus atidaryti naują anglia- 
kasyklą. Šita kompanija turės

nuo
mylios tuneliu po ta vieta,

kur dabar kasykla randasi. Sa
koma, kad tuomi Lykens kasvk-

iškasti, kiek dabar
Skaitlius darbininku c 

daug
Darbasnc£U

iškasama. 
todėl bus

didesnis 
atidarymo 
ma, užims

mažiausiai du metu.

fl New York. New Yorko val
stijoj tabako ir cigarų dirbtu
vių yra 3,372. Tame cigarų dirb
tuvių yra 98%. 81% dirbtuvių 
yra pačiame New Yorko mieste.

nadai butu menka,v

riumenč per menka, 
nėra naudos ri sties 
nieks ir nesiriša, lui

lių ir dailidžių

nuo u\asn 
lenkiškoms

liaviino

uždarė

amatminkai

aram c ir

ir

(jazdina ir tu

atsiusti Beri i na n 
c

r

laivo

piečių ir chiniečių. Kaipo
garą

Turkijos provincijoj Macedo- 
nijoj sukilo bulgarai. Mūšy j prie 
Kolchasa užmušta 50 bulgarų.

atsakė, jog tary
ti ri. Turkijos pa-

siuntinys
Turkijos su 
skui karau,

jų yra 568, klerkų 1,911 (vyrų
1,5174 moterų. 393). Darbininkų žiūrima

|| Mexikonai šaudė per rube- 
žiii į Jungtinių Valsčių kareivius, 
saugojančius rubežių. Ameriko
nai ant mexikonu šūvių, šūviais 
atsiliepė. Jeigu tas kitur atsitik
tų, iš to galėtų karas kilti J Amęj 
rikoj kitaip į tokius atsitikimuj
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Madero kariumene su revoliu
cionieriais pradėjo mūšį aplinki
nėse Vitta Ahamada, bet tapo 
sumušta ir pasitraukė į Chihua
hua. Revoliucijonieriu vadovas 
Orozco prie Vitta Ahamada su
traukė 2,000 savo kariautojų ir 
nori mėginti veržti miestą Chi
huahua, kurį pirma be mūšio ati
davė Madero kariu menės vado- 
rams.

Atkakę į EI Paso pabėgėliai iš 
Mexiko atgabeno žinią, buk re- 
voliucijonieriai su nužiūrėtais, ne
ištikimais didelių ceremonijų ne
daro — tokius sušaudo be lyrinė- «/ 
jimo.

j| Austrijos valdžia suliko Kro
kuvoj Įrengti lenkišką kalna- 
kasyklos akademiją, bei ne
žinia, kam tokia akade
mija Galicijoj reikalinga, nes ten, 
apart kerosino, kitokių mineralų 
nekasa, o gal jų nėra. Galicija 
tai mažiausiai ištirta Austrijos 
provincija.

|j Į Gucenstowną, .Anglijoj, at
kako motorinė valtis 35 pėdų 
ilgio su trims žmonėms. Valtis 
ta išplaukė iš New Yorko. Per- 
plaukimui Atlantiko reikėjo 21 
dienos, 16 valandų ir 17 miliutų.

Francuzijoj, miestas Savoy 
turi užrašą dovanai gražiausiai 
ir sveikiausiai merginai. Miestas 
kas metai gražiausiai merginai, 
kaipo kraitį, skiria po 2,000 dol. 
Kapitalas toms dovanoms palik
tas buvusio Francuzijos parlia
ment sąnario Cavetto.

|| Paminėjimui šimto metų su
kaktuvių nuo savo užsidėjimo, 
savininkė kanuoliu dirbtuvių Per-

V v

tha Krupp paskyrė 14 milijonų 
markių, išdalinimui tarp darbi
ninkų, kurių dirbtuvėse dirba 65,- 
000. uždėjimui mieste Esscn lab
daringos įstaigos ir Vokietijos 
kariumenės ir laivyno reikalms.

[| Airijos suffragette Mary 
Leigh, kuri Dubline metė kirvį 
j vežimą ministerių pirmininko 
Asquitho ir sužeidė parliamen- 
to atstovą airį Richmondą, teismo 
pasiųsta penkiems metams ka
lėjimai). Suffragette Gladys Ev
ans, kuri mėgino uždegti Teatrą 
Royal, gavo taipgi penkis me
tus.

Turkijoj laukia naminio ka
ro, kuris gali sugrąžinti sostą iš
vytam Abdul llamidui. Albani- 
joj sukilę milišarai paėmė kelias 
tvirtoves. Aplinkinėse Uskine 
ant geležinkelio bėgių explioda- 
vo kelios bombos, kurių explio- 
zija išardė prekių traukinį. Prie 
to sužeista daug žmonių.

Mieste Pelsh, likosi užmuštas 
teisėjas, bylą perkratinėjant. Ka
liniai mėgino iš kalėjimo pabėg
ti, bet tas jiems nepasisekė, nes 
kareiviai kalėjimą apstojo.

Albanijoj, Uskine, mestos į 
pulką žmonių bombos užmušta 
50 krikščionių, du šimtu sun
kiai sužeista. Nukentėjo vien 
krikščionvs.

Jau laikraščiai garsino, kaip 
bjauriai dlgiasi kompanija su in- 
dijonais darbininkais ‘ Patumayo 
gumos girių distrikte. Dėl tų 
kompanijos žiaurumų mano įsi
kišti į vidurinius Peru republi- 
kos reikalus Jungtinių Valsčių 
ir Anglijos valdžia. Bet gumos 
girias savinasi ne vien Peru re- 

t’ publika, bet taipgi Ecuador, Co
lumbia ir Brazilija, tai ir norin
čios už skriaudžiamus indijonus 
užtarti viešpatystės nežino, prie 
ko čia su savo reikalavimais 
kreiptiesi. Gumos medžių girios 
priguli angliškai kompanijai.

|| Rusija Persijon pasiuntė ba- 
talijoną kareivių ir šimtą kazokų, 
sustiprinimui ten jau esančios ru
siškos kariumenės.

|Į Į albanų pusę pėręjo 17 bata- 
lijonų turkiškų kareivių, su 30 
kanuoliu. C

|| Dvarų savininkai Latvijoj, 
nuvalymui laukų, parsitraukė už 
nenką užmokesnį darbininkus lie
tuvius ir gudus. Dabar tie par
trauktieji darbininkai sustreika
vo; jie reikalauja didesnio už- 
mokesnio. Dvarponis P. Peutzel 
suareštavo srteikuojančius darbi
ninkus, atgabeno juos į Walma- 
rą, bet jiems uždirbtų algų ne
užmokėjo.

|Į Varšavoj ir Lietuviškame 
B rašte policija darė kratas gy

venimuose ta/naujančių ant ge
ležinkelių.

|| Maskvos teismo nusprendi
mu su visu sulaikytas leidimai 
laikraščio “Naujoji Žemė.’

f

Ii Londone streikuojanti darbi
ninkai mėgino uždegti geležin
kelių vagonus. Susirėmime su 
policija sužeista 25 darbininkai.

stus kareivius nušaus, o oficic- 
rus užkankys.

Revoliucijonieriu vadovas Oroz
co pagarsino, jog negali apginti 
gyvastis esančių mieste Juarez 
amerikonų, nes pats su buvu
siais čia kariautojais ištraukia ki
tur. Orozco pataria amerikonams 
stoti arba į eiles jo kariautojų, 
arba keliauti per rubežių į Jung
tinių Valsčių pusę.

IŠ DORRISVILLE, ILL. (
Tilpusioj 30-me “Lietuvos” nth 

m cry j korespondencijoj S. . Pa-< 
rėdnis rašo, buk vietinė “Lie
tuvos Sūnų” draugija buvo ren-

čių už kalbėtoją. Tuom tarpu

tomis prakalbomis nei pakvieti-

atskiru asmenų, norėdami su-

Į| Porte Prasta sustreikavo vi
si porto darbininkai dėl paėmi
mo darban neprigulinčių į orga
nizaciją darbininkų.

If Vokietijoj, Bochumo apskri
ty], anglių kasyklose Girthe nu
griuvo žemė ir užtvėrė 650 dar
bininkų. Nugriuvimą pagimdė 
gazų expliozija. Maža yra vil
tis užgriuvusius dar gyvus rasti. 
Ištraukta dar 6 gyvi ddrbininkai, 
bet tai]) baisiai sumankyti, kad 
daktarai netiki, kad jie galėtų iš
gyti-

|| Ant salos Haiti, mieste Port 
an Princą, prezidento rūme už
gimė gaisras. Sudegė ir pats re- 
publikos prezidentas, generolas 
Cincinnatus Leconte. Ggnį pa
gimdė parako expliozija ; parakas 
buvo sukrautas rūmo rusyj. Ex- 
pliozijos užmušta 400 žmonių, su
griovė daug namų mieste.

|| Dvarponė Kališo gubernijos, 
Celina przylubska, paliko 20,000 
rubliu, nuo kuriu nuošimčiai turi 
eiti stipendijom.s dviem vaiki
nams ir dviem mergaitėms, pa
einantiems iš Skusko parapijos; 
vienas vaikinas ir viena mergai
tė turi būti valstiečių vaikai.

|l Lenkijoj, mieste Lodž, sude
gė Lindenfeldo dirbtuvės. Nuo
stolių ugnis pridirbo ant pusės 
milijono rublių. Ugnis, kaip ma
no, užgimė nuo padegimo. Su
ėmė dirbtuvių savininka ir viena

c V v

meisterį.

II ^Myg paskutinio gyventojų 
suskaitymo, Austrijoj (be Ven
grijos) buvo gyventojų 27,963,- 
872, o tame skaitliuje: vokiečių 
9,950,266, čekų 6,435,983, lenkų 
4,967,984, rusinu 3,528,854, chor
vatų 1,252,940, italų 783,334, ru
munų 275,115, magyarų 10,974.

Rusijos valdžia prisakė mui
tinėms grįžtančius iš užsienių 
be pasportų išeivius suimti, sių
sti į gubernijos kalėjimą, o iš 
ten etapu į gimtinį valsčių.

|| Lenkijoj, Čcpstochove likosi 
užmuštas direktorius stiklo dirb
tuvių llandtke, Maryuš Bojanski. 
Kas užmušė, dar nežinia. Suėmė 
du nužiūrėtu vyru, nesenai sugrį
žusiu iš Sibcrijos.

|| Vengrijoj, kaime Tupoj, Ste
ponas Savi, savo miegančiai pa
čiai nukirto galvą ir kūną jos 
sukapojo. Duota žinia žanda
rams. .Atėję žandarai, rado Savi 
sėdintį prie sukapotos pačios ir 
graudžiai verkiantį. Pasidavė jis 
žandarams be mėginimo priešin- 
tiesi. Paklaustas, kodėl pačią už
mušė, atsakė, ‘jog jo giminaitis 
su savo pačia nesenai tą patį pa
darė, todėl ir jis su savaja kitaip 
padaryti negalėjo. Matyt, jam 
galvoj pasidarė negerai.

|| Chinuose į miestą Litang įsi
veržė tibetonai. Chiniškoji ka- 
riumenė mėgino gintiesi, bet nu
žudžiusi 70 žmonių, matydama, 
kad priešų neįveiks, pasidavė. Ti
betonai visus pasidavusius karei
vius išmušė, o paskui miestą iš
plėšė, o išplėšę, uždegė; mėtė j 
ugnį moteris ir vaikus. Panašiai 
tibetonai padarė ir mieste Batang. 
Bet miestus tuos atgavo chinie- 
čiai atėjus daugiau kareivių, 2,800 
tibetonų tapo sumušti ir sugrįžo 
'Tibetan.

|| Savininkas dvaro Zloty Po- 
tok, netoli Čenstachavo, grafas 
Raczynski gavo laišką, su reika
lavimu, kad jis parke padėtų 10,- 
000 rubl. partijai “Rcvoliucijo- 
nierių karšintojų.” Raczynski vie
nok pinigų, kur nurodyta, nepa
dėjo, tik raštą atidavė policijai, 
nors rašantis tai daryti buvo už
gynęs. Mat dar vis neišsiveisia 
visokį žmonių išnaudotojai, no
rinti be darbo gyventi.

|| Mexike, aplinkinėse Ixitan 
sukilę indijonai apstojo dalį Ma
dero kariumenės* Indijonai pra
nešė apstotiems, jog paėmę juos,1

|| Šiaurinėj Afrikoj, Prancūziš
koj valdyboj Algirc, pasimirė ke
turi asmenys šeimynos fabrikan
to Mosto. Mano, jog jie pasimirė 
nuo angliško maro ir, kad marą 
atgabeno čia žiurkės. Iš Mosto 
dirbtuvių maras persikėlė į netoli 
esančią mašinų dirbtuvę. Pas 
daugelį' užmuštų žiurkių dakta
rai rado maro bakterijas.

|| Laikraščiai praneša, buk dėl 
karo su Trukija, Italija tai]) su
sipyko su Austrija ir Vokietija, 
kad pasitraukė iš ryšio su toms 
viešpatystėms ir padarė sutartį 
su Prancūzija ir Anglija, reika
luose Tarpžeminių jūrių. Todėl 
Vokietija manė prie savęs pririš
ti Rusiją, bet, turbūt, tas jai ne
pasisekė, nes ryšis, rišantis Ru
siją su Prancūzija tapo išpla
tintas ir sudrutintas. Rusija pa
sižadėjo nedaryti su Vokietija nei 
jokių sutarimų be Francuzijos 
pritarimo.

. t
|| Vidurinėj Amerikoj, rcpubli- 

koj Nicaragua, nuo Jungtinių 
Valsčių kariškų laivų išsodino too 
jūreivių. Republikos prezidentas 
Diaz prašo, kad Jungtiniai Vals
čiai, revoliucijos malšinimui, at
siųstų daugiau kariumenės. Re
voliucijonieriu vadovas,. Mina, pa
ėmė amerikonams prigulinčius 
prekių laivus ir juos pakeif^Pka^. 
riškus. Laivų sugrąžinimo parei
kalavo Jungtinių Valsčių pasiun- 
t in vs.

|| Austrijos sostinėj Vindobo- 
noj siautė didelis gaisras miesto 
viduryj. Sudegė’ rūmai barono 
Liebeno. Ciesoriaus teatrą su di
deliu vargu pasisekė apginti.

|| Albanijoj susirėmimai turkų 
su albanais nesiliauja. Viena tur
kų dalis, vydama albanus, perėjo 
Montonegro rubežių. Juos mon-. 
tenegrinai atgal išvijo, mušiu į- 
traukę artileriją.

|| Lekiant iš Berlino Peterbur
gan, rusiškam orlaivininkui Abro- 
movičiui, sustojus jam Karaliau
čiuje, policija pas jį kratą pada
rė, nes nužiūrėjo, kad jis yra Ru
sijos šnipas. Šnipinėjimo mede- 
gos nerado, bet rado kelis revol
verius, karabiną ir daug amuni
cijos. Tą viską nuo Abromavičio 
atėmė, bet: jam iškeliaujant, vėl 
sugrąžino.

|| Amerikos suffragistė, gyve
nanti Anglijoj, našlė bankieriaus 
Martino, paskyrė, kaipo dovaną, 
puikią vazą tam lakūnui, kuris 
perlėks Atlantiką.

|| Berlyne, 1908 m. teismas pa
siuntė kokį ten M. Trcyą trims 
mėnesiams kalėjimam Kada jam 
ten išpuolė eiti, atsirado geras 
draugas, Ludwig Tritsch, kuris 
sutiko už draugą kalėjime sėdėti. 
Nesenai’Tritsch susipyko su savo 
sužiedotine. Atkeršijimui myli
mam, ji nuėjo policijon ir ten 
išpasakojo istoriją su sėdėjimu 
kalėjime. Abudu draugai pateko 
teisman. Teismas, rods, Tritschą 
išteisino, bet už jį kalėjime sė
dėjusį draugą pasiuntė šešioms 
sąvaitėms kalėjimam Nevalia 
mat ir draugui gerą daryti.

|| Laikraščiai garsina, buk Vo
kietijos ciesorius rengiasi išleisti 
oficierams prisakymą, uždrau
džiantį stoti dvikovom Iki šiol 
pati kariumenės valdžia vertė su
sipykusius oficierus dvikova už
baigti vaidus; oficicrų dvikovoms 
pritarė ir ciesorius. Argi dabar 
jo nuomonės taip persikeitė?

Galicijoj pereitą sąvaitę siau
tė audros su debesų praplyšimais. 
Užtvinę vandens užliejo kaimus, 
išardė geležinkelius. Užlietas tapo 
miestas Kolomyja.

Vilniaus karo teismas pasmer
kė nuo 4 iki 8 metų Kaune suim
tus šešis žmones už tarnavimą 
Vokietijos šnipams, tyrinėjusiems 
Rusijos atsigynime paslaptis.

A. Lietuvninkas, 
Vienas iš rengėjų.

IŠ WINNIPEG, KANADOJ.
Lietuvių yra čia 10 šeimynų 

ir apie šimtas pavienių. Padė-

mo. o žiemą važiuoja į girias, ki
ti dirba mieste žiemą ir 
visokiose šapose ir alaus

kas ir daugiau, dienai.

Jos nariai gani 
ir ])rižiurėjimą. 

čionvkščiai 1

mieste Chotan

vasara v 

leidyk- 
o kaip

j kiekvienus

eina po kelis laikraščius. Dau
giausiai skaito “Keleivį,” bet čia 
ateina ir kiti laikraščiai. • Tau- • 
tiškų laikraščių ateina čia koki

žmonės nepratę, o čia dar 
riams reikia mokestį mokėti.

nes
na-

turi

dą gali rasti. Kadangi nedėldie- 
niais saliunai uždaryti, tai gėry-

ORLAIVIAI LAIKE AMERIKONU MANEVRU.
Pereitą sąvaitę prasidėjo dideli manevrai ties New Yorku. Viena armija gins New 
Yorkų, o kita lyg stengsis jį paimt. čia bandys orlaivių tinkamumo laike karo.

toj į namus; prie gėrimo kartais 
viens kitam nosį apdaužo.

A. M. Virbalis.

siautė gaisras. Sudegė 
mu. Nuostoliai ugnies LIETUVIAI AMERIKOJ.

