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POLITIŠKOS ŽINIOS.
CHINAI.

Chinuose galima sulaukti 
jos revoliucijos ir ciesoriaus su
grįžimo. Gyventojai apkaltina

nau-

kad jis pats tokią revoliuciją prieš

Prisakius prezidentui Juanshikai, 
likosi suimti 
lai pietinės armijos,

Juanshikai nusigando pasek
mių ir visa kalte bando suversti v u v
ant vice-prez. Li-Ilueng-Chin- 
go, bet žmonės gerai žino, kas 
kaltas. Juanshikai bijosi užmušė
jų ir sukalbininkų, todėl liepė su- 
drutinti sargybą savo asmens ir 
rūmo. Negeresnis todėl padėji
mas naujos Azijos republikos 
prezidento negu Rusijos caro: 
ir vienas ir kitas bijosi užmušėjų 
ir sukalbininkų.

gu bu du pas save užsiprašė į sve
čius Juanshikai’o generolas Tuan- 
Chi-Kusi, o paskui juos išgabeno 
t išdavė žandarams, o tie be tei
smo generolus tuos užkankino.

lįivęs prezidentas ir revoliu-

paklausė draugų persergėjimų, iš
keliavo Tekinau ištirti kaip ten 
dalykai stovi. Draugai jo bijo
si, kad ir jį, kaipo įtekmingiau- 
sią Chinuose žmogų, Juanshikai

nok netiki, kad
nes tąsyk su- 
Chinų provin- 
labai skaitliuscijos, 

prezidento šalininkų, todėl jam
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ir kiti kalbina lygiai Turkiją, kaip 
ir Italiją taikytiesi.

Tuoni tarpu pačioj Turkijoj, 
juo toliau, juo neramiau. Albani
joj krikščionių skerdynės Berana 
apskrityj, prie Montenegro rube
žių, nesiliauja. 'Turkai su alba-

krikščionių albanfl apgyventus 
kaimus ir juos suvisu išdegino, 
žmones išskerdė, merginas su sa
vim nusigabeno. Daugiausia 
krikščionių išskersta prie Mon
tenegro rubežių. Montenegro su
traukė prie rubežiaus savo ka
riu menę, kuri jau kartą turėjo 
kruviną mūšį su turkais, dėl ko.

savo ambasadorius Konstantino- 
polyj kiti kraštai, butų jau tik
ras karas kilęs Turkijos su Mon
tenegro, nes mažas karas butų 
gal nutildęs maištus Turkijos vi
duriuose.

ėmė kelis miestelius, buvo paėmę 
ir Berana, bet iš jos turėjo pa
sitraukti. 12,000 albanų užėmė 

ir ma-
Jeigu 

albanai 
sultaną
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Vidurinėj Amerikoj, republikoj 
Nicaragua revoliucijonieriai ke
turias dienas bombardavo, krašto 
sostinę, miestą Managua, bet ta
po sumušti ir turėjo pasitraukti. 
Mieste Managua gyvena daug 
amerikonų, todėl ginti juos ir 
jų nuosavybę, nuo Amerikos ka
riškų laivų išsodino apie pusę 
tūkstančio jūreivių ir miestan 
siuntė.

IS LIETUVOS.

at-

IŠ VILNIAUS.
Liepos 12 dieną karo mokyklos 

kieme atvažiavusis iŠ Peterburgo 
pulkininkas Nizimovąs žiurėjo 
Vilniaus mokyklų vaikų kariuo
menės gimnastikos bandymų. 
Drauge žiurėjo bandymų Vil
niaus kariumenės vyresnybė, apy
gardos globėjas ir kiti. Nizimovą 
vaikų bandymai visai patenkinę.

Iš Vilniaus mokslo apygardos 
į vaikų kariumenės suvažiavimą 
Tctcrbrugc liepos 26 d. nuvyks 
išviso 500 mokinių.

— Viltis —

vaikinas V. kaimo žvėrišku budu 
atėmė gyvastį vienam vaikinui 
iš kaimo P.; inkišo-jo lavoną į 
griovį, kurį už kelių dienų at
rado bepaukščiaudami piemenįs 
ir pranešė policijai. Pastaroji 
tuoj suėmė galvažudžius. Pešty
nės, šmeižimai, pagundymai ir t.t. 
pas mus nenaujieria.

— šaltinis • —

ima, ir gi kas kiek duoda. Bet 
žmonės kalba, kad ir Amerikoj 
nieks tiek pinigų neuždirbąs.

Juoz. Šv.
■ *— Lietuvos Ūkininkas

sau šalininkų, girdo, kad šie už

sitraukti, o gal ir žmonių teisme 
už savo darbus atsakyti. Vado
vas pietinės Chinų armijos, iš- 
vertusios ciesoriaus sostą, gene
rolas Huang-Sing, kuris rengėsi 
drauge su D-ru Sanjatscnu Te
kinau važiuoti, pabūgo preziden
to kilpų ir pasiliko pietuose, prie 
savo kareivių, kurie nuo skriau
dų gali jį apginti.

Įvedus republikonišką tvarką 
Chinuose, jau Chinai nužudė, ga
lima sakyti, dvi provincijas — 
Mongolija pasigarsino neprigul- 
minga, o Mandžiurija tik iš vardo 
priguli dar Chinams, o ištikro 
pietinę jos dalį valdo japonai, o 
šiaurinę rusai. Atsiskirs, turbūt, 
galutinai ir Tibetas, kur yra la- 
maistų tikėjimo galvos. Dalai 
Lumos sostinė Lhassa. Tibetas 
buvo Dalai Lumos su kunigų pa- 
gelba ir valdomas, kaip Europoj 
iki 1870 m. Rymas ir Bažnytinė 
Karalystė buvo popiežiaus val
doma, tik ją nuo kaimynų, apart 
neskaitlingos popiežiaus kariu
menės-, gynė franeuzų kariume
nės korpusas. Taip jau Tibetą 
gynė nuo priešų. Chinų kariume- 
nė. Bet Chinams tapus republi
ka, tibetonai sukilo ir pasigarsi
no neprigulmingais. 
chiniškas garnizonas
Lhassos tvirtovėj, bet badas pri
vertė pasiduoti tibetonams, ku
rie kareivius pervarė per rubežių 
j Chinus ir su Chinų valdžia už
mezgė tarybas, kurios greičiau
siai pasibaigs visišku Tibeto nuo 
Chinų atsiskyrimu. Be abejonės 
Chinai nužudys ir Chiniškąjį Tur
kestaną, nes jį užimti rengiasi 
Rusija. Tokiu budu Chinams lik
tų tik

no traukti j Salonikus 
pasisektų miestą paimti, 
nori išliuosuoti buvusį 
Abdul Ilamidą, kuris ir 'Turkijoj
turi daug šalininkų ir su tų pa- 
gclba jį vėl ant sosto pasodinti.

Vyriausiasis sukilėlių albanų 
vadovas mėgino užimti vedančią 
į Albaniją tarpkalnę, bet tas ne
pasisekė, nes kiti sukilėlių pul
kai nespėjo į laiką susirinkti pa
skirtose vietose, o jo vieno pajie- 
gos buvo permenkos sulaikymui 
turkiškos kariumenės. 'Turkai tą 
tarpkalnę ir užėmė pirma, negu 
spėjo susirinkti visi albanų pul
kai. Išviso ginkluotų albanų yra 
stiviršum 80.000;, o kad karas 
vedamas sunkiai prieinamuose 
kalnuose, albanai gali turkus al
sinti per čielas metų eiles, kol ne

bent pilnos savo kraštui savival
dos.

MOROKKO.
Užėmusi Morokko, Francuzija 

daug turi nesmagumų. Užimda
ma tą gana gausiai gamtos apdo
vanotą kraštą, tikėjosi greitai jį 
suvaldyti ir pradėti semti gam
tos jam duotus turtus. Tuom 
tarpu gyventojai nepasiduoda. 
Nors mūšiuose turinti geresnius 
ginklus franeuzai sukilėlius mau
rus sumuša, daug jų užmuša, bet

IŠ SASNAVOS, Marijamp. ap.

ir jau 11
kas sėja.
bilai ir kitos pašarinės žolės pra-

ksta. Kviečiu menkai v
Šieno neperdaug. Do

žiai atrodė, bet dabar, dėl sausu
mos, gelsta be laiko ir džiūsta. 
Giriose — menka uogų ; grybai 
nedygsta. Reikia lietaus.

Žinnešys.
— šaltinis —

IŠ SEINŲ.
Seinų miesto ūkininkai skirsto

si j viensėdijas. Pernai vasarą 
išsirėžė ir išsidalino laukus. Šie
met pavasarį užbaigė raštus ir 
išsidalijo pinigus. Dabar-gi ke
lia į savo vietas triobėsius. Mie
stas per tai šiek-tiek sumažės, bet 
nekiek: mat, kaikurių ūkininkų 
laukai prieina prie dabartinių so
dybų, — tie ir liks gyventi ant 
vietos. Dauguma ant savo lau
ko statosi naujus triobėsius; da
bartinius gi namus su kaikuriais 
triobėsiais, daržais ir sodeliais, 
pasitaikius pirkikui, parduoda.

Taigi gera proga tiems, kurie

Sumuštas 
užsidarė

ji liuosnoriai. Prancūziškos ka
riu menės vadovas dabar pareika
lavo, kad jam greitu laiku at
siųstų 30,000 naujų kareivių, nes 
su tais, ką turi, jis tik gintiesi 
gali, eiti pats sukilėlius mušti 
negali.

Prancūziškos kariumenės vado
vas, generolas Liantey priverstas 
tapo apleisti miestą Marakeš 
prieš traukiantį čia su savo pase
kėjais sosto pretendentą EI Hi- 
ba, kuris nori Marakeš apskrityj 
pasigarsinti sultanu.

Francuzijon atkako buvęs Mo- 
rokko sultanas Mulay Hafig, išsi
žadėjęs savo tėvų sosto, nes po 
globa savo krašto priešų viešpa
tauti nenorėjo, o be globos apsi
eiti negalėjo; jis labjau bijojo 
vo žmonių, negu franeuzų.

VIDURINĖ AMERIKA.

v •
CIO.

sa-

Tikrieji Chinai ir be vo- 
valdomo Kiaučau apskri-

TURKIJA.
Italijos ambasadorius Konstan- 

tinopolyj turėjo pasikalbėjimą su 
Turkijos ministerių pirmininku 
(didžiuoju veziru) apie išlygas 
susitaikymo ir karo užbaigimo. 
Tas rodo, jog karas abiem kraš
tam nusibodo, o Italijai jis iš
traukė daugiau pinigų, ri^gu Tri-

Iš Mexiko prieštaraujančios 
ateina žinios. Sulyg vienų — re
voliucija veik suvisu nupuolė, su
lyg kitų, yra visai priešingai. Gal 
šiauriuose revoliucija puola, nes 
Orozco su prezidento pasiunti
niais pradėjo tarybas ir yra vil
tis, kad jie galės susitaikyti, nes 
Orozco reikalauja vien pilno at
leidimo savo žmonėms ir įvedi
mo tūlų reformų. Bet už tai va
dovas pietinių revoliucijonierių, 
generolas Zapata nemano pasi
duoti. Zapatistų pulkeliai atsi
rado jau sostinės, miesto Mexiko 
aplinkinėse. Zapata turi 6,000

pigiai gali ingyti 
turtą. Jau šiemet 
Ožkų gatvėje trįs 
sipirko sau namus

Kam nepritinka 
ūkio užvedimui
kreipties į vietinę lietuvių skoli- 
nimo-taupymo bendrovę. Jos val
dyba noriai duos pagelbą.

nejudinamąjį 
vienoj tiktai 
lietuviai nu- 
su daržais, 
pinigų visam

tam patariama

šaltinis

gub.
dvare 
rūmų

IŠ DOTNAVOS, Kauno
Prie statymo Dotnavos 

vidutinei ūkio mokyklai 
daug dirba darbininkų. Prastiems
darbininkams mokama nemažiau 
70 kap. už dieną. Prie to darbo 
yra atvaryta iš Šiaulių kalėjimo 
50 areštantų. “Prikasčikai” prie 
visų darbų skyrių, žydai. Aplin
kiniai valstiečiai ir-gi užsidirba: 
veža akmenis, už kuriuos moka 
po 2 kap. nuo pūdo, o už suskal
dytus — po 3 kap. Galima pora 
arklių vienu vežimu nuvežti virš 
100 pūdų akmenių. Priėmimo 
vietoje akmenis sveria drauge su 
vežimu, už kurį atskaito 15 pūdų.

Jaunas Mėnulis.
— šaltinis, —

polis yra vertas. Kadangi karas jgerai apginkluotų kariautojų ir]gina vi 
kenkia ir kitiems kraštams, taVjų skaitlius vis didinasi. , mi ir t

i

IŠ PRIENŲ, Marijampolės ap.
Musų parapijoje yra apsišvie- 

tusio jaunimo, bet yra tąipogi 
dauguma dar gludančio tamsu
moje. Skirtumas tarp.yienų ir'Įei
tų tokis, kad pirmieji gyveiia- ir 
veda save’ rimtai,
moka sugyventi tarp savęs: mė- 

ieną įjtą švejninti kumšti
mi įę Įam* panašiais budais. Štai

0W mfi

IŠ ŠVESTOŠINO, Naum.
Baisu ir matyti, kas pas mu

mis darosi, koks čionai kyšių 
ėmimas yra išsiplatinęs. Štai nors 
gegužės men. musų vaitas B. 
Račkus, vienas šaltyčius ir kerta
mosios 
apvažinėjo 
kurie dar tiktai pejrnai, o kiti 
šiais metais, atsiėmeį nuo Kauno 
Valstiečių banko seniau užrašy
tas žemės daleles,. Matai, jie, at
siėmę žemę, pradėję priiminėti 
gyvulius ganyklom Musų “vy
riausybė panorėjo pasipelnyti 
Sekminėms, taigi nuvažiavo, gu
driais žodeliais pagązdino, girdi, 
negalima svetimų gyvulių pri
iminėti ganyklon... tiktai tegalite 
savuosius ganyti. Kaikurie ėjo 
“toliau” teisybės jiejkoti, o kiti

pav.

s Švetošyno girios sargas 
inėjo tuos biednus žmones

Sekminių antrą dieną, rasi, ’’su
rinktais pinigais” ir pasilinksmi
no, alų gėrė, dainavo, toli buvo 
girdėti. J.' Vedegis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ALUNTOS, Ukm. pav.
Šiomis dienomis prašalino mu

šti raštininką ir jo pagelbinin- 
ką. Vietos nustoję ;|uodu dėlei 
blogų darbų, nuskriaudę nepa-

v • *7 ’m-" 1| ' ? •

dorių budu. raštininko tarnaitę. 
Raštininkas buvo rusas, o pkgel- 
bininkas lietuvis. Laukiame raš
tininko lietuvio. Kurmis.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ZAPYŠKIO, Mar. pav.
Liepos 21 d. Nemuno pakran

tėje susitiko V. Savicką keturi 
vyrai ir pradėjo jį pagaliais muš
ti. Bet pastarasis pradėjo rėkti 
pagelbos. Tada mušeikos šovė 
iš šautuvo ir padarė . 15 žaizdų.

dytojai pripažino, kad išgysiąs, 
dkos pasodinti kalėj i man. 
girtybės vaisiai. T

.. ' Žemutis.
— Lietuvos Ūkininkas —

Tai

MEŠKUIČIŲ, Šiaulių
Liepos 8 d. apyvąkariais pro

IŠ pav.

nas (oru skrendąs prietaisas). 
Oras buvo skaidrus,' tįii viskas 
puikiai išrodė. Buvo tai nema
tytas daiktas. Žmonių buvo su
bėgusių daugybė, tai visi žiu
rėjo ligi tiktai galėjo matyti. Se
nesnieji buvo išsigandę, sakė, 
kad “Teismo dienos” sulaukę.

Kas-taš Šviesuolis.
— Lietuvos Ūkininkas —

MANAITIŠKIŲ, Zarasų p.
Vaikinas A. O. pradėjo “ste

buklais” gydyti visokias ligas. 
Pašnabždės, lieps ligoniui užsi
merkti, papus burnon, dabok, li
gonis ir “sveikas.” Gydo akių 
ligas, priemėčius, patrukius, šaus- 
liges, — bet šitas jąu iš knygos. 
Taipogi jis galįs paaarjrti su žmo
gum, ką jis norįs, neįt šunį už
kalbąs, kad nelotų. Taigi žmone
lės plaukte plaukia iš visų pusių 
pas stebukladarį gydyties. Musų 
parapijoj toks gydytojas nebe- 
pirmas. Jau 3-tas metų mirė Sa- 
vytų kaime A, Kelbaįuskas, ku
ris nieko nevalgęs, tik| viena aly
va nritęs ir kitus’ja gydęs, ir taip 
išgulėjęs apie 16 metu, ir imda
vęs, kas kiek duodaV^ Net da
vatkos šventuoju Jį ^į^iitė ir lau
kė stebuklų. Bet ji^lmirdamas, 
ne jokių stebuklų neAliko, kaip 
tik gerokai pinigų ir (iąjįjus na- 
mus žmonai ir vadams. Sis gi

IŠ

IŠ ALYTAUS, Trakų p.
Liepos 5 d. sudegė 6 grįčios, 

kaip kurie žmonės visai mažai ką 
išgelbėjo; daug kas buvo savo 
daiktų išsinešę, bet paskui, kaip 
prisiėjo nešti atgalios, tai ir pu
sės neatrado. Buvo daug žmo
nių, vieni gelbėjo, o kiti vogė.

Gaisras nežinia iš kur prasi
dėjo. Kaip girdėti, padegę urėd- 
niką, tai iš ten ir prasidėjo. Ant

pusę. Bet blaivininkams sunku 
bus kas padaryti, nes jų tarpe 
yra daug susipratusių ir šviesių 
žmonių, kurie visuomet mokės 
apsaugoti blaivybės reikalus.

B. Bizūnas.
— Viltis —

IŠ GIŽŲ, Vilk. p.

Hol-Flet.
Lietuvos Ūkininkas —

IŠ KALVARIJOS, Telšių
Musų bažnytinis choras moka 

ne tiktai giedoti šv. mišias, bet 
daugybę dainų padainuoja. Lab- 
jausiai prasiplatino Šimkaus dai
nos. Reikia pasakyti, jog ir dai
nuoja gerai. Iki šiolei vis nebuvo 
chorui progos viešai pasirodyti 
su dainomis. Per “Didžiąją Kal
variją” ir tas įvyko. Nesenai dai
nininkės pasisiūdino tautinius rū
bus, 
si, o
buvo žadėjusios net iš bažnyčios 
išvaryti apsirėdžiusias tautiniais 
rubais, bet nutilo. Matai, kun. 
klebonas nieko nesako, net pa
gyrė. J. Vanagas.

— Lietuvos Ūkininkas —

pav.

Vieni tuo džiaugia
mi išjuokia. Davatkėlės

IŠ BARTININKŲ, Vilkav. pav.
Liepos 8 d. buvo valsčiaus su

eiga. Pirma 
ta, kad visi 
10 vai. ryto, 
kymą. Bet 
atvažiuojant

laiko buvo pasaky- 
sūsirinktų sueigon 
Kiti ir pildė prisa- 

paskui, belaukdami 
pavieto viršininko, 

ų gerokai inkaušė,
kad butų drąsu rėkti sueigoje.

vai. po pietų, viršininko vis nėra, 
padarėme ir be jo sueigą. Buvo 
paduoti šie klausimai: kad apie 
miškus nerūkytų ir apie gyvu
lių gydytoją.- Bet visi suriko, 
kad nereikia gydytojo (veterino- 
riaus). Veltui aiškino raštinin
kas gyvulių gydytojo reikalingu
mą. Valstiečiai nesutiko. Buvo 
pakeltas klausimas apie mokyklų

yra padirbti. ;Buvo sumanyta sta
tyti trįs plytinės, o viena medi
ne Pašeimenyse. Raštininkas pa
sakė, kad nuo valdžios pusė pi
nigų jau paskirta, valsčiui reikia 
tiktai kita pusė pridėti, tai lieka 
pradėti statyti. Kuone visi pra
dėjo rėkti, kad mums nereikia 
mokyklų ir mes jų nestatysime. 
Girdi, savo vaikus galime mie
stan nuvežti, kas norime. Rėkė 
taip, kad niekas jų noro supaisy
ti negalėjo. Raštininkas tada sa
ko, bet kame gi biedni mokinsis. 
Jam atsakė — kas biednas, tam 
mokslo nereikia. Tam rėksmui 
pasibaigus, vietinis karčemninkas 
Ving. paprašė apšaukti sueigoje, 
kad nors tris valandas šventadie
niais butų galima karčiamą 
(smuklė) atidaryti. Visiems su
manymas patiko, pradėjo rėkti... 
geras, geras! Bet vaitas to klau
simo nepalietė ir nutarimo neįra
šė. Taigi, mūsiškiams girtybės 
reikia, o mokyklų... tai kam, kas 
kiaules ganys?!

Lietuvos Ūkininkas

AUGŠTOSIOS PANEMU
NĖS, Suv. gub.