IŠ BROOKLYN, N. Y.

apie moterų darbus Zinutės.
labaikas tęsti, ypač gyrė ir gar-

|| Vokietijoj siautė audros su 
debesų ])raplyšimaisT*-*Nu<^ to gi
musiuose tvanuose pfigėr^ ir tū
las žmonių skaitliusAT

jūrių gaisras išnaikino kariškąją

stojo ant Potockio salos susirin
kusius žmones ir nuo jų parei
kalavo pasportu. Nuimta 20 žmo-
mm

c

revoliucijonieriu vadovui genero-

nuo prezidentystos pasitrauktų.
Revoliucijonieriu vadovas Oroz

co pagarsino, jog jis neleis ame
rikonų į Mexiko vidurius, o jei-

zidento Liconte, tuomtarpiniu 
prezidentu tapo išrinktas gene
rolas Tancude Augusio. Mieste 
Port an Prince pagarsintos ka
ro laiko teisės, nes čia laukia

Diplomatiškieji susinėsimai rė

sutraukė savo kariumenę ant ru- 
bežiaus. Laukiamas karas tarp 
šitų republikų.

tyj valdžia laukia žmonių sukili
mo. Darbininkai mano surengti

|| Revoliucijonieriai republikoj 
Nicaragua keliuose jpušjpose su
mušė prezidento kariumenę. Re
voliucija platinasi, ji gafl’ apimti 
visą AHdurinę Ameriką. ’Revoliu
cijonieriai užėmė miestą Lcon ir 
apvaldė geležinkelį. ’

Jr • I)

Boston, Mass. Netoli IDorches-

New York, New Haven)I& Hart
ford geležinkelio traukinys. Už
mušta prie to trūkio vedėjas ir 
kūrėjas, o sunkiai sifeeisth 20 pa- 
sažierų.

ll Pereituose metuošė Prūsuose 
nusižudė 8,719 žmoiiėš; tame 
skaitliuje buvo 6,614 vyrai ir 
2,015 moterų. Per penkis metus, 
nuo 1906 iki 1910 met ; ant kiek
vieno 100,000 gyventojų kas me-

Buvo

nes, todėl (liktai žmonių suvažia
vo. Valgius ir gėrimus svečiams 
davė dovanai. Buvo trjs vadovai

Kvedaras, vargonininkas Rakau-

vargonininkas.

gražiai lietuviškas dainas.

gi “kinematografiškas” Račiūnas 
su savo rodymo prietaisoms ir pa

Publikos buvo apie 200 asmenų 
visokiu užsiėmimu ir pažiurti.

komos trumpos prakalbos. Pir-

kius susivažiavimus, kur susiren
ka žmonės visokių profesijų ir 
pažiūrų. Kun. Petkus taipgi gy
rė tokius susivažiavimus, gyrė 
Brooklyno lietuvius už jų susi
pratimą. P. Vinikaitis paskiau-

gyrė jaunimą ir rągino lietuvių 
jaunimą laikytiesi doros kelio, 
auklėti savę muzika, dainomis,

nes tuom greičiausiai galima tau
tos dramą ir žmonių susipratimą

sivienyti, nes vienas galėtų tu-

skirstę | mažas kuopeles ir su 
didesnėms spėkoms daugiau ga
lėtu nuveikti.

Mikas.

IŠ BINGHAMTON,
Darbai ’ šiuom kartu 

gerai, bet iš, kitur pribuvusiam
eina čia

Lietuvių yra čia apie 400. Yra 
kelios lietuviškos draugijos, yra

prasidėjo 2 vai. ir traukėsi iki 
7 vai. Bet savo prakalboj Purvis 
nieko svarbaus nepasakė, kalbėjo 
patylom s senelių pasakas ir da
vatkų poterius. Todėl prakalba 
susirinkusiems žmonėms nepati
ko, ką rodė kad ir tas, kad jam 
kalbant, vieni laikraščius skaitė, 
kiti 
kus 
bet

taip sau žiopsojo. Pertrau- 
kalbą, buvo dekliamacijos, 
jų negalima buvo suprast,

Potam kalbėjo vietinis kalbe

nes tiems

tiesi prie L.S.S., bet rodosi no
rinčių neatsirado. Aukų surinkta 
6 dol.

Nekirpti.

IŠ TROY, N. Y.

eina

“Lietuvos Sūnų.” Yra ir tokių, 
kurie nori ir bažnyčią statyti, 
bet noro nepakanka, bažnyčiai
pinigų

Kaip visur, tai]) ir čia netrūk
sta tamsunų, bijančių laikraščio 
ar knygos. ]ie skaitančius be- 

jC* . . . / . .dieviais ir cicihkais vadina, bet 
tie tai]) uoliai kitų dievuotumą

nu laikosi, kur

sman traukia.

lietuviu. Vienas

Antrasis.

IŠ LAWRENCE, MASS.

p. Pranas Šedvydis, šiomis die
nomis apleido Lawrence. J 

art raukti iš 
mkaucką, o 
J. Pečulka.

tuom
laiku

rencą savo “kuniginiu” numeriu,

nu.
v

“Keleivio

dustrial Workers of the World,” 
kad praplatinti žinias apie Et- 
tora ir Giovanitti. Prisiųsti “Ke-

V v

leivio” egzemplioriai išgulėjo L
W. W. unijoj a])ie sąvaitę laiko,

via i.
“Keleivis,” siuntinėjant aukas 

ne stačiai lietuviams, bet L \V. 
W. centralinin offisan, žinoma, 
davė tuom “uždirbti” L W. W. 
unijai. Todėl nedyvai, kad I. W. 
W. nepamiršo “atsimokėti” “Ke
leiviui,” išleisdama jo numerį. 
Reik pripažinti, kad ‘Keleivis”

sinimas; išleido didelį numerį ir 
užplukdė aplinkinius miestelius 
— taipgi neblogas “biznis,” ypa
tingai jeigu tas nieko nekaštuo-

Dovydas.

Mahanoy City, Pa. 
m ė n e si o, ekspl iod a v u j

2 d. šio 
kasykloj 
lu vyru,

Budrevičia. Nesenai buvo ir ki
tas atsitikimas: žinomo saliunin- 
ko Kundroto mažas vaikas pa
lindo po farmerio vežimu. Ve
žėjas, nepatėmyjęs vaiko, surėžė 
arkliams ir vaikutį suvažinėjo. 
Daktaras susiuvinėjo jam galve-1 
lę net 12 vietų, i v

Čia atvyko pasisvečiuoti kun 
Matulaitis, žada jis būti Ashland 
ligonbučio kapelionu.

Shenandoah, Pa. Pereitą pa- 
ncdėlį pirmu kartu Shenandoah 
aplankė Prezidentas 
“United Mine Workers 
rica,” J. P. White. Iš 
ža st i es angį iak ašy k lose 
ir vietinės angliakasių

or Ame- 
tos prie 

nedirbi

susijungę su aplinkinėmis kuo 
pomis, įtaisė prezidentui didel. 
ir širdingą priėmimą. Milžiniš
ka paroda buvo bene viena iš 
svarbiausių priėmimo programo 
dalių. Lietuviai žymiai joj da
lyvavo. Paroda pasidalino j ke
turias divizijas. Pirmoj divizijoj 
maršavo Lietuviu Liokalas No.

1398. Prezidentas

sutaikymo angliakasių su kom-

suba-Shamokin, Pa.
tą ’‘Shamokin and Mt. Carmel” 
karas, pagedus veržtuvams, kurie 
sulaiko karo ratus, užšoko ant 
kito karo netoli nuo Scott šafto.

23 žmonės sužeisti, keli iš jų 
gana pavojingai. Kiti išsigelbėjo, 
laiku nuo karo nušakdami.

Wilkes-Barre, Pa. Nesenai F. 
Kavaliauckas, pusėtinai pašilai* 
kas lietuvis, gavo “juodrankiš- 
ką” laišką, lietuviškai rašytą, 
kuriame nuo jo reikalaujama 
$1,500. Jeigu to j paskirtą laiką 
neišpildysias, tai grumoiama “iš-
sproginimu į padanges.” Jo na
muose gyvenanti žmonės taipgi 
gavo persergėjimus, kad išsineš
tų iš namų, jeigu namų savinin

dienų. Matyt ir lietuviai jai. 
pradeda sekti italų juodrankių

Girardville, Pa. Liepos 6 d., 
anksti išryto, užsidegė iš nežino
mos priežasties didelis Mammoth 
Coal Co. “breikeris.” Kasykloj 
tuom laiku buvo būrys anglia
kasių, kurie vos spėjo išsigelbėti. 
“Breikeris’ tapo visai sunaikin
tas. Jame dirbo apie 400 anglia
kasių.
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčianti rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji p«eu<lony- 
mah turi paduoti, Redakcijos ^žiniai, 
ir savo tikrąjį vardų. 
Redakcija pasilieka sau 
čfamus jai rankraščius 1 
taisyti. 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis. 
Reikia visada rašyti tik 
popierio pusės, paliekant 
pus tarp eilučių.

teteę atsiun- 
trumpinti ir

rankraščius 
grąžina au-

ant vienos 
plačius tar-

Apžvalga
Svarbus durnos įstatymas, 

reitą menesį Rusijos caras 
tvirtino durnos ir Valstijos 
rybos sumanymą apie praplati
nimą 
tyje.

Iki
davo
beveik visą turtą gaudavo 
nai; dukterįs, sulyg senų teisių,

Ta-

moterų teisių palikimo sri

šiolei, jei tėvai nepadary- 
testamento, tai, jam mirus, 

su-

tuntą dalį... Sulyg naujo įstatymo, 
jei tėvai mirdami nepaliktų tes
tamento, tai visas jų turtas, iš
skyrus žemę, gulinčią už miestų 
ribų (vadinas, išskyrus dvarų ir 
šiaip žemę sodžiuje), bus lygiai, 
be skirtumo lyties, dalinamas vi
siems vaikams (vyrams ir mo-

Žemė-gi (dvaruose ir šiaip so
džiuj) bus ^itaip dalinama: se
suo, esant broliui, gaus ne 1-14 
dalį nejudomojo turto, bet 1-7, 
taigi du syk tiek, kiek ikišiolei 
gaudavo.

Pirmiaus sesers, esant bro
liams, negaudavo nieko iš savo 

f dėdžių ar tetų palikimų. Dabar- 
gi jos turės tokias pat teises 
prei dėdžių ir tetų paliktojo tur
to, kaip kad jos turėtų teises prie 
savo tėvų palikto turto.

Lietuviai Gardino gubernijoj. 
Šiemet Peterburgo Mokslo Aka
demija išleido žingeidžią prof. 
E. A. Volterio knygutę“ Pėd- 
sakos senovės prūsų ir jų kal
bos Gardino gubernijoj,“ iš ku
rios matosi, kad Gardino gu
bernijoj dar nuo senų senovės 
iki šiolei užsilaikė nemenkas lie
tuvių skaitlius. Vokiečių ir rusų 
chronikos sako, kad dar 1276 
metais viena dalis prūsų, bėgda
ma nuo persekiojimo vokiškųjų 
kryžeivių, rado sau prieglaudą 
Lietuvoje. Lietuvos kunigaikštis 
Traidenis apgyvendino juos da
bartinėj Gardino gubernijoj, apie 
patį Gardiną ir Slonimą. Nei pa
čiame Gardine, nei jo apielinkėse 
dabar lituvių jau ^icra: 
nyko. Bet Slonimo 
dar nemažai esama 
lietuviškai.

Stebėtina yri jų
prie savo kalbos prisirišimas,

jte is- 
apskrityj jų 
ir kalbama

ištvermė ir
ra-

apsupti svetimais gaivalais, jie 
visgi atsilaikė, nors iki 1885 m. 
jiems buvo uždrausta kalbėti lie
tuviškai ir visose valdžios įstai
gose buvo iškabintas apskelbimas 
“Govorit po litovski vospręščajet- 
sia“ (Draudžiama lietuviškai kul

šie lietuviai yra ainiai sc- 
prusų, nors per tiek metų 
kalbos ženklu visai mažai v

Slo-

novės 
prūsų 
telikę, 
bos.
’ Dabar kalbos žinovai labai 
mauja šia užsilikusią sauja 
nimo lietuvių.

Matyt, jų labai mylėta ir gerb
ta savo prigimtąją kalbą^ jeigu 
mokėta per tiek amžių ir prie to
kių sunkių aplinkybių ją ikišiolei 
užlaikyti.

Tai gražus pavyzdis musų die
nų lietuviams.

Netikusi lenkų endekų politi
ka. Lcnkų-endekų partija, kuri 
iki šiolei vadovavo lenkų politi
koj, rodos,, greitai “prilips liep-
to galą. Šita partija savo ne- 
taktingumu pridirbo lenkams tiek 
nesmagumų ir tiek priešų, kad 
dabar lenkai, kur neatsigrįž, vi
sur, vietoj draugų, randa savo 
priešus. Šita partija, kišdamasi 
visur be reikalo, jieškodama ne
būtų dalykų, pagalios atstume 
nuo lenkų visas tautas: su ru
binais lenkai eina peiliais, su lie
tuviais, galima sakyt, beveik tas 
pats, su čekais taipgi susipyko. 
Savo netaktingumu lenkai taip 
jsipykino Austrijos vyriausybei, 
reikalaudami nuo jos paramos 
rusinu prispaudimui, kad šiądien 
'Austrijos valdžia pradeda juos 
nuo savęs stumti, o globti ru- 
•fottf. Austrijos parlmmente len-

Kai atstovai suKeie pries save 
visus vokiečius. Čekai, nors bro- 
linga lenkams gimini, susidėjo 
su vokiečiais prieš lenkus.

Lenkų tauta pagalios pamatė, 
kad ji pavedė savo krašto reika
lus netikusiai partijai ir todėl 
daugelis lenkų susirūpino ir pra
dėjo plakti savo netikusius va-

Lenkų laikraščiai, 
\vo,“ “Przcgląd Wil< 
ti pradeda labai tuom rūpintis

ir ki-

kaip endekų partijos politika, to
li negalima važiuoti.

Visi kivirčiai ir lietuvių per
sekiojimai Lietuvoj yra tai dar
bas tos pačios netikusios endekų 
(nacionalių demokratų) partijos. 
Geriaus butų ne tik lenkų kai
mynams, bet ir patiems lenkams, 
jeigu lenkai pavestų savo tau
tos reikalus išmintingesniems už 
endekus žmonėms.

Nori dalyvauti etnografiniame 
vakare. Iš priežasties 10-meti- 
nių sukaktuvių žinomo rusų mok
slo ir literatūros laikraščio 
“Viestnik Znanija“ rengiama Pe
terburge įvairių tautų etnografi
nį vakarą. Šio laikraščio leidė
jas, Bitneris, tikisi, kad daugybė 
Rusijos tautų jame dalyvaus. Tū
las Sn. “Liet. Žiniose ” pataria 
lietuviams prie jo prisidėti ir pa
sitiki, kad su laiku jie turėtų

ja“ vieną metinį almanachą, pa
švęstą lietuvių poezijai.“ “Viest. 
Znanija“ turi su virš 100.000 skai
tytojų.

“Lictuvos Žinios“ pritaria savo 
sandarbininko sumanymui ir sa
ko, kad peterburgiečiams lietu
viams vertėtų rimtai apie tai pa
galvoti.

Nubaudė “Draugiją.“ 
laikraštyj “Rieč“ skaitome 
telegramą iš Kauno:

uždė-
jo 500 rublių štrafo “Draugi
jos“ redaktoriui, kun. Dam- 
brauckiui, už patalpinimą minė
tame žurnale eilių.

Žada atlankyti visas kuopas. Iš
važiavęs paviešėti Lietuvon p. 
A. J. Po vi laika, Tėvynės Mylė
tojų Draugijos centralinis išdi- 
ninkas, praneša, kad būdamas

gu bus galima) visas europines 
TMD. kuopas, kad užmegsti ar
timesnį ryšį tarp jų ir amerikie
čių kuopų. Menama, kad toks at
silankymas (pirmas TMD. isto
rijoj) žymiai prisidės prie euro
pinių ku^pų sustiprinimo. Grįž
tant atgal, p. A. J. Povilaika 
žada užsukti pakeliui ir į Londo
ną, kur yra diktokas lietuvių buQ 
rys.

Svarbesnės Europinės TMD. 
kuopos (apart Didžiosios Lietu
vos) randasi šiuose miestuose: 
Paryžiuj (b'rancuzijoj, Berlyne 
ir Tilžėje (Vokietijoj), Krokuvoj 
(Galicijoj) ir Frcyburge (Švei
carijoj).

“Baltasis Erelis.” Tokiu var
du išėjo Prusnose antras nume
ris naujai leidžiamo laikraščio. 
Teisybę pasakius, tai jau nevi
sai naujas laikraštis, nes pirmas 
jo numeris 
tai * atgal, 
antras num. 
redaktorius,
Juozapas Baltasis Erelis 
išleidinėti jį kas mėnuo.

Vieta išleidimo nepažymėta, 
sakosi, dar nesu-

buvo pasirodęs me-
Po metų išėjo 

ir dabar jo leidėjas- 
“Lietuvos Teokratas 

žada

nes
radęs atsakančios leidimui vietos.

Senuko Teokrato Juozapo tik-

sijos ir sutverti iš jos “teokratiš- 
ką viešpatystę,“ t. y. tokią vieš
patystę, kuri su kunigų pagclba 
valdytus Dievo įkvėpimu.

Savo atsišaukime senukas 
zapas taip rašo:

“Išlošiau nuo Maskolijos
Lietuvos bažnyčioms valnybę ir 
kunigams Ii uosy bę. 
mokėkite
litiosybę, nes tai mano užpelny
ta.... dabar atėjo serija atsiliuo- 
suoti nuo Maskolijos ir gautuo
sius mano užpelnytus pinigus su
vartosiu prie atsykrimo nuo Ma
skolijos. Pinigus išsiųsti i redak
ciją Baltojo Erelio.”

Juo-

redo

Todėl atsi- 
už išloštą dėl jūsų

šitie žodžiai, rodosi, nereika
lauja jokių aiškinimų. Senelis 
Juozapas yra sau ramiu gera- 
dušiu svajotoju.

•>;F’

Naujas TMD. leidinys. Ap- 
laikėme gražų tomelį šiuosmet 
leidžiamų TMD. raštų. Kaip ži
noma, TMD., apart Kn. Žilinsko 
raštų, buvo žadėjusi šiuosmet iš
leisti taipgi Dr. Garmaus paskai
tas iš bijologijos ir bakterijo- 
logijos. Šios visos paskaitos da
bar ir tapo išleistos atskirtoj kny-

_____________ __Mums 
teko jaų^ iš kelių vietų išgirsti,, 
kad tai 4ieriu’r, tai kitur jauni lie
tuviai bando savo jiegų oriai vi
jos dirVbj. ?RITaii), Ghicagoj ir 
Clevelaffde, 4nes girdėjome, lie
tuviai bąndįį padirbdinti naujo 
savotišką; plieno orlaivius, arba 
lakstytųyus. )VKuomi tie bandy
mai pasjbaigę, mums neteko kol
itas girejęt. .Jį)abar vėl skaitome 
31-me “yieu> Liet.“ numeryj to-

tų paėmęs kelias lekcijas, . nesą nes tik tokiu' badu jplitna klaidą 
jo butą labai žingeidaus vyro. pataisyti. Vienok, ar^šis jo (tiki-

Reik, tikėtis, kad visgi mirusio 
lavonas'neperšiverstų grabe su
žinojęs, kad visas civilizuotas 
pasaulis atiduoda jam tinkamą

me, gerų norų) šauksimas pagelbės 
ką, apie tai mes norėtume abe
joti, nes ne referendumas gali 
žmones pataisyti, tik žmones re
ferendumą. Reik pirma žmones

EMIGRACIJA BENIAUS 
IR ŠIĄDIEN.

(Keli liuosi ruožai).
Šiais metais,’ kada Suvienytų

na dailus, — papuoštas garsaus 
Kocho fotografija ir skaitlingais 
paveikslėliais. •

Visi TMD. šiuosmetiniai nariai 
gaus šitą -naudingą knygą dykai 
kartu su keturiais tomais Kun.

tai padarytus nuopelnus, Iii' 
vienas laikraštukas Bostone 
ris tam nepritaria.

Tas tik patvirtina, kad 
dys, vaikščiodamas po f 
žemčiūgų, neatkreips ant jų 
dos, nes jo nuomonėj miežio

bandymams sugaišina. Tuom tar

yra taisyti ir šviesti, 0 tada jie patts
ku- pasirinks sau tokią formą val-

dymosi, kokią jie palįs norės;
<gai- jiega brukama forma, kad ir ge
ruvą riausia, prie netinkamų sąlygų
aty- visados gali atnešti greičiaus J)lė-
9 r u- < J dj negu naudą, ar xčl tik laiką

žem

mas suvaržyti ateivių teises, ka
da norima net visiškai uždaryti

mėnesyj

čiūgu

pini- 
lietu-

ir p.
Lie-

Lengva pataisyti. Nesenai
Saulė” (redakcijos vardu)
•adavusi žinutę apie tai kad 

Scrantono vyskupas Hobanas nu
ėmęs nuo vietinės bažnyčios sa
vo “prakeikimą“ ir pavedęs visą 
parapijos turtą keliems parapi
jos “poborcoms” su ta tik išly
ga, kad bažnyčioj butų laikomos 
Rymo-Katalikų pamaldos.

Pasitikėdami tuom, kad “Sau
lei,” kaip .laikraščiui arti Scran
tono esančiam, yra gerai žino
mas šių dalykų stovis, mes tą ži
nutę atkartojome, pridėdami nuo 
savęs teisingą pastebėjimą, kad 
panašus apsireiškimus galėtų atei
tyj pasirodyti labai svarbus.

Musų čikaginis kaimynas 
“Draugas” šią žinutę atitaiso, 
kaipo neteisingą.

Faktas yra,—rašo jis,—jog su
sitaikymas tarp vyskupo Hoban’o 
ir parapijos “paborcų" neįvyko. 
Vyskupas buvo nusileidęs iki kol 
žemiau nusileisti jau nei nebu
vo galima, tečiau priešingoji pusė 
tarybas suardė, pastatydama 
kias pažeminančias sąlygas, 
kokių vyskupas jokiu budu 
tikti negalėjo.

“Newp Britgin’c, Conn., jaunas 
lietuvis (22, rų.), Jonas Tamošiū
nas (angliškai vadinasi Thomp
son) dirba saviškai sugalvotą or
laivį. Šitą jo darbą remia 
gaiš kokie keturi vietiniai 
viai.
būti orlaivis jau gatavas 
Tamošiūnas pradės mėginimus 
lekioti. Dabar jau partraukė or
laiviui inžiną, kuris kaštavo 
$[,200, ir turės 50 arklių pajie- 
gos. Apie tai mes patyrėm ypa- 
tiškai. Prie to radome žinutę ir 
laikraštyje: “New Britain Her
ald,“ kuris liepos 17, 1912,
šiaip rašo: “Thompsonas, kurio 
ne-amerikoniška pavardė yra Ta
mošiūnas, sakosi esąs pirmas ši
tame krašte lietuvis, kuris dirba 
orlaivį. Dirbime aeroplano jam 
prigelbsti Jurgis Pranaitis, vai
kinas dvejais-trejais metais už jį 
jaunesnis. Naujas aeroplanas yra 
dirbamas Tamošiūno namuose, 
136 North Fairvien gatvės. Jo 
budavojime jaunas vyrukas pat
sai iš savęs sugalvojo tūlas ideas. 
Mašina yra panaši biplano typui 
be priekio; tai yra sujungimas 
biplano ir monoplano idėų. Iš 
priekio bus du sparnai ir uode
ga kaipir prie Blerioto monopla
nų. Nėra čia iškįlančių sparnų 
priekyj, kaip, esti panašiuose bi
planų typuose. Platumas maši
nos išviso turi 35 pėdas, 4 co
lius, o ilgumas nuo vairo (pro-

Susimaišė referendumai.
tuvių Soc. Sąjungoj visus reika
lus atliekama visuotinuoju narių 
balsavimu, arba taip vadinamu 
referendumu. Kiekviena draugi
ja, ypač didesnė, žinoma, turi 
daugybę reikalų. Turi jų ir L. 
S.S. ir todėl ne dyvai, kad tų 
referendumą turėjo daug privį- 
sti. Jų tiek pasidarė, kad net.... 
ėmė jie ir susimaišė. Apie tai 
oficiališkai praneša L.S.S. sekre
torius, p. J. Stasiulevičius, “Ko
vos” paskutiniame numeryj, ra
šydamas, kad “Kovoj“

Savo keliu “nėra to blogo, 
kad neišeitų ant gero.“ Geriaus, 
kad apie tai persitikrinama po 
trijų metų, negu ir 
kakliai tvirtinti, kad

ar suaugu si s

toliaus at-

vien, ar ją 
vyras var-

toj a,...

buvo rašyta ir kalbėta apie šio 
keisto sumanymo bepamatingu- 
mą.

Kiekviena viešpatystė turi tei
se luinose atsitikimuose tvarkyti A. *
ir reguliuoti savo krašto gyven- 

kaitlių ir kokybę. Vienok 
lytos Valstijos, pačios bu- 

ateix ių darbštumo pro- 
turi mažiausiai morališ- 

isės varžyti atėjimą tiems, 
šį kraštą padarė žydinčiu. 

Ši šalis neyra dar pertankiai ap- 
o\ cnta.

ubt u.

to- 
ant 
su-

Mes manome, kad “Draugui“ 
privalo but gerai žinomas tos by-

žasties jo kategoriškam tvirtini
mui netikėti, nors iš kitos pusės 
mums išrodo nepaprastu dalyku, 
kad “Saulė” iki šiolei visgi savo 
pirmiau paduotos žinios neatitai
sė, nors, būdama ten pat, gali-

Įėjo sužinoti apie tikrąjį dalyko 
padėjimą. Prie šios progos musų 
gerbiamas kaimynas nesusilaiko, 
nepasakęs ir mums “pamokslo,“ 
buk mes turime “nekokias infor
macijas” ne tik apie Scranton’o 
lietuvių parapijos stovį (necituo
tume iš kitų šaltinių, jeigu patįs 
butu me girdėję), bet ir “apie už

to Suv. Valstijose.” “Draugas” 
moka būti kartais impertinentiš- 
ku, bet tas mums nesvarbu. 
Mums visiems, tikime, lietuviams 
yra daug svarbesne mintis, iš-

go” straipsnio. Pabaiga taip 
skamba:

ir Scrantone, Ir kitose vietose 
nesutikimai už parapijų turtus kį- 
ia vien iš to, kad žmonės nesu
pranta, arba suprasti nenori, kaip 
turtas yra užrašomas. Tų neno
rėjimą, suprasti padidina musų 
tautinė ir pirmeiviškoji spauda, 
kuri bažnyčios turtų klausime nu
piepia visokių nesąmonių ir pri
rašo visokių su tiesa nesutinkan
čių daiktų.

Jeigu tas teisybė, kad keblu
mai kįla dėlei žmonių nesuprati
mo, tai tą lengva prašalinti. Reik 
tik žmonėms išaiškinti. Pama
čius, kame teisybė, ir didžiausis 
užsispyrėlis nenorėtų priešintis.

Reguliavimas parapijinių turtų 
šiądien pas mus yra opus klau
simas; tą patvirtina ne tik vie
nas Scrantonas: daugiausiai ne
sutikimų parapijose kįla kaip tik 
šioj srytyj. ■

Kodėl-gi apie tai nepaaiškinti? 
Mes manytum, kad šitas darbas, 
kaip tik kunigams ir tiktų atlikti. 
Vieton “pamokąlėlįus” sakyti, 
pats gerbiamas “Draugas“ galė
tų apie tai visuomenei rimtai, 
kaip reik paaiškinti.

Tada nei tautinė, nei pirmeivių 
spauda neturėtų progos — “nu- 
plepėti visokių nesąmonių,“ — 
o gerbiamam “Draugui” nereikė
tų bereikalingai tada nervuotis...

Mes tikimės, kad musų kai- 
mynas “sine ira et odio” (be py
ki 1110 ir neapykantos) tokį pa
aiškinimą visų žiniai (ir para
pijų naudos dėlei) savo skiltyse 
įdės (garėtai už nesenai tilpusį).

referendumų nume- 
ir VI. Tuos refe- 

kaityti:

“Susimaišė 
rial, IV, V 
rendumus reikia šiaip 
V, VI ir VII, kadangi referen
dumas IV jau yra abskelbtas 
“Kovos” N27. Todėl kritikai ma
lonės atkreipti atidą ir apkalbant 
tuos dalykus nesumaišyti nume
rius.”

ir Blcrioto type, iki rudderiui 
neša 28 pėdas. Šitas aeroplanas 
turės 50, arklių pajiegą, ir jam 
motorą jau atgabeno iš Detroito.

jaus mašina |)us užbaigta 
mėginamą lekioti.“

Atšaukia, ką pirmiaus

vieęko iš
“Keleivio”

ir bus

rašė.
Buka-

AVorccster, Mass, ir

šmeižimą, galų gale “Keleivis,“ 
išpradžių labai smarkavęs, nu
sprendė, kad bus išmintingiau, at
šaukus patalpintą apšmeižimą, 
prisipažinti prie “klaidos“ ir at-

savo numeryj, rašydamas, kad

Teisybės dėlei link kun. Bu- 
kovicko, mus geidimu yra tą 
korespondenciją atšaukti ir pri
pažinti klaidą, o taipgi atitaisyti 
kiekvieną skriaudą ir nuostolį, 
jeigu jų atspaudinimas butų to
kius padaręs.

Jis sakosi, kad
“šio laikraščio papratimu yra 

niekdd nespaudinti jokių žinių 
nė korespondencijų, kur netei
singai kalbama apie kokią nors 
ypatą, ar ypatas, arba kur už
gaunama keno nors būdas ar 
padėjimas.

Tas teisybė. “Keleivis” turi 
tokį papratimą, bet.... kada Su
vienytų Valstijų tesimas, paėmęs 
rankon, pagrasina: “Now, be a 
good boy...”

Tame pačiame numeryj yra til- 
pęs, pavyzdin, daugiaus negu 
grynas, purvinas melas apie Ba- 
levičių-Balutį, kurio vienok “Ke
leivis,” sulyg savo papratimo,” 
tikimės, neatitaisys.

Nepatinka japonų mikado. Vie
nam musų laikraštukui, žinoma, 
(bostoniškiui) i labai nepatiko, 
kad kiti (Įąikrąščiai (tame tarpe

ponijos mikado nuopelnus, ko
kius pripažįstame ne tik mes, 
bet viso cj^ilizpoto pasaulio laik
raščiai. n 70
_ Supykęs,- Jaikyaštukas smarkiai 
pabara “Lietuvą,“ “Kataliką” ir 
“Draugą,”ij<am)ųniręs mikado “iš
garbintas,” nesą, anot to laikraš
tuko nuomonėj, mikados nuopel
nas tik tame/i kad savo laiku

konstituciją ir “išvien su kįlan- 
čia buržuazija įvesdino savo 
lyj kapitalizmo rojų.. .“

Nelaimingas Mikado’! Mirė, 
žinodamas, kad Bostone yra 
tuviškas laikraštukas, kuris 
tiaift nusimato, kaip barbarų
lį į 40 metų pakeisti civilizuotu

•kraštu;... Jeigu butų žinojęs, be 
abejonės, pas tą laikraštukų bu virumas ir klaidų pripažinimas,

ne- 
lie- 
ge- 
sa-

Blaivininkų Seimas. Liet. R.- 
</

K. Pilnųjų Blaivininkų Susivie
nijimo sekretorius, p. V. J. Ko
vas, praneša, kad šios organizaci
jos antras seimas atsibus šiuos
met Chicagoj 23, 24 ii 
rugpjūčio, t. y. sąvaite 
negu pirmiaus garsinta

žiaus parapijinėj svetainėj.

Pabaigė mokslus. Tolimam- 
jam Siberijos mieste Tomske pa-

tun d a D: 
muša šio ]

i m migrantus

Ji ga lėtų sutalpinti dar
k tiek gyx’cntoju, kiek
ir, ir šita aplinkybė iš-
krašto politikieriams vie-
jgišką išsiteisinimą, ku-

pavartoti.
Kiek žemiaus mes nurodysiu!, 

kad toks keistas Kongreso su
manymas negali išeiti šio krašto 
naudai. Šio krašto nepajudinti tur-

plaukimas yra

Kitoj vietoj to paties “Kovos” 
numerio randame ilgą straipsnį 
“Gelbėkim referendumą,“ — p. 
J. Baltrušaičio parašytą.

Prieš keletą metų musų dide
snėse organizacijose, kaip S.L.A. 
ir TMD., kilo didelis trukšmas 
todėl, kad socialistų norėta įvesti 
šiose organizacijose tokią tvarką, 
kokia yra jų sąjungoj. Labjau- 
siai kovota už tą patį referen
dumą, kuriuom norėta viską da
ryti: rinkti ne tik valdybą, bet 
ir redaktorius, ir komisijas, ir net 
zecerius (toki buvo sumanymai). 
Pagalios palikta referendumą tik 
svarbesniems

Milinytė ir J. Augštuolis. •r fc' V J
moji gavo dantų gydytoje
sės, antrasai-gi baigė teisii

lis, pabaigęs mokslą, apsigyveno 
Kaune.

taipgi pilnai naturaiiskas: senos 
Europos kraštai yra apgyven
dinti taip tirštai, kad perviršis 
gyventojų, noroms-nenoroms, turi

buvo seiliaus, tas

Duodami kelis 
klausimus, angštai

yra dabar ir

reikalams aptarti, 
pilnai pirmeiviška 

vartojo ir vartoja 
sistemą plačiai vi-

organizacija, 
šią valdymosi 
suose savo reikaluose.

Minėtas rašėjas, p. J. Baltru
šaitis, vienas iš L.S.S. šulų, ir 
nuo kurio teko daug nesmagumų 
išgirsti anais laikais, besiginči
jant apie tinkamumą referendu
mo S.L.A. reikaluose, dabar at
virai prisipažįsta, kad per trejatą 
metų iš referendumo L.S.S. nieko 
gero nesulaukta, kad per jį ei
na tik gadinimas, o ne tobulini
mas demokratiškumo,.... Bet ge
naus paduosime jo locnus žo
džius :

Petrauckas gal sugrįž. Dabar 
besilankantis Lietuvoj Mikas Pe- 
trauckas (kur jis žada duoti vi
są eilę koncertų) bene* žada su
grįžti Amerikon. “Vien. Liet." 
(num. 32) paduoda keletą ištrau
kų iš jo laiško, kuriame jis ap
rašinėja savo veikimą Lietuvoj.

“Prieš sugrįžimą Amerikon 
nieko neturiu, — rašo Petrauc- 
kas, o pabaigoj stačiai klausia 
minėtos redakcijos nuomonės: 
“Kaip jus manote ir ką pasaky
tumėte, jeigu aš po Kalėdų atva
žiuočiau Amerikon su koncer
tais?”

ruožus 
surištus 

šio krašto immigracija, 
si naudosime iš dalies

1 maloniai mums suteikta

su
mes pa

Komisi-

žinkelio, kuris stovi arti immi
gracijos ir kolionizacijos rei
kalų per apie 40 metų, ir kurio 
veikimas yra .pažįstamas ne tik 
šiame krašte, bet ir Europoj.

MIRĖ LATVIŲ TEATRO 
TĖVAS.

Mintaujoje, birželio 22 d. pa
simirė A. Allunaus, latvių teatro 
tėvas. Jis buvo pirmasis apsi-

pirmąjį

Ne
jos 

jos geriausį kriukį-refe- 
Kas tik kam nepatiko 

referendumas.

“Nemokame guodot laisves, 
mokame saugot nuo kirvarpų

• JnagĮ, 
rend urną.
— tuojaus referendumas. Re
daktorius ‘ nepatalpino korespon
dencijos — reikia referendu
mo .... Per referendumą užsi
manė sykį rinkti zecerius. Re
ferendumo reikėjo, kad “Kovoj” 
butų moterių skyrius.... Kad 
“Kovoj” tilptų toki raštai, koki 
patelpa — tam reikėjo referen
dumo ir tas įvyko....

Aršiausia, kad perlengvai mė
tomas tas laisvės įnagis, 
apmislijimo, be aprokavimo, kur 
Ir kaip papuola, ten ir dribt!

Latvių Teatrą Rygoje, 
gimė Mintaujoje 1848 m. 

rugsėjo m. 29 d. Pirmą kartą jis 
ant scenos pasirodė Jurjevc, vo
kiečių teatre; paskui Revclyje, 
Jurjevc ir Peterburge, taipgi lo
šė ant vokiečių scenos. Nuo 1869 
ir 70 metų, jis lošė Rcvelio vo-’

jis tapo Rygos Latvių Draugi
jos pakviestas į Rygą paimti ir 
vadovauti teatralinę trupą, kaipo 
režisierius ir direktorius. Čia 
jis darbavosi ligi 1885 metų. Čia

Kiek žemiaus vėl randame:
Su referendumu męs turime 

mokytis demokratiškumo. O da
bar su juo gadiname šij|.... Iš 
mus gi juk Dzūkai ir Balevi- 
čiai sėmė medegą prirodymui 
referendumo netikumo. O ar pa
darėm šviesesnį progresą per tą 
trejatą metų? Nei jokio. Pas
kutinis gręsiantis referendumas 
(suprask, L. S .Sąjungai) paro
do tik lamatojimą referendu
mo.... Liūdna, kad taip moka
me daryt ir męs, laisvės pra
našai!.... Įvykdžius j| (su
prask, referendumą apie statisti
kos blankų išpildymą), bus da 
sykį' bereikalingai 
mus 
tas 
kiu 
jos
abiejų 
tamsa (musų pabraukta. Red.).

supurvintas 
laisvės drabužis, sumenkin- 

referendumo principas. To- 
budu einama prie oligarchi- 
arba anarchijos, is kurių 

išeina viena betvarkč ir

Tiek apie tai p. J. Baltrušai
tis. Kiek pamename, anais lai
kais įvedimo referendumo prieši
ninkai, nesiginčindami apie patį 
rėferendun’io principą ir pripa
žindami jam tūlas geras ypa-

šias p. Baltrušaičiui mintis. Jis 
ir pats tą pripažįsta dabar, 
anuo laiku nieks gal taip nesi- 
koliojo už tai, ka»p šitas pats

nors

Po trijų metų jis pats persi
tikrino ir šaukia “gelbėti refe
rendumą.” Pagirtinas yra jo at

kansas Advancement Ass'n. susi
rinkimo, jis labai nuosekliai nuro
dė vertę immigracijos ir trumpare
gystę tų, kurie ją mano var
žyti. Žemiaus paduodame iš
traukomis svarbiausias vietas:

-----o------
Emigracija yra gamtos teisė. 