Atėjo šviesesnės dienos ir mus 
jaunuomenei, nes pakišo koją 
blaivybė visoms gėrimo įstai
goms. Šventomis dienomis visi 
girtybės namai uždarinėti, mie
stelyje ramu, niekas žmogaus ne- 
kabinėja, niekas nesimuša, nesi- 
pjauna, kaip tai seniau buvo. 
Smuklininkai, mažiau beuždirb- 
dami, sukruto visokiais budais* 
kliudyti blaivybes darbą t jleškę

IŠ

žų valsčiaus triukšmingą sueigą; 
visi ginčiai kilo dėlto, kad ji bu
vo sušaukta antrą kartą: pirmą 
kartą, mažumai valstiečių teatė
jus, vaitas, žmonėms prašant, nu • 
baudė neatvykusius (140 asme
nų) po 1 rub. Dalar visi nubau
stieji norėjo pasiteisinti, versdami 
kaltę ant kitų. Tarp kitų maž
možių, išrinkta gyvulių gydymo 
komisija ta pati, tik vietoje J. 
Bendoraičio, kuris liko vaito kan
didatu, išrinktas valsčiaus įgalio
tinis Jonas Matusevičius. Nega
liu aplenkti nepaminėjęs atsine- 
šimo naujo vaito Barsčiaucko 
prie valsčiaus įgaliotinių. J. Ben
doraitis patarė valsčiaus įgalio
tiniu rinkti žmogų mokytesni, ku
ris galėtu suprasti reikalus ir

Te-
viešai sueigai drįso

žiūrėti, o ne kad tik kas mėne- 
sis dėl formos pasirašytų, 
čiau vaitas 
aiškinti, kc
niai nieko nereiškia, kad knygas 
kantroliuoją augštesni valdinin
kai ir t.t.

Nestebėtina, kad kiti valstiečiai 
panašios nuomonės laikosi, bet 
kad ponas vaitas taip mano, tai 
stebėtina! Patarčiau rp. vaitui 
perskaityti valsčiaus įstatuose 
punktus: “Valsčiaus įgaliotiniai, 
jų teisės ir priedermės,” tada pa
matytų,, kad valsčiaus įgaliotiniai 
neturi tik kas mėnuo knygas per
žiūrėti, bet ir daug kitų svarbių

su vaitu ir saltysiais sustatyti, 
kelius prižiūrėti, pasitarti drau-

ti ir 1.1. Abelnai, valsčiaus įga
liotiniai veikia vardan viso vals
čiaus, visus svarbesnius veikalus 
prižiūrėdami, kad kuo valstiečiai 
nebūtų nuskriausti, o vaitui pa
sirodė, kad valsčiaus įgaliotiniai 
jokios vertės neturį, visai nerei
kalingi. Stebėtina.

J. Bendoraitis.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ VYŽUONOS, Ukm. p.
Pas mus ūkininkai pernai iš

sidalijo į viensėdžius. Nemažai 
dabar neša išlaidų persikeldami, 
bet nemažai ir degtinei išleidžia, 
reikia “pasilinksminti.” Taip, pa
dėkime, birželio 25 d. pjovė sa
vo pievas. Sklypą nutarė išnuo- 
muoti, o paskui dar primetė ke
lius rublius “ožkapinigių” — pi
nigai gauti iš žydų už ožkų ga
nymą — ir iškėlė už tuos pinigus 
puotą. Visi musų vyručiai taip 
pasidarė linksmi, kad tik ir girdė
jai rėkaujant: “baronkų, baron- 
kų.” Matai, vienas baronkas da
lino, tai buvo tokių, ką bijojo 
baronkų negausią.

Lietuvis.
— Lietuvos Ūkininkas —

Bet dvarininkai sumanė kitaip: 
Čia-pat yra du ežeru: Auslas ir 
Avilys, taip vadinami “stampa- 
vi” — kieno žemė prieina, to ir 
ežeras. Dvarininkai kalba, kad 
šiuos ežerus atidavus valdžiai 
nuomon ilgiems metams, ar su
vis jos nuosavybėn.

Kad tik nereiktų mokėti. Mat, 
jie iš jų neturi pelno, gaudyti 
žuvių nemoka, o mažažemiai iš 
to vien tik ir gyvena; jeigu taip 
atsitiktų, ne vienam priseitų va
žiuoti svetimon šalin duonos jieš* 
kotų. Juoz. Šv

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ IGLIAUKOS, Marijamp. pav.
Užpernai Igliaukoj buvo in- 

kurta mokykla. Mokyklą per di
delį vargą pasisekė išgauti iš val
džios. (Mat už 8 varstų kaime 
yra kita). Rodos, kelis metus 
igliaukiečiai jos reikalavo ir galų- 
gale nusidžiaugė ją gavę. Mo* 
kytoją gavo jauną vietinį žmo
gų L. Už kokį tai prasikaltimą 
(rodos, už negerą su mokiniais 
elgimąsi) jam buvo atimtos mo
kytojo teises, bet atėjus direkci- 
jon naujam inspektoriui,, teises 
jisai vėl gavo ir pradėjo Igliau-

Neilgai igliaukiečiai džiaugėsi

daug mokyklon privedė mokinių, 
kad nei vietos nebuvo, bet paskui 
tas mokinių skaitlius ėmė mažė
ti ir dabar dar kaskart mažėja. 
Šito apsireiškimo priežastis — 
žiaurus mokytojo su mokiniais 
apsiėjimas ir silpnas jo moky
mas. Vaikų baudimui vartojami 
koki-tai viduramžio budai. Pa- 
vcikslan, prasikaltėlis turi ilgą 
laiką, rankas augŠtyn iškėlęs lai
kyti, arba padeda ranką ant že
mės, o kitam liepiama treptelti 
koja per tą ranką; už ausų tą
symas, daužymas, ant kelių klup- 
dymas — tai paprasti baudimo 
budai.
(kas gana 
tankiausia 
viens iš 
baudžia... 
džiausi
Nekartą ir sukruvintais tenka na
mon pareiti. <u

Tėvai, žinoma, savo vaikus gi
na, ir kartą vaikui sukruvintam 
parėjus, dažniausia jo 
nebeleidžia. O tokių 
nemaža buvo.

Vaikai gi jau taip 
kad nelabai duoda ir žmogui ke
liu praeiti, o žydas, praeidamas, 
tai visuomet, kaip nuo šunų, turi 
saugotis.

Mokomi vaikai labai silpnai. 
Mokymas tęsias tankiausia 3 va
landas. Vaikai susirenka anksti, 
bet dar apie 11 vai. mokytojas 
miega. Vaikai “kelia” jį iš mie-

Jeigu kartais du susipeša 
tankiai atsitinka), tai 
mokytojo paliepimu 

susipešusių jų kaltesnį 
Per tai tarp vaikų di-

nesu tikimai, muštynės.

mokyklon 
atsitikimu v

kad tas, atsikėlęs, ateina jų til-

eina sau rengties... Mokinių na
miniai darbai (užduodama namie 
ašyti arba užduotes dirbti) neper
žiūrimi, bet mokytojas po jais 
pasirašo. Dažnai 3 metus išsėdė
jęs mokinys, nemoka, kaip rei
kiant, nė skaityt, o apie kitą ką 
tai ir visai mažai ką išmano...

Tokiu blogu mokytoju igliau
kiečiai labai pasipiktinę. Dauge- 

I lis nustojo leidęs mokyklon savo 
vaikų ir įieško kokio-nors kito 
budo jiems pramokyti.

Nesenai čia apsigyveno senas 
mokytojas-emeritas. Kaikurie 
mokinių tėvai prie jo ir kreipė
si. Tas apsiėmė keletą moki
nai pamokinti, neimdamas už mo
kymą jokio užmokesnio.

Vienok, neužilgo pastarasai 
mokytojas susilaukė policijos. 
Buvo sustatytas protokolas, atim
tos iš vaikų knygos ir visas da
lykas atiduota tardytojui. Patsai

į EŽERĖNŲ PAV.

į Šiemet valdžia žada pradėti 
kasti naują Nikajaus upę, senoji 
labai apsilaužus ir netraukia iš 
balų vandens. Daug vargo turė
davę žmonės, kol ištraukdavo šla
pią sieną, o su gyvuliais ir ma
nyti negalima buvo. Bet dabar 
jau apskelbia, kad šį rudenį pra
dėsią kasti. Visi nudžiugo.

Nors ir dvarininkai nudžiugo, 
bet bijo, kad daug reiksią mokė
ti. ‘ ,

O upe busianti 5 sieksniai pla-|L. (Igliaukos mokytojas) prisL 
tumo, gilumo ir 14 verstų 
ilgumo, ir mokėti reiksią nuo de
šimtinės po 4 rub. Visną darbas 
ppseią 14,000 rublių.

pažįsta, kad pranešęs valdžiai 
apie “slaptą” mokymą. Bet už 
vis blogiau tai, kad mokytojas* 
emeritas apskųstas kaipo politHr

i
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Iįlibt.umm,
kai neištikimas žmogus. Tik vie
tinei policijai išaiškinus, kad nie
ko prieš jį negalima išrasti, poli- 

>>

tardytoją. Kuomet jie išaiškino 
vietinės mokyklos “netikumą,” 
mokytojo L. elgimąsi, tai, pa-

skundimus indavęs mokyklų di

Kuomi šitas pasibaigs, dar ne
žinia, tik, kaip girdėt, mokyto
jas L., kitam duobę bekasdamas,

•— Lietuvos žinios —

IŠ ŠIAULIŲ.

Dailės parodom.. Audimus ga
lima išdalinti į t 1) praktiškus, 2) 
dailius ir 3) ypatingai turinčius 
savotišką skonį. Iš praktiškųjų 
buvo keletas milų, vienų vilnų 
milelių (čerkasų-ševiotų) ir kiti 
mažesni. Iš dailių buvo daugiau;

margintų guonių (divonų), vi-

tuonnyčių rankšluosčių, prijuos
čių... iš tu išsiskiria ir vnatin-

moterų išdirbiniai.

git raštu išaustą aštuonnyti rank-

ir dailiai suderintomis

ir šiaip rinkiniuotų guonių ir dro-

Gyvulių skyrius: arkliai, kar
ves. Po naminių išdirbinių pirmą 
vietą užėmė arkliai eržilai... ku
rių buvo gal kelios dešimtįs. Man 

ku tiems, kurie gauna į sąvaitę i - • irv b t e y mažai numanančiam apie arklius,
• mažiau 3 rul>„ ir 40-Umi kap.

tent: padidinta alga 20-mi kapei-

diniams pakeltas mokesnis

kurio atstatymo kilęs buvo tasai 
streikas. y’isi suimtieji dėlei 
streiko darbininkai jau paliuo- 
suoti. Prieš tarimosi su fabri-

i but ar važiavimui... — Nupenėti... 
'kaip kiaulės! Ir tai vis esą uki-

30 deš., daugiausiai nuo Eržvilko 
j ir Batakių — tai esą, anot vieno 
i ūkininko, “arkliai pinigams dirb
ti": girdi už tokį “kuili” paėmei

lavę, kad administracija pasirū
pintų suimtųjų darbininkų paliuo- 
savimu, kitaip jie nepradėsią ir 
tarties. Streike dalyvavo apie 
250 žmonių t. y. visas fabrikas, 
ir nė vienas jo skyrius nedirbo;'-..„„į pal;,ikiai'

niai arkliai ir arkliai — žemaičiai.
Čia nepalyginamai kitokį “su

tvėrimai," dauguma “smulkus,”

iimiir rrtmemfc

. i'.p
J prižiūrintis kaimynas. Nužiūrėji

mas puolė ant vaiko ir jį suareš
tavo. Antgalo jis prisipažino, jog 
tėvus ir kaimyną nunuodino. Pa
daręs jis tai todėl, kad motina 
nuolatai jį bardavo.

TVANAI.

St. Martinville, La. Aplinkinė
se nuo smarkių lytų užgimė tva
nai. TVanų apimtų žemės plo
tų gyventojai susirinko St. Mar- 
tinvillėj ir kituose miesteliuose. 
Nors parapijos ir valsčiai šelpia

vertas pavydėjimo. Vietiniai gy
ventojai atsišaukė į valstijas ir

tvanų nukentėjusių, nes valsčiai 
ir parapijos neįstengia jų, kaip 
reikiant, sušelpti. Visokios ligos, 
dėl vargo tarp pabėgusių iš savo 
užtvinusių namų, neišpasakytai

Ainerikbn^^ĖHimeiie inanevruose tie^zNew Yorku (Skait. žiniai “ Iš Amerikos”).

radėjas užpatentavo savo i 
ir j ieško dabar kapitalistų, kurie

modelį EXPLIOZIJA KASYKLOSE. 1 McNamarra, „stengėsi liudininkus
< • ' :• ' ■'•h- ■ ' • • ; , . _. . , ..

Gk.
Lietuvos žinios —

žemaitu- Kiek jam tai

vilties, jog jo darbas nenueis nic-

Abernąut, wv,Ala. Kasyklose
Abernąut Coal Co. atsitiko smar- ♦.
ki dujų expliozija, kuri užmušė
19 juodspalvių darbininkų; išsi
gelbėjo 46 baltieji ir 18 juodspal- 
viti. Expliozija atsitiko oloi 1.200

ir prisaikintus teisėjus papirkti. 
Teisėjai pripažino jį nekaltu. Su 
vienu balsavimu teisėjai jį ne
kaltu pripažino. Perkratinėjimas

lėšavo 30,000 dol.

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Fort Wayne, Ind. Netoli Mid
dleport, Ohio, iššoko iš bėgių 
greičiausis Illinois geležinkelio

mano

Vieną

sažieriai.

GAISRAI.

New York. Sudegė čia Her
mano dirbtuvės po nr. 191 Canal

U Gilberton, Pa. Su viršų m 300 
angliakasių sustreikavo todėl, kad 
Madeira Hill Coal Co. užsimanė 
priverst darbininkus dirbti nuo 
7 vai. iš ryto iki 4-tai po piet, be 
pietų laiko. Streikas greit pasL 
baigė, nes kompanija nusileido. 
Dabar dirba nuo 7-os iki 12-ai ir 
nuo i-os iki 5kių.

1) Pottsville, Pa. Darbo čia už
tektinai yra, bet vietinių darbi
ninkų trūkstą. Nesenai turėjo 
iš kitur parsikviesti juodukų. 
D a r b i n i n k 11 re i k a 1 a u j a ko n t ra k t o- 
riai ir plieninės dirbtuvės. East
ern Steel Co. turi apie 200 karų

bininkų stoka. Kaikuriuose ap
linkiniuose miesteliuose darbinin
kai pareikalavo po 10—-15 centų 
daugiau ant dienos ir gavo, kiek

1] Cleveland, O. Konvencija In-

reotyperiai, už kontraktų sulau*

IŠ POLITIŠKOS PADANGĖS.

Besiartinant

jos pradeda krutėti ir darbuotis 
pervedimui savo kandidatų. Roo-

komi partijoj nominacijos, pats 
sau susitvėrė naują partiją, pir-

su prakalbomis. Rooseveltas—gu
drus vyras, žmonėms jis pataiko 
įtikti įvairiais pasiulijimais, vie-

čiu su trąšiu kartimi sprandu, o skaito ant 100,000 dol.

taisius Vilniuje nuolatinę pramo- į
dar žemaičiai neišsibaigė!

amatų ir naminės pramonijos iš- ’ 
dirbiniai, kad parodžius šalies i

arkliu eržilu ir kumeliu veislei, v v A '
kad tokiu būdu neleidus išnykti

, išrišimu klausimo, kaip padirbti 
tokį lakstytu va, kuri u o m galėtų 
lėkti žmogus be motoro, vien 
kojų ir rankų pajiega. P. Šlei-

DIDŽIAUSI AMERIKOS TUR- 

TUOLIAI.(m. m
Amerika tiiri y* turtuolius, ku-

LEDŲ KALNAI.

New York. Kapitonas garlai
vio “Ragnarok,” atkakusio į New

kai! visoj Amerikoj nėra kito vy 
ro, kuris galėtų vesti šios šalie

Lietuvos žin’os

RESEINIŲ ŪKIO PARODA.
Karvių skyrius už vis mažiau-

i a s. Bu v o arti d e š i m ties j a učių
■ ’. * t

gabus, sumanus, pilnas' energijoj 
, Reikia tikėtis, jog "jo darbas gal

doliariųic Tturtingiausias iš jų yra 
kerosiu©* .karalius John Rockefel
ler, kunrs turi 1 milijardą dolia- 
rių ; turtrws Alidriaus Carnegie sie
kia 500. milijonų doliarių, J. P, 
Morgano 300,000,000 dol., Wil- 
Ikimo .Rockefeller© 250,000,000

nią, jog prie Newfoundland© 
krantų jis net 30 ledo kalnų rado 
pasiskendusių, o apie 50 liuosai 
plaukinėj© prie pakrančių.

BAISUS ATSITIKIMAS.

IS DARBO LAUKO.
Rome, N. Y. Dailidės čia

vienytos Valstijos gyvuoja jau 
per šimtą metų, turėjo kelias de
šimtis prezidentų, vienok nei vie

buvo manęs, kaip kad Roosevel- 
tas. Washingtonas ir Lincolnas

fl Louisville, Ky.
rai ir Roosex eitas,

Jaučiai, 
dauguma 

irai"; karvių įvairių, daugiau 
birželio. Šiemet teko ir man joč P^i,,r<'s P-^aikės, nors kitos 
je atsilankyti, taigi nors trumpai , ,K V'sa' ”’az,,s- k'K’

■ ;bai dideli. Buvo dar keletas at-

dus Reseiniuose yra rengiama matyt, visi, ar bent jų
— iš dvaru “Ilolendc-

iš Į
ir

tuo nemaža naudos savo tėvynei 
ir visai žmonijai. :

> j . P. Banys.
—Šaltinis —-

000 dol., Jameso B. Duke1 200,- 
000,000 dol., Jameso Still mano 
200,000,000 dol., Henriko G. 
Fricko 150,000,000 dol., W. K. 
Vanderbilto .150,000,000 dol.

St. Louis, Mo, Expliozija che-
pe- 
in-

miško rezervuaro suvisu nuo

žinieriui Henriko Yontze. 
pati mate, tą visą atsitikimą 
žinoma,' apmirė. .

ir,

■ vestu. 
IParoda buvo už miesto arti 

varsto atstu — prie Paverkšnių 
žemės dirbimo mokyklos, tam ty-1 . . . 
Čia aptvertam darže; vieta gera, i •• ■ •

veršiu 3S AMERIKOS.

darbo valandą. o vienok nei vienas iš šitų ša-

Fond du lac, Wis. Dailidės 
čia išderėjo mažiausią užmokestį,

taip išdidus, kaip kad šiądieninis

veltas užsimanė likti 
tu ant trečios tarnystės. nc-

sulyginamai mažą įspūdį... 
nepaklydus ir nepalikus ka

Kad
nors 

neapžiurėto, pradėjome, inėję, nuo į 
.galo; taip aš čionai ir papasako-1 _•

keturiais
vienas
tai ir

gan m a-

1NIEKUOM DRAUGIJAI NE
ATLYGINO.

New York. Pasimirė čia pa
garsėjęs arklių augintojas, mili-

NUŽIURĖTOJAS.

Portland, O. Charles Gehring, 
nužiūrėdamas savo pačią, mirti-

PASKENDO PAČTO GAR- 
LAIVYS.

U Pennsylvanijoj, Kanawha 
□nvi. sustreikavo q.ooo anglia-

tai yra priešinga šios šalies pa
pročiui. Didis Washingtonas, iš
buvęs dvi tarnysti prezidentu,

\ . 1 7 * ; namų pramonės skyriaus (mc-
Pienininkystės ir žemdirbystės , •• t • . .. ......../ (Izio, geležies ir kitų išdirbinių), *

ant $13,566,534. nors sa

pirmąjį vyrą, savo pačios sese
rį, o paskui ir pats nusišovė. Tas 
atsitiko todėl, kad pati priėmė 
ant boardo savo pirmutinį vyrą 
ir labai jam buvo prilauki.

San Francisco, Cal Priešais 
Balboa, Panamos pakrantėse, su
simušė su kitu laivu pačto gar- 
laivys' “Newport” ir paskendo. vinių nepastatė, bet manoma, kad

mo.

nors ž m onės

kad nei vienas

kos žmonių, bet viešiems reika-

NUMIRĖ IŠRADĖJAS.

New York. Pasimirė čia išra-

t. y. apie pusę tuzino mažyčių 
rankinių separatorių, daugiausiai 
“Alfa Lavai,” keli įvairių firmų

giminės.- .0 PAPUGA IŠKOLIOJO 
STREIKLAUŽIUS.

ne-

“Pienininkystės vadovėlių” — 
“Alfa Lavai” firmos leidinys, tai 
ir beveik viskas... beje dar ame
rikietiška skalbiamoji-šutinamoji 
mašina. Toliau žemdirbystės 
“drapakai,” keli plugai-kaupikai, 
dvejos akėčios, vienos pievoms 
akėti, dvi pjaunamosios — viena

• skaitant “Pienininkystės vadovė- 
I lio.” Parašai visur daugiausiai 
i rusiški arba lenkiški — kamgi to
ji paroda skiriama? Gal tiems 
ūkininkams, kurie rusiškai bei 
lenkiškai nemoka, o gal Resei-

NELAIMĖ LAIKE ATLAIDŲ.

Auburn, N. Y. čionykščioj ita-

nyčioj parapijonai . apvaikščiojo 
kokią ten šventę,-^Manyta buvo

Clarence Pect, pamačiusi darbi
ninkus, dirbančius ant kiemo įtai
sų elektriškos kompanijos, pra
dėjo šaukti; “Scab, scab.” Ištik- 
ro tie darbininkai ir buvo streik
laužiai.. Saugojanti streiklaužius,

žymiai orlaivius pagerino ir daug 
kitokių dalykų išrado. Darbavosi 
jis suvipšum 40 metų. Mėgini
mams išleido su viršų m pusę mi-

1[ New Haven, Conn. Master 
Builders Association priėmė 8 va-

veltas, matomai, to nori ir eina 
prie savo tikslo visokiais gražiais 
ir negražiais budais. Jis iš vienos 
puses apjuodina savo buvusio 
draugo Tafto administraciją, buk 
ji yra niekam netikusi. Tuom

ti ž darbo valan

30 patentų savo išradimams. ku, dorum ir geriausiu žmogum
]Į Peckville, Pa.

jai? Sodiečių bet-gi birž. 24 b 
vo vis daugiausiai.

Vargovaikas.
— žemė —

žai parūpinta. -Nežinia nuo ko 
tie fajerverkai ■ expliodavo. Ex- 
pliozijos užmušta šeši žmonės, o 
sužeista daug daugiau; užmušta

norėdami šokaujantį areštuoti, 
bet, pamatę^ vkas šūkauja, neareš
tavo, stebėjosi vien, iš ko paukš-

NEPASISEKĖ NEW YORKĄ 
PAIMTI.

viniausių pamazgų. Kodėl? To-

giau.
dau

Newton, Conn. Čia yra svar
biausia’' Amerikos kariumenės fl Worcester, Mass. Lentų pjo

sukti, kaip kokia lėle. Kada Taf
tas pasipriešino ir parodė, kad 
jis visai nemano būti “malevo-

keturios sėjamosios — eilinės — 
dauguma žemdirbystės mašinų — 
Paverkšnių mokyklos vartojamo
sios; kiek indomesnės, tai eilinėm 
sėjamosios. Nei kuliamos, nei ja
vų valomos 
nos....

Kampe, tam tikram “pavilione’* 
iškabinta vėliava “Biruta” — tai

sibtivd manevrai. Mėginta buvo 
nuo saitsžėmio pusės paimti New

vai. sąvaitėj darbo laikas.

nemačiau nei vie

Iš lauko parašas lenkiškas ir ru
siškas, inėjus vidun, radome iš
kabintas įvairių pieninių plianų 
lenteles, parodančias pieno kainą 
ir kaip jis apsimoka perdirbant

ŽEMIŲ PARCELIAVIMAS.

Šiaulių ap. ūkio tvarkomoji ko
misija paskyrė parceliuoti 2 tuk- 
tančiu dešimtinių žemes. Pusė 
tosios žemės busianti parduota 
vien tiktai rusams, kita gi pusė 
rusams ir valstiečiams-lietuviams. 
Lietuviai galėsią ingyti žemių šio
se vietose: Bačgaliuose, Jungil 
riuose, Tarpinėje, Šulukėje, Bač- 
kuose-Pelkėse, Kalvuose, Duobo-

PADIDINTA PAČTO SIUN- 
TINIAI.

Washington, D, C. Senata

sti siuntinius iki ii svarų. Iki-

POLI&IJQS PAPIRKIMAI.

New ■’York/ Tirinėjant užmu- 
šystą žydo Ros’cnthalo, išeina vis 
nauji pikvžtF^ir jie labai blogoj 
šviesoj pterštato New Yorkp po-

nanti miestą kariumenė atmušė 
užpholimus. Gal taip manevrai 
tyčia 'buvo surengti parodymui 
kitoms 'tautomš, jog New Yorko 

nuo
puses,' nė nuo sausžemio.
nevruose dalyvavo 20,000 akrei- 
viu.'1'

Cleveland, O. Pancdėlio 
ną čia prasidėjo metinė rašto 
tėjų konvencija. Suvažiavo

die-

de-

no

dėjo jį juodinti, užsimanė iš po 
jo ištraukti prezidento kėdę ir

žmones, jis žada jiems ką tik 
kas nori: Raulas, nori referen-

tas “Bubių pienininkystės mo
kyklos” — viskas beveik apra
šyta vien rusiškai, todėl prastiems 
ūkininkams tie visi plianai ir len
telės nesuprantami.

Žmonių išdirbiniai — pramoni- 
ja. Užėjome ūkininkų —• geriau 
sakant, ūkininkų išdirbinių 

irtdd- 
btfvo 
atidi- 
buvo

niuose, Degimuose, Plynabalėje, 
Kontrininkuose, Šiluose, Gailinin- 
kuose, Lieknuose, Augštojoje, Sa
la- A ngšt o jo j e, Skirstinėje, Revė- 
čiuose.

siuntinius tik iki 4, svarų. Mo
kestis už pasiuntimą iki 50 my
lių, nuo pirmo svaro, yra 5 c., 
o už sekančius po, 3 c.

porą mSį priėjo į bankas 100,-

Ma- ferenduma; Raulienė nori suffra- y

šaltinis

LIETUVIS ORININKAS.

miausias skyrius. Čionai 
daugiausiai musų moterų 
mai, tarp kurių nevienas 
vertas pasiųsti Vilniun Lietuvių

Vienas Paryžiaus lietuvis, B. 
Sleinis, padirbo ypatingą laksty- 
tuvo modelį. Jo lakstytuvas tuo 
mi skiriasi nuo ikišiol išrastų, kad 
gali judinti Sparnais, ko ikišiol 
dar niekas nebuvo padaręs. Iš-

MOTORINĖJ VALTYJ PER
PLAUKĖ ATLANTIKĄ.

Atkako Qtiee'nstownau, Angli
joj, iš New Yorkb,' motorinėj val-

surinko (iš papirkimų ir kyšių nuo 
užlaikytųjų Uždraustų užsiėmimų. 
Su policijos žinia New Yorke 
buvo trustas mergų prekėjų, lo
šimo namai ir visokį paleistuvy
stės urvai. Prokuratoriaus asis
tentas Smith susekė, jog polici-

nuo paleistvystės namų po 2,500 
dol. kas mėnesis.

UŽNUODINTI VAISIAI.

Atlanta, Ga. Tūlose dėžėse

švino arseno. Vaisiai tie suda- t. . . •

gio produktų inspektorius parei-

1| Boston, Mass. Western Un
ion Telegraph Co. ir American 
Telegraph and Telephone Co. 
200,000 savo tarnų ir darbininkų 
apsaugos nuo nelaimių ir nuo 
negalėjimo dirbti.

St. Clair, Pa.
1 prežia skvlc

gali jo krome rasti....
Ištik m, pažiurėjus į Rooscvel- 

to partijos platformą, noroms-ne- 
noroms turi pasakyti, kad tai tik
ras pedliorius, kuris parduoda

kurie toj vaityj "perplaukė Atlan- 
tiką. Kelionė užėmė 21 dieną ir 
16 valandų. 17 pirmų dienų ke
lionė ėjo gerai, bet pabaigoj val
telę užklupo^Vėtra ir jau prisi
ėjo su vilnimis kovoti.

DARROW IŠTEISINTAS.

Los Ąnglelęs, CaL Pasibaigė
* 1 f • < « a

to krašto, iš kur paeina užnuo- 
dintięji vaisiai.

netoli nuo da- 
norėdama su

rasti taip vadinamąją “Mammoth 
gyslą.” Suradus gysla žadama

’ TĖV2UDYS.

Santa Rosa, Cal. Likosi čia sy- 
imtfts. 15 mętų Adam Clark, nes
jam atsilankius, vienas po kitam,

dikčiai padidinti skaitlių anglia
kasių. “Mammoth gyslą” pir- 
miaus išdirbinėję sena Johns ka
sykla, bet vėliaus metė; tūom tar
pu sakoma, kad ši- gysla yfa la
bai didelė. Atidarius naują šaf- 

bus darbo naujiemsdarbininkams

denius. Tuom pedliavimu savo 
nuomonių jis atstume nuo savęs 
daugybę rimtesnių žmonių, net 
daugybe savo ypatįškų draugų.

Žmonės juk neyra toki neišma
nėliai ir kiekvienas supranta, jog 
juo kas daugiaus žada, juo ma
žiaus nuo jo galima tikėtis. Taf
tas, sulyginus su Roose vėl t u, jau 
daug rimtesniu ir sąžiniškesnhi 
išrodo. Visa bėda tame, kad Taf-i 
tas yra lėtas žmogus ir neturi



tokio smailo liežuvio, kaip turi 
Rooseveltas ir todėl apie jį tiek 
žmonės nežino, kiek apie Roose-

Rooseveltas buvo beveik aštuo
nis metus prezidentu, Taftas — 
keturis. Sulyginus vieno ir kito 
prezidentavimą, atrasime, kad 
pirmas per aštuonis metus tiek 

keturis.
Statistiškos žinios parodo, jog 

Roose vėl tu i pradėjus preziden
tauti, šioj šalyj, galima sakyt, 
kaip ir visai nebuvo trustų. Lai-

išsivystė ir išaugo į tokius milži
niškus sutvėrimus, kad šiądien 
trustai, paėmę žmones už gerklės,

Nieks neginčjs, kad pragyveni
mas dabar pašoko augštai todėl, 
kad viską į savo rankas pagriebė 
trustai. Kai kuriems iš jų (kaip, 
pavyzdin, plieniniam

tverti, laužydamas net Šermano 
prieštrustinį įstatymą. Niekas ne
girdėjo apie tai, kad Roosevel
tas butų bandęs ištikrųjų nulau-

žmogus, sąžiniškas 1 aitas, u z 
tai visi dar pamename, kaip pen
ki metai atgal Roose velto išau-

į panikos ir krizio bedugnę. I ie, 
kurie pamena buvusio demokrato 
Cleveland© sunkius laikus, sako, 
kad laike Roosevelt© krizio buvo

brangumas 
negu

velando laikų, nes 
pragyvenimo buvo didesnis

Rooseveltas visai neturi 
siirirti. — mažiaus turi

garsiai kalbėti.

kuri daug baubia, mažai 
duoda”....

kuom
negu

pieno

1$ VISUR.
stojo šiltom laiku nepaprasti 
Hai. Vokietijoj, Schvvarzw 
calnuose pusėtinai pasnigo.
:a ir Šveicarijoj.

rina, jog visame krašte kils re
voliucija, kuri nušluos karaliaus 
sostą. Bet karaliaus valdžia tiki, 
jog kariumenė liks ištikima so
stui, o be jos prisidėjimo rcpubli- 
konai savo tikslo neatsieks.

Rusijoj laukia vėl žmonių 
sukilimo. Paslaptį šnipai atiden
gia vis naujus sukalbins. Neuž
ganėdinta dabar lygiai kariume- 
nė, kaip ir laivynas.

tonų su chiniško garnizono va
dovu. Už maistą garnizonas ati-

nai kareivius 
krašto rubežių.

savo

Į) Peterburge likosi suimtas

pagarsinimądas Rakovsky 
laikraščiuose valdžios paslapčių 
Paskui daryta krata redakcijoj 
laikraščio “Birževyja Vedomosti’' 
ir jo leidėjo gyvenime. Suimtas 
ir atstovas laikraščio “Russkoje 
Slovo.”

|| Vietoj pasitraukusio nuo so
sto Morokko su lt ano Mulay Ila- 
f’g, sultanu likosi pagarsintas 
jo brolis Mulay Yussuf. Gyven
tojai naująjį sultaną priėmė la
bai šaltai.

(I Mieste Los Palomas sifcirin- 
ko 300 Mexiko revoliucijonierių, 
kurie žada Jungtinių Valsčių pu
sėj užpulti kalėjimą mieste Co
lumbus, Naujame Mexike ir pa- 
Ihiosuoti iš jo mexikonus, suim
tus laike susimušimo revoliuci
jonierių su Jungtinių Valsčių ka- 
riumene.

Susimušimai revoliucijonierių 
su saugojančia rubežių kariume- 
ne pradeda atsitikti tankiau.

Berlino laikraštis “Local An- 
zeiger“ praneša, buk rugsėjo mė
nesyj Rusijos caras atsilankys 
Lenkijoj ir čia susitiks su Austri
jos kunigaikščiu Karoliu Fran- 
cišku Juozapu.

(Į Netoli Cartagena, Kolumbi
joj, išėjęs medžioti, likosi užmuš
tas Jungtinių Valsčių vice-kon- 

sulis McMaster; bet kas jį nu
šovė, nežinia. Du metai atgal Mc
Master užmušė vieną Kolumbie- 
tj; užmuštojo draugai pažadėjo

yra keršto darbas.

(I Paryžiaus aplinkinėse pereitą 
savaitę pasnigo. Atšalo oras ir 
kituose Europos kraštuose, net 
Italijoj ir Ispanijoj. Manoma, 
kad tą oro atšalimą pagimdė siau
tę 'Turkijoj žemės drebėjimai.

|| J3 rugpjūčio dieną, Nicara- 
guos revoliucijonieriai, vedami 
paties jų vyriausiojo vadovo, ge
nerolo Mena, mėgino veržti mie
stą Managua, krašto sostinę, bet 
užpuolimą jų atmušė. 'Telegrafų 
vielos tarp Managua ir Corinto 
nupjaustytos. Republikos sostinė 
yra revoliucijonierių apgulta. Jei
gu besitariantiems nepasiseks su- 

is
siuntinys reikalaus, kad abidvi 
kovojančios pusės pasitrauktų 
Managua ir jo aplinkinių.

garsino statistikos žinias apie 
profesionališkus moterų užsiėmi
mus; motinystė, žinoma, čia ne- 
priskaityta, nes už ją moterįs al
gų negauna. Francuzijoj viso
kioms profesijoms ir darbu užsi
ima 13 milijonų vyriškių, o mo

bos ir motinystės profesija, nors 
vaikų Francuzijos moters gimdo 
mažai, .visgi užsiima daug mote
rų, nes moterų Francuzijoj yra 
daugiau negu vyrų, o uždarbiau
ja jų daug mažiau negu vyrų, 
bet uždarbiaujančių moterų skait
lius paskutiniuose penkiuose me
tuose neišpasakytai pasididino: 
uždarbiaujančių vyrų skaitlius pa
sididino 117,000, o moterų 850,- 
000. Moteris galima rasti 222 už
siėmimuose. Net akmenų skal
dyklose ir rudos kasyklose yra 
1,754 moterįs darbininkės. Už
darbiaujančių tarpe, moterų yra

likosi susektas sti

kalbininkai buvo sutarę, važiuo
jant carui į Sebastopolių mažu 
laiveliu, paimti jį nelaisvėn ir 
priversti įvesti Rusijoj tikrą kon
stituciją 
mesti. 5
toust” oficieras ir 16

arba nuo sosto jį nu
imta vienas laivo “Žio

ju re i vi ų.

nu© sosto Mo
rokko sultanas, Mulay Hafig. Jis 
su savo moterims keliauja Fran
cuzijon, kuri jam mokės atsa
kančią algą. T'rancuziškos kariu
menės vadovas, generolas Ly- 
autey, pareikalavo, kad jam urnai 
iš Francuzijos atsiųstų 30,000 d. »kareivių, nes su tais, ką turi, 
negali sukilusių maurų suvaldyti.

sumušti

nes.

|| Mexike, Zapatistaį, 
prie Toluco, įsiveržė' į' 
parengė žmonių skerd^ 
mušė beginklių žmonių 200. Ap
linkinėse Ticuman užpuolė jie 
pasažierinį geležinkelio traukinį 
ir užmušė 36 kareivius ir 20 pa- 
sažierių. Tarp užmuštų buvo du 
laikraščiu korespondentų. Jie pa

sutari- 
leidžia

|| Kadangi Holandija nenori iš
sižadėti savo laivams, plaukian
tiems upe Reinu, susteiktų 
mu 1868 m. teisių, kurios 
holandiškius, laivus Reinu 
ti liuosai Vokietijoj ir 
gabenti be muito, tai V< 
mano nukasti gilų kanalą nuo 
Reino į Emdeną ir tokiu budu 
Reiną nuo Holandijos nukreipti.

|| Dortmunde, Vokietijoj 

ninktis. Nėra vilties nei vieną 
iš jų dar gyvą ištraukti. Ištrau
kė 8 užmuštus, bet užmuštų yra

|| Londone pavogė deimanti- 

sesers, Hessų kunigaikštienės. 
Bet ji buvo tik karaliaus rūme ir 
ant geležinkelio ją lydėjo kara
liaus rūmo moterįs ir ponai. Tarp 
pavogtų daiktų buvo ir labai

|| Londone Women’s Industrial 
Council surinko žinias apie mo
terų uždarbius Anglijoj. Sulyg tų 
žinių, 10 shilingų arba $2.50 są- 
vaitėj gauna penkta dalis mote
rų ir suaugusių merginų. 75% 
siuvėjų gauna tik 4 shilingus są- 
vaitėj, o . tik gabios uždirba iki lijos valdžiai tarnaujantis laikraš- 
10 shilingų. Kur vyrams moka- tis “Frankfurter Ztg” smarkiai

Trjs vyrai ir valtis, kurioj jie perplauko Atlantiko didjurj (Skait. žinias “Iš Amerikos”).

ma 15 shilingų savaitei, ten mo
ters uždirba tik pusę to.

mėgino bombarduoti republikos 
sostinę, miestą Menagua. Pašinu- 

taikyti nesutinkančias puses, bet, 
nors jį remia Jungtinių Valsčių 
pasiuntinys, visgi nežinia, kokius 
vaisius išduos tasai mėginimas.

|| 'Turkijoj pasitraukė nuo vie

paša. Prezvendė, Albanijoj, likosi 
nušautas kariškojo teismo pirmi
ninkas.

Macedonijoj, mieste Kaczan, 
mahometonai parengė bulgarų 

fijoj žmonės kėlė neprilankias 
turkams demonstracijas, reikala
vo, kad Bulgarija pradėtų kovą 
su 'Turkija.

inų 'Turkijoj prie 

niškas vulkano krateris, kuris pra
rijo ciclą kaimą su žmonėms. 
Dardanelių pakrantėse išnaikinta 
suvisu 50 kaimų.

|| Paryžiuj pasimirė garsus mu- 
zikas-kompozitorius Jules F. 
Massenet, išgyvenęs 70 metų.

gydytojas D-ras 
bakteriją, 

vadinamą, 
vaistą gy-

II Paryžiaus
Gaston Odin surado 
gimdančią ligą vėžiu 
o kaip sako, išrado ir 
dymui tos ligos.