Žmonių ir tautų judėjimas, iŠ 
vietos-vieton keliavimas yra se
nesnis ir už pačią istoriją. Mes 
nerandame istorijoj jokių lieka
nų, kurios mums suteiktų žinias 
apie aukščiausią emigraciją, iš 
kurios susitvėrė šių dienų Eu
ropos pamatai. Jeigu kas randa
ma, — tai ne istorijoj, bet archeo
logų, ctimologų ir lingvistų ty
rinėjimuose.

žmonės susitelkė į nomadiškas 
besikilnojančias iš vietos-vieton) 
oimines. .Tokios rinktinės emi- o
gracijos ženklus randame bibli-

ir Jokūbas yra seniausiais emi-

A. A. apleido Rygos Latvių Te
atrą, sudarė trupą ir gastroliavo litiškicms 
po Kuršžemę ir Vidžemę (Kur- 
liandiją ir Lifliandiją).

Besigerinant žemdirbystei, be
siplėtojant ir besiformuojant po-

užgimus
emigracija

Amžinos atminties Ad. Al. at-! mės jieškotojų.
sižymėjo nevien
šėjas-artistas, bet
tojas-žurnalistas,

ir kaipo r ašy- ( 
nemažai pasi- 
latvių spaudo

je, nemažai parašė scenai kuplie- 
tų, kuriuose yra pasirodęs* smai
liu jumoristu ir karčiu satiriku. 
— Gaila tokio vyro! Vos tik 63 
metus ' amžiaus tepragyveno ir 
pasimirė urna mirčia. Su jo mir- 
čia musu broliai latviai neteko c
savo Teatro Tėvo! Lai jam bu-’ 
va lengva Jo gimtinės
Lai Latvių Teatro padangėje už
teka naujos, dar šviesesnes žvaig
ždės! “R. N.”

tautų santikiams, ir 
ko m e re i j a i, p r a s idė i o 
įvairių prietikių ir lai- 

Tokiu budu, su- 
1 padavimų, fcnicijo- 
>tiečiai emigravo Grai- 
didai — Mažojon Azi- 

jon, o tyriniečiai—Italijon. Išėji
mas izraelitų iš Aigipto į Kana
ano žemę buvo didelė žydų emi
gracija, išvengimui tikybinio ir 
politiškojo prispaudimo, kurį jie

NAUJI RAŠTAI

Trumpai išpasakota Lietuvos 
Istorija. Sutaisė Pajauta* Su 
dviem žcmlapiais ir gražiais pa
veikslėliais. 224 pusi. Juoz. Za
vadskio spaustuves leidinys. Vil
nius. 1912 m.

Naujcsnių laikų gadynėj ran
dame panašius pavyzdžius puri- 

jtanų emigracijoj į Naująją Angli- 
žemelėllją, mormonų emigraciją į Utah 

valstiją ir pagalios menonitų emi
graciją iš Vokietijos Rusijon, o 
pagalios iš Rusijos — Amerikon.

Emigracija ne visados atsiim
davo ramiu budu. Senovės lai
kais ir net iki viduramžių, — 
net iki Amerikos atradimui. — 
naujos emigrantų kolionijos tvė
rėsi su ugnies ir kardo pagclba. 
Geriausiu pavyzdžiu tokios emi
gracijos yra Atidos ir jo aziatiš- 
kų hordų užplaukimas ant Eu-\ 
ropos viešpatysčių (5-me šimt-

Lenkų ir Lietuvių Kalbos Žo
dynas. Surengė Antanas Lalis. 
(Lenkiškai lietuviškoji dalis). J. 
Zavadzkio spaustuvės leidinys, tos. 
Vilnius. 1912 m.

sigyveno ramiai ir nesutvėrė šią
dien žinomos mums Hungary tau-

(Toliaus bus)
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MIGLA.
Vieno Veiksmo Komedija

Vertė A. Matutis.

kad 
kad 
su-

Pališauskienė. Gi tamista pati tą geriausiai 
žinoti, ar jis tamistą myli, ar ne. Tiesa, 
mano nabašninkas, taip apsuko man galvą, 
aš galėjau už jį prisiekti.... o paskui jis 
rado sau kitą mylėtinę! Turėjau su šluotą ja
išvyti, ir už jį kryžių nešti. Bet vyras vyrui 
nelygus. Aš turėjau nosį, yt anties snapas; 
margas yt pelėdos akis; burną, yt senas kaliošas, 
o tamista, esi kaip parašytas paveikslas, ir todėl 
jokio suvedžiojimo nereikia bijotis, (tyliau). 
Kaip jis čia ateis, tai aš jam gerai prisiriurėsiu, 
iššnipinėsiu ir ištirsiu.... (girdėt varpelis.) Pa
nele, tai ne k^s kitas, kaip jis! Smukite į savo 
kambarį, o aš paprašysiu, kad jis valandėlę pa
lauktų.

puses — kur Gaveckis išėjo.) Taipogi pasaky
kite dėdei, jog tas ponas atėjo (išeina.)

TREČIOJI SCENA.
Pališauskienė — Rolkauskis 

kas vyras, gana dužas
Pališauskienė.- Prašau, prašau
Rolkauskis. Ar ištikro randu
Pališauskieni

galioj kraujo ryšiai) oficialiai pažvilgial to rei
kalavo, Aš savo užsilaikymii'. 4 darbuojuos 
pati ir to nesigėdžiu; tai-gi dėdės sutikimas čia 
yra tik formalia,

Rolkauskis (kaipir susirūpinęs.) Bet.*** bet yra 
dar tūlas klausimas, apie kurį norėčiau su tamista 
pasikalbėti.... Ta:i klausimas šiek-tiek jautrus, 
bet jis duodas prašalinti.

Julija, Privalome abudu veikti bendrai, Pasakyk 
tamista.... kas tai do klausimas; jaigu lengvai 
jis galima prašalinti, tai prašalinsime jį.

Rolkauskis. Gi tas darbas, apie kurį tamista mi
nėjai.... apie.... taip sakant, aš ir esu darbo 
žmogus; visai nebaido manęs tas, kad aš turiu 
biure keletą valandų’ praleisti.... Bet tamista 
tokia jaunute, tokia patogutė.... įvairiausio žmo
nių sluogsnio, įvairiausios jų kategorijos apsup
ta, kurie nevisuomet atsako geram tavo išauklė
jimui; va Ja^ir neramina mane. . .< erzina ma
ne; pasakysiu daugiau..., daro man didelį ne
smagumą.... (paimdamas jos rankų —■ su nu
duotu širdingumu) aš nenoriu, aš visai nenorto, 
idant tie maži, švelnus piršteliai, juodintųsi juo
dyki. Jie kitam kam paskirti. (Julija mažumų 
sujudinta.) Jie reikia papuošti briliantais, šafi-- 
rais, rubinais.... (matydamas, kad Julija ti
kėjosi, kų kitų išgirsti, nori jos rankų pabučiuoti), 
leisk man bent.... (Julija išlengvo ištraukia). 
Kam-gi toks drovumas, jai netrukus tos rankelės

„P^šnekelių Kampelis
Atsakymai paeito numerio 

(Jdaų^imų.
92. Koki Būvio1 pasaulio garsus 

milžinai ir Stykšltakai? Nuo senų 
senovės buvo v/hi, kurie atsižy
mėjo arba šavoMiepaprastu didu
mu, arba vfel nepaprastu mažu
mu. Tarp Tabjėusiai pagarsėju
sių pasaulio milžinų pirmą vie
tą sulyg shvo' augštumo užima 
žinomasai iš’švehtraščio Galiotas, 
kurį užmušė jaunutis Dovydas, 
vėliaus tapęš; Izracliaus karalium. 
Šis milžinas turėjęs būti lygiai 
11 pėdų augščio. Gyveno 1063 m. 
prieš Kristaus Gimimą.

Kiek vėlesniais laikais senovės 
Romoj pagarsėjo kits milžinas, 
vardu Galbara, kuris daaugo iki

(27 metų ei e gaut iš- 
ir tvirtas.)
poną.... 
namiškius namie?

ponas baigia skustis, 
o panelė nubėgo į savo kambarį plaukus pa
taisyti.

Rolkauskis (Šaipiai.) Nubėgo plaukus pataisyti!. .. . 
(pats sau.) Parapijonystė. . . . (balsiai.) Ar tai 
svečiams kambarys ?. . . .

Pališauskienė. Taip, tamista, svečiams kamba
rys!.... Maža dabar būva svečių, bet galėtų 
patilpti penkiosdešimt žmonių ir nebūtų ankšta. 
Ant musų pono jungtuvių, dvidešimts porų mo
zūrą šoko; ir nesusikimšo ir vietos buvo gana. 

Rolkauskis (pats sau). Ir vietos buvo gana! Sve
čiams kambarys su alkierių ir verdančiu vir
duliu! Dievuliau tu mano. Juokinga žmona. Ko 
ji taip dėbso į mane?

Pališauskienė. Gal 
Rolkauskis (sėda į 
Pališauskienė. Kas 
Rolkauskis. Nieko

tamprės sugedę,‘ištikro (sėda.) Oi! 
iš vietos.) 

Pališauskieni 
šičia va

Rolkauskis (pats sau.) Patariamas fotelis 
» negeresnis; kietas, yt akmuo, (balsiai.) 

taipgi užlaidą užtraukti, nes saulė šviečia 
į akis. (Pališauskienė pašoka lyg trenkta 
ba.) Ne, negalima 
čioja po kambarį).

Pališauskienė. Ir tas 
ras ne mums!

Rolkauskis. Ar sakote 
tvaninė tarne!

Pališauskienė (k. a.)
kyti;
ne mums!

Rolkauskis (su piktumu dairydamos po kambarį:) 
Nežinau, kelintame šimtmetyje, bet tikrai ne de
vynioliktame ir ne dvidešimtame.... (juok- 
damos) tai ištikro rokoko (pamatęs įeinančių 
Julijų, bėga prie jos su maču gėlių ryšeliu.) Ak 
panele Julija, antgalo tamistą sulaukiau! Kaip
gi linksma tamistą pamačius.

JA, Kol už vyro neišeisiu, turiu dirbti. 
kauskis. Paprašysiu dėdės' ir neleis; tiesa gir
dėjau, kad tamistos dėdė yra truputį, ar gal 
net ir perdaug spulus, bet mes jį perdirbsime 

tik tamista leisi.... (užsimiršdamas.) 
viską ant savęs ir jį perdirbsime (su 
širdingumu). Čia gi eina apie musų 

tavo laimę. Jeigu man leista nors kiek

Kiekviena tauta turėjo jų po 
keletą, nors netokių didelių, kaip 
du augščiau minėtu.

Anglijoj, 16-me šimtmetyj, bu
vo J. Midleton, 9 pėdų ir 3 co
lių vyras, Švedijoj buvo Frede
rikas Swede — 8 p. 4 colių;

; net Chinai turėjo

oi
atsitiko?

; matyt 
(pašoka

atsiprašau, čia patogiau bus;
musų pono patariamame fotelyje....

niekuo
Prašau

sėdėti.
ir d rė
va ik š-

ką? (pats sau.)

einu panelei 
(išeina kalbėdama pati sau.) Tas

pasa- 
vyras

mane matis, kaip 
tamistos namuose.

aš kalbu!. ... bet

KETVIRTOJI SCENA.
Rolkauskis — Julija — Pališauskienė, 

(kuri pereina per scena tomėt žvalgydamos j Rol- 
kauskį, įeina į Gaveckio kambarį.)

Rolkauskis. Toji šauni žmonelė apsirinko mane 
kokiu tėmijamu tašku. Aš į ją padariau ne
apsakomą įspūdį! (juokiasi.)

Julija. Taip maža ką mato namuose, kad kiek
vienas svetimas žmogus ją indomina.

JtoUKAUSKis (bitčiodamas jos rankų.) Netrukus ne- 
beindominsiu jos, nes išsipildis mano karščiau
sios svajonės ir ji visados 
aš apsigyvensiu musų, argu, 
Ar tai tamistos pamotė?

Julija. Ne, bet jos amžis....
Rolkauskis. Teisybė, teisybė, ką

taip norėčiau žinoti viską, kas tik tamistą liečia, 
jog net tamistos jaunystės dienos mane intere
suoja. Kas-gi keisto pas įsimylėjusius, jų tema 
neišsemiama. Atmeni tamista, ką tamistai prieš 
keletą savaičių kalbėjau kaip turėjau laimę 
tamistą pažinti pasilinksminime. Pakalnėje , Ta
mista ėjote dviejų senesnių ponių draugystėje 
ir nuo pirmos valandėlės, bet ką sakau, aš 
tamistą jau pirmiau matydavau sapnuose, — nuo 
pirmos valandėlės palikai man saldžius atmini
mus, (gėdingai.) Nežinau, ką tamista manei ta
da apie mane.

Julija (ju nusišypsojimu.) Ne sunku atspėti, jaigu 
čia tamista atėjai. Gi matėmės taip dažnai ir. . . 
(nutraukia.)

Rolkauskis. Ir....? O, dėlko tamista nebaigi? 
Suprantu; atjaučiu, (imdamas jų už rankos.) 
Ir insimylėjome vienas į kitą; bent aš apie save 
galiu tą pasakyti. Mano pažystami ir draugai 
pataria mums susivienyti; ir gerai daro; jie atspė
ja musų troškimą. Žinai tamista, jie kalba, jog 
iš musų puiki pora išeitų; neminiu savęs, bet 
tamista.... tos akįs, tas stuomuo, yt . iš alia- 
bastro ištašytas. Kuo daugiau tamistai prisi
žiūriu, tuo labjau.... (nutraukia.) Šiandien tu
si išsiaiškinti paskutinis troškimas; turiu dėdės 
prašyti tamistos rankos; turiu atvirai prisistatyti 
ir pereiti ta valandėlę, kuri gyvenimą..., išriša, 
bet pačiai minčiai tarytum kokia kliūtis atsisto-

Aš imu
nuduotu
— apie 
tame veikti

Tie patįs — įeina Gaveckis apsitaisęs juodu švarku, 
apsiskutęs ir gražiai sušukuota galva. — 

Pališauskien ė.
Rolkauskis (lenkiasi Gaveckiui su augšta pagarba, 

■vienok jo judėjimuose matos kaž-kas prieka
bingo.) Kokiu laimingu jaučiuos, kad turiu pro
gą būti po šitų šaunių namų stogu.

Gaveckis (gana mandagiai, bet šaltai paduoda jam 
rankų.) Prašau, prašau, labai

8 coliu, v
Nors dabartiniais laikais nesto- 

ka augštų ir stiprų vyrų, tai 
vienok nuolatinis temijimas ir pa
lyginimas šios gadynės žmonių 
su žmonėmis senų laikų pa- 

žmones 
Tvirti-

gadynės 
senų la 

rodo, kad dabartinie 
vis eina mažyn ir mažyn 
narna, kad tas yra todėl, 
laikų žmonės vysto daugiaus pro
tą ir dvasią negu kūną, ir šio 
proto vystymas naudoja didesnę 
dalį organizmo spėkų, kurioj bu
tų ėję išvystymui kūno.

Įkius, •— išgaravusių anglių liku
čiai, kuriuos vadina karbonu, ar
ba koksu.

Maž-daug panašiai išdirbinėja 
ir žibinamąjį gazą, tik vietoj pyp
kės pastato didelius muriniūš ar
ba geležinius pečius. Didelės ga- 
zo dirbtuvės gali turėti po šim
tą pečių ir kiekvienas pečius nuo 
5 iki 10 retortų, arba sandelių, 
kuriuose užlaikomas išdirbtas ga- 
zas.

Tokiu budu gautą gazą įvai
riais budais *dar išvalo, išgryni- 
ja (tankiausiai perleisdami per 
vandenį, garą ar kitą ką) ir tada 
dūdomis daveda iki namų, kur 
jį sujungiama su kuknėmis, ar
ba liampomis. Atsukus kraną, 
reik tik jį užžiebti ir tada 
jis atlieka savo darbą.

•-----o------
Z

94. Kas išrado paraką? 
trumpiausių istorijos vado1 
kiekvienas gali sužinoti, kad pa
raką išradęs vienuolis Bertoldas 
Švarcas 1320 metais. Tais lai
kais daugybe mokslinčių ir nc- 
mokslinčių vis bandė surasti tokį 
preparatą (“eliksirą,” arba “filo- 
zofų akmenį”), kuris paprastus 
metalus, kaip švinas, galėtų per
mainyti į auksą.

Švarcas, bejieškodamas tokio 
preparato, trynė piestoj sierą ir 
salietrą. Įpuolusi į piestą ki
birkštis kuone užmušė vienuolį, 
nes jo trinamasai mišinys nuo 
kibirkšties išsprogo. Tokiu budu

salietros ir mediniu 
kiti 
m u

jau

sicros,
1. To

kartu panaudojo Edvardas

man smagu (ro- jeigu
ir

tu

Žaibas ir griaustinys pasidaro 
ore nuo elektrikinės oro kibirkš
ties lygiai tuom pačiu laiku. Vie
nok tankiai mes užgirstame 
griaustinį daug vėliaus negu pa
matome žaibą. Mat, šviesos spin-

greičiau, — beveik akimirksnyj, 
— o balsas bėga kiek lėčiau. Ži
nodami, kad balsas prabėga į se
kundą apie 160 sieksnių, galime, 
užgirdę griaustinį, lengvai iš- 
skaitliuoti, kaip toli dar yra nuo 
mus audra. Kiek pereina sekun
dų nuo žaibo pasirodymo iki 
griaustiniui, tiek bus sykių po 
150 sieksnių (aplamai paėmus).

Vandenyj balsas skleidžiasi 
daug greičiau. Jis bėga su grei
tumu daugiaus negu 1 versto į

telegramų buvo kun.' Kaz. AttW 
brozaičio, “Aušros Vartų” para* 
pijos klebono, Chicagoj.