Laike manevrų turkiškos ka
riumenės aplinkinėse Salisbury 
Plain, su orlaiviu nuo 300 pėdų 
nupuolė orlaivininkas Fenwich ir 
užsimušė.

|| Čenstachave policija darė 
kratą požemėse ir uolose kuni
gų Paulinų vienuolyno. Jieškojo 
ko ten net kelias valandas, bet* ’ •
nieko draudžiamo nerado.

|| Iš didelio debesies ,. mažas 
lytus. Darbininkai Linos kompa
nijos aukso kasyklose Bodaiko, 
Siberijoj, kur žandarų rotmeiste- 
ris Triščenkov užmušė 500 dar
bininkų, daug tikėjosi iš revizijos 
caro pasiųsto senatoriaus Manu- 
chino ištirti darbininkų skerdy
nes. Bet kalnas pagimdė menką 
pelę — senatoriaus vien pa
tarta atiduoti teisman rotmeiste- 
rį Triščenkovą. Bet nieks ne 
abejoja, kad vietinis Siberijos tei
smas Triščenkovą išteisins, nes ir 
teismas laikosi kompanijos skver
no.

|| Dėl Washington’© senato už- 
gyrimo leisti per Panamos kana
lą dykai Amerikos laivus, o prie
šingai sutarimams, nuo kitų kraš
tų laivų imti mokesčius, Vokie-

į£»ETUVĄ

kas esą ne naujiena 
susidedančiai iš Cow- 

1 juokia 1 laikraštis ir

užsipuola ant Amerikos. Už me
ti nė j a jai laužymą tarptautiškų 
sutarimų, 
Amerikai 
boyų. J
Francuzijos ir Anglijos su Ame
rika padarytus sutarimus gimti- 
suis vaidus išrišti ne karui, bet . . ... J Zsantaikos teismui; Jeigu laužyda
ma tarptautiškus sutarimus, Ame
rika sako, jog jai netinka da
lykai, tai jos viduriniai reikalai, 
į tokius kiti kraštai ne privalo 
k ištiesi. Dėl Panamos kanalo 

matyt, prisieis susier- 
civiližuotais kraš- 

Amerikai, 
zinti su kitais

ir “Sovremennoje 
po 500 rublių

raščiai “Rieč
Slovo” nubausti 
kiekvienas, už patalpinimą tele- 
gramo iš Vitimo.

|| Redaktorius rusiško laikraš
čio “Pravda,” be teismo, prisa 
kius Peterburgo miesto perdėt 
niui, pasodytas 3 mėnesiams ka 
Įėjimai!; tiek jau kalėjimo gavo 
ir redaktorius laikraščio “Groza,”

Buntas kariumenės stovyklose.

|| Perino gubernijoj, bažnyt- 
kiemyj Jelove siautė gaisras, ku
ris išnaikino su visu 120 ūkių su 
visais krutančiais gyventojų tur
tais.

|| Portugalijos sostinėj Lisbo- 
noj policija padarė kratą pas jau
ną korespondentą angliško laik
raščio “Daily Mail” ir jį suareš
tavo.

|| Duesseldorfe, Ehrhardto gink
lų dirbtuvėj dirbo rusiškas ofi
cieras Nikodky. Pasirodė, jog 
jis buvo pagelbininku kito, svar
besnio rusiškos kariumenės šni
po, kapitono Kostevičo. Dėlto 
dabar dirbtuvė nuo darbo pra
šalino visus svetimtaučius 
ninkus.

darbi

siautė 
žvejaivėtra. Bilboa priešu vėtrą 

išplaukė žvejoti, bęt jųlaivelius 
užklupo vėtra, 14 valčių, paskan
dino. Prigėrė 119 įvėjų^

|| Republikos Niępragųa sosti
nei!, Managua, gi^ti amerikonų 
nuosavybę atkakot).nuo kariškų 
laivų išsodinti Ame^kos Jūreiviai. 
Miestą Menagua boiųį>arduoja 
revoliucijonieriai.

|| Mexike, banditai, mieste 
Michicosa paėmė amerikoną in
žinierių Ayers’ą, išvedė jį už mie
sto ir ten sukapojo.. ,

|| Sebastopolyj atsibuvo tei
smas sukalbininkų, kurie mėgino 
sutartyj su laivo “Ivan Zlotoust” 
įgula laivą apvaldyti < ir plaukti 
pagauti carą, kuris su pačia ren
gėsi mažu laiveliu plaukti Se- 
bostopolin. Teismas 10 pasmer

kė pakarti, o 5 šešiems metams 
katorgon pasiuntė.

chijos, kuris užsilaikė ramiai iš- 

kalno apačioj, buvo žemės dre
bėjimai, bet jie nedaug nuostolių 
pridirbo, išgązdino vien žmones.

|| Prižiūrėtojas Čenstachovo 
vienuolyno brangenybių, kunigas 
Pins Przezdziecki, gavo vidaus 
ministerio paliepimą pasitraukti 
iš vienuolyno ir važiuoti į Perino 
guberniją, arba užseinin. Jo vie
tą užėmė vienas iš jauniausiųjų 
kunigų paulinų, Petras Marke- 
vviez. Pasipriešinusiems apleisti 
vienuolyną penkiems klerikams 
)ri§akyta taipgi į tris dienas iš 
icnuolyno išsinešdinti, jeigu ne
ori, kad juos policija išvytu.

revoliucija
5,000 ka-

|| Mexiko pietuose
latinasi. Zapata* tui 
iautojų ir kaip mano, jis rengiasi 

traukti krašto sostinės link.

lijos kunigaikštis ir jo brolis, se
kančiuose metuose rengiasi at
važiuoti Amerikon.

|| Volyniaus gubernijoj, netoli 
Rovno, plėšikai užpuolė eskortą 

rioj buvo 200,000 rublių pinigų. 
Pradėjo šaudyti, užmušė vežėją. 
Oficieras iššoko iš vežimo, o

Oficierą užmušė, bet vežę pini
gus ištruko su pinigais.

|| Alpų kalnuose, Šveicarijoj, 
nuo kalno nupuolė profesorius 
Cambridge universiteto (Angli- 
joj) 
sė. 
čio

Jones ir jo pati ir užsimu-
Jones apsivedė tik 1 rugpju- 

\dieną.

|| Mexiko revoliucijonierių va
dovas Orozco pradėjo tarybas 
su prezidento generolu Huerta 
ir nori pasiduoti. Sti savo ka
riautojais ištraukė iš miesto Ju
arez, kurį užims Madero kariu- 
menė. Orozco reikalauja sau ir 
savo žmonėms pilno atleidimo. 
Už tai pietinėse provincijose Za
pata turi suviršum 6,000 kariau
tojų. Jie atsirado jau visai arti 
Mexiko sotinės.

|| Nicaragua republikoj, mieste 
Managua, išlipo jūreiviai nuo 
Amerikos kariškų laivų, todėl 
bombardavę miestą revoliucijo- 
nieriai pasitraukė į Masayi.

li Morokko sultanate franeuzai 
aplinkinėse Monlay ,Bauchta su
mušė sukilėlių vadovą Sechloli. 
Mūšiai buvo laįiai smarkus ir 
franeuzai 
žudė.

ne mažai kareivių nu-

Albapijoj,
Montenegro rubežių, 
mahometonai albanai.

draugę su turkiška Jcariumene, 
parengė krikščionių albanų sker
dynes. Užmušta daug moterų ir 
vaikų, daug merginų su savim 
nusigabeno. ■

*"
Įf Rugsėjo mėnesyj keliauja 

Francuzijon Rusijos ministerių 
pirmininkas Kohovcev ir užsie
nių ministeris Sozonov. Didy
sis kunigaikštis Mikalojus, Mi
kalojaus sūnūs, dalyvaus Fran
cuzijos kariumenės manevruose.

|| 23 rugpjūčio dieną Korėjos 
sostinėj, mieste Seoul, prasidės 
teismas 1.23 koreonų, dalyvavusių 
pasikėsinime ant gyvasties grafo 
Teranchi, Koreos general-guber- 
natoriaus.

|| Varšuvoj kariškasis teismas 
perkratinėja bylą keliolikos ka
reivių šovojų batalijono, kurie at
sakomybėn patraukti už prigulė
jimą į revoliucijonierišką kareivių 
organizaciją. Nariai tos organi
zacijos stengėsi visoj Rusijoj su
kelti prieš dabartinę valdžią re
voliuciją.

Japonijos sostinėj yra kalbų 
mokykla, kurioj mokina 12 kal
bų: angliškos, franeuziškos, vo
kiškos, rusiškos, itališkos, ispa
niškos, chiniškos, mongoliškos, 
siameziškos, malaiškos, hindosta- 
niškos ir koreaniškos. Mokytojų 
mokykloj yra 46: penki anglijo- 
nai, du franeuzai, vienas vokietis, 
vienas rusas, vienas italas, vienas 
išpanijonas, vienas siamietis, vie
nas indietis, kiti visi japonai.

| Pasibaigė Varšuvoj teismas ka
reivių, patrauktų už prigulėjimą 
į revoliucijonierių organizaciją, 
ir pasmerkta katorga, 19 bus ati
duota į areštantų ratas, 29 ištei
sinta.

|| Indijose, nusiritusios nuo Hi
malajų kalnų lavinos, tapo už
muštas amerikonas tirinėtojas, 
Hunter Workman. Žuvęs kalnų 
tirinėtojas paėjo iš Worcester, 
Mass. Gimęs 1847 metuose.

L1ETUVIALAMERIK0J.
IŠ HARRISBURG, ILL.

Oras dabar atvėso, tai ir sma
giau dabar žmonėms dirbti, tik 
kad pas mus su darbais dar vis 
negeriausia eina. Mainos ne vi
sos dirba, o kurios ir dirba, tai 
ten žmonių net perdaug prikim
šta ir bosai neperdaug paiso ant 
darbininkų: mat jų pakaktinai 
turi.

Rugpjūčio 19-tą dieną sužeidė 
vienoj iš vietinių kasyklų, lietuvį 
Adomą Kuzmicką. Vaikinas pri
guli prie “Lietuvos Sūnų” drau
gystės, tai dabar, nelaimei atsi
tikus, turi priežiūrą ir aprūpini
mą. Visiems lietuviams reikėtų 
glaustis prie lietuviškų draugys
čių, tai mažiau butų verksmo ir 
bėdos, nelaimei pasitaikius. Dau
giau vertėtų šviestis, o mažiau 
girtuokliauti. Musų žmonės, šieK- 
tiek išsigėrę, myli tuojaus ir su
sipešti.

Nesenai buvo čia vienos krikš
tynos. Kaip kurie gražiuoju pra
šė, kad nedarytų lietuviams sar
matos, kad gražiai pasilinksmin
tų. Bet visgi ir čia be peštynių 
neapsiėjo. Greit žada but čia 
vestuves. Turbut ir vėl be pa
sipešim© neapsieis.

Ot, juokinam mes tik angii- 
kus, daugiaus nieko. Reik teisy
bę. pasakyt, kad ne visi toki lie
tuviai yra. Yra ir gerų žmonių, 
bet tie peštukai visiems gerą var
dą gadina. Paskui anglikas sako: 
“Ir tu toks pats..”

Vertėtų jau mums, broliai, iš
mintingiau ir žmoniškiau gyve
nimą pradėti vesti. Gerų laik
raščių pasiskaitytum: daug ko iš 
jų gero galima dasižinoti. Ir pa
kaušiai mums čieli liktų, ir žmo
nių mes ne j nokintu me, ir svei- 
kiaus mums patiems butų, ir pi
giau mums tas viskas atsieitų. 
O žiūrėk, kiek naudos sau iš to 
gautume!...

Kituose miestuose, kaip girdim, 
lietuviai ir padainuoja, ir dailiais 
žaislais (zobovomis) pasilinksmi
na, o pas mus jeigu ir pasitaiko, 
kad kas, mokėdamas kokią dai
nelę, uždainuoja, tai kiti smar
kuoliai (jie mano, kad jie labai 
smarkus) išjuokia ir pirštais iš
bado.

Oi reikia, reikia musų broliams 
čia apšvietos! j

Harrisburgietis
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IS SHENANDOAH, PA,
Daug man teko girdėti apie 

Shenandoah, — tą mažą lietu-* 
vių “sostapilį.” Pagalios pasitah 
kė ir man proga arčiau su juom 
susipažinti, ir turiu pasakyti atvi
rai, kad ta lietuvių “stalyčia” ne
kaip man patiko.

Miestelis turi apie 36,000 gy
ventojų, taigi nevisai mažas, bet 
iki šiam laikui prisilaiko patri
archališkos senos tvarkos. Visa
me mieste yra apie pusantros gat
vės plytomis išbrukuota. Didesnė 
dalis namelių — vis mediniai, ar
ti vienas kito sukimšti. Priekyba 
žydų rankose (su mažais išėmi
mais). Sakau, nedaug “dortines- 
nių” miesčiukų ir Lietuvoj su
rastum.

Žmonės čia geri, —= nėra ką 
ir sakyt. Apie tai galima spręsti 
jau nors iš to, kad prie “žemiš
kų gėrybių” neyra prisirišę... Ant 
36.000 gyventojų yra 290 kar- 
čiamų. Paėmęs plunksną, roka- 
vau-rokavau ir pagalios net akis 
patriniau, nenorėdamas sau tikė
ti: išeina, kad vieną karčemą už
laiko 124 žmonės.

O užlaikyti karčemą juk ne- 
taip lengva: reik ir laisnius už
mokėti, reik ir žmogui su šei
myna pragyventi, reik dar ir už
dirbti.

Naujas gyventojas.

IŠ ROSELAND, ILL.

Pereitą subatvakarį čia atsibu
vo vakarėlis, surengtas “Palmer 
Garden” svetainėj. Rengėjų tik
slu buvo sutverti naują TMD. 
kuopą. Kelių blokų atstume 
(Kensingtonc) buvo jau nuo se
niams gyvuojanti TMD. kuopa, 
vienok pastaruoju laiku (turbut 
ačiū viršininkų nerangumui) ji 
pradėjo mažintis ir kuone visiš
kai irti. Todėl rosclandiečiai su
manė po šonu sutverti naują kuo
pą. Vienok tą vakarą pasirodė, 
kad kensingtoniečiai nenori tos 
gėdos turėti ir, ažuot leisti nau
jai kuopai tvertis, jie pasiūlė per
kelti senąją kuopą iš Kensing
ton© j Roselandą, perdavus senos 
kuopos čarterį ir knygas. Taip 
ir padaryta.

Šio vakaro kalbėtojai buvo vi
si iš Chicagos, todėl publikai pri
siėjo truputį palaukti pakol jie 
suspėjo atvykti. Kalbėtojais bu
vo pp: Stasys Tananevičia, kal
bėjęs apie TMD. abelnuose ruo
žuose, K. Jurgelionis nurodė 
svarbą gerų knygų išleidinėjimo 
ir St. Biežis apie draugijų nau
dingumą. P-lė Katriuka Kaupai
tė pamargino vakarėlį tikrai ge
romis eilių dekliamacijomis.

Vakaro vedėjais buvo pp. Sa
mas ir Šlikas. Žmonių buvo pil
nutėlė svetainė. Tvarka buvo pa
vyzdinga. TMD. kuopa žymiai 
pasididino nariais, nors neteko 
sužinoti, kiek tikrai žmonių pri
sirašė. S. Kat.

IŠ PHILADELPHIA, PA.

Čia yra keliolika tūkstančių 
lietuvių. Daugumas dirba viso
kiose dirbtuvėse. Netrūksta ir 
verteivių; daugiausiai yra saliu- 
ninkų ir mėsininkų. Philadelphi- 
jos lietuviai turi dvi bažnyčias; 
darbuojasi ir tautiškoj dirvoj. Tu
ri savo namą po Bendrovės var
du prie Alleghany avė., po nr. 
2715—*9- Name tame yra pui
kiausia svetainė baliams, sceniš
kiems perstatymams, koncertams 
ir susirinkimams. Yra knygynas, 
kuriame yra keli šimtai knygų 
ir keliolikas laikraščių: yra ir va
karinė mokykla. Svetainė dabar 
Bendrovės lėšoms ištaisyta ir pa
rankiai surengta.

2 rugsėjo dieną šių metų Ben
drovė rengia balių, kurio pelnas 
eis iškilmėms svetainės atidary
mo. Geistina, kad atsilankytų 
kuo daugiausia musų lietuvių.

K. Balikonis.

Newark, N. J. Visi pažįstame 
ar girdėjome apie “girinį” pikni
ką, apie “daržinį,” “laivinį” arba 
ir “moonlight” piknikus. Yra dar 
vienas naujas piknikas ir jo iš
radimas ir patentas priguli New
ark© lietuviams. Tai “gatvinis” 
piknikas...

Ant kampo Jefferson ir War
wick gatvių susinešė kėdės, skry
nutes ir 1.1, ir susisėdo ant “said- 
vokų” čielas buris lietuvių. Nie
ko blogo nebuvo, tik kam reikėjo 
šaligatviu pereit, tai žmogus bė
dą turėjo.

Matęs.



NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui giuačiaml raakraščlai 
turi but pažymėti autoriaus^ parašu 
ir adresu. Pasirašantieji paeudony- 
mala turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikroji vard$. ' 
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta^ grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pusės, paliekant plačitis tar
pus tarp aUačių.

dėžutėse. Paprastai ant dėžučių 
yra išrašyta visa litanija ligų, ku
rias toks vaistas buk išgydąs. 
Didesnė dalis tokių vaistų yra 
humbugas, bet kadangi jie savyje 
nieko ypatingai vodingo sveika
tai neturi, tai valdžia juos pra
leidžia.

Dabar
Sherley 
šyti ant

litaniją įvairiausių ligų, jei- 
tie vaistai ištikro tokiu c

Nepaprasti bradiniai
Surankiojo K. Aušris

Ar galima prailgint gyvenimą ?
Atstovų Butas praleido 
bilių, kuris užgina ra- 
dėžučių ir apgarsinimų

Nesenai 
M eč n i kovas

garsus

Apžvalga.
. Šaukia Lietuvos amatininkus 

organizuotis. Trįs pasirašiusiejie 
Panevėžio amatininkai (Pridot- 
kas, K. Pakarna ir K. Baronas) 
šaukia visus Lietuvos amatinin
kus vienytis ir tverti amatinin
kų Sąjungą ar Draugiją. Drau
gijos tikslu butų sužinoti, kur 
kokių amatininkų reikalaujama, 
kur kiek mokama, iš kur ge
resnę medžiagą parsitraukti etc. 
Tuom laiku “Rygos Naujienos“ 
apsiėmę patarnauti, pakol nesu
sitvers tam tikra draugija.

. Tautų gyvenimo muzejus. Ka
raliaučiuj, vietinio universiteto 
profesoriaus Bezzenbergerio ru
pesniais, steigiama muzejus, ku
riame bus parodytas būdas kas
dieninio įvairių tautų gyvenimo. 
Tai busiąs didelis parkas, kuria
me busią pristatytų visų tautų 
pirkių. Lietuviai turės šiame par
ke keletą lietuviškų pirkių, šiau
dais dengtų. Jau pradėta lietu
vių skyrių taisyti.

Tokio muzčjaus svarba yra ta
me, kad čia galima bus locnomis 
akimis pamatyti ir susipažinti su 
kiekvienos tautos gyvenimu.

‘Vertimas Teodoro Narbuto 
Raštų. “Vienybė Liet.“ num. 33- 
me, praneša, kad sumanyta iš
versti lietuvių kalbon plačią Lie
tuvos istoriją, vardu “Dzieje Na- 
rodu Litevvskiego,” parašytą Lie
tuvos istoriko, Teodoro Narbuto, 
lenkų kalboje.

Vertimo darbą apsiėmė atlikti 
p. I. O. Sirvydas, “Vienybės Lie
tuvninkų“ redaktorius ir p. V. 
K. Račkauskas, “Tėvynės“ redak
torius. Darbas Jau pradėtas ir 
žadama jį tuojaif leisti per “Vien. 
Liet.” ir “Tėvynę,“ o vėliaus iš
leisti atskirtomis knygomis.

Šis Narbuto veikalas yra di
delis: susideda net iš devynių to
mų ir šiais laikais jau beveik iš
semtas, — vadinas, labai sunkiai 
gaunamas. Už kompletą devy
nių tomų mokama po apie $100.

Negalima užginčyti, kad šiame 
veikale randasi labai daug aky
vų dalykų. Kol kas tai yra di- 
džiausis apie Lietuvą veikalas. 
Apie lietuvius visados ir visur 
rašoma labai gerai, gal net per- 
gerai.

Teisybės vienok dėlei, reik pa- 
tėmyt, kad Narbuto Istorija, žiū
rint į ją bešališku istorijos kri
tiko žvilgsniu, daugelyj vietų 
neyra “istoriška” ir ne vienas 
kritikas tą. teisingai yra patė- 
miįęs.

Iš Narbuto galima taip pažinti 
Lietuvos istoriją; •— teisingai pa
sakė vienas vyras, — kaip iš Fla- 
marion'o galima'pažinti Astrono
miją.

Savo keliu šis veikalas gali 
suteikti daug medžiagos busian
čiam istorikui; apart to, jis yra 
savotiškas ir pagalios taip re
tas, kad jo vertimas, musų nuo
mone, gal ir apsimokėtų.

Lietuvis gavo 37 balsais ma
žiau. Seniau buvome pranešę, I 
kad p. Kazys Kraučunas, buvęs 1 
Immigracijos Inspektorius Alas-' 
koj ir advokatas, gavo nominaci
ją būti Alaskos' distrikto repre- 
sentantu Suvienytų Valstijų Kon
grese Washington’e.

Dabar laikraščiai praneša, kad 
p. Kraučunas tapo sumuštas rin
kimuose: laimėjo tūlas Wicker
sham, — progresistų kandidatas. 
Musų vientautis buvo labai arti 
išrinkimo, nes gavo vos 37 bal
sais mažiau už Wickersham’a.

Kraučunas buvo kandidatu ant 
Alaskos socialistų tikieto.

I - ---------- -

Apie patentuotus vaistus. Gal 
niekur taip neprasiplatinę įvai
riausios rųšies taip vadinamieji 
patentuoti vaistai, kaip Suvieny
tose Valstijose. Patentuotais vai
stais vadinasi “gatavi” vaistai, 
kuriuos pardavinėjama aptiekose

visa
gu
ligų

Jeigu senatas šitą bilių patvir
tins, tai patentuotiems vaistams 
ateis “paskutinis galas,” nes jie 
tik apgarsinimais ir pasilaiko.

mokslinčius 
gyvenantis 

Paryžiuj, apskelbė, kad jis sura-

jog
na-
si-

Daukanto rankraščiai Lvove. 
Laikraštyj “Czas“ paduota žinu
tė, buk Lvove, Galicijoj, Osso- 
linskių bibliotekoj, yra kopijų 
kai-kurių gana svarbių doku
mentų apie Lietuvos praeitį. Vie
na knyga, pažymėta raide G VII, 
perrašyta Simano Daukanto ran
ka dar tais laikais, kada jis bu
vo Peterburge metrikanto padė
jėju. Knygoj yra daugybė Lie
tuvos dokumentų, pradedant nuo 
1391 m. ir baigiant 1636 m.

mokslinčiaus tvirtinimo, senatvę 
pas žmogų ir visus gyvulius pa
gimdo tūli mažutėliai gyvūnėliai, 
vadinami mikrobais, kurių yra 
nesuskaitoma daugybė. Mikrobai 
yra dvejopi. Vieni augina rau
menis ir kūną, o kiti vėl juos nai
kina. Todėl žmogaus organizme 
visados eina smarkiausi kova tarp

sveikata ir gyvastis priklauso nuo 
to, kurie iš tų mikrobų ima vir
šų.

Suradęs senatvės priežastį, gar-

Įima ją vėf’elektrizuoti, pakanka 
vėl saulės" švfesoj pasta 
Angliškas laikraštis mano, 
šita Wintero baterija gali 
muose užvaduoti šviesos ir
luinos šaltinius^J.nes vartojimas 
baterijos nepatraukia išlaidų, pa
kanka sykį bateriją tokią nusi
pirkti. Elektrišką pajiegą duoda 
pati saulės šviesa. Įelektrizavi- 
mui baterijos pakanka dienos 
šviesos, taigi baterija įgauna 
elektrišką pajiegą net tąsyk, ka
da dangus apsiniaukęs. Baterija, 
su 500 platininių lentučių, pa
stačius per dieną ant stogo, duo
da tiek elektriškos pajiegos, kad 
jos pakanka per naktį žibinimui 
šešių didelių elektriškų liampų. 
Visas neparankumas yra tame, 
kad platina yra 
ir baterijos yra. 
na yra už auksą

brangi

Vil-“Saulės” namai Kaune, 
tyj“ pranešama, kad kauniškės 
“Saules” namų jau išvestos pir
mo augšto sienos, bet toliaus gal 
darbas susilaikyti, nes gal pri
truki pinigų. Todėl “Vienas iš 
kunigų“, rašo, kad bene vertėtų 
kunigams pajieškoti kišeniuose' ir 
pasirodyti su gausesnėmis auko
mis Jis stato pavyzdžiu 
Amerikos lietuvius-kunigus, kurie 
aukojo nuo 100 iki 1000 rublių ir 
pataria susi važiavusiems Kaunan 
ant rekolekcijų kunigams neiš
važiuoti iš Kauno, neatlankius 
statomojo “Saulės“ namo.

I tilo lietuviško laikraščio re
daktorius, kalbėdamas apie kito 
laikraščio redaktorių ir, matomai, 
norėdamas jį “sukritikuoti,” taip 
rašo:

torius, kad užpildo (čia laikraš
čio vardas) savo nedakeptomis 
polemikomis ir žioplomis pasta
bomis.“ (musų pabraukta).

Daugelis Lietuvos piemenukų 
gražiau kalba.

Laikraščiai privalo savo skai
tytojus tie tik įvairiomis žinio
mis pamokinti, bet ir auklėti juo
se mandagumo ir savivaldos pa
jautimą. Nekalbant apie kit-ką, 
net ir praktiškame gyvenime šie 
dalykai lošia labai svarbią rolę. 
Iš dviejų vienodai išmintingų ir 
gabių žmonių visados išlošia tas, 
kuris yra mandagesnis.

Ar ne laikas butų varyti lauk 
iš musų kai kurių laikraščių kal
bos nešvarumą ir stačiokystę, ku
ri teršia ir daro gėdą musų laik-

NAUJOS TMD. KUOPOS AN
GLIJOJ IR ARGENTINOJ.

pradeda pamažu, bet nuolatinai 
augti ir platintis. Ant Europos 
sausžemio ji jau turi kuopas vi
suose didesniuose centruose. Pa
staraisiais laikais, girdime, susi
tvėrė kuopa ir Londone, Anglijoj.

Anglijoj yra diktokas lietuvių 
būrys ir menama, kad greitu lai-

Iš paskutinio TMD. organo 
(“Vien. Liet.“) numerio matyt, 
kad lietuviai, apsigyvenę kitoj pu
sėj ekvatoriaus, tolimoj Argenti
nos Republikoj (Pietinėj Ameri
koj), sutvėrė TMD. kuopą mieste 
Buenos Aires.

Tokiu budu TMD., nors nėra 
skaitlingiausia savo nariais, bet 
už tai yra labjausiai išsiplatinus 
įvairiose šalyse.

Europoj, Azijoj

TMD. turi tokius gražius mie- 
rius
(vos 60 c. met. mokesties), kad 
jeigu visi jos naudingumą su
prastų, tai šiądien nerastum vi
same pasaulyj tokio lietuviško 
kampelio, kur nebūtų TMD. na
rių.

ir taip visiems" prieinama

Tėvynės Mylėtojas.

Saldžiausias daiktas gal kar
čiausiu tapti, jeigu tiktai mietą 
peržengti.

kurie labai 
ei tuos mi-

budo, kaip tą priežastį prašalinus. 
Nesenai jis pranešė Prancūzijos 

I Mokslo Akademijai,, kad jis su
radęs šunies žarnose ikišiolei ne
žinomus mikrobus, 
neapkenčia ir kov<
krobus, kurie pagimdo senatvę. 
Mečnikovas, kuris padarė jau 
daug labai svarbių išradimų ir 
skaitosi šiądien vienu iš didžiau
sių visame pasaulyj mokslinčių, 
perspėja vienok publiką, kad šis 
jo išradimas neyra dar pilnai

dymai. Vienok jis tikisi, kad jam

riuom galima bus pailginti žmo
gaus gyvenimą.

Sako, galima padirbti kietas 
anglis.

Geologai išskaitliuoja, kad rei-

permainė augmenis 1 
kietą anglį žemės viduriuose. 
Dabar pranešama, kad vienas vo- 
kietys-mokslinčitis suradęs būdą,

iš augmenų kietą anglį į keletą 
dienų, arba net į keletą valandų.

Jis padare kietas anglis iš tur-

dėjo turpes labai kaitinti ir spau
sti. Prie karščio, kuris išneša 590 
laipsnių (F.) turpės pavirto į kie
tas anglis laike 64- valandų, o 
pakėlus karštį iki 644 laipsnių, 
reikėjo tik 8 valandų laiko, pakol 
pasidarė kietos anglis,.

Kiti mokslinčiai pripažino, kad 
tai yra ne humbugas.

Tokiu budu nėra ko bijotis, 
kad kadanors žmonijai pritruks 
kuro.

Vaikščioja vandens pavirše.

tokius kurię g

viršės ir butų parankus vaikščio
jimui ant vandens. Dabar viena 
dirbtuvė Vokietijoj, sako, pada
riusi tokius čeverykus, kurie yra 
labai panašus į “lyžias,“ varto
jamas čiužinėjimu-i sniego pavir- 
se. Viduryj jie turi tuštumą,į kurią 
pripompuojama oro, kuris žmogų

Saulės spinduliai buteliuose.

juaiKrasus vąiiy Mirror pa
duoda žinią apie labai svarbų 
franeuzo inžinieriaus, Charleso 
Wintero, išradimą,’kuris ne ma
žai gali patarnauti žmonijai

pritaikymą įmonių gyve- 
ir pramonėj, suteikti žmo- 
šviesą, šilumą ir pajiegą 

gana pigiai. (

gali

mine 
nė m s 
ir tai

Inžinierius Winter išrado naii- 
ją elektrišką bateriją, kuri perima 
saulės spindulius, juos palaiko ir 
automatiškai perkeičia į. elektri- 

i energiją, kurią galima var
toti apkurimui, apšvietimui namų 
ir varymui nedidelės pajiegos rei
kalaujančių mašinų.

Baterija toji susideda iš bute
lio, į kurį įleista plonos platini
nės lentutės, viena Js jų įleista 
į chlorinės rūgšties geležies dru
ską, o antroji į gyvojo sidabro 
druską. Po įtekme saulės spin
dulių, baterija, elektrizuojasi. Iš
naudojus. baterijos elektriką, ga-

brangesnė. Bet 
surasti pigesnė 

medega, kuri užvaduotų brangią 
platiną ir yra viltis, kad tas pa
siseks. Jeigu užtikrinimai specia-

š’tų baterijų pagelba ir kaimie
čiai galės naudotiesi pigiai iš 
elektriškos šviesos, vartoti elek
triką net mašinų varymui, 
pas kaimiečius nėra mašinų, 
kalaitjančių didelės pajiegos.

Daro šilką iš augmenų.

iename Michigano

nes 
rei-

os

ninių valaknų ir iš to dirba pan- 
čekas ir apatinius marškinius.

Šitas netikrasąi šilkas yra mink
štas ir labai panašus į tikrąjį 
šilką, kurį išdirbinėja kirmėlės, 
vadina m os~,.š i 1 k#c r pė j a i s.

Sakoma, kad jis dar stipresnis 
ir už tikrąjį šilką.

Ikišiolei bandydavo dirbti to
kius “šilkelius” iš medinės košės 
ir iš - medvfihės, į>et tas perbran- 
giai atseidavo.^ Šis vėliausis 

irradimas, sa 
ras.

is-
ge-

EMIGRACIJA SENIAUS 
IR šiądien;
Keli liuosi ruožai,

Ame-

vainikas, puikiau-

Civilizavimas Šiaurinės 
rikos milžiniško kontinento (saus
žemio) 
sis emigracijos rezultatas. Šis
kraštas, >šis “dyvų-dyvas,” — tai 
puikus, vaisius emigracijos dar
bo. Visos tautos čia padavė sau 
rankas ir kiekviena prisidėjo ir 
dar dabar prisideda prie šio kraš
to pakėlimo.

Tose vietose; kur seiliaus ūžė 
nepereinami miškai, indi jonų šei
mynomis apgyventi; kur žolės 
vilniavo ant begalinių lygių, nie- 
kuom neapgyventų prerijų, — 
ten šiądien viešpatauja viena iš 
pažangiausių pasauliotautų — 
amerikonų tauta, susidedanti iš 
trupinių įvairiausių kitų tautų.

Vienok nereik manyti, kad ta 
visa stebuklinga permaina atsiti
ko akies mirksnyje. Ne. Tas rei
kalavo laiko, energijos ir darbo.

užsibaigs patolei, pakol liks ake- 
ris neapdirbtos ir žmogaus gero
vei neišnaudotos žemės.

Iki 1807 metų baltieji žmonės, 
ateiviai, nebuvo užėmę nei pu-

Tais laikais siądieninio didelio 
miesto Chicago, dar nei ženklo ne
buvo. Atę^viu ^sodyklos nesiekė 
toliaus, kaip Mississippi upės. Vi
sas dideliu plotgs, nuo Mississippi 
upės net iki* Pacifiko didjurio bu
vo terra įncogjįita, — nepažįsta
ma, nežingmąrn.žemė. Leitenan
tas Zebulįfjnas J^Tontgomery Pike, 
kuris 1807 . m .<*f iš važiavo tirinėtį 
žemes, gųįįnčiaę tarp Mississippi 
upes ir Ųpjįngųjų kalnų (Rocky 
Mountains^, ^ayo raporte pavadi
no visą kramtą, tyrais (pųstyne), 
kurie jokiu budu netinka palaiky
mui civilizuotos tautos gyvenimo.

Ant Amerikos žemlapių pava
dinta šias vietas “Didi Amerikos 
pustynė.” Šiądien iš tos “pusty- 
nės” pasidarė 17 valstijų, kurios 
yfa neišsemiamu Amerikos aruo
du, nes ne kur kitur, bet kaip 
sykis čionai šiais laikais augina
ma daugiausiai kviečių, rugių ir 
kitokių javų. / .
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(prie pareito num. žinių)

vo geležinkeliai. Senoji Europa 
įdėjo jttosna nemažą kapitalo da
lį. Europos ateiviai savo darbu, 
protu ir energija permainė “pus- 
tynę“ į žydintį kraštą. Tų prie
žasčių dėlei Europa turi teisę 
naudotis savo darbo išdavomis, 
ir Europos benamiai žmonės ne
privalo but sulaikomi nuo kelia
vimo šion šalin, besiremiant tik 
taip paikiai sugalvotais preteks- 
ais, kaip dabar Kongrese svarsto
mas Dillinghamo-Rooto bilius, 
reikalaujantis nuo ateivių, kad

tą North Dakotos valstijoj ir ten 
tuoj aus išvažiavo.

2. Juozas Kinčius, iš Philadel- 
phijos, gavo laipsnį “Bachelor of 
Art.“ Žada imti mediciną. Pa
stos universitetan dar šį rude
nį, — turbūt Philadclphijoj.

3. p. Juškaitis (iš kur?) taip- 
pat gavo laipsnį “Bachelor of

galiu dirbti. Dar nemažas gaba
las ncišdirbtos žemes krūmynuo
se tebestovi. Auginu šiek-tiek 
šieno ir kukurūzų (kornų) gal
vijams, likusią žemės dalį tik ta
baku užsodinu.

— O ar daug akrų tamsta ta
baku užsodinate?—paklausiau aš.

Jeigu. šis neišmintingas 
pereitų ir taptų teise, tai tilo m i 

dviem 
kuniš- 
kuric

šimtam tūkstančių sveikų
kai ir protiškai žmonių
ateina šion šalin ne tik sau pra
gyvenimą pelnyt, bet lyginai ir 
savo darbu gerint ir didint šios

Toks, elgimąsi butų nedoras, 
prieškrikščioniškas ir, žiūrint iš 
ekonomiško žvilgsnio, per greitas. 
Sumanymas užverti duris atei
viams vien tik todėl, kad jie ne-

ir trumparegystės
pagimdytas.

atsitiktų, tai kas-gi
tada atliktų sunkų darbą ant 
Amerikos geležinkelių, Amerikos 
mainose ir plieno bei geležies 
liejyklose? Visi šitie darbai ne
tinka amerikonų skoniui: jie įieš
ko sau paprastai lengvesnių dar- 
bų.

Ir šiais laikais tolimuose Suv. 
Valstijų vakaruose yra milžiniški 
žemės plotai, kuriuos valdžia 
stengiasi padaryti derlingais irri- 
gacijos keliu. Lietaus ten perma- 
ža, arba ir visai nėra, nors žemė 
pati savimi derlinga. Reik van
denį iš tolimų vietų dūdomis par
gabenti, -- vadinas, gaspadoriau- 
ti su irrigacija. Suv. Vai st. rė
dąs sukišę irrigacijos įvedimui 70 
milijonų doliarių ir dabar negali
ma gauti užtektinai žmonių, ku
rie' apimtų irriguotas farmas. 
Italas yra geriausis irrigačijinis 
farmeris, .bet jeigu jis negali pa- 
skaityt-parašyt, jis 
įžengti šion šalin,

neturi teisės

prisideda prie šio 
rinimo.

(Toliaus bus).

jis taip labai 
krašto page-

TRIS valparaisiečiai ga
vo DIPLOMUS.

gė Valparaiso mokykloj mokslo 
metai.,.

Šiais metais gavo diplomus trįs 
lietuviai: vienas “Bachelor of 
Science” ir du “Bachelor of Art.”

Buvo ir daugiau kandidatų, vie
nok .pereitais metais mokykla žy
miai , pakėlė reikalavimus ir tas 
šiemet sulaikė daugumui diplomų 
išdavimą.

Pirmiau s, payyzdin, reikalauta 
dvimetinio, kurso svetimų kal
bų ; dabar reikalaujama 3-metinio. 
Literatūros kursas pirmiaus tę
sėsi, V/2 metų, dabar — 2 metu. 
Gamtos mokslus praplatinta dau
giau, kaip ; ant viso ketvirdalio.

Šiaį^ metais užbaigi mokslą šie 
lietuviai: > >

1. Alberta? Strikulis (BaęheTor 
of Šcięim) Iš Amsterdam, N, 
Atęityję Imtf advok|tufį<

seminariją šį rudenį.
Iš kitų mokinių — Step. Bie- 

žis persikėle Chicagon ir šį ru
denį žada imti medicinos kursą 
viename iš Chicagos universite- 
tų.

Pasibaigus mokslo metams, 
daugelis išvažinėjo ant vakacijų. 
Į Chicagą atvažiavo apie 20 val- 
paraisiečių, — kas pas gimines 
ir pažįstamus pasisvečiuoti, kas 
darbo vakacijoms pasi j ieškoti.

Valparaisiečių moksleivių drau
gija išrinko keturis delegatus j 
Chicago j šaukiamąjį moksleivių 
“seimelį,” kuris prasidės 23Č10 š. 
m. ir įdavė jiems savo instrukci
jas.

Moksleivių susiartinimas ir su
sivienijimas butų didžiai geisti
nas. Valparaisiečiai pirmi jau nuo 
seniau šį klausimą buvo pa
kėlę, vienok valparaisiečių nuo
mone nesutinka su nuomone ren
gėjų R.-K. Moksleivių susivieniji-

nijimą, paremtą ant grynai moks
leiviškų pamatų, visiems mokslei
viams abelnų, tuom tarpu “sei
mo“ rengėjai, atstovaujanti Or
chard Lake seminarijos būrelį, 
norėtų apsirubežiuoti siauresniu 
tikėjimiškos spalvos susivieniji
mu.

Šis nuomonių skirtingumas, be 
onės, loš žymią rolę mokslei- 
susivažiavimo posėdžiuose.

Sb-b.
viu c

ĮSPŪDŽIAI ATSILANKIUS 
ANT LIETUVIŠKŲ FARMŲ.

Važinėdanias apie Hartfordą, 
Conn., žinodamas, kad netoli yra 
jau daug kartų per laikraščius 
garsintax “Lietuvių kolionija,“ — 
besiinteresuodamas ypatingai tą
ją vieta, kur A. M. Martus lie
tuvius kolionizuoja, apsilankiau 
tenai.

Tas plotas yra visai arti mie
stelio Hartford, palei Conecticut 
River upę. Vieta labai daili: krū
mynai, medžiai, medeliai, upės- 
upeliai ir ežerėliai. Žemė gera, 
lygi ir labai lengva dirbti; ūki
ninkai daugiausia užsiima taba
ko auginimu. Ūkininkai apsigy
venusieji toje vietoje daugume 
pradėjo ant tikės gyventi su ma
ža pinigų suma. Dabar gi įsigy
venę ir gana gražiai gyvena. 
Daugiausia vis tai maži ūkinin
kėliai nuo 10—100 akrų žemės 
turinti. Ypatingiausia tai tas, kad 
šitoje vietoje jau veik vieni lie
tuviai gyvena. Tarpe 60 lietu
vių ūkininkų gal yra apie 10, ar 
mažiau, svetimtaučių. Kalba tarp 
savęs lietuviškai, turi lietuvių 
papročius ir stoja už lietuvystę. 
Mane nustebino, kad čiagimio 
lietuvio vaikas dailiai lietuviškai 
kalba, kaip kad ir pats jo se
nelis (diedukas), nes mieste vi
sai kitaip yra. Su tokiu mieste 
jau sunku if besusikalbėti lietu
viškai.

Čia fndeįy tnažą pasikalbėjimą

tį Pranų Staugi,
'A5 tUTItt «•> Pranąs, —

atsake jis. — Pakanka 10 akrų 
tabaku užsodinus, nes beveik pa

kas, o pačioje dar 
vieną darbininką 
ir apeiname viską.

aš panorėjau dasižinoti, ar dide
lis skirtumas Lietuvoje ir Ame
rikoje auginamojo tabako. Todėl 
aš užklausiau : kokiu budu ir kaip 
jie visa tai padirba.

— Paprastai, tamsta, visai pa-

Išariame žemę, porą kartų perei
name su akėčiomis, na ir sodina
me. Žinoma, neužtenka tik pa
sodinti: reikia apie porą kartų 
apkaupti. Mes, 
kai, kaupiame 
(matikais), nors 
mašina atlikti.

mažesni ukinin- 
su kaponelčmis 
tai galima ir su 
Bet pasakysiu

kaupti yra geriau. Gerai, pats . 
matydamas, iškerti žoles, o juo 
mažiaus lieka žolių, juo geriau. 
Paaugus gi, kuomet tabakas pra
deda žydėti, laužome viršūnes, — 
žiedus, nes tuomet daugiau bujo
ja į lapus, negu į kamblį. Yra 
tokių ūkininkų, kurie to nedaro; 
vienok jie gero tabako neužaugina.

ir džiauname tam tikrai intaisy- 
tose vietose. Išdžiūvus gi, riša
me į pundus. Na, tuomet, tai 
jau džiaugsmas ima. Visas vasa
ros darbas apsimoka.

K akrų už tabaką?
Visaip. Žiūrint pagal metą ir 

derlių. Kuomet lietinga vasara, 
padarome nuo $5,500 iki $7,000; 
kartais daugiau, kartais mažiau.

— Aš manau, kad visgi nepi
gus tabakas yra? — abejojau 
klausdamas.

— Taip, taip. Tabakas, tai gal 
bus vienas iš labjausiai apsimo
kančiųjų augalų. Žiūrėkit. Par
duodant, gauname už svarą nuo 
25—27 centų, žiūrint pagal taba
ką. Prasčiausias parsiduoda po 
18 centų už svarą. Bet štai yra 
dar vienas tabako auginimo bū
das, tai po audeklais, kad butų 
ploni lapai. Tokis tabakas bran
gus — $2 už svarą. Žinoma, sun
kiau užauginti, reikia daugiau 
darbo prie tokio tabako augini
mo.

augintas tabakas?
— Dievas žino. Gal pats tam

sta rūkote musų tabaką. Pirkliai 
pas mus atvažiuoja iš New Yor- 
ko. Kur jie jį gabena, tai' jaji 
mes nežinom.