Telegramas pasiųsta vardu pa
rapijos draugijų ir vardu paties 
kun. Ambrozaičio. Pasveikinimai 
eiliuotas ir skamba šitaip:

S kai t Ii ngiausio sus’ėjimo f
Ir stipriausio sus’rišimo!

Laimingiausios pasekmes
Tam naudingam užmezgi

mui!
Prūsuos* mus tauta pabudo,
Ir lietuviais pasijuto!

Lai gyvuoja!!!
Vardan “Aušros Vartų” para-* 

pijos draugijų,
Kun. Kaz. Ambrozaitis, 

bonas. Chicago, Amerika.
Tuom pat laiku išsiųsta 

gramas ant p. Vanagaičio, 
rutės” redaktoriaus, rankų
viso būrio lietuviškų Chicagos 
draugijų.

Šis telegramas skamba sekan
čiai :
Vanagaitis,

Tilsit, Germany.
„ Sveikiname brolius lietuvius 
Prūsuose. Širdingai tariame “Pa
dėk Dieve’’ jųsų šventame darbe.

Chicagos Tietuvių Tautiškos 
Draugijos :

1. Lietuvių Moterų “Apšvie
tos” draugystė.

2. “Lietuvos Ūkininko” drau< 
gystė.

3. Simano Daukanto draugy*

kle«

tele* 
“Bi* 
nuo

9
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KLAUSIMAI:
96. Kur buvo pertiestas pir-

97. Koks yra lietuvių padavi
mas apie lakštyngalą?

98. Kokia buvo lietuvių pra
monės vėluva?

99. Nuo kaip 
mos darbininkų 
unijos?
Atsakymai bus

senai yra žino- 
arba amatininkų

kitam numeryj.

Prūsų Lietuvių
Susivažiavimas

susi va-

Pereitą nedėldienį atsibuvo pir
mas lietuvių prūsų susivažiavi
mas mieste 
žiavimo mieriu buvo sutverti pir
mąjį Prūsų Lietuvoj susivieniji
mą, kad, anot rengimo komisijos 
žodžių, “sujungti visas gyvuo
jančias lietuvių draugijas Prūsų 
arba Mažojoj Lietuvoj į vieną

kauskis (sėsdamas į tų patį fotelį, kur pirmų 
kartų sėdėjo.) Tegul sako kas ką nori, bet ar 
yra kas malonesnio ir patogesnio, už senovinius 
rakandus, be pasigailėjimo prašalinamus iš musų 
gyvenimų.... (tyliai) oi duria! (balsiai). 'Tas 
prastumas mano skoniui geriausiai tinka (/ sa
ve.) Neišturėsiu, ištikro, pradrėskiau savo dra-
bužius.

Gaveckis (sėdėdamas šalę Julijos.) Matai tamista, 
žmogus pragyvenęs tiek metų, kaip aš, būtinai 
apsipranti su kiekvienu senu daiktu. (Pališaits- 
kienei, kuri buvo užsiėmusi arbatos pritaisymu, 
pasirodo, jog tas buvo pasakyta apie jų. Gavec
kis gi tų patėmija.) Ne apie tave čia kalbu Pa
lišauskien.

Rolkauskis. Taip, taip, tai tikras gamtiškumas. 
Priešais musų akis visas gyvenimas atsistoja; 
tai gyvas atsimainiusių laimingų valandų pa
minklas.... (sėdėdamas laiks-nuo-laiko pasitai
so, dairos po kambarį ir sentimeiitališkai kalba.) 

Gaveckis. Tame fotelyje labai daug meilių valandų 
praleidau su savo gyvenimo drauge. Kokie sal
dus tie atminimai!. . . .

Pališauskienė (į sa^vc). Visai jokios saldybės ne
buvo.

Gaveckis. Tas mažas gurbelis ten su daikteliais.... 
(ant stalo) tik menkas paslaptinis niekniekis, 
kuriu tik keli kamuolėliai gijų galima indėti, 
o vienok ir jis savo historiją turi. Jis apima sa
vim kelias dešimtis metų; persimaino kamuolė
liai iT nauji siuvyniai, nauji pavyždžiai užėmė 
senų vietą, o gyvenimas vis tas pats.... Tie 
paveikslai. .. . tas tikėjimas. . . .

Rolkauskis (su piktu nusišypsojimu.) Tas vertei-

ležinėje į valkoj e žemų ir 
nematau 'čia tokių rakandų, 

. (permaino tonų).

Gaveckis (užsimiršdamas). Tas verteivinis išdas. . . . 
(pertraukia su neskoniu.) Paskutinių laikų iš- 
dirbystė užkalta g 
godžių spekuliacijų;
ką žmogaus sielą žavina
Vienok tas pinigas žmogaus gyvenime lošia svar
biausią rolę. . . . tai-gi. .. .

Rolkauskis (užsimiršdamas). Pasitikiu! pinigas tai 
pamatas.... (painiai) taip sakant, žemės pama
tas.... ne, ne taip kalbu, kaip reikia.... ypač 
išteklius arba, aiškiau pasakius, tai susiliejusių 
porų laimės pilnis ir apipuošimas. .. . Bet kam 
tai kalbėti?.... (žiūrėdamas su paguoda į Juli
jų). Prie tų dalykų tas visai nepriguli, ar ne tie-

ir

liti

buvo 
ūgio.

amžiaus genijus, prieš 
čio savo laiku visa Kū

io vVrtikas. Garsus 
istorijoj Grantas buvo

Aleksandras II. Stephens nieka
dos savo gyveiRtoc nesvėrė dau- 
uiaus, kaip ik ‘svaru, o senat-

neišnešdavo neijau nupuo
100 svaru. L

Jeigu iš vienos pusės milžinai
atkreipdavo ant savęs žmonių

tukai (labai maži žmonės) taip- 
pat buvo istorijoj žinomi. Se
nesniais laikais ir viduramžiais

stų, karalius ir jo šeimynos pa
linksminimui. Ta 
davo neišpasakytai

domis. Nekuric 
savo “viešpačių

savo juokais 
didelius val- 

jų turėjo ant 
nemažą įtekmę.

Tarp nykštukų labai buvo pa
garsėjęs tūlas lenkiškas kunigaikš-

1 visos Europos viešpa- 
tuom išradimu pradėjo Pastaraisiais laikais Prūsų be

lau buvo ni inėta, kr 
salietrą ir

tam 
degin-

medines 
it šimto

ir 10 dalių 
(lėtine

parako ima 
dalių anglių 

sieros. Šias tris su- 
smulkiai sutrina ir ran-

sumaišo. Tą daro pirmiaus 
mišinį sušlapinus, nes sausas ga
lėtu explioduoti. Po to kelis kar-

ir š naujo sutrina ir per- 
icr mašiną, kuri išleidžia 
grūdeliais. Po to jį 
, išsijoja ir parakas

d a u o:

is- 
jau

se
nesnių laikų, negu Švarco laikai. 
Nėra nei mažiausios abejonės, 
kad chiniečiams buvo dar kelis 
šimtmečius prieš Kr. Gim. žino
ma, jog salietra, sumaišyta su 
karbonu, explioduoja. Angsty- 
vuose istorijos laikuose didesnė 
dalis salietros pareidavo iš

germamz- 
liką rodė-

kaipo 
vienok

mo bangose ir tu Ir 
si, kad Prusu Li< 
Lietuvą, galima sl< 
žuvusią lietuvystei, tai 
pastaraisiais keleis metais
gi paskutiniais) tarp prūsų lie
tuvių apsireiškė aiškus prabudi
mas nuo ikišiamlaikinio miego. 
Lietuviai pradėjo tverti drau
gijas grynai tautiškai-lietuviš- 
kos pakraipos, kurių svarbiau
siu mieriu buvo apibudinti savo 
vientaučius ir ištraukti juos iš 
germanizmo įtekmės.

Kiek mums teko patėmyt iš 
laikraščių, šitam tautinio atgimi
mo darbui labjausiai pritaria Prū
sų jaunimas. Turbūt neapsirik
sime pasakę, kad iki šiam laikui 
didesnė dalis jų draugijų yra jau
nimo draugijos. Vadovais šiame 
naujame ir daug žadančiame ju
dėjime yra taipgi jaunesnėj! kar-

ste

6.

«k y ■ • :i

“Vyties” draugyste.
28-tą TMD. kuopa.
36- tą SLA. kuopa.
37- ta TMD. kuopa.
Lietuvių Evangelikų Liūteir 8.

ronų Draugija.
Čia reik paminėti, jog Chicagos 

“Apšvietos” moterų draugyste 
(p. Katkevičienė yra pirmininkė) 
atydžiai dabojo, kad šis svarbus 
prūsų lietuvių tautiniame gyve* 
nime žingsnis butų tinkamai pan 
žymėtas ir jai priguli iniciatyvos

Chicagos lietuviškieji laikraš
čiai: “Lietuva,’' “Katalikas” ir 
“Draugas” išsiuntė trečią pasvei
kinimo telegramą. Naujai susi- 
tvėrusi Chicagoj Lietuvių Dakta
rų Draugija taip pat išsiuntė nuo 
savęs telegramą sekančio turinio: 
Vanagaitis, Tilžėj.

Atgijote, susitvčret ir ištesčkit!
Chicagos Liet. Daktarų Dr-ja,

1

Apart čia minėtų pasveikini
mų išsiuntė taipgi telegramą p. 
V. Daukšys iš Philadelphijos, 
TMD. prezidentas, sveikindamas 
brolius Prūsų lietuvius ir Tilžiškę 
TMD. kuopą vardu Tėvynės My
lėtojų Draugijos.

Menama, kad S.L.A. taipgi iš
siuntęs Tilžės susivažiavimai! pa-, 
sveikinimo telegramą.

— o —
Iš viso viršpaminėto nesunku 

patėmyti. kad kilus tautinės svar
bos klausimui, mes jau pama
žu pradedame atjausti solidariš- 
kumo svarbą ir reikalingumą.

Taigi, kaip jau esame minėję, 
šis naujas prūsų lietuvių judėji
mas galų-gale išsireiškė sukvie
timu abelno lietuvių susivažia
vimo.

Mums dar neyra žinomos iki 
šiolei šio susivažiavimo smulk
menos. Nežinomos nei galutinės 
jo pasekmės. Apie tai nepamir
šime savo laiku pranešti.

Šiuom kartu norime tik pa
stebėti, kad toks prūsų lietuvių 
judėjimas rado karštą ir širdin
gą pritarimą ne tik Didžiojoj 
Lietuvoj, bet ir tarp amerikiečių- 
lietuvių.

4
vo žinomi labai senais laikais.

Vienok istorijoj nėra jokių 
ženklų, kurie rodytų, kad chi- 
niečiai ar kuri kita aziatiška tau
ta butų išdirbinėję paraką. Va
karų tautos pagerino ir ištobu
lino viršminėtąjį senovės chi- 
niečių išradimą. Iš istorijos ži
nome, kad pirmu syk sprogstan- 
čioji medžiaga tapo pavartota 
7-me šimtmetyj Bizantijos ka- 
riumenės priešais užpuolimus sa
racėnų. Toji medžiaga vadinosi 
“graikų ugnis” ir sprogdavo net 
ir vandenyj. Be abejonės tai bu
vo tūlos rųšies parakas, bet kaip 
jis buvo daromas ir dabar tikrai 
niekas nežino.

k c Jono Basanavičiaus apvaikš- 
čiojimo. Tas pats apsireiškia ■ 11 
dabar, Prūsų lietuvių susivažia
vimui prasidėjus.

Kaip ten, taip ir čia, kilus na- 
cionalės svarbos klausimui, mo
kėjome susitelkti krūvon visi, 
be savo tikybinių, ar kitokių pa- 
žvalgų skirtumo.

Lietuvystės ryšis užtektinai il
gas 
mus

Taip ir privalo 
iriuose reikaluose, 
susitaikinti tarp 
kur nors ir susitaiko), bet kilus 
klausimui, kuris palyti visus lie
tuvius, privalome stoti, kaip vie
nas vyras. <

colių augščio; 
kuri buvo dar 
mažesnė. Kai
li ždirbdavo di

delius pinigus, pasidekavojant sa
vo nepaprastam ilgiui. Pavyzdin, 
tūlas Charles Stratton už pasi
rodymą ant scenos Londone 
(1847 m.) gaudavo $3,000 į są- 
vaitę ir sukrovė sau didelius tur
tus.

Mažiausiu iš visų nykštukų be
ne buvo Lucia Zarata iš Mexikos, 
kuri turėjo vos 20 colių augščio.

----- o------
93. Iš ko ir kokiu budu išdir

binė jama žibinamąjį gazą? Yra 
keletas rūšių taip vadinamojo ži
binamojo gązo, kurį dabar varto
jama kambarių‘apšvietimui ir šil
dymui bei<’> virinimui. Vienok 
labjausiai vhrtojtimu yra gazas, 
kurį išdirbinėjariš bitumino arba 
minkštųjų 'anglių.

Kad lengviau supratus, kokiu 
budu šis ghzas' išdirbinėjamas, 
mes pasiute'tnė'ižingeidiems skai
tytojams padaryti sekantį lengvą 
išmėginimą^'

Sutrinkit .truputį minkštųjų an
glių ir įdėkite tai į paprastą ilgą 
pypkę. Prigrudę pypkę smulkiai 
sutrintomis anglimis, drūčiai už- 
grųskite pypkės viršų drėgnu mo
liu ir palaukit pakol jis uždžiusta. 
Po to pradėkite pypkę šildyt, kad 
ji įkaistų. Greit per cibuko galą 
pradės eiti geltoni durnai. Šie 
“durnai” yra įkaitintų anglių ga
zas ir jis degs, jeigu prie jo pri-

. jkišite degtuką. Pypkėj liks tik- 
. 'tai išdegusių,/arba gerinus paša-

ris buvo vos 39 
jis turėjo seserį, 
visa galva už jį

ir užtektinai 
visus surišti

fe

stiprus, kad 
krūvon.
but! Mažes-
galime ir ne-

ku-

Ne

tai žmogus, stovintis

*

komish

bal-
tvo-
nuo

JA, Buk tamista ramus; galime to išvengti. 
Esu pilnų metų, turiu tiesų save valdyti pati, bet 
dėdės geraširdystės dėlei, kuris širdingai ir sve
tingai atidarė man duris ir apsiautė globa; pa

u------------- ... ..........

IMMIGRACIJOS REIK A* ;
LUOSE.
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Julija, Teisybė! Kam-gi kalbėti apie daiktus, kurie 
visai negyvuoja. . (su musišypsojimu) ir 
rių tamista pas mus visai nematysi.

Rolkauskis (lyg butų užspringęs — paantrina:) 
gyvuoja. . . . vienok gana teisinga pastaba.

Gaveckis. Julija, pagelbėk Pališauskiehei, nes matau, 
ji šiandien su ta arbata neišsiruoš.

Pališauskienė. Tuojau, tuojau bus pataisyta. (Jri- 
lija prisiartino prie stalo.) 1 : |

Rolkauskis (taipogi atsistoja.) Tamistą lyg esu kur 
jau matęs. * .

Gaveckis. Mane? Kodėl ne? Vaikštinėju-gi karts- 
-nuo-karto gatvėmis.

Rolkauskis. Jaigu nemačiau gyvo, tai Napoleono 
kariuomenės paveikslus peržiurinėdamas, atran
du labai daug panašumo Marso sunaus veide, 
pilname didvyriškumo drąsos, kareiviškos dva
sios. ... \

Gaveckis (pertraukia.) Niekados kariuomenėje ne
tarnavau.

Julija, Jau arbata pataisyta, prašau, malonėkite 
dėdute, prašau tamistą.

Rolkauskis (greitai pašoka, Gaveckį pakelti iš 
kėdės). Pagelbėsiu.. č;

* - "A r,>:‘ t ;

(Toliaus bus).

medžiagą buvo išradę Ispanijoj 
12-me ..amžiuje, ir Anglijoj pra- 
džičj 13-to šimtmečio (Roger 
Bacon). Vienok tik Švarcas, kaip 
jau minėjome, išrado dabar var
tojamo parako sudėtinas dalis ir 
padarė jį galimu naudoti gink
lams.

musiems broliam pasveikinimo 
ranką. (Teisybės dėlei reik pa
minėti, kad iš visų laikraščių te
ko patėmyt iki šiolei vieną, ku
ris prūsų lietuvių tautiniam at
gimimui pasirodė neprielankiu 
esąs. “Laisvė,” Bostone išeinan
tis laikraštis, paminėdama apie

—__ o-----
95. Kaip s greit platinasi 

sas? Jeigu kalame kuolą 
ron, 
tos vietos atokiai, patėmyja, kad
balsas nuo kirvio rėžimo pasie
kia jo ausies tik tada, kada kir
vis atšoka vėl augštyn. Arti-gi 
stovintis žmogus girdi balsą 
vienkart su kirvio rėžimu.

Tas darosi todėl, kad bal
sas pasiekia musų ausies vėliaus, 
negu akjs pamato kalančio žmo
gaus judėjimus. Iš to lengva su
prasti, kad balsas plaukia oru, 
arba bėga. Jis bėga labai’grei
tai: kiekvieną sekundą daro po 
apie 160* sieksnių.

piktai patėmija: “Argi sumany
tojai galvoja, kad tautiška idėja 
šiądien gali būti cementu, kuris 
sujungtų ant ilgesnio laiko prie
šingus vienus kitiems gaivalus?” 
Bet tas neįstabu: “Laisvė” jau 
atsižymėjo savo neapkentimu vi
sa ko, kas tik lietuviška dvasia 
kvepia).

Amerikiečiai, kuriems per Va
nagaičio tarpininkystę teko per
nai arčiau susipažinti su dabar
tiniu prūsų lietuvių padėjimu, 
ypač širdingai pasveikino savo 
brolius prusus, pradedant jiems 
naują tautinio šalies atgaivinimo 
darbą.

Musų didesnės organizacijos 
išsiuntė pasveikinimo telegramus 
ir laiškus,

iš pirmiausiai pasiųstu

Atsibuvusioje konferencijoj Li 
I. Š. Draugijos birželio 16, 1912, 
Jersey City, tapo išrinkta komi
sija paskyrimui žmogaus ant Ek 
lis Island.

Komisija buvo susivažiavus lie
pos 14 d. Slavakų Immigracijos 
name. Kandidatai šie pribuvo: 
Fr. Vaitkus iš New York City, 
Walter V. Leščinskas, A. Stane* 
lis ir P. Kačergius. Komisijai 
pasirodė tinkamiausis P. Kačer* 
gius ir tų išrinko.

Bet, vėliaus tapo Kačergius at* 
mestas Immigracijos
onierių ant Ellis Island, pertai, 
kad esųs aludės savininkas. Ko» 
misija žada kitų rinkti. Nežinią ] 
kokį?

s •r
■A ■ 
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PALENGVINIMAS.
agentu tarp lietu-

važiuodamasklausimus.viu. r

mą, nes arkliams ir taip jau buvo

nieko

o khomu as nesi an
raštininkuziaus par.

Nauja turgavietė. Pereitą utar
ros Vartų par

tarimo,
per lietinių ncapsižiurėijmą, taip

me
nei

Ir dabar- DIDELIS PALENGVINIMAS.Iš garnių pievų.neturėtu 3170
nori organiza-

v.
uos, ne

monės išreikimtis. senasr:cKam

vareoni n nines

žada būtireferatus. ociusuž III. TamPta,
artistu.varnonu

į krūvą, ne tik abu susivienijimu. > s.
anus

bet ir kitas mažesnes draugijas;
n vtinio ir

seimą v Visiliula
ntii vai-

ma-
Chicago Heights, Ill. Pereitais

“Vie
šu. imiri-
musu v menę.

(20-

vo laiku bus išsiuntinėtos
prie mie

stelio Greenwood
J. Charžauskis.

Duoda dideles dovanas.

LIETUVIŠKAS BAJORAS.VIETINES ŽINIOS. man

(bais.

Neinteįkti dėl įvairių priežasčių

Pa j ieškojimaiChicagos Vargonininkų kuopa.

Nuo tulo laiko tarp Bridgepor- 111.‘Ugi, dėl Dievo meilės 3252s.

d ari n gos D

PAILSĘS ŽMOGUS.

Kodėl taip buna, kad kartais

duri-
rei v ra

sta i kas:'

c

nųolatįniais susinėsimais su visa z Areštuotas lietuvis. Tūlas John 
sąjunga svarstys bendro veikimo Brown aną dien tapo diktokai 4 4 • V • I

Szirbi nekis G oi. 
Szimaitis Daniel

kromu, kuris 
jį pavėžintų.

S‘54*
2 c 7

Keletas žodžių į redaktorius ir 
ledijus. Gerbiami laikraščių lei-

tiems suteikti reikalingi patarna
vimai.

braukdamas ir šokdamas į 
su nauja energija.

muzika, i t
grvnai 1

lėtas vyrų, kurie norėjo arčiaus 
susipažinti su vietiniais lietuviais 
ir buk norėję sutverti kokią ten 
kuopą.

Pakėlus šita klausima 16-tos

traukinys. ŠiiąS naujos parapijos 
klebonu yra kuri. J. Klonauskas.

prie jo. Centro kom 
ku nėra kaltas; ką k 
nutarė, tą jis ir pildo.

S. Jankauskas,
350 Newark st., 

Hoboken, N. J.

mesiu an žamės tavi i’ tavo kro
mu,” -— tarė dzūkelis.

gus
jus neramum ir nervišku; jis pa-

Ant.
Pradžia

išryto; pasi-

S ve t i m t a u čių orga n i zae i j os
duoda savo agentams didelį pel
ną už sutvėrimą naujų kuopų 
ir naujų sąnarių prirašymą ir to-

Jurgio par. Chicago). Paskui 
kuopa vienbalsiai nutarė surengti 
bendromis spėkomis koncertą,

“Alūną myls bruol! (joną aša 
dielia tamsiuos siunčia sava dra-

žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo raudos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau-

tam p. Rudaucko draugui.

1817 
1858 
1924 
1936 
1947 
1967 
1988 
2075 
2081

John
An i 

Ursula

rėdami daugiau uždirbt, jie ne

pamatuota: pcrci 
lankė jo namuose

įtėjunų” ir jų moti- 
geram stovy j.

p. I. P. Bartkevičiui, Harris-- 
bur 9

sau delnus atidaužo, iššauki

dahs jo aukų visados eina savo 
vientaučių parėmimui, tai vienok 
Rosenvvald’as nepamiršta ir kitų.

ferson ir llalsted gatvių.

(anai didžiausių or- 
Lietuvių Immigraci-

jos reikalai yra visuomeniški ir 
daug priguli nuo jūsų tas šven
tas darbas, kad jį įvykinti ir su
stiprinti. L. I. Š. Draugijos tik
slas yra, kad visokiais budais

liet U V ak

žimn, tai

sudięjau ing kelniun kišenių, ta 
a nūs lyną ir berasi.”

organizaciją, 
nei mažiausio

mokesčių didumą, ir lik vėliaus 
nauji nariai apie tai sužino, ka
da jau įstojimas etc. sumokėti.

Likit prie savų organizacijų:

Jackson BĮ v

LIETUVIŲ LAIŠI&įl^
KRASOJE. **

Savaitinis surašąs.

tomis žiniomis, *

muokiet už parsiuntimą, ta 
išpijuoveu iš anūn guzikus.

prasto budbv žmOgųpbaU luba& be
sididžiuojantį savo lenkiška kil
me ir lenkiška kalba,” pasakojo 
Ramkevičia. ‘‘Įeinu kambarin, 
žiūriu, ant stalo stovi tušti bliu-

Nusistebėjęs, stoviu ties 
mis ir žiūriu, kas čia do 
kas ir nieko negaliu su

Kas nori apdrausti sa1 
venima atsitikime mirties

IŠKILAI! NG A S P1K N1K A S.
Draugystės Leib-Gvard. D. L. K. 

Algirdo, atsibus nedėlioję. 18 d. rug* 
pjučio 
Grove,

Pajieškau Vincento Juškevičiaus 
iš Kauno gub., iš Skaudvilės. Tik
rai nežinau jo seno krajaus adreso. 
4 metai, 
gyveno 
Tegul 
šituom

vedimą. Uždarius 
)osėdį, padainuota 
2tuva, tėvvnė mu-

pagimdo kitus vidurinius nesma
gumus. Tokiame atsitikime rei
kalingas vaistas, kuris padaro

A. OLŠEVSKIO BANKĄ,
S. Halsted st., Chicago,

Tolejkis Toman 
Wajezi.uli-s Felix 
Walas M i chea? 
Wains N ai k

duokit prie 
dėtą numerį;

m. buvo surengta du koncertu, 
pa linksmi n imu i susirinkusiųjų 
ten svečių. 12 liepos vargoninin
kai ant kranto šv. Juozapo upės,

irmo svcciuo-

savo palinkimą, prigulėti.
nešti savus pinigus sveti

miems ir didinti svelimtautiškas 
organizacijas, kad musų locnos

dabinto, apsirinkę vietą po senu, 
plačiai išs’skėtusiu, ąžuolu, turė
jo savo posėdį. Kadangi mieriu

prakaitą nuo kaktos 
viršų

VJSUOMLNLŠKAS METINIS PIK
NIKĄ S

Draugystė švento Roko parengė me
tinį pikniką su įvairiomis žaislėmis 
ir šokiais, kaip tai: suktiniu, klum- 
pakoju ir kitais. Piknikas atsibus 
18 rugpjūčio (August), 1912 m. 
Zopelio darže. Summit, Ill. 
pikniko ligiai 9 > 
baigs vėlai nakčia.

Gryno pelno dešimta dalis yra ski
riama palaikymui viešo knygyno, po 
nr. 2242 W. 23rd pl.. Chicago. III.

Kviečiame visuomenę atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai; muzikė bus ve
dama gabaus lietuvio smuikininko, 
F. J. Jareckas.

žinomas, kaipo žymus filantro
pas. Taigi ir šiuom kartu, ap

turi savo

.Ant galo, pamačiau, kad kam
baryje buvo- musė ir ponas ba-

vienas draugas, lietuvis, priklau
sė prie tų pačių \\ oodman’ų 
draugystės ir, įmokėjęs pluoštą 
pinigų, -turėjęs mesti ją dėlei 
mokesčių brangumo ir assesmen-

tiesi į sąjungos valdybą, idant

Svetimtaučiai gaudo narius

(Aug.), 1912 m.. Bergman’s 
Riverside, 111. Prasidės 9-tą 

ryto. Inžanga 25c. porai.
jauni, viduramžiai ir seni

maloniai kviečiami kuoskaitlingiau
siai atsilankyti į šitą gražų pikniką. 
Kur galima gražiai, linksmai praleisti 
laikas. Atsikvėpti tyru oru miške 
tarp medžių žaliųjų, užančių ir at
gaivinti savo nuilsusią spėką. Juk ir 
specijalistas daktaras sako:
ną dieną pakvėpuoti tyro oro — reiš
kia, ką išgerti kielias kvortas vais
tų”. Prieg tam iki sočiai gerai pa
sišoksiu nes geriausia muzika grajįs 
geriausius šokius. Užtikriname, kad 
visuomenė labai bus užganėdinta, 
taigi nepraleiskit šitos geros pro
gos. širdingai kviečia visus

Komitetas.

Vienas dzūkelis, 
su vežimu bulvių 
susitiko žydelį su 
labai prašė, kad 

' Dz u keliui p a ga i I o

KOMITETAS.
Pasarga. Važiuokite iš visų dalių 

miesto Chicagos iki Archer av. Limits 
karų, kaip tai: Halsted st.. Ahsland, 
Western ir Kedzie av. Pasibaigus 
Archers Limits karams, imkite Chica
go & Joliet karus, kurie daveža iki 
Summit už 5c., ten išlipsite prie pat 
pikniko daržo.

. neturime prieš 
or g a n i z a c i j; 1, kaipo 

vienok nėra 
reikalo, kad lie

tuviai turėtu tverti svetimtautiš-

“Chicago Daily World” laikraš
tyj apgarsinimą, kuriame “Wood-

vargoninmkams susivienyti, ir 
dalyvauti abelname sąjungos, vei
kime. Kuopos pirmsėdžiu iš
rinkta p. A. Lemontas, pagelbi- 
ninku — p. Niekus, — varg. Šv.

APGARSINIMAI.

atsiimti Vyriau- 
Clark gtv. 
ir Adams

000, džiovos sanitarium ■— $25, 
000 ir kitu dar

tj siunčiame Jums reguliariškai. ' 
Pasiteiraukite aut vietinės Išra
sos. kodėl io negaunate.

Pocius, varg. \ isų Šventų par. 
Tolimesniam kuopos susitvarky
mui pripažinta reikalingumas

kaip Amerikoj. Pirmiaus 
Thomas, W. Va., Box 1641. 

jis ar kas kitas atsišaukia 
antrašu:

Anna Lipštis,
(po vyro Kopač).

Houghton, Box 139, Poiniesdale,
Mich.

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

lujas namas ir 5 akrai žemės
ii ant raudos ar pardavimo.

ną, jis paskyrė š’ >07,500 įvai
riems labdaringiems darbams. 
Chicagos Universitetas gavo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
ciai yra

geresnes, ypač da- 
usiv. Liet. Ameri-

Rocbuck Co., sulaukęs 50 metų 
senumo, nusprendė tą atsilikimą

IV J
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PlLV/ą, 
PILVĄ 
pilvą!a i

no nuomone, kiekvienas lietuviš
kas laikraštis butų tos draugi
jos organu, ir nesivaržant, ar ne- 
išmėtinėja'nt ’ centro komitetui 
(Rodos, kad nei vienas laikraš
tis nieko neišmetinėjo? Red.), jog

organą ir ką ji nutars, tas liks. 
Bet butų geriau, kad mums vi
suomenės klausime nebūtų užda
ryta špaltos bile laikraštyje ir 
mums butų lengviau nuveikti 
agitacijoj, kuri lytisi visuomenės.

misiją ir pavesti rūpintis atei
viais Lietuvių l mmigracijos Š. 
Draugijai.

Imkimės visi išvien dirbti, o 
pamatysim naudą ne tik atei
viams, bet ir tiems, katrie važiuo-

jo, kad nesenai pas jį atsilankęs 
žinomos Wood manų organ i- 

'zacijoš agentas su kokiu ten lie
tuviu ir pasakas, kad jie žada su-

tuvių Woodman’u kuopą. Prašė, 
kad daktaras apsiimtų būti kuo
pos daktaru. Dr. Greičunas at
sisakęs, patėniydamas svečiams, 
kad lietuviai turi savo locnas pa
našias organizacijas (S. L. A. ir 
S.L.R.K.A.) ir nematąs reikalo 
lietuviams plakties prie svetim- 
tautiškij organizacijų. V. Pūkas 
papasakojo, kad jį ir buvusį kuo-

pat aplankęs Woodman’u agen-

susi važiavimas p. Lemonto va- 
sarnamyj, Sodus, Michigan, kaip 
jau buvo minėta ‘‘Lietuvos” ir 
“Kataliko” laikraščiuose — te- v 
sėsi visą savaitę. 9 ir 10 liepos

šio susivažiavimo buvo 
ganizuoti visos .Amerikos 
nininkams, susijungti į 
draugiją ir suvienytomis

susior-
vargo-
viena

mis veikti savo plačioj, dirvoj, 
todėl liko čia sutverta gyvuojan
čios vargonininkų sąjungos kuo-

Vargonin. Amerikoj.” Ši kuopa, 
kad ir turės savo valdybą, laikys 
posėdžius ir t.t., vienok ji nebus

cagos miesto visuomeniškas vei-

Apšvietos” Dr-es piknikas.

nedėldienį moterų “Apšvietos” 
draugystei nepasisekė , išvažiuoti 
už miesto, at-

Blogas oras su
laikė piknikierius mieste. Savo

sve-

. Publikos buvo dik-

rai dar atėmė jam $25 pinigais, 
užpakalyj saldino po num. 629 
.West Madisoh stm Šiame saliu- 
ne buvo “bartenderiu” Jonas Ba
naitis, kurį policija' areštavo, ap
kaltindama jį, buk jis buvęs vic-

parapija jau isstate n 
nę bažnyčią, kurios 
pašventinimas atsibus 1 d. rug
sėjo. V ietinis komitetas rūpinasi 
surengimu busiančių iškilmių. 
Tam tikslui iŠsiusdinėta užkvic- u
timus ne tik .vietinėms draugy-

2181
2189
2192
2210
2220
2221
2305
2311

2341. 
2362 
2391 
2395 
2409 
2420 
2451 
2510 
2553 
2588 
2589 
2590 
2591.

Ambrazaitis Tony 
Bardauskis Ant. 
Biatis Michal 
Bluzas Jozap 
Lortkus B. 
Bubleuskis Jonas 
Cepokas Jonaos 
Drukleinis P. 
Dvinngiloz Antanas 
Gednilas Petras 
Gedkutc Anna 
Gibovic Antanas 
Gintwainis Jenas 
Graczyas Karol. 
Grigaitis John 
Grigaliūnas M. 
Jakutis T. M. 
Janleis Justin 
Jonkaitis M, 
Judzinckis M. 
Kasputaitis J. 
Kinas S. P. 
Kinsas Anthony 
Klemincas Z. 
Klumbis Joseph 
Konkolies F. 4 
Kraubedies Julius 
Kntikszta Antohe 
Kurpias W. 
Kurpus W. 
Kukita Petras 2 
Kuczenski Stanh

261? 
2624 
2631 
2754 
2755 
2783 
2784 
2795 
2808 
2815 
2816 
2875 
2900 
2931 
2932 
2946 
2947 
2954 
2962 
3001 
3013 
3023 
3042 
-3065 
3071 
'3099 
3100 
3110

Lapeikis Mykolą 
Laurinaitis Tezy 
Lebrikas Stanislaw 
Masiulis Petras 
Maskoliūnas Frank 
Mikos Peter 
Milasus William 
Motuliewierius Alex 
Neberiezas J. 
Norbuta Stanislaw 
Norkus Joseph 
Pitnus Ignacas 
Protopapes Antonine 
R m i keri s š. 
Rinkus Andrew 
Ruibis. V. . 
Rumbutis Jonas 
Rymkus Gasper 
Sappas Anton 
Shi inkus Stanislaw 
Simutis Katrina 
Siabotoiti Annie 
Stasila Andeas 
Strain is Malk

Draugijų ReikaEai.
ŠEIMYNIŠKAS PIKNIKAS.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites ant musų puikaus 
šeimyniško pikniko (Basket Picnic), 
katras atsibus Nedėlioję, Rugpiučio 
18-tų d., 1912 m., Leafy Darže, Wil
low Springs, Ill., prasidės piknikas 
9-ta vai. ryte. Važiuodami į daržą, 
imkite karą Archer Limits iki dipui, 
o nuo d i po paimkite karą į Joliet, 
tasai karas davež iki pat daržui. 
Inžanga kiekvienam DYKAI.

Su godone 
Sąjungą Liet. Samų Sav. Chicagoje.

Bet geriaus butų, kad tamista 
pasistengtum pats susipažinti su 
įvairių partijų plat formomis ir 
programų ir išsirinktumėt pagal 
savo skonio geriausią. Duodame 
vietą visiems mandagioj formoj, 
tinkamai parašytiems straip

sniams, kurie ar šiokiu, ar kito
kiu budu nulieti lietiniu visuo-

JUOKELIAI
» < »

paėmęs ją už sparnų,

nyčios antvožą ir, įleidę* 
dun, urnai užvožė; paskui 
ganėdinta šypsą, atsisėdo 
da skepetuke šluostėsi nuo kak-

ją vi
su ūž
ir j no

Na, ir kam tas viskas?” aš

mas atsistebėti.
Tuoj pasakysiu,” jis atsiliepė, 

išdidžiai alsuodamas; “aš noriu 
išbandyti, ar mano tarnai neva-

žemaitis nuKciiavo 1 Rygą ir 
ten gavo tarno vielą. Jo brolis 
gyveno Kaune, ir kadangi tarna
vo pas žydą už ašminį ant die
nos, tai buvo labai nuskuręs. To- 
dėl anas brolis, kad 
bėjus, nusiuntė jam 
atliekamas drapana.* 
kišenių jis įdėjo sek 
nima:

Iš čia galima važiuoti Chicagon 
strytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa

organus grumuliavimo. Tokiu 
vaistu yra tiktai Trinerio A me

ras.

atlikti savo darbą be pigulkų ir 
druskų. Kūnas priims maistą ir 
jį sugrumuliuos. Šitas vaistas yra

viškume ir anemijoj ir daugely] 
moterų ligų. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1399 So. Ashland 
av. Chicago, Ill.

JURGIS IR BALTRUS DAR VIS GRĮŽSTA I VAKACIJOS
e! tai ne tavo viekui; Baltrau, pastumt t* vie

tos? TU, VERČIAU, EIK TRAUKT, O Aj> STUAAE>IU. ( ~~
ORAIT, JURGI. TURI ATMINT^ KaoA 
tai paskutine. PROGA SUGRYŽŠT I 
t n chicaga ! 7

NA, BALTRAU, A&UDU 
SYK I fe NA S, ou —

ST. CHARLIEČIŲ ATYDAI!
18 rugpjūčio 1912 m. atsibus pik- 

nykas giraitėj netoli miesto St. 
Charles, 111., kurį parengė vietinė 
Liuosybės Draugystė. Visus lietuvius 
ir lietuvaites savo ir aplinkinių mie
stelių kviečiam atsilankyt. Visi bus 
užganėdinti, nes bus puiki muzika, 
taip pat gardus saldumynai ir alaus 
iki valei. Nepamirškit, kad tai pas
kutinis bus pasilinksminimas šią va
sarą. 1 n žengi m a s visiems dovanai.