— Sakot, kad tabako auginimu 
vien tik ir užsiimate?

— Yra lietuvių, kurie sėja ru
gius, avižas, sodina bulves. Bet 
tabakas pelningesnis augalas.

— O kaip brangi čia žemė?

pigios, dabar vienok, pradėjus ta
baką auginti — pabrango. Bet 
čionai nėra reikalo daug žemį) 
turėti. Pirkęs 10—20 akrų laukį 
gali Jau švelnia! gyvent!. C!a at* 
važiuoja A. M. Martus, kuris par-* 
davinėja ukes. štai ai paminėjų 
porą neblogų ir pigių ūkių. Vi$» 
na 27 akrų ūkė ir maža grintcU
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parsiduoda už $1,000. Žinoma, 
daugiausia žemė vis dar neiš- 

’ dirbta. Bet paskui, tai jau, žino
ma, kad apsimokės. Antra gi 17 
akrų ukelė, grinčia, tabakui dar
žinė ir keletas kitų triobėsių, apie 
3% akrų tabaku sodinamos že
mės, kita dalis bulvėmis ir kuku
rūzais, parsiduoda už $2,800.

Pasakojo jis (Pranas Sturga), 
kad daugiausia lietuvių yra apie 
šiuos miestelius: E. Windsor 
Hill, Wapping, South Windsor 
(apie tas vietas daugiausia ta- 

» baką augina), Rainbow, Wind
sor Locks, Tariffville, Grawby ir 
E. Grawby. Iš čia apie astuonios 
angliškos mylios Iki Hartfordo ir 
daug arčiau yra kitų keletas mie
stelių. ..Ypatingai ta vieta puiki, 
kad daugelis geležinkelių, net 
ir per pačias ūkės bėgioja gatve- 
kariai, arti bažnyčios. 10 centų 
iki Hartfordui, Conn. Taipgi čio
nai visados reikalingi žmonės prie 
ūkių darbo. Taip-pat nemaža ir 

r miesteliuose sutelpa.
Jis man įspraudė gniūžtelę ta

bako ir pasakė:
— Parsivežk namo ir pasakyk, 

kad tai lietuviškas tabakas. Mel
džiame pas mus tankiau atsilan
kyti. 1

J. Lauraitis.

NEPROTINGOS TEISĖS.

Z. Przybylski.

MIGLA.
Vieno Veiksnio Komedija.

Vertė A. Matutis.

Neliogiškų teisių visur galima 
rasti, bet Amerika jų turi dau
giau negu koks kitas kraštas, o 
sumanytojai tokių teisių vis nau
jus paduoda. Arkansas valstijoj 
bolių spardymas pripažintas prie
šingas teisėms, už ką peržengian
čius reikia bausti, nors spardy
mas bolių draugijai kenkti ne
gali. Utah valstijoj, pilietis ne- 
simaudąs nors kartą savaitėj, tu
ri but nubaustas pinigine bau
sme. Texase, norinti gerti alko
holinius gėrimus, turi metinį mo
kestį mokėti. New Yorko valsti
joj sumanyta priversti automobi
lių savininkus ir jų vedėjus už- 
asekuruoti ant 10,000 dol. tuos, 
kuriuos jie gali pervažiuoti. Illi
nois valstijoj sumanyta visiems 
geriantiems uždrausti apsivesti. 
Utah valstijoj sumanyta imti mo
kesčius nuo nesuspėjusių iki 45 m. 
apsivesti; Iowa valstijoj suma
nyta tėvams mokėt 10 dol. už 
kiekvieną naujai gimusį vaiką. 
Colorado valstijoj duodantis pa
tarnautojui kyšį turi bausmę pi
nigais mokėti.

Ne vienas iš tų teisių sumany
mų yra naudingas, bet jie lyti 
mažuosius, arba privatiškus rei
kalus; tuom tarpu čia yra daug 
labai svarbių viešų reikalų, kurių 
mėgstanti menkniekius užgriebti 
teisių sumanytojai nedrysta už
griebti. Juk niekur tiek žmonių 
nežūva dirbtuvėse, kasyklose, nie
kur tiek nesuvažinėja. P>' kad 
čia su teisių pagelba nelaimių 
sumažinti, tai tas musų teisių su
manytojams mažai rupi. Gal tie 
teisdami mažmožiais ir nori ukė- 
sų akis nukreipti nuo svarbesnių 
reikalų!

LAUKIA PAKĖLIMO ŽUVIŲ 
KAINŲ.

Žvejai, gaudanti lašišas Bri
tiškoj Colttmbijoj, šiemet nesitiki 
jų prigaudyt! daug, nes geresnė 
žvejonė būva tik kas keturi me
tai. Fraser upėj, kur sezonas 
prasidėjo 1 liepos dieną, ikišiol 
lašišų dar visai nesugauta. Perei
tuose metuose pagauta 383,000 
skrynių, geruose gi metuose jų 
prigaudydavo po milijoną skry
nių. Paprastai produkuojantis, 
kad ir ne brangiai, pats savo dar
bo vaisius parduoda, bet produk
tų reikalaujantiems prisieina bran
giai mokėti. Produkuojantis turi 
pasiganėdinti už savo darbą 25, 
daugiausia 30% pelno, o 75 arba 
70% pelno paima į trustus susi
rišę tarpininkai, kurie nereika
lauja daug darbo pridėti. Nepa
sek minga, todėl šių metų žvejonė 
atsilieps, be abejonės, ant žuvių 
kainų, jos pakils; nors žvejų pel
nas bus mažesnis, bet tarpinin
kas savojo neišsižadės.

Pamokinimą duodančiam pir
mučiausiai ant to reik atsižiufė- 
ti, ar pas tuos, kuriuos jis nori 
pamokinti, gėdos ir doros pajau
timas yra: gėdą pametusį vel
tui norėtum pamokinti.

Gaveckis. Dėkoju, dar jiegų man nestinga. (Rolj 
kauskis veda po ranka Gaveckį prie stalo.) Vi
suomet daug lengviau atsiremti ant kito peties’ 

Julija (rodo Rolkauskiui vietą prie stalo.) Ot čia, 
malonėkite. * į . / . ' j

Rolkauskis (nesėsdamas.) O musų mylimas dėdyte? 
(Tylėjimo ir kaipir nustebimo. valanda.)

Gaveckis (po valandėlei atsisėdęs). Sakai tamista, 
“musų mylimas dėdyte”. •

Rolkauskis (šluostydamas šaukštuką šluosteliu — 
ir akylai žiūrėdamas į jį didesniam PaliŠauskie- 
nės paniekinimui.) Ką pasakiau, to ir laikysiuos.

Pališauskiene. Grynas kaip stiklas.
Gaveckis (Julijai paduodant arbatą). Ar tamista 

tą gerai apgalvojai ?. ... Nereikalauju spėti ta
mistos tikslo.... Julija pirm kelių dienų man 
sake, jog tamista busi pas mus. . . . jog turi tam 
tikrus pasitikėjimus, žodžiu....

Rolkauskis (lenkiasi). Žodžiu, turiu sau už garbę 
gerbiamojo pono prašyti leidimo panelės Julijos 
rankos.

Gaveckis, O ką tu, Julija, manai į tai atsakyti?.... 
Julija (Pališauskiene nuolat ją nemačioms patrau

kia už šlebės.) Aš dėdytei?.... Gi aš vakar 
mano norą išreiškiau. .. . Kamgi antrinti?. .. .

Gaveckis, Tą, ką vakar pasakiai, gali ir šiandien 
atkartoti.

Rolkauskis, Meiliai trokštu tą pat-į šiandien išgir
sti. Lai vakarykštis su šiandienykščiu susiderina 
ir yt koks spindulys užšviečia musų galvų viršuje. 

Pališauskiene. Tai-gi ir jis bent kiek šviesybės 
trokšta.

(Rolkauskis sėda ir geria. ...)
Gaveckis, Ne tankiai atsitinka, mano pone, dabar

tiniais laikais, idant jauna, ir graži, bet kaip 
Julija neturtinga mergaite, mokėtų įteikti kam 
tokius meilius jausmus.... tuo atžvilgiu tamista 
priguli prie baltavarniu.

Rolkauskis (pakėlęs arbatos puodelį). Tokia pati 
nuomonė apie mane viešpatauja ir mano pažįsta
mų ratelyj. .. . (geria arbatą). Ui, perdaug karš
ta! tai niekis.... ^ištvermė (su nusišypsojimu) 
ir rimtumas tai mano gyvenimo obalsiai.

Gaveckis, Grįžus prie tamistos santikių, atvirai ir 
širdingai turime kalbėti, tai pasakysiu, kad Ju
lija ištikro neturi jokios pasegus ir jos pasi
tikėti butų veltu dalyku.

Rolkauskis. Tai per-daug jautrus butų klausimas, 
idant su panele Julija kada nors apie tai kalbė
ti.... savo širdingus jausmus ir prisirišimą sta
tau pirmon vieton.... prie pasogos jieškotojų 
aš nepriklausau, materialiai atžvilgiai nevaldo 
manęs, (parversdamas puoduką) ir aš net šlykš
čiuosi tokiais menkniekiais, (patetiškai) kurie 
visai negali laimes suteikti.... (į save.) Na, 
jaigu dabar neprispaUdžia manęs, tai ir. niekados; 
(į Juliją balsiai.) Ar ponia Juilja, nieko neturi 
atmainimui. (Atsistojęs ir imdamas Juliją už 
rankos). Ir galiu pagalios tarti: “Laimink gi 
mus, mylimasis musų dėdyte!”

Pališauskiene (pradeda verkti.) Oi, oi, oi! Oi!. ... 
Rolkauskis, Linksmumas išspaudė ašaras iš varg

šės moteriškes akių, ir pasipylė upeliu. Lai plau
kia ir apreiškia mums laimę.

Gaveckis (į save.) Mitri lape, nei krust uodegą pa
liesti.

Rolkauskis (į šalį.) Jau jį turiu!
Gaveckis (stoja.) Matai, tamista, aš kartais laikausi 

tos patarlės, kad “kas urnai, tai po velniais”. 
Tiesa, Julija, galėjo eiti savo išmanymo keliais 
ir mano patarymų visai nesiklausti, bet ji kitaip 
pasielgė ir už tą aš ją branginu ir ačiuoju jai.

Julija (glauzdamosi prie jo). Brangus dėde! esi 
vienatiniu mano globėju. .. . artimu. .. . pasi- 
mirusios mano motinos broliu.... nieko neturiu 
ant šio žemes skritulio, kaip tik tave. .. . kaip-gi 
galėjau pasielgti kitaip? Tame mano priedermė 
vien tik buvo!

Rolkauskis (šluosto akis urnai įjudintas.) Jausmų 
dorybė dar neužgeso. Gana; taip ilgiau, poni, 
nekalbėk, nes sujudimas gali mane užmušti.

Pališauskiene (kuri stovėjo arti jo ir čiaudo.) 
Kvepalai?.... e!.... kas per kvepalai! (rodo 
pirštu į Rolkauskio skarelę.)

Gaveckis, Taigi grįžus prie to, kad, “kas urnai, tai 
po velniais”, nenoriu tuomi pasakyti, jog mano 
namų durįs tamistai uždarytos, anaiptol, buk 
tamista pas mus kasdien, buk kuotankiausiai.... 
lai aš tamistai prisižiurtu, lai (gana meiliai) per
traukiu tą miglą, kuri tamistą prieš mane ap- 
niaukia.

Rolkauskis, Miglą?....
Gaveckis (gana liūdnai.) Aš pats esu migla — taip 

žmonės kalba — ji aptemdo mano akis prieš pa
saulį ir prieš žmones.... Aš net tamistos ne
matau, neatjaučia, negaliu atskirti kas gera, o 
kas bloga pas tamistą; skiria mus abu sunkus, 
migloti debesiai, kuriuos trokščiau išsklaidyti ir 
tarti: lai bunie šviesybė, lai pramatau žmogų, 
kurs torkšta mano turtą apglobti! Lai pamatau 
jo sielos ir širdies vidų, idant galėčiau teisin
gai apie jį spręsti ir tarti.

Rolkauskis (žiūrėdamas į Gaveckį, yt į pabludusį, 
— vis traukdamos.) Pa.... pa.... panele Ju
lija, niekaip nesuprantu kas tai do šviesybė..., 
migla.... debesiai.... žaibai.... (srt tūla ne- 
rimasčia balse, kurią jis norėtą tižslėpti.) Ir 
kaip ilgai turėčiau laukti to debesių ir miglos 
išsklaidymo, jei man leista užklausti ? Arba kitaip 
sakant; ar tamista geradėjas, norėtum mane, y t 
jautį, arba aviną darinėti i rmano krauju j e pluk
dytis, jieškoti pamatinių mano esimo bei esybės 
dalių? Aš nesu nei jaučiu, nei avinu.

Julija (kuri stovėjo sale dėdės.) Ponas TadaL 
mano dėdė nei manyti nemanė tamistą įželstį.

Pališauskienž (nesusitaiko juokais, ji Hi, hi, hi!.TVr 
Rolkauskis (kaip augšČiau.) Tas juokas, yt patyčių 

akompaniamcntas, akompoauoja iedžiams ir pri- 
Įygininijjmifc --z-..,.

Gaveckis, Esu nuo visokių prijkin^Ių atstuš', ti
kėk manim tamista, pats ,|jpihas ponias, 
o aš esu ■ senų laikų žmogus, keistas, įdomus, 
apimtas ligos.... ‘ ,

Pališauskiene (k. a.) Tos teisybės nieks negali 
užginčyti....

GAVECKišį Aiitra vertus, nepermanau tokių apsireiš- 
Pasiži’n^tė f<ęletą savaičių 
tamista ateini mano sese- 

vekseliu, kurį galima to
ji išdygo iš sykio- mano 

•W” ,■ r! a f 1 • f ' w; nėra

kimų; kaip sveikas, 
tam ąfgr.l ir iš sykio

. <r an kos p ra šy ti.
. Meilė nėra 

■-feshiam laikui atidėti. _
,yt Minerva iš Jupiterio ‘ galvos;

išdčstinėti į dalis tai, kas nepadaro skam- 
Z* -hSi^į;;jpįnigų kalno. J

GAVEdK$s££Meile.... kaip atstus visados buvau nuo 
to jausmo.... ir dėlto tiktai likau migla,... 
kuri niukso mano atjautimų viršuje, (į Juliją, 
ktrr^ prie jo klūpėjo, pakelia jos galvą žiūrė- 

j ■ dainas jai j akįs.) Ar tu jį myli?....
Rolka^$KIŠ, Tūkstančiais kartų jau girdėjau, net 

šiandieną... . poni savo jausmų nepermainė.... 
^.4tt;į>ermainyti negalėjo.

a. lengvai drebančiu balsu.) Ar tu jį

Julija (tyliai.) Nežinau, dėde, šioje valandoje migla 
.užtemdo ir mano akis.... (nulenkia galvą.)

Rolkauskis, Čia reikia net bijotis,'kad sniegas mus 
neapipustytų. .. . Gali dar tvanas ištikti (su 
ironija,) Neapsivilkau į meškos kailį, ar į kalio
sios įšokau.... tai-gi verčiau šalintis kaip save 
ant romantizmo pastatyti, gi . tose gamtos ap
sireiškimų bangose galima dar ir pražūti. (Ju
lija stoja.) Panele Julija, linkiu tamistai lai
mės.... trumpas jausmų suklydimas, kurių bu
vai ap viešpatauta, matyt jau praėjo, y t aukso 
sapnas, jeigu šitoje valandoje savo akis šalini 
nuo manęs, įsiklausiusį į gerbiamo dėdes žo
džius. Laukti, pakol migla (su ironija) praeis, 
o saule užšvies, tai truputį per ilgu (maloniai 
linkėdamas, —- į save.) Geriau, kad šitaip virto 
tas senas šykštuolis galėtų mane dar išvesti.... 
(lenkiasi Gaveckitti.) Pone, turiu sau už gar
bę. ... (į PaUšauskienę, kuri jam atidaro duris) 
Rococo!....

Pališauskiene (į Gaveckį.) Kad tomistą turi protą, 
tai turi! Visados tą kalbėjau!.... Šluoste šaukš
tuką su šluosteliu; prisiekčiau, jog tėmyjo: ar 
sidabrinis — čiupinėjo net cukrinaitę. ... (į Ju
liją, kuri stovi užsimąseius:) Panaite, tas vyras 
ne mums, surasime sau kitą.

Uždanga nusileidžia.,(| Gd,
ri!- i

CliocJ^ewski. < i"

Nuo ausies lig; ausies 
Komedijėle viename a|cte» 
( Verte Vaidevutis.

\ ASMENIS:
•. -V

Burbulas, barzdaskutys.
Braškis, jojo pagelbimnkas.
Švilpa, jojo mokinys/

Bimba, storas ponelis, seniau tarnavęs kariuo- 
, menėj.

Pasiuntinys.
(Atsitinka barcdaskutykloje)

SCENA L 
Burbulas ir Braškis.

Braškis (pustydamas britvą).. Taip, taip, u.uista, 
žodis “barzdaskutys” man skamba labai keistai.

Burbulas. Indomu kodėl tamistai žodis “barzdasku
tis” nepatinka.

BraškIs. Seniau gal ir tiko jis, bet nūdien dvide
šimtame amžiuje, kuomet pažanga savo moti
niškais sparnais turi apglebusi visą žemės ka
muolį; kuomet galingas mokslas,, išleizdamas iš 
savęs milijonus gaivinančiųjų šviesos spindulių, 
pasiekia vis naujus ir naujus horizontus, — 
žodis “b arzdaskutys” atsiduoda anachronizmu. < 

Burbulas. įai sulig tamistos nuomonės kaip reikėtų 
sakyti? ,

Braškis. Musų prakilnios profesijos žmogaus pava
dinimui, kadangi frizerystė nęra be vertes už 
įsiėmimu, sakoma: frizeris, cirulninkas arba 
nors ir barberys, bet jokiu budu negalima sakyti 
“barzdaskutys”. Net ir prastam žmogui tas 
nepritinka ir skaitau įžeidimu, jei kas pasako į 
mane “pone barzdaskuti!” »

Burbulas. Tamista Brašky, mano tėvas buvo barz
daskučiu ir tai pirmosios rųšies, nes nekartą 
ir patį arcivyskupą skuto, taip pat mano tėvo 
tęvas prigulėjo prie barzdaskučių profesijos, te- 
čiaųs gerai jiemsiems sekėsi ir buvo labai ger
biamais. Frizeris ir cirulniųkas reiškia visai 
ką kita, o barberis paeina nuo vokiško žodžio 
“Barbier”. Kokiam galui vartoti>lsvetimus žo
džius, jei turime gerą lietuviškii žbetį, nuo amžių 
vartojamą.

Braškis. Tai sakykime: “koafcrSš,”' gi tas gražiai 
skamba. .

Burbulas. Tamista sakai: “koafČFasMlLodėlgi ne iš 
karto “kuparas”? Žinai ką, tamstiČ1 Braški, sulig 
mano nuomonės verčiau būti ifctuVRi “barzdasku- 

: čiu’'V negu franeuzų “kuparu”.
BbAškIš. Koaferas ir kuparas tat1’didilis skirtumas, 

kas sena 
išsižadėtu-

Višapasaulinė pažanga, kuri> vfca 
griauna ir naikina, reikalauju, id&ht 
mėme žodžio “barzdaskutis”,? ir1 Sakytumėme:

--’^Koaferas”. U/r*
Burbulas. Ar tamista kalbi apie Khtino “Pažangą”, 

' kuri. žydams ir leąkams yra terroru?
BrašKIS. Kauniške “pažanga” stdiį* principo negali 

lygintis su pasauline pažanga, kuri yra prakilnia 
idėja; turinčia tikslu žmonijos laimę.

Bur>ulaS< Nieko, o nieko nesuprantu iš visa to 
plepėjimo, o ir, tamista Brašky,. manau 

nesupranti taipgi, p c
X !>...« , V“ ■ •

1. 
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Atsakymai iŠ pereito numerio.

Dar- 
angl. 
tiesti 
inži-

96. Kur buvo pertiestas pir
mas geležinkelis? Pirmas gele
žinkelis, kurį pertiesta pasažierių 
ir tavorų pervežimui, buvo Angli
joj, tarp miestų Stockton ir 
lington. Jis buvo vos 37 
mylias ilgio; užbaigta jį 
1825 metais. Svarbiausiais
nieriais buvo G. Stephenson’as ir 
E. Pease. Pirmasai, kaip žino
ma, išrado pirmą lokomotyvą, ku
ri tapo išmėginta ant minėto 
Stockton—Darlington geležinke
lio. 1829 m. tapo užbaigtas nau
jas geležinkelis tarp Liverpool’io 
ir Manchestęr’io (taipgi Angli
joj). Tais laikais geležinkeliai 
neturėjo tų visų parankamų, kaip 
dabar turi. Pirmų geležinkelių 
pasažieriniai “vagonai” buvo pra
stesni už dabartinius tavorinius:

forma, o jos viduriu ėjo du suo
lu. Pasažieriai sėsdavo viens į 
kitą pečiais. Jokio apsaugojimo 
nei nuo saulės, nei nuo lietaus 
nebuvo. Žmonės buvo užganėdin
ti, kad važiuoja “be arklių” ir 
dar greičiau negu su arkliais. Tei
sybę pasakius, nekoks tas buvo 
greitumas. Naujam geležinkeliui 
tarp Manchesterio ir Livcrpoolio 
Stephenson’as buvo padaręs nau
ją lokomotyvą (pečių), kuri, sulyg 
tų laikų manymo, galėjo eiti “pa
siutusiai geritai”: dare išviso 14 
angį, mylių į valandą....