Su guodone Valdyba.

Pajieškau savo vyro Antano Rakš- 
čio, Kauno gub., Telšių pav., Pa- 
ažerės kaimo, gyveno Chicagoje. Aš 
dabar tik atvažiavusi iš Lietuvus, 
norėčiau jį surasti. Duokite man 
žinę adresu:

Domicėlė Rakštlenė, 
54 6 W. 14 th st., Chicago, 111.

Pajieškau savo 2 brolių: Simano 
Armano ir Viliaus Degliaus. Aš 
esu jau ženotas su Mare Pategytė ir 
meldžiu atsišaukti jus, ar kiti duo
kit žinią šiuom antrašu:

Mr. oseph Degi in,
P. O. Box 180, Rinder Range, 

Detroit, Mich.

Jono Sindiko, 
Vilkmergės pa v.,

Paj ieškau brolio 
Kauno gubernijos, 
Šimonių parapijos, Butkunų kaime. 
Jisai pats, ar kas 
pranešt šiuo adresu:

Povylas Sindikas,
213-jSt. Charles st., Montreal, Canada.

kitas malonėkit

KAD TAVE. 8/ESAl, JURGI, NEREIKŠ 
tep smarkiai stumt!i o-o-o!!
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didžiausi*

A. OLSZEWSKI BANK
t ir ■

3252 S. Halsted St,
■P nm*

MOKYKLA ŠOKIŲReikalavimai

&

su kokiais pa- 
arba bobiškais 
; šundaktarius

Lietuviška 
Mokytojas: 
Miss. Joan- 

Silsko, 2119 
III.

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo, 
k a d nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

- . ■ P. Mikolainis 
Box 63 , New York City

Esi užprašomas tirinėti jiuostebumns Astronomi
jos, IHzioLgĮjOs, Chemijos ir Pathol iogi jos.

Iszpnnlszka Inkvizicija. Valkatų Ga!«ri’x 
Paveikslai Iszkllmiu Ir Pagarsėjusiu Asms"*!. 

INLEIDŽJAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 
artį Madison Gatves

Atdor J nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčkA

st,, nuo G

Parsiduoc’ z 3 augštų namas; rau
dos atneša 32 dol. ant mėnesio. Par
siduoda pigiai iš priežasties važia
vimo į Lietuvą. Atsišaukite adresu: 

2231 W. 21st pi.

i Ųžsltiklmi.
Į ir ]
(kai

i*uv<n rojo...... 

uses gyslas, jeigu kenti nuo 
[,*>.11- A___ 1 _______ — 1---------

dkAnt rendos du Storai ant Halsted; 
gatvės didžiausioje lietuvių kolioni
joje. Daslžinokite A. OLSZEKSKIO 
RANKOJE, 3252 9. Halsted st., Chi
cago, Ill.

Reikalaujant Armonikų 
jpcpncortinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

Pakol ktif pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresų o gausi mano Katalogų dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

Leveskio
Dienine ir Vakarinė Mokykla.

Mokinama- . ........ —
1. Pradinis tPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer, plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliaiiį 

(del manančių grįžti Lietuvon).
■ , /..i..::1.?.:.,;..Kalbos
Lietuviška, Angliška, Vokiška Ttf Rusiška 

(pagal nor<į ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:

G. J. LE VESK IS,
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Chicago, Ill.

Telefonui Yard* f
Dr. J. KULIS

OydytoiM Ir Chirurgei
>255 S. Halsted St. Chicago* HL 

PRIE MIMU VALANDOS;
Kuv 9 rifo llrl 131 B Iki 9 vakar*

JlatfTLt vxa t Iki 11 plat: nuo 6 Iki 8 vak

jpi/u turi nors vienų iš 
Aidimų; jeigu turi vo« 
^slaptingų ligų; jeigu 
į-Ml$J G ALI M R TA V15 
įi!e privutiškume Iv so
les turime labai didelį

MET M
i ,I...

I I .• 
***** • XAKtfli

.rriau-ta

Lietuviška Svetaine — “Hall Lithuania’’ dabar statoma prie Halsted, terp 31-

Geriausia Biznio Vieta Laukia

Halsted st., tarp 31-os ir 33-čios gatvių, 
yra geriausia biznio vieta.

Čia dabar atsidaro nauji štorai-po-štorui 
ir dar yra reikalingi čia sekaritic storai:

Moteriškų drapanų
Dry Goods.
Hardware

Kam skursti su savo bizniu prastoje vietoje, kada geriausia biznio 
vieta da laukia tavęs neužimta, 

bran-Čia yra dabar statoma didžiausia, 
giausia ir gražiausia visoj apielinke 
kaip tą matote ant paveikslo.

Čia jau prasidėjo statymas didelio “Fur
niture” storo ir didelės “Garage” automobilių 
laikymui ir taisymui.

Buče r nes
Grosernes
Duonkepyklos
Motelis ir kitokį,

Imk kurį iš šių biznių nori, o kiekvienas 
čia apsimokės gerai.

Reikalingi — “Bridž šop” darbi
ninkas, “bull” ir “gun” nituotojai ir 
padėjėjai, taipgi paprastas darbinin
kas: MORAVA CONSTRUCTION
CO., 8457 Stewart avė., Telefonas 
Normal 4782,

Reukalauja ištikimo vyro su $500 
iki $1000 prisidėtie prie Keliaujan
čios Teatrališkos Kompanijos ir no
rintis patsai keliautie. Turi supra- 
stie anglų kalbą. Auksinė proga 
geram vyrui. Adresuok lietuviškai: 
Manager, Room 25, 154 W. Randolph 
st., Chicago, Ill.

Reikalauju moteries arba merginos 
pridabojimui 2 m. vaiko. Mokestis 
$2.00 į sąvaitę .guolis ir valgis. No
rinčios geros ir lengvos vietos, ma
lonėkit atsišaukti šiuom antrašu: 
V. Vilkevičienė, 3110 Emerald avė., 
Chicago, Ill.

Reikalingi darbininkai — šiupe- 
liuoti žemę, 10 valandų kas dieną 
už $30.00 mėnesinės mokėsties ir 
burdą ant farmos. Jus užmokate j 
$3.00 už “car fare”. Darbas iki žie
mai. Mano žmonės supranta jųsų 
kalbą. Parašykit laišką. Ed. Rei
chenbach, Juneau, Wisconsin.

Už Įšaliu dienų prasidės statymas dide
lio, dviejų lotų platumo, Departamentinio 
storo su ofisais ant antro ir trečio augšto.

Taipgi prasidės* statyti didelis muzikališ- 
kųjų instrumentų storas. d'.

Su viena vasara, su vienu sykiu čia už- 
sibudavoja šiuose dviejuose blokuose net 
devyni lotai.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
vento] vietoj. Savininkas greitu lai
ku nori išvažiuotą į Texas. Kreipki
tės adresu:

Paul Klassovity, 
1444 S. Jefferson st. 14th place.

Parsiduoda saliunas; biznis yra ge
riausioj vietoj, lietuvių apgyvento], 
žieminėj dalyj miesto, arti lietuviškos 
bažnyčios; parsiduoda iš priežasties 
išvažiavimo ant farmų. Atsišaukite: 

M. B. Cook Bro’s.
«• 1658 Wabansia av.

Parsiduoda labai pigiai saliunas 
lietuvių apgyvento] vietoj; priežas
tis pardavimo — savininkas urnai tu
ri apleisti šią šalį ir keliauti į seną 
Tėvynę Lietuvą, todėl kas turi norą 
į tą biznį eiti tai gera progą; no
rinti© pirkti, atsišaukit šiuom ant
rašu: 1020 So. Canal st., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas labai geroj 
vietoj, nes yra prieš pat McCormick 

! dirbtuvės vartus, kur žmones visada 
j vaikščioja. ši vieta yra geriausi 
I West Side’je, savininkas atsitraukė 
nuo biznio. Atsišaukit ant adreso: 
Jonas Zalatorius, 2564 Blue Island av.

Ar girdėjote kada nors, kad kur nors 
vien usyki uišsibudavotų net deviny lotai?

Tas, turbut, ką nors reiškia. Taip, tas 
reiškia, kad šita apielinke sparčiai auga. Nie
kur taip sparčiai biznis nekyla, kaip šiuose 
dviejuose blokuose. Todėl jeigu manote apie 
biznį, tai kibkit čia, pakol daT visos vietos 
neužimtos. !>••- - >

Apžiūrėki! šią vietą, ištrinkit sau tinka- 
miausį lotą, o męs Jums pastatysime ir ištai
sysim štorą kokį tik ir kaip' tikJ norėsit. Arba 

• parduosim Jums lotą ir galite patįs budavoti 
šhu storą šioj vietoj, -s ui

Už meto laiko ši vieta bus 
ir brangiausia biznio vietą, h;

Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti - kiekvieną jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nito 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išomkti šokt 
ateiti 2119 So. Halsted
vai. vak. Taipgi mokinu visokius šo- 
kuis Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanish-Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. , Pinna 
Mokykla Amerikoj. 
Miss. Antanina Kietnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago, 

Phone Canal 3762.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKfl
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naujų Svetainę
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

B253 Illinois Gt., Kerte 33rd

I Dalina Turtą
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,000 egzempliorių tos garsios knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tiį knygių, kuris tik at
siųs keletu štampų už prisiuntimo kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir nc- 
vedusiems, vyrams ir moterims ; ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Ciuiadoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms I

NORS GYDEISI 
tentuotnis vaistpuhiikhiis, < 
daktaravimais kaip ir pas .......... ..............
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o lig^ dar labiau užsendina ir ar
čiau padaro!

BBT NENUSIMINK, 
kad jau buk yra. neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori Imt išgydytas, (ad kreipkis žo
džiu ar raštu klaupiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tave gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių Ilgų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubčgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, SE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

UŽ TAI I’hilad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadclphios M. Klinika yru ofici- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

J The PHILADELPHIA M. CLINIC į
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. F 

gi Ateinantiems asabiškai ofiso valandos gi 
A yra šios: A

S Nuo 10 iš ryto iki 4 po plet. Nedėl. nuo B 
■f 10 iki 3. Utarn. ir Pėth. nuo 6 iki 8 vAk. »

t DIDŽIAUSIAJR

Lietuviška aptieks
1 KRZYWINSKIO

3149 S, Morgan St. CHICAGO.

Severos naminiai vaistai sutaisomi
pagal išmintingiausias formulas

Skausmas
koks nebūk, kur nebūk, kada nebūk veikiai 
numalšinama ar prašalinama

Severos Gothardiniu Aliejumi,
(SEVERA’Š GOTHARD OIL)

Orutiniam vartojimui, intrinant arba užpilant ant 
aprišalo.

Šitas laiškas gera valia 
prisiųstas, vertas paskaityti. Kaina 50 centų.

“Severos Gothardinis aliejus geriausias už visus tepalus 
Išgydė man rankas, nes baisų skausmą turėjau pečiuose 
Išvartojus dvi bonki mano rankos yra sveikos; Galiu 
pasakyti aleivienam, kad Severos Gothardinis Aliejus yra 
tikriausiu vaistu kiekvienam kenčiančiam.”

Stan. Pacbolski, Union City, Mich.

Severos Gyvasties Balsamas

yra pamatu sveikatos atastatymui. Vienas y mis po 
kiekvienam valgiui, imant tūlą laiką, prašalina pa
prastus virškinimo organų suirzimus, sugrąžina jak- 
noms ir žarnoms sveiko ir normalio veikimo jiegą, 
žodžiu. —■ užtikrina žmogui sveikatą.

Kaika 75 centai.

Reikalaukite musų knygeles: “Svei 
kata Moterims”. Dykai kada neparei 
kalaus!.

Visi Severos Vaistai pardavinėjami aptiekose. Žiūrėk, ar 
Severos vardas yra ant kiekvieno vaistų pakelio, kurį perki. 
Jai tavo aptiekininkas negali parūpinti, rašyk tiesog į:

W. F. Severą Co. ced^pi“5

LIETUVIŠKA KOL1ONIJA 
DERLINGOS FARMOS

KALKASKA COUNTY, MICHIGAN
Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame farmom žemę 

ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.00 už akrą, 
auga gerai komai, avižos, kviečiai, rugiai, 

ir dobilai. Teipgi puikiai auga vaisiniai 
vuogos. Bulvių akras duoda nuo 200 iki

didumo 40, 80, 120
Ant šios žemės 

motiejukai,’ alfalfa 
medžiai ir visokios 
300 bušelių.

Kas pas mus farmą perka, tam mes duodame darbą musų 
Lumber Kampėse, ir mokame po $1.00 ant dienos ir duodame 
maistą (board), teip kad čia gali užsidirbti pinigus, kada turi 
liuosą laiką.

Kelionė į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka farmą, tam kelionės kaštus mes sugražiname.

Kerfoot a v., Chicagoje, kuris dabar aplankė musų labukus ir 
persi.ikrino apie jų vertę. Dėlei platesnes informacijos ra- «

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis lai pasekmės nesveikų a- 
ki* , kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. dai
gu jums Skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva,.nelaukite nieko, o tik jieškoki- 

te pagelbės. Eikite į Krzywhisklo Ap- 
tieką ir dykai pritaikys. Atminkite 
už ak inius gvarantuojame ir tikrai pri 
taikome akinius. Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.00 ir brangesni. Auksiniai akintas 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimamo visokius akinių pataisymui.

C. F. HART1GAN, 
431 So. Dearborn St,

Manhattan Bldg.
CHICAGO, ILL

mWfowtnrrsrvwv

• Ant Pardavimo

Parsiduoda — 1*6 augšto namas ne
toli 12 gatvės ir 48-os avė. po num. 
1427 — 50th avė. Dasižinoti ant 
vietos arba telefonuokit: Kedzie 7488.

PARSIDUODA hotelis ir saliunas, 
daro gerą bi«n|.

J. W. HiUv 
)4th & Wentworth av, 

Chicago Heights, 111.

-------------- kokį norą 
.usmų, jeigu randasi 
tai: silpnumus, ner- 

igįmai, nuvarvėjnnai,

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mas^on ir Lake 

apskričluose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas Ir duoda gerą 
pelną. Važiuoju Lietuvon. . Kaina 
prieinama. Kas nori gerą vietą gau
ti .tegul atsišaukia pas: 1437 So> 
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phone 
Canal 2273.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį .pasirinkimu rupt uros dir
žiji* pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim 
dykai. ' '
Visokius , patarimus duodamo dykai 
Pasiliekamo visų lietuvių atsiminimui.

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZF.j^S 
Moksliszku Žingeidumu. Žinojim? s-(iatybe

JUSU Daktarsa
Cl/Ir I wC A E /t gydydamas jus, pirmiausiai 
Lr W £tA X Ma. a klausia apie Jųsų pilvą, jaknas

ir vidurius. Pirmiausiu jo dar
bu yra sujudinti juD ; pri 3 tinkamo jiems darbo — kam turite 
laukti? Pataisykit juos tuojaus, pirma negu visai apgulsit, išva
rykit nuodus is jųsų kūno.ZAM-ZAMTOBLYTELES

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

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 mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
. Viso 11.60 

. Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi
nimu iš “Lietuvos” ir SI.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 

f Silpnu ir Nualinta Vyru
viškus, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 

\*„ .ąrba gamtos? Ar manai apsivestą? Ąt esi .tinkančiam pade- 
' jime užimti užduotis ženybinio pjvgnimo? Jeigu yramažiau- 

se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klanatų, tai atsišauk ant žeidiauk paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu, ir ištirinėjiniį dykail -Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožeiniausia kainį. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysimo padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Uoi Ooletio NerelkrUfoketi Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Loonoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakantį 
nesveikumu inkstų, pūsles ar šlapumo ravclių, jeigu jauti nesmagu! 
koks padėjimas del kurio nesinori'kroiptls prie šeimyniško gydytojau; 
viška negalė, silpna arba šumažintA atmintis, nemiegojimai, gedihguti 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gtlauotas ir susisį 
užsikrečiamų ligų kokios hėbut rūšies kurios tamlstai daro nesmagu 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gall but apimti; jeigu kenti nuo pertank 
Lis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; • jeigu ti 
turi užnuodiiitį krauju arba nors vienį iš ligų kurių auka tampa vyrafa^TLV 
IŠGYDYTI TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! dldžkus^ 
krėtė, o ings padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam hęwt(>H
patlrimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktiii palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mos 
ISgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besb- 
gydydami kur kitur, ateikit pas litus, mes atkreipsimo ant ju? musų specijališkį atydį teip jog atz 
gausite savo vyriškumu ir busite vadovais terp ėavo sandraugų, į'
PATARIMAS IR IStIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDtTOLE^ĄVKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATĘ ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL
< MiilhĮ of lid. valandos jįta nuo 10 valandos ryto iki 4 po plot ir nuo G iki 7 vakaro. Jeigu negąli 
\ HUUiaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 todHiom. Atsišauk asabiŠkftfc

Ma» kalbamo AUtuvUkaL

Mes esam baimių* į 
gal ir Įdėmiai su- j 
tverti. Vyrai,tikrai j 
atsilankykit į šitų 
stebėtinų liuoso in« j 
žengimo Muzejų. j 
Šimtai interesuo- ! 
jančių pavydaių 
žmogaus k u no svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžinišku- ; 
mai. Teipgi pilnas ' 
istoriškas sanrin- i 
kis kuris niekad ! 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

sujudins prie veikimo šituos organus, ZAM-ZAM suteiks 
skaistveidžią išžiūrą, padarys jųsų žinginą stipria ir miklia 
ZAM-ZAM yra lengviausias kelias prie geros sveikatos, leng
vai gaunamas, jis 
Sykį pabandyk ir 
šiądien.

yra lengvas, bet labai gerą turi veikimą, 
giedosi giesmes pagyrimo — gauk jį

vaistas prieš Nerviškumą.