Sulyginus' tuos laikus 
dabartiniais laikais, kada trauki
niai taip puikiai įtaisyti, kad pa- 
sažierius traukinyj jaučiasi lyg 
namie ir kada traukiniai bėga po 
75 mylias į valandą, vieton 14-os 
mylių, reik tik stebėtis, kaip greit 
žmonija žengia pirmyn progreso 
keliu.

97. Koks yra lietuvių padavimas 
apie lakštingalą? Lakštingala!.. 
Kas nepažįsta šio mažio, iš pa
žiūrėjimo, prasto, pilko paukšte
lio? Kas neatsimena, kaip ank
styvu pavasariu Lietuvos girios 
skamba šio artisto dainomis?..

Pas lietuvius nuo senų laikų 
užsiliko toks padavimas-pasaka 
apie lakštingalos atsiradimą: ?

Senais, labai sėliais laikais ne
toli Nerio Upes gyveno jaunikai
tis vardu Dainas. Jo kaimynas 
turėjo labai dailę dukterį var
du Skaistoji, į kurią jaunas Dai
nas karštai įsimylėjo. Vienok 
Skaistoji nepritarė Daino jaus
mams ir per niek buvo jo visi pa
sistengimai.' Nors jis dainavo jai 
kuograziaūsias daineles, nors kas 
rytas ateidavo po jos langu “la
bą rytą” pasakyt, nors. kas va
karą stėngdaVosi pasitikti ją, iš 
darbo pareinant, —- niekas negel
bėjo: Skaustosios širdis buvo, 
tarsi, akmuo.

Bernelis;''matydamas, kad jo 
visos pastangos eina perniek 
iš gailesčio šoko upėn ir pasi
skandino. -

Dievai pasigailėjo nelaimingo 
jaunikaičio ir permainė 
lakštingalą, kad jis savo 
džiugintų ir ramintų visus 
mingai-įsimylėjusius. <

' Tuom tarpu Skaistoji, dagirdus 
apie nelaimingą Daino mirtį, per
sitikrino, kaip anas jaunikaitis 
labai ją mylėjo ir kokia ji buvo 
beširdė. Ji pradėjo labai gailė
tis savo kvailybės (nes ji ir pir- 
miaus jaunikaitį mylėjo, tik ne
norėjo jam to parodyt) ir greit 
iš gailesčio mirė. Dievai permai-

ji i 
balsu 
nelai-

tada pražydi, kada lakštingala 
nustoja giedojus.

Jogaila, Lietuvos kunigaikštis, 
klausydamas lakštingalos dainų, 
peršalo ir nuo to mirė 31 ge
gužės, 1434 metais.

----- o-----—
98. Kokia buvo lietuvių pra

monės veluva? Lietuviai nuo se
novės vedė su kitais kraštais ne
mažą pramoniją.

Geografiškas jų padėjimas bu
vo labai pramonės platinimuisi 
patogus.

Lietuvos platai iš vienos pu- 
aip sykis ant ke

lio tarp labai pramoningų tais 
laikais skandinaviškų tautų ir Bi- 
zantium (šiądieninio Konstanti
nopolio) p iš kitos vėl puses per 
Lietuvą ėjo kelias iš vakarinės 
Europos į rytinę Europą: garsus 
Hanzos ryšis, kurio toliausiai pa
stumtais etapais buvo rusų Nau- 
gardo ir Pskovo miestai, turėjo 
gabenti visasprekes ten ir at- 
#al per Lietuvą. Tokiu budu Lie-

sės r<i

Kampe!
tu va buvo, galima sakyt, kryz* 
kelyj pramonės kelių.

Apart to reik žinoti, kad Bal
tųjų jūrių pakraščiai buvo tais 
laikais labai turtingi gintaru ir 
lietuviai,’ apart kitų savo šalies 
produktų, vedė nemažą pramonę 
gintaru.

Tokiu budu lietuviai vedė pra
monę su Švedijos miestais sker
sai Baltąsias jūres: švedų miestai 
Birki, Julin ir Hadeby buvo lie
tuvių tankiai lankomi. Klaipėda, 
Liepojus, Palanga ir Šventoji (ki
taip Aa) buvo vieni iš seniausių 
ir svarbiausių lietuvių prekybos 
miestų.

Svarbiausiais iš Lietuvos išve- 
žiamais tavorais buvo: gintaras, 
pūkas ir plunksnos, medus, vaš
kas, javai ir džiovintos žuvįs. 
Šiuos tavorus lietuviai išmainyda
vo ant druskos, gelumbių, ginklų, 
metalo, stiklo etc.

Šiądien nukasamuose pilekal- 
niuose tankiai randama senovės 
Romos pinigus, visokius metali
nius pagražinimus rytinių tautų 
darbo. Visa tai galėjo pakliūti į 
lietuvių rankas tik keliu prekybos.

Įvairi kupčiai ir vertelgos turė
jo Lietuvoj užtikrintą pilną liuo- 
sybę ir nepaliečiamybę. Buvo tik 
keli atsitikimai, kad lietuviai bu
tų užpuolę ant kupčių. Taip 1158 
m. lietuviai užpuolė ant Brcmos 
kupčių, manydami, kad jie yra 
dunų pagarsėję jūrių plėšikai.

Kiekviena neprigulminga vieš
patystė turi savo tautinę včluvą 
ir prekybos arba pramonės Vė
luvą. Turėjo tai ir Lietuva. Lie
tuvių pramonės veluva buvo 
skaisčiai raudonos spalvos su pa
veikslu rankos su iškeltu kardu.

Amatininkų ir darbininkų u n į 
jų tėvynė yra Anglija. Angį i j oi 
ir Suv. Valstijose jos labjtuelėj 
išsiplėtoję.

Didžiausia darbininkų sąjungą 
yra Amerikos Darbo Federacija 
(American Federation of Labor), 
j kurių priklauso apie 100 įvai« 
rių amatų. Pilnas skaitlius jos 
geram stovyj esančių narių yra 
1,673,70° (x milijonas, 673 tūk
stančiai ir 7 šimtai). Apart to 
yra dar apie 600 tūkstančių dar
bininkų, nepriklausančių prie fe
deracijos, bet visgi turinčių savas 
unijas (skaitlinės imtos pagal 
1911 m. statistiką).

Nėra nei mažiausios abejonės, 
kad unijos daug prisidėjo prie 
pakėlimo ir palaikymo algų ir iš- 
rcikalavimo geresnių darbo sąly
gą*

KLAUSIMAI.
100. Kur yra didžiausis sviete 

parkas ?
10r. Koki yra gedėjimo (že« 

labos) papročiai įvairiose šalyse!
102. Ko reikalauja Suvienytos 

Valstijos nuo pastojančių kariu* 
menėn ir kiek mokama algos?

103. Kuom yra pagarsėję įvai« 
ri Lietuvos kraštai?

Atsakymai bus kitam numeryj.

-------------- .......................... ....

VIETINES ŽINIOS.

99. Nuo kaip senai yra žinomos 
darbininkų ir amatininkų unijos? 
Amatininkų unijos, toj prasmėj, 
kaip mes šiądien tą žodį supran
tame, nesiekia labai senų laikų.

Nors įvairios rųšies susiriši
mai tarp darbininkiškų kliasų sa
vo buyio pagerinimui siekia gana 
senų laikų, tai vienok tie susiriši
mai buvo labai liuosi ir apart to, 
valdžios uždrausti. Viduramžiuo
se buvo bene vienatinis pasto
vus amatininkų ryšis, maždaug 
panašus šių dienų unijoms — 
tai mūrininkų draugija, kuri tapo 
valdžios 1452 m. pasmerkta.

Laike Elžbietos viešpatavimo 
Anglijoj valdžia turėjo po savo 
priežura ne tik darbininkų algas, 
bet net darbo išlygos buvo kon
troliuojamos valdžios įstatymais 
(Statute of Apprentices of Eliza- 
bet) ir todėl, sulyg tų laikų ma
nymo, visokį susirišimai ir kom
binacijos išgavimui ^didesnių al
gų ir kitokių išlygų nejsta- 
tymišku keliu, skaitėsi prasižen
gimu prieš valstijos teises.

Viduramžiuose po Europą bu
vo prasiplatinę taip vadinamieji 
“cechai,” arba amatininkų drau
gijos. Kiekvienas amatas turėjo 
savo “cechą,” arba kaip-ir uniją. 
Vienok jų tikslas ir padėjimas 
daug kuomi skyrėsi nuo tikslo ir 
padėjimo šiądieninių unijų.

• sšiądienines unijas pagimdė tos 
aplinkybes, kad pati industrija, 
t. y. būdas jos vedimo persimainė. 
Išaugimas industrijoj “kapitalis
tiškos” sistemos, prie kurios ama
tininkas jau neyra daugiaus sa
vininku medegos (materijolo) ir 
instrumentų (kaip tai buvo “ce
chuose“), be abejonės buvo di
džiausia priežastimi rišimosi ama
tininkų ir darbininkų į tam tik
ras unijas apgynimui savo rei
kalų.

Užtarėjai unijų tvirtina, kad 
unijos yra vienatinis būdas, ku- 
riuom darbininkai ir amatininkai 
gali atsispirti priešai savo nevi
sados sąžiniškus darbdavius, nes 
atskiras darbininkas, dėlei labai 
suprantamų priežasčių, negali nei 
priešintis, kada, pavyzd i n, toks 
darbdavis užsimano jam numa
žinti algą.

Unijų šalininkai tvirtina, kad 
darbdavių draugijos yra labai pla
čiai pasklydę ir apima beveik vi
sas darbo šakas. Žmogus-gi su
lyg savo prigimimo tankiausiai 
neyra niekados “sotus ir užganė
dintas”: juo daugiau jis turi, juo 
daugiau jis nori. Todėl ir darb
daviai nori išgauti i$ industrijos 
kiek galima daugiau naudos ir 
p«lno. Tuom tarpu šis pelnas 
yra produktu sujungto kapitalo 
ir darbo ir todėl darbo atstovai 
turėtų turėti prie jo jeigu ne 
lygią, tai visgi didesnę teisę, negu 
ją turi šiądieninėse sąlygose.

Pasikorė “šaltojoj.” Pereitų ne- 
dėldienį Vilkelis, gyvenantis 
po np. 1363 Bau wans st., tapo 
suareštuotas ir užrakintas Raw- 
son st. policijos stacijoj. Po ke
lių valandų rado jį negyvų, ka
bantį ant savo locnų petnašų 
(šleikų), ant kurių jo pasikarta*

Policija gavo žinią nuo Vilke
lienės per telefoną, kad jos vys 
ras grasina padaryt ką nors ne- * 
gero jai ir dviem vaikam. Nu* 
vežtis jį į policiją ir užrakinus 
kambarin, vyras pradėjo baisiai 
rėkauti ir plūsti ant savo pačios, 
— kam jį liepusi areštuoti. Po 
dviejų valandų nusiramino. Ne* 
užilgio rado jį jau negyvą.

Moteris, dasižinojus apie nelai
mingą savo vyro mirtį, taip tuom 
persiėmė, kad reikėjo šaukti ja( 
daktaro pagelbos.

Ką manot apie šitą “bobutę?” 
Nevisados yra “bosu” namie tas, 
kas kelines nešioja. Kitą kartą 
ir andarokas moka neblogiau už 
kelines “bosauti.” Tą aiškiai pa
rodė atsitikimas vienoj lietuviš
koj šeimynoj ant Bridgeporto, 
(vietos ir vardų neminėsim, ne
norėdami daryt lietuviams gė
dos). Pereitą sąvaitę nuskriau
stas vyras-Iietuvis nuėjo 
pas teisėją Good now ir papasa
kojo jam, kad jo žmonelė padarė 
naują išradimą signalų srytyje. 
Kaip tik jos vyras išeidavo iš na
mų, tai gudri “bobutė” iškabin
davo liktame lange. Tai buvo 
ženklas skersai gatvės gyvenan
čiam jaunam vyrui (jų buvusiam 
burdingieriui), kad viskas yra 
“all right” ir galima atsilankyt.

Ar burdmgierius buvo prie pa
čiutės palinkęs, ar pačiutė prie 
burdingieriaus, ar abudu viens 
prie kito — dievai juos žino, bet 
tas vyrui patikti negalėjo ir jis, 
drąsos prisirinkęs, apie tai savo 
prisiegai pasakė. Prisiega be ce
remonijų išmetė savo vyrą pro 
duris ir jas užrakino. Maža to. 
Išmetus, apskundė jį teisman už 
“šeimynos apleidimą’’ (abondo- 
ment). Vyras bandė grįžti na
mo, bet pačiutė vėl jį išmetė ir 
dar liepė areštuoti už “kėlimą 
trukšmo.” Nabagas vyras turėjo 
dar $3.00 užsimokėti. Teismas 
bylą už “šeimynos apleidimą” pa
naikino.

Smarki pačiutė, nėr ką sakyt!..«
Bridgeportietis. j

Gerai sekasi. Užpereitą ketver- 
gą Keistučio Paskolinimo ir Bu- 
davojimo Dr-ja No. 1, laikydama 
savo savaitinį susirinkimą Ridi
ko svetainėj, ant kampo 33-čios 
ir Illinois et., pasididino vienu 
vakaru beveik ant pusės tūkstan
čio išpirktų akcijų. Tą vakarą 
atidaryta nauja 45-ta serija ir 
vienu vakaru parduota 471 akci«( 
ja. įstojo 38 nauji sąnariai.

Draugija laiko susirinkimus kas 
ketvergas ir duoda progą visiems 
(vyrams, moterims ir vaikams) 
lengvu budu sutaupyti pinigu 
Akcijos savaitinis įmokėjimas iš 
neša vos 25 centų. Daug žmoni]
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S.;

apie 
apie

i

apie 10 mėn. laiko, 
iš Grand Rapids, 

gyvena Milwaukee, 
paties, ar ko kito

Miestui, 
ir reikia 
milijonus

Sužeidė vaiką. Pereita nedėl
dienį apie 6-tą vai. vakare labai 
sunkiai sužeidė Antaną Grinevi- 
čiuką, nuo Illinois et., ant karu-

Triner, 1333—1339 S. Ashland av. 
Chicago, 111.

gy- 
kl-

Dramos Draugijos nariai atlai
kė pereitą nedėldienį šeimynišką 
piknyką Jackson parke.

1 aip, atsake zmogedis; as 
jau dabar turiu tik vieną pačią.”

p. Velnio vaikui. Prisiųstą raš
telį peržiurėsim. Beje, ar negale- 
tut patogesnio pseudonimo pasi-

kuris yra šių draugysčių palai
komas. Vakarėlis atsibus Miel-

sv.
su-
pa-

; vyras 
teatrą 

nes jis,

Rengiasi prie koncerto, i-mą 
dieną rugsėjo žada būti liuli 
House svetainėje pirmas šio se
zono koncertas. Koncertas ren
giamas naudai p. Viskoškienės,

Reikalingas tuojaus bučeris, ar
ba vyras, norintis išmokti buče- 
rio darbą. Atsišaukit pas 

Joseph Atkenson,
Phone 257 Steger, Ill.

U-‘\'
p. Nepažįstamam. Raštelį, šiek- 

tiek pataisę, prie progos panau
dosime.

būtinai spyrėsi, 
įleistų už pusę 
turėdamas tik 

matyti tik pusę
Bilietų pardavėjas

menesį žadama paliuosuoti 
1,000 klerkų įvairiuose inie- 
departamen tuose, 
buk, stoka pinigų 

sučėdyt kelis

Namų savininkų piknikas. Pe
reitą nedėldienį atsibuvo Leafy 
Grove darže privatinis piknikas

smagiai pasišokti ir linksmai 
praleisti.

Su pagarba,
KOMITETAS.

p. D. B. Prat., Cicero, III. Ačiū. 
Peržiurėsim.

valytojus. Bene lengviau butų 
“sučėdyti,” panaikinus keletą aug- 
štai apmokamų miesto urėdinin- 
kų, vieton šitų darbininkų, be

Pajieškau Vinco Valentos, su ku
riuo draugavom Lietuvių Susivieniji
mo Am. kuopoj; 
kaip 
Mieli. 
Wis. 
duoti 
šiuo antrašu:

Reikalinga lietuvaitė — mokytoja, 
galinti vesti parapijinę mokyklą ir iš- 
guldinėti lietuvių ir anglų kalbas. 
Reikalinga-gera rekomendacija. Iš« 
lygo-i geros. Atsišaukit pas:

Rev. A. Deksnls, 
St. Anne’s Church

Spring Valley, Ill.

Pajieškau savo draugą Tom Caspar 
(Tamošiaus Kasparo), kauno gub., 
Reselnių pav., Kaltinėnų parap., 
veno Chicagoje. Jis pats, ar kas 
tas teiksis duoti žinią antrašu:

Kazimieras Ruzgys,
3329 S. Morgan st., Cnicago,

leidai?” paklausė neišsitikėdamas 
misijonierius.

“Suvalgiau jas,” atsakė.

LONDONAS, Anglija, rugpj. 
20. — Šiądien numirė William 
Booth, “generolas” ir sutvėrėjas 
žinomos “Išgelbėjimo Armijos” 
(Salvation Army).

Dvasiškas maistas Kristaus 
žiedotinei. Parašė šv.
Liguoras. Pirma ir 
ga. Antras leidimas.
vadzkio spaustuvės leidinys. Vil
nius. 1912 m.

apielinkės, Norkačių sodžiaus; 
6-as metas Amerikoj. Girdėjau, 
gyvena Chicagoj. Jis pats, ar 
kitas tegul atsišaukia antrašu:

Juozas Kasinskas,
1232 No. Main st., Racine,

Pajieškau savo draugą Augustą 
JarkotaitĮ, iš Kauno guo.^ Tauragės 

apie 
kad 
kas

REIKALINGAS fotografas, turi būti 
blaivas ir atsakantis darbe. Darbas 
ant visados.
3200 S. Halsted st., Chicago, Ill.

su- 
Alfonsas 

trečia kny-

prasišalino
Girdėjau

Meldžiu jo 
žinią, nes turiu svarbų reikalą,

Jonas Besasparis, 
535 — 11th st., Grand Rapids, Mich.

p. J. Rasiulis. Bus kitam nu
meryj.

p. A. Račiūnui. Ačiū už pa
aiškinimą, nors jo nereikalavome.

REIKALINGAS barzdaskutis (bar
ber), šlek-tiek žinantis savo amatą, 
gali gauti vietą pas:

J. Jankauskis,
4556 S. Paulina st., Chicago, Ill.

Rcngia vakarą knygyno nau
dai. “Lietuvos Ūkininko“ dr-stė 
ir 28-tą TMD,. kuopa ant West 
Side rengia šią subatą (24 rugp.)

PRANEŠU 
broliams lietuviams, kad aš užsiėmiau 
anglių ir medžio vežiojimu, taipgi ir 
rakandų pervežimu (mufavimu).

Esu visados namie ir gatavas pa
tarnauti ant mažiausio pareikalavimo. 
Darbą atlięku geriausia ir pigiau, ne- 

kitl-
Pafikauskls, 

931 W. 34th pl., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Fortunato 
Minkevičiaus, iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Smeigių parapijos, Kiauže- 
rių sodos; 5 metai kaip Amerikoj; 
pirm lauš gyveno Kortosby, Md. Kas 
apie j| žino, ar jis pats, teikitės duot 
žinią tokiu antrašu:

Jonas Motiakaitis,
127 N. 10th st., De Kalb, Ill.

• '.'J; ■ • tfu i
DORYBĖS DIENA.

tokiais trupimais jau susičėdijo 
sau po keletą šimtų doliarių.

Keistučio draugija yra, pagal 
įmokėtą pakitalą, didžiausia lie- 

. tuvi-ška bendrovė visoj Chicagoj. 
Jos kapitalas greitu žingsniu arti- 

. naši prie šimto tūkstančiu dolia- 

. rių. Draugijos reikalais rūpina
si štabas direktorių, kurių pirrrii- 

■ ninku yra p. B. Butkus, sekreto- 
rium-gi yra p. Jonas P.-, Evaldas.

31-os gatvės ir Quinn st. Vai
kiukas buk nušokęs (greičiau tur
būt nupuolė) nuo besisukančios 
karuzelės ir pakliuvo smarkiai 
besisukančion plieninei! virvėn, 
kuri įtraukė jį tarp ratų, sukan
čių kaęuzelę. Baisiai sumalta de- 

. šinė ranka ir koja, išplėšta dideli 
• šmotai kūno.