ZAM-ZAM TOBLYTELES
Geriausias

jusu Aptiekoj 10 centai ir 25 centai

UžsiraŠykit “Lietuva’ <



14 metų senas laikraštis
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Išeina kas Ketvergą, Chicago, Ill

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mą#, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
mato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:— 5

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse: 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Užsirašyti “Kataliką” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių

sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške 
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:

J. M. TANANEVICZIA
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.

Mes Išgydom Vyrus
, Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tlKrų, ir ištiki’ 
gydymą. Mes paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 

neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.
I/vauZa IIAmiiaJuIImaa Paeinantis nuo užsikrėtė Kraujo uznuodyjiiuas ^^^^^51^.* JJ . rlų ligonis nenori kreip.
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulia" ant ifežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunnriuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKį PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
M llhAffimi’kl kankina tavg nubčgimal paeinanti nui nUlJutlIlTldl Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.O mai, nuallnimas, silpna atmintis, galvos
skaudė jfrnai, plėniai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors.vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim hes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas
mus, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai. lopai, netobu
lumai, žaizdos skau’dnliai, pageltonavus ir 
Išblyškus oda, pajųcdavg paakiai, Vyrai, yra 
jum nuo to' visko vaistas, atsišaukiant paa 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS. -

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika-
j Inkstų^ nesvelkumas- ’gall išsivystyti 

lllal į pavojingas kompljkacljas, ir jeigu ne- 
' s ir komplikacL

i sVėikas?

I1Xaimam! Nedaro skirtumo koks ta- 
UZSIKimSimai n‘istos nesveikumas yra, 

jeigu tamistį kankina de
ginimai, plikinantis šlapinimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į iigonbutį.
Cllfinimnt Uždegimai, sutinę ir skausmingi
UUlIlillTluI ®un‘*rlAk kantrybę atimančios 

užsisenėjg ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Guzuotus ir Susisukę Gyslos |y3j“skrl“o:
dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusė); jos padaro žmogų labai neramų; 
yra Silpnai velkantis jautimas daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamos ir ourodo kaip botagas.

‘Atsijųk',tuojstus’ jeigų feši klApate.
State Medical Dispensary-

14 SO. CLARK ST., arjti Madison gatves CHICAGO/ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet/Nuo 6 iki>7 Vakarais. JNedčldieniais 

ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatds geidžianči^gydymoLturi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydojnos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk. .

Odos Nesveikumai

atbot

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą galvasukį.

Padekit skaitlinę nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekvieną Šoną visos Šono skaitli
nes padarytų suma 105. Atsiuntė mums išrišima, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos mes įskaity
simo jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų didumo 
ir kurio randasi Spotwood, N. J. tik kelias mylias 
nuo Didžiojo New Yorko Miesto. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vietoj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų statymui.

Paprasta preke jų yra $179, bot šio gal vašu k io iš- 
rišejui atiduosime tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas menuo.

NUOSAVYBE YRA GVARANTUOTA APSAU
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAIS.

100; .«

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

Lithuanian Dept., No. 1 Room 1013, World Bldg, N. Y.

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau'daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau,

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 

(Nemokėk už noiėgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą,

Rodą Dovanai.

MES TURIME VISOKIS NAMUS
KainaRanda 

namas, su 
gražioj vietoj,

Medinis 
lotu,

Medinis namas, 3 gy
venini. geroj tvarkoj $19.00 
aukštų mūrinis na
mas, geroj vietoj .. 

kambarių puikus 
medinis namas .... 
kambarių mūrinis 

namas .....................
kambarių mūrinis 

namas, 2 gyvenimai 
aukštų medinis na
mas, štoras ir 3 
aukštų namas, 

gyvenimai .... 
aukštų medinis, 
gyvenimai .... 
aukštų medinis,
štorai ir 2 gyven. .. 50.00 
aukštų medinis 
gyvenimai .... 
aukštų mūras, 

gyvenimai ....
namai, 4 gyveni-

12.00

10.00

18.00

29.00

|800

1000

1300

1600

1700

Užnuodi j i m ą
ir visos odos 1 iįos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Sun- . 
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubfcįimus, Įsise
nėjusias Ligas,

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos, išgydomos visiškai. 
Žaruos, įsisenėjusios ir nerviš
kos liiįos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI....... ........      ....---- Kalbu Lietuviškai,

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliudysuok nuo kančių. 

D r. ZIN S,* 18 3 į™?CH IC AGO 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

^CHICAGO

gyv.
4

45.00

28.50

2000

2500
4

2
34 00 2600

4

4

3000

40.00 300d

300040.00

1

mai, didelis lotas .. 39.0Q 3000
2 aukštų nalrias, što- -•

ras ir 2 gyveniniai .. 45.00 s , 3500
2 aukštų namas, što- * <

ras ir 12 kambarių .. 40.00 4000
2? mūriniai namai, 5

gyvenimai . .. ............. 50.00 4500
Dubeltavris riainas, 4

gyvenimai,^ant 2 lotų 52.00 4500
3 aukštų mūrinis na

mas, 4 gyveniniai .. 50.00 49(50
3 aukštų mūrinis na

mas, 6 gyvenimai .. 63.50 5000
3 aukštų mūras, sto

ras ir 2 gyv. po 10 r. 55 0 5000
2 štorai ir 2 gyveni

mai, mūrinis na
mas, kampas ........... 57.60 5500

3 namai, 9 gyvenimai,
kampinis^lotas 55x100 69.00 6000

3 aukštų mūras, 6 gy
venimai ...... 65. 0 6000

3 aukštų mūras, štoras 
ir 7 gyvenimai .... 80.00 6500

3 aukštų mūras, 6 gy
venimai, ir namas 
užpakalyj .... *.... 80.00 7500
Vlršpaminėti namai neša aukščiau

sias randas, kokias galima rasti už 
tuos pinigus. Be tų, turime šimtus 
įvairiausių namų. Ateikite persitik- 
rint.
A OLSZEWSKIO BANKOJE, 

3252 So. Halsted st.

OLSZEWSKI BANK

5

3252 S. Halsted sf
Priima bankon pinigus ir mpka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda nainuš ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metaiiis. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
laite. .

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir sūbatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ainkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
o vakaro.

INBIIMAS DYKAI
1 kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
M IHOKALO

526 iSP. ŠTATE ST. 
JCHICAGO,į ILL.

>■ near Harrison St.

Žingeidumai Pą?olQ|jijo» ' 
OsUol^Mijos 
įtodiniiliavi-

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 6c. nas šiuos agentus: 
CHICAGO, ILL.

Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaltis, 
Zig. MlckeviČIa, 
M. J. Tananevlče, 
Mike

1607 N. Ashland avė.
2342 Š. Leavitt st

670 W. 18th sL 
Valaskas, 345 Kensington ava.

BROOKLYN, N.. Y.
Jonas Bičkunas,
E. Fromes,

Jankauskas, 
Juozupavičius, 
Plochocki, 
Milewski,

Ant. 
Balt. 
Ant. 
Jan

227 Bedford ava
73 Grand st 

„ 65 Hudson ava
222 Berry st
87 Grand st
166 Grand St.

BALTIMORE, MD.
Louis, 657 W. Baltimore

112 N. Green
John
J. Zebrauckas.

st 
st

P.

D.

CLEVELAND,
Šukys, 2118

ELIZABETH, 
BoČkus.

OHIO.
St. Clair av«.

N. J.
211 First st

Laikrodėlis Dykai! M 
Kam pirkti laikrodėlį už pinigus S 
kada jį gali gauti visai dovanai. S

Šitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Nickel), iš
rodo kaip sidabrinis, 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau
sio darbo jo nepaga
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo 
geruma.

Turėk Savo Namuose u^TON niEJB4^b

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S^O^L^O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gerymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 60. “Hį DEP'T L. CHICAGO, ILL
216 W. Madison St. T. PODLASKiSir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

AND p

x Sį’CAG?.

J. M. TANANEVICZE BANK
3253 s. Morgan st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka , 
Skolina pinigus ant Real Estate. 1 

Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortes Ir siuhčia pinigus 
i visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
jeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
s ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ilnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
> vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE 
670 W. 18th st., Chicago.

Priima bankon pinigus, ir moka 
\°/o. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šlfkortes Ir siunčia pinigus 
Į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliąis, 
qeredom, ketvergais ir subątoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

<T ir^uek' pradži a tivisksarystima Ž AvJtisžkoį 
Rasos nuo Lopszjo^kvfi-rabui. P.Mm»tyk Kai- 
•tuinua Gamtos. žhngefUumuB ir MlJž^uisz- 
kumus.

Tirinek Intekine ligos ir paleistuvystes, per
statytas. gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose^ padėjimuose. Lavus if zrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenimo. : .>•

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

LIUOSA GALEHjjA MOKSLO

Jieškantiems pirkti namus— 
Nepaprasta proga:

- ■ r Randa. Kaina,
namai ant- 2 lotų, 

vienas mūrinis, nau
jas, 2 gyvenimai su 
visais na.ujais ištaisy
mais,' 1c i tąs ■. hi e d i nis, 
3 gyveniiįąi£ ir štb- 
ras, 2 ąukkjų nauji 
staldąi, .10 arkliains $95.
namai - ant/' 2 Totų 

ir Stakiai. 3 aukštų 
mūrinis namas: što
ras ir 2 gyvenimai 
po 6 kambarius; -2 

‘ gyvenimąi pd 4 kam
barius, aukštas pona- 
mis, (nąinas 22X85 
pėdų.nuajas, ant- . 

-ras namas 2. ąukM'b 1 
akmenų popam i s, 1 
gyveni iri as 
barių 
po 
si

7 k'adf\
2 gyvenimai

3 kambarius, vi- 
nauji ištaisymai, 
namas viršus m u-
4 kamb., apačioj

3

40 KVORTŲ 
ALAUS $1.00

M M

Bftt18 ggwwg BREW
P1 (IMBRCW JEtR 

bęjBtER L"^BEER S.BEER

2

5

f

I’O

2 kambariai ištaisyti, 
o 2 kambariams yra 
gatava vieta.
aukštų kampinis na
mas, štoras ir' 2 gy
venimai po 6 kamba
rius, 2 gyvenimai po 
4 kambarius, aukštas 
ponamis, namas 24 
X 82,- Lotas 32K> X125 
aukštų puikus medi- 

gy- 
rui-

maūdykla,, ga- 
ir visi gražus 

ištaisymai

nis namas, 2 
veniniai, 8 ir 6 
mų, 
zas, 
nauji

kambarių... mūrinis 
namas ...........................

Geras bizniui kampas, 
2 štorai, ir 2 gyveni
mai po><6 ruimus, lo
tas 32X125 ...... 
Artimesnėms žinioms

A. OLSZEWSKIO

$120.

$110.

$32.

$18.

$57. $5200.
kreipkitės | 
BANK.

3252 S. Halsted st., kampas 33rd st.

Užsimokėk tiktai už M 
laikraštį LIETUVĄ N 
prenumeratą... $3.25, R
o gausi “Lietuv," 4 
per pusantrų metų ir B 
šį laikrodėlį dovanų, rg 

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar N 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime R 
daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- B 

binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite K
gauti šitą puikų Laikrodėlį dovaną. B

Siųsdami pinigus adresuokite: m
A. OLSZEWSKI R

3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL. j

$6000.

$12000.

$12500.

$2600.

$1550

Moterys
ČSdyklte Pinigus, Laiką ir Sveikatą. 

Ncsikankykite vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 
nusipirkite Naujos Qadynfs 
Prosą, kuris Šildo savyje.

Suprosinsitc į pusę laiko, su 
smagumu. Nereik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude- 
ginsi drapanų, šilumą galima re
guliuoti. Galtoa vartoti: viduj, lauke, 
ant porčiaus, kelionėje. Visada gatavas 
Ir pilnai gvarantuotas. pigus, ir švarus. 
Rašykite, o gausite pilną aprašymą.

Agentams caras pelnas.

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 S. Halsted St. Dept. 2 Chicago

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

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
Valandos:

nuo 9:30 iki 12:00 vai ryto 
nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedalioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

Tikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
JOHN I. BAGDZLUNAS 

2334 S. Oakley avė., Chicago.
Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 

pinigus. Skolina pinigus statymui iv 
pirkimui namų. Partraukia pin'g m 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras 
ir dovierennastis ir užtvirtina pas 
konsulj.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto Iki 9 
vakaro. Nedalioms, utarninkais ir 
pėtnyčioms nuo 8 iki 6. 
r :—~ ----- r ------------------

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Murclnkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, Iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus.
(10
po $2.50 metams, 
tęs ir siunčia pin 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedt iais, 
seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedellom, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
S vakaro. 1!

Dr. G. M. GlaserEkspreso kasiai primokami.
Kad supažindinus kiekvieną namą su musų 
garsum “AMBREW” Lager Alum, męs iš
siųsim “AMBRIM" alaus KETURI AS DE
ŠIMTIS KVORTŲ UŽ $1,00, užmokėjus 
visus kaštus, kuris mes manome, yra lygus 
ir grynesnis už geriausią. Lager Byrą. Joks 
alus Milwaukees negali but grynesnis, kad 
ir butų daug kartų brangesnis. Gvarantuota, 
jog yra padarytas iŠ puikiausių Miežių, 
Malt’o ir importuotų apvynių, sulyg U. S. 
Pure Fodd Laws. Serial No 22115—A.

Suūdyki! mllžldą bravornlnkij pelną!
Męs parodysim jums kaip. Męs esame pa
tyrę bravorninkai ir paroody^im jums, kaip 
padaryti locną alų namie už apie 2 centu 
kvortą suččdyjus per 100% Bravorninkų 
prekių. Visai teisuotas, kelios minutos 
padarys darbą.

Pabandyk 1 kvortą alau& už Dyką 
Gali bandyt kaip išmanai ir jeigu nebus 
geresnis už bile alų butelini ar kurį ga
liūnuose gėrei, sugrąžink likusi mums musų 
kaštais, jųsų pinigus /juojaus sugrąžinslm. 
Tūkstančiai užganėdintų, .kostumerių. • Siųsk 
orderį šiądien ir męs Išsiųsim “AMBREW" 

40 Kvortų Aldus už $1.00 
Visos Ekspreso išlaidos PRIMOKĖTOS į 
visas dalis šios šalies/ prastoje skrynelėj. 
120 kvortų už $2.70.
nV!/1 I knygelę *fSekfėtai darymo alaus Įl I K Al namie’” išsiųsime kiekvienam, gavę 

’jo vardą ir .antrašą.
Vi

American Product Co. i506 America Bldng.
CINCINNATI, 0.

šiuomi apreiškia pagodotai viauo- 
men lai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni- 

į savo locną, naųi£ po numeriu
3149 S. Morgan S t.

Kertė ?2-ros gatves.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktį. Eslti specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokią operaciją. 
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

IY1Q. . .......——. -.. ..... ...................... 1 ........ ...................

Lletuvliį pasilinksminimui paraše, suruošė Ir sugraibė JONAS VISKAS.
Linksmumas, juokas ir lengvas būdas žmogų tukdo ir 

ilgina amžių, o nerviškumas, graužimasis, perdėtas paisymas 
ir blogas būdas žmogų liesina ir suneša jam ant kelio “viso 
svieto nelaimes.’’ Todėl, kad būtume sveiki, sau ir kitiems 
malonus, turime išmokti juoktis ir jaustis (langiaus smagumo. 
Ypač mes, lietuviai, turime daugiaus mokyties juoktis. Mes 
esame, tarytum, profesijonališki raudotojai: musų laikraščiai 
tankiausiai, pasriuvę ašaromis, dejavimais ir neapykanta; mu- 

itikia vėjus j 
rauda, kad jų mer-

Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras betvisur

tai

III.

Chicago3262 S. Halsted StT Si

Išsam- 
bajakines skryneles (boxes) 

Parduoda šifkor- 
siunčia pinigus į visas svieto

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Balto* Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saldę, džlndžerail ir . kitus 
visokius minerališkus gčrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjas yra vienas Iš se
niausių Chlcagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti i tai atydą ir pa
remti savo tautletj. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminčtų 
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone,

Jonas žilvitis,
841—33rd st., Chicago,

Phone Yards 2512.

Dr. Oi C. HEINE
DENTIST AS

OflSIS-ImpAt 31 Ir 80. Haltlud gri, 
(UjWJtaM rtriįpustos.) X CHICAGO, IU.

Išdirba Dovierennostis, Kont
raktus, Bill of Sales, Affidavi- 
tus, Notas, ir šiaip visokias 
teisių popieras. Suteikia pata
rimus reikaluose dalių Lietu
voje ir kituose dalykuose. : : : 

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

OFISO VALANDOS:
Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 

batoens nuo 8 ryto iki 0 vakaro, Neda
lioms nuo 1 iki 3 po piety.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. E1 i a s, Savininkas. 

4600 So. Wood st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus | visas svieto 
KINKOS VALANDOS:' PanedSllaU, 
seredom, ketvergais Ir subatoms Šuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar« 
Blokais k petnyčioms nuo 8 ryto ikiB Bakeną.

RUSIJOS- AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi, Didžiausi -ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos; ųestodama pakeliui nė 
jokiame porte. Nduji . tdvišriubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK,
8 dienomis j Rot- 

terdamą.
$33.00 III
48.00 II
65.00 I

IŠPLAUKS IŠ NEW
Kursk Rugpiučlo 24;

jo 7; Russia, Rugsėjo 21.
Del artesnių žinių meldžiame kreipties į 

musų agentus, arba i Vyriausjjj Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson * Co., 27 Broadway, Neyv York

F. P. BRADCHUL1S
Attorney & Counselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor. Washington St. 
Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 117S
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkaš visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3II2 S. Halsted St., arll 31-mos
Telephone Y rds 2390

sų veikėjai, sukryžiavę rankas, graudžiu balsu 
pagelbą, o jau poetai tai, tarsi pasamdyti 
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jj 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka, 
j imas-pailgina žmogui gyvenimo valandą; 
ilgina dieną; susiraukimas nepailgina nei vieno momento.

Pas kitataučius, kaip štai, pas amerikonus, juokai yra 
pilnai išsidirbę: juokdariai moka žmones juokinti, 
tai pamėgo ir išmoko juos 
“nėra gimę.” Mes netik kad 
darių, bet net savos juokų 
turi jau daugybes tomų.

o žmones 
suorasti. Pas mus juokai dar 
neturim savų teatrų, savu juok- 
literaturos, kuomet svetimtaučiai

RUSSIA 
11 dienų į 
Lietuvą, 
klase $35.00 
klase 50.00 
klase 75.00
YORKO:
Czar Rugsė-

J. KULBOKAS
..... Užlaiko ■„

Puiku Saliuna
Visada šaltas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmones atkelcvę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Šiame juokų rinkinėlyje, telpa juokingi pasakojimai labai 
atydžiai surinkti iš tarpo šimtų juokų. Todėl kviesdamas di
delius ir mažus, apšviestus ir prastus, be skirtumo visus l juo
kų pasaulę: juokitės ir tukkit!

Knygeles formatas 5%x7% C<>1., 208 pusi. Kaina 50c. 
Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLS^EW,SKIS
3252 Š. Hajsled St