Karuzelę suka mašina, atokiai 
iš šalies stovinti. Plieninė virvė 

•jungia mašiną su karuzele. ’ Ši
ta virvė niekuom nėra uždengta 
ir gręsia pavojum ne tik ant 
karuzelės esantiems neatsargiems 
vaikams, bet ir kiekvienam, kas 
arti apie tą vietą sukasi. Poli
cija turėtų priversti karuzelės sa
vininkus uždengti virvę ir ratus 
taip, kad vaikų gyvastis butų 
apsaugota. Tai negalimas daik
tas, kad vaikų gyvastis butų taip 
lengvai išstatyta pavojum Savi
ninkas privalo arba apsaugoti 
virves ir ratus, arba nešdintis su 
savo karuzele lauk. Vardas karu- 
-zelės savininkų tapo tai paduo
tas: Roseland Carousel Company.

ropon lavintis giedojime. Tai bus 
pirmas p. Viskoškienės viešas pa
sirodymas ir todėl daugumas lau
kia jo su nekantrumu ir žingei
dumu.

Apart p. Viskoškienės koncer
to programą dapildys p. Janu- 
šauckienė ir p. Sarpalius.

jos, kurios prezidentu yra p. J. 
Tananevičia.

Prezidentas atsivežė savo sve
čius dviem automobiliais. P. Ma
žeikos, Ridiko ir p. Jokūbaičio 
kompanija pribuvo taipgi auto
mobiliais. Kudirkos Kliubas nuo 
Town of Lake pribuvo dviem 
automobiliais, padabintais lietu
viškomis ir amerikoniškomis vė- 
luvomis.

Gražiai linksmintasi net iki 6 v. 
vakare.

Prie pabaigos buvo įsiskverbę 
daržan pora airių-bomelių, kurie 
pradėjo “šposauti.” Sako, kad 
gerą pamokinimą už tai nuo lie
tuvių gavę... Kitas ir savo anū
kui pasakys, kad daugiau “špo
sų” tarp lietuvių nebandyt da
ryt...

Seimai. Šių pėtnyčią prasideda 
blaivininkų seimas ant Town of

&FETUVA*
Lake ir moksleivių susivažiavi
mas ant Bridgeporto. Platesnės 
žinios bus kitam mimeryj. '

Komedija bus atlošta vien tik 
moksleivių spėkomis,

i) Viešais knygynas ir skaityk- 
I la, kur bus1 galima gauti visokios JUOKELIAI

ir prasidės lygiai 7 vai. vakare.
Rengėjai žada smagų progrą- 

ma. “Stepukas” (p. Brusokas), 
kuris taip pagarsėjo savo juokin
gais monologais, taipgi dalyvaus 
programo išpildyme, ir jau tas 
vienas gvarantuoja publikai gerą 
pasilinksminimą.

Tveriasi neprigulminga parapi
ja. “Katalikas” ir “Draugas” pa
duoda žinias, buk ant Town of 
Lake, sale dabar esančios 
Kryžiaus parapijos, norima 
tverti lietuvių neprigulminga 
rapiją.

“Draugas,” matyt ta žinia
paskalų suerzintas, patėmija, jog 
šitą neprigulminga parapija gal 
tam tik reikalinga, kad savo “pa
rapijomis” laidoti ant tautiškų 
kapinių....

Matyt, tos tautiškos kapinės, 
kaip kam stovi kaulu gerklėj...

Ažuot j ieškoti priežasčių “tau
tiškose kapinėse,” bene vertėtų 
jų pajieškoti kur kitur, — grei
čiaus gal susirastų:, jeigu kam 
pašonę skauda, tai tik-gi nega-

pakraipos knygas ir laikraščius, 
knygos bus galima imti ir j na
mus. Viskas dovanai — skaity
mas laikraščių įr knygų. Skai
tykla bus atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 10 vai. vakare.

2) Vakarinė nfokykla, kur per 
5 vak, sąvaitėj bus mokinama, 
Lietuvių ir Anglų kalbos, Arit
metikos, Istorijos ir Geografijos. Į 
Mokytojai lietuviai, gerai žinanti 
savo darbą.

Užmokestis prieinamas.
3) Knygų krautuvė, kur gali

ma bus gauti visokias knygas 
pirkti ir užsirašyti laikraščius.

NUO DANTŲ SKAUDĖJIMO.
“Kas darosi, Jurgi, kokių ply

nių vaikščioji užsiėmęs žandus?“
“Broleli, taip dantis gelia, kad 

nors į žemes kaskis.”
“Tai blogai. O kodėl tu neban

dai taip daryti, kaip aš darau, 
kada mari dantįs skauda ?”

“O ką tu darai?”
“Aš einu namon pas pačią; ji 

gražiai apglėbia man galvą, pa
glosto veidus ir, prispaudus savo 
veidą prie mano, pasakoja 
meilę; tada aš užmirštu 
skausmus ir perstoją dantis 
ti.”

“Iš tiesų, tai geras patarimas,“ 
atsakė Jurgis. “Ar tavo pati da-

APGARSINIMAI
PUIKI VIETA ANT 

.. ~ RANDOS.

Prie rengiamojo moksleivių su
sivažiavimo. Šią pėtnyčią prasi
dės šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
moksleivių susivažiavimas, kurio 
mieriu yra sutverti pastovų Ry- 
mo-Katalikų . moksleivių susivie
nijimą. Susivažiavimas trauksis 
tris dienas: pėtnyčią, subatą ir 
nedėldienį. Rengiamasai komite
tas mus prašo pranešti, kad, apart 
moksleivių posėdžių, tomis die
nomis dar kas vakaras rengia
ma programą.

Petnyčios .vakare. (23 rugp.) 
programas susidės iš prakalbų, 
paskaitos, dekliamacijų ir muzi
kos.

siliauckas, buvęs “Kataliko“ vice
redaktorius, (tema: “Apšvietimas 
ir kaip jis atsiekti“), Al. Baltu
tis kalbės apie “Draugijų Nau
dingumą.” P. Lapelis turės pa
skaitą ant temos “Ideale jaunuo
menė.” Muzikos dalį išpildys 
pp-lės V. Marcinkevičaitė, Z. Mi- 
laševičaitė ir E. Makar. Deklia- 
matoriais bus p-lė M. Marcin
kevičiūtė ir p. Baltušis.

Subatos vakaro programas:
■ Kalbėtojais bus pp.: Pr. Juš
kaitės (tema—ržmonijos progre
sas), A. Petraitis. (tema—Socia
lizmas) ir M. Cibulskis (tema— 
Amerikos lietuvių jaunuomenė). 
Vokališkąją programo dalį iš
pildys p-nios: Janušauckienė, 
Stankūnienė ir p-lė Gurinskiutė. 
Su dekliamacijomis pasirodys pp. 
Naugžemis ir Pr. Jančkauskis.

Jženga pėtnyčioj ir subatoj dy
kai. Pradžia 7:30 vakare.

Nedėlioj rengiama daug įvai
resnį programą. Bus sulošta dvi- 
veikmė Vaižganto komedija “Ne
padėjus — nėr ko kasti” ir apart 
prakalbų, programą dapildys dar 
šv. Kryžiaus ir šv. Jurgio para
pijiniai chorai. Choras iš šv. Kry
žiaus parapijos mažų mergelių

Šį vakarą bus taipgi du kal
bėtoju: p. J. Vaičiūnas kalbės 
ant temos “Žmogaus tikslas” ir 
p. M. Žaldokas ant temos “Ka
talikiškos mokslainės.” Bus taip
gi ir deklįainacijos ir keli orkes
triniai numeriai.

Programui pasibaigus, bus šo
kiai iki 1 v. nakties.

Vakarėlio pradžia lygiai 7:30 
v. vakare. Įženga 25, 50, 75 cen
tai ir $1.00. Tikietus iš laiko ga
lima gauti p. J. M. Tananevi
čiaus “Publishing House” pas p.

po Šimts gerovių! |gut! Bus KELNES 
25 DOL. NAGRADOs] |{? tikigtai in chi- 
UŽ PAVOGTĄ 
MOTORCIK Lt •

f>oe7Js

B f; Ja. Kio

Paleido. Pargrįžo iš kalėjimo 
pereitą savaitę garsus. “burtinin
kas” Jurgis Pupauskis, atsėdė
jęs už savo “triksūs” šešis mė
nesius pataisos. Sako, dabar bus 
daug gudresnis negu pirma buvo. 
Žinoma, “mokslas” neturi cit per- 
nieką!...

MANAGUA, Nicaragua, rugpj. 
18. Revoliucijonieriai išskerdė 
430 žmonių garnizono Leon’o 
miestelyj. Skerdynes prasidėjo 
po karšto mūšio, kuriame val
džios kariumene pralošė ir pasi
davė.

NAUJAS KRIKŠČIONIS.
Misijonieriui, nuvažiavusiam į 

Afriką mokyti žmogėdžius krikš
čionybės, pasisekė įkalbėti tūlam 
žmogėdžių viršininkui, turėju
siam dvyliką pačių, jog tai la
bai nepadoru turėti tiek daug pa
čių, reikia tik vieną turėti. Žmog- 
ėdis persiėmė nauju mokslu ir 
tapo krikščioniu.

Po kieje laiko misijonierius, su
grįžo į tą pat vietą, sutiko mi
nėtą žmogėdį ir užklausė, ar jau 
jis pataisė savo pagoniškus pa
pročius.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
rš čia galima važiuoti Chicagon 
s<rytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemes, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėms!, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

OLŠEVSKIO BANKĄ,
S. Halsted st., Chicago,

DIDELĖS RISTYNĖS.
Joe Bansevich 

drūčiausias lietuvis Amerikojt
' ir •*

Wm. Suhajda, 
Slovakų čampjonas 

ir Įžymių kitų ristlkų.
PėtnyČios vakare, rugpjūčio (Aug.; 
30, 1912. Bohemian—American Hali, 
1440 W. 18th st. Pradžia 8 vai. vak. 
Tikietai: 50 c., 75 c., $1.00 ir $1.50.

Lietuviai, ateikite pasižiūrėti šitų 
didelių ristynių, kaip drūčiausias lie
tuvis paris pagarsėjusi ir gabų slovakų 
ristiką. Joe Bansevičius parito 16 d. 
šio mėn. lietuvĮ ristiką, Joe Geštautą. 
kuris svėrė už jį daugiau negu 50 
svarų. Taigi, ir šiose rlstynėse tikisi 
lietuvis laimėti ir Įgyti sau vardą.

Blaivininkų kuopa. Pereitą 
seredą ant West Side susitvėrė 
blaivininkų kuopa. Susirinkimas 
atsibuvo “Ąušros Vartų” parap. 
svetainėj. Kun. Ambrozaitis ir 
Dr. Rutkauckas yra vieni iš su
manytojų ir tos idėjos platintojų.

Derybos vis dar nesibaigia. 
Gatvekarių ir viršutinių karų dar- 
bminkai vis dar tariasi su kom
panijomis. Miesto majoras tar
pininkauja tarp abiejų pusių. Jei
gu kartais nesusitąikytų, tąi gat- 
įvekarių'ir viršutinių karų darbi
ninkų vadovai tuojaus gali ap
šaukti streiką. Vienok tikimasi, 
kad kompanijos visgi nusileis ir

Paliuosavo tūkstantį gatvių va
lytojų. Pereitą utarninką miestas 
paliuosavo 1,000 gatvių valytojų. 
Kitą 
apie 
sto 
mat,
būtinai 
doliarių.

Išskyrus i-mą, 18-tą

mėšlynas. Juk dabar musų mie
stas yra vienas iš purviniausių, 
o kas bus toliaus?

“Aušros” skyrius. “Aušra” ati
daro savo skyrių - ant- Town of 
Lake, po num. 1800 — 46th st. 
(kertė Wood st.). ^Atidarymas 
bus 2 rugsėjo. Šįame skyriuje, 
kaip ir ant Bridgeporto, bus:

jc). Parašė T(oks)... S(ioks)... 
K(itoks)... “Vienybės Lietuvnin
kų“ spauda ir lėšos. Brooklyn, 
N. Y. 1912 m.

tit> ’ v
Jaunimas.^Mėhesinis laikraštis, 

skiriamas Jftuniėsiems.
pos mėnesį. LTilžė. 191

darėt ir naudojasi tik prisiųsto
mis žiniomis, kurios kitą kartą 
gali but neaiškios.

p. J. Beitust. Negalėjome į- 
skaityti, apie ką jus rašote. Apart 
to, reik ir savo antrašą paduot. 
Negalim sunaudot.

p. J. Bakučiui. Paprotys spjauti 
ant pinigo, pirm įdėjus jį kiše
nėn, neyra lietuviškas ir šiais 
laikais, sulyginamai, retai varto
jamas. Lietuviai greičiausiai per
ėmė jį nuo žydų, kurie pirmą po 
šabasui pinigą paspjaudo. Tas 
turi, sulyg jų nuomonės, atnešti 
gerą laimikį visai sąvaitei. Žydų 
talmude yra daug panašių bur
tų, vienok apšviestesni žydai jau 
jų neprisilaiko,

Vienas 
kad jį į 
kainos, 1 
vieną akį, gales 
perstatymo, 
betgi reikalavo, kad jis mokėtų 
du syk tiek už bilietą, kiek reikia, 
nes jam dvigubai laiko ims pa
matyti visą perstatymą.

Ponia Baltruviene, grūmoda
ma abiejomis kumštimis:

“Labai gerai tau lot šiądien, 
tu lakmitka, kada žinai, jog aš 
tik-ką po spaviednės, bet palauk 
iki rytdienai, tai aš tau

Policijantas, pamatęs vieną 
ponpalaikį vėlai naktyje betriū
siantį apie savo duris, šuktelėjo:

“Ei! Tu negalėsi su tuo atra
kinti durių! Tai yra tavo ciga
ras !”

“O, kad jį velniai! Matyt, kad 
aš surūkiau savo raktą baliuje!“

go ir gero:
Gerą pagerina, paikšą

ben įvaro;
Piktą padaro piktesnį, o

stipresnį,
Na, o įš durniaus tik

padaro didesnį.
Dionizas Poška.

blo

stiprų

durnių

Jurgis ir Baltrus per biskį butų sugrįžę iš vakacijos
--------------------------------------------------------------------- :----------------------- --------—----------------
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RIEBUS ŽMONĖS.
Riebus žmonės paprastai 

kiai kvėpuoja, kenčia nuo kosu
lio, dispepsijos, gazų pilve ir vi
duriuose. Jie vartoja įvairius 
vaistus nuo kosulio ir astmos, 
pamiršdami, kad jie turi gydyt ne 
apsireiškimus, bet priežastį ligos. 
Jie privalo gydyt pilvą ir vidu
rius. Tegul jie pabando Trinerio 
Amerikon. Kartaus Vyno Elik- 
siro. Jis išvarys gazus, išgry- 
nis grumuliavimo kanalą, sustip
rins ir pažadins visus organus 
prie darbo. Jis nedaleis susirinkti 
riebalams kūne ir tuomi paleng
vins kvėpavimą. Vartokit jį kiek
vienam vidurių suirime, nustojus 
apetito, konstipacijoj, vėmimams 
užėjus ir diegliuose. Jis panai
kins nerviškumą, galvos skaudė-

PIRMAS IŠKILMINGAS PIKNIKAS. 
Parengtas Lletuv. Pašelp. Keistučio 

Kliubo, Nedėlioj, rugpjūčio 25, 1912. 
Brighton Tark Grove, prie 36-tos gat. 
ir Kedzie av. Piknikas prasidee 10 
valandą ryte. Tlkietas 15 c.

širdingai kviečia šis jaunas Kliu- 
bas kuoskaltllnglausiai visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti į šitą Pik
niką, kuriame griež grynai lietuviš
ka muzika, prie kurios kiekvienas 
galės 
laiką

REIKALINGI prie plieninių vagonų 
darbininkai. Patyrusle šyrmanai, pree- 
manal ir punčmanal, taipgi fiteriai, 
buker-upai ir riveterlai; taipgi žmo
nės, kurie norėtų Šituos darbus iš
mokti; taipgi reikalingi paprasti dar
bininkai. Nuolatinis darbas ir geros 
algos geriems vyrams. Atsišaukit prie 
dirbtuvės Standard Steel Car Co., 
Hammond, Ind., arba Į
Room 1606 Fisher Building, Chicago.

DIDELIS KONCERTAS.
Rengiamas 1 d. rugsėjo (September) 

Hull House Teatre
(ant kampo Folk ir Halsted gatvių) 
sušelpimul jaunos dainininkės, važiuo
jančios Europon baigti dainavimo 
mokslą. Koncerte dalyvaus: Marė Vis- 
koškienė, mokinė geriausio Chicagos 
mokytojo Devries; ji neužilgo važiuo
ja Europon baigti dainavimo mokslą. 
Marė Janušauskienė, jau atsižymėju
si tarpe chicagiečių savo puikiu bal
su ir pagarsėjusi, kaipo žymiausia 
dainininkė. P. Sarpalius, smuikinin
kas, kurio griežimas visiems patinka.

Todėl šis koncertas nebus prastas. 
Apart gerai žinomų artistų, Marė 
Viskoškienė dar pirmu kartu pasi
rodys musij scenoje. Nepraleiskite 
šios progos, nes gallėsitės!

Tikietal gaunami: J. Tananevfčiaus, 
M. Tananevičiaus, A. Olszewsklo Ir J. 
Bagdžiuno Bankose; Ilgaudo spaustu
vėje ir “Aušros” knygyne.

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

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

giu ne

KAD TU SUDEG“
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Ar girdėjote kada nors, Jcad kur nors

Seniausia Lietuvių užeiga pa*

JUOZU Pf) RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba> 
liams ir tt. Širdipgas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam
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A. OLSZEWSKI BANK J The PHILADELPHIA M. CLINIC. į 
? 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. 111.v p. ■k &

Chicago, Ill3252 S, Halsted St
Reikalaujant Armonikų MOKYKLA ŠOKIŲ,Ant Pardavimo

Labai pigiai.

st, kampas 14 pi
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i
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33rd 
32nd

st 
st

st 
st

Llnka, 
Rimkus, 
Stulpinas, 
Visockis, 

Vizbaras,

“ x;

T F

Ant rendos du Storai ant Halsted 
gatvės didžiausioje lietuvių kolioni- 
joje. Dasižinokite A. OL3ZEKSKLO 
BANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, Ill.

& Son 
Chicago, Ill.

avo. 
avė.

M D.
N. Castle
So. Paca

CAMBRIDGE,
Butkevičius,

PA.
Box 538.

mėšlungio 
liuosų vi- 
vasarinės

PI. 
st

HERRIN, 
T. Adomaitis,

Nicholas Simon, 
2050 W. 22nd st., Chicago, III.

PA.
2400 Fifth avo.

46 So. 22-nd
445 Stauium

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

St 
St 
St 
PI.

PARSIDUODA duonkepykla, geram 
stovyje, su visais intaisymais ir veži
mais, lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Atsišaukite antrašu:
1657 W. 38 st., Chicago, Ill.

‘ -f

F.Severą Co
CEDAR RAPIDS. IOWA-' 

—.—i  - * i * . ’ • «■. •*.- "i

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14

III
II 
I 

NEW
rugsėjo 7; Russia,

MINERSVILLE,
Ramanauskas,

MASS.
877Cambridge

BROOKLYN, N.
J. Ambrozėjus,
Vincas Daunora,

Lesniauskas,
Pilėnas,

Vine.
Jonas
Ant.
Petras Vaitiekūnas,

Zmudzinavičia,

120 Grand st
229 Bedford Ave.

900 Rogers ave.
102 Grand

PARSIDUODA gera grosernė, 15 
metų sena, pigiai; lietuvių apgyventoj 
vietoj. Savininkas išvažiuoja iš mie
sto. ’ '

CHICAGO, ILL.
Bagdžiunas, 2334 S. Oakley 
Gimbutas,

INDIANA HARBOR,
Yasiulis, 3604

LOS ANGELES, CAL.
O. Maukus, 319 Germain Bldg.

PURITAN, PA. 
Martinkaitis.

ROCHESTER, N. Y.
Braknis, 781 Clifford

ILL.
1318 So.

.CONN.
40 Mulberry

Pas šluos inus agentus galima 
slankyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smu'kesnh) £inių kreiptis, ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašu:
G. J. L E VESK 18, 1

Vedėjas Mokyklos
3106 So., Halsted St., Chicago, III.

CICERO,
A. K. Boczkns,

H ARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

OA Atelnantle’ms asftblškhi ofiso valandos 
A yra fiios:
n Nuo 10 IS ryto iki 4 po pic't. Nedėk nuo 
V 10 iki 3. Utarii. ir Pčtn. nuo 6 iki 8 vak.

SO. CHICAGO, ILL.
S. Kvietkauskas, 8602 Muskegon

T«lefonM Yard*
Dr. J. KŪLIS 

Gydytoja* Ir Chirurgą*
1155 S. Halsted St Chicago, HL 

FKIKM IMO- VALANDOS: 
Mua 0 ryto Iki I2{ G Iki 9 vakare 

MaMLi eeet iki 1$ plati nuo G iki • vak,

6 ruimai ant raudos, ant Halsted 
ir 32 gat.

J. P. Rashinaki,
3200 So. Halsted st., Chicago, Ill.

PITTSTON, PA.
J. Kazakevičia, 103 N. Main

BALTIMORE,
L. Gawlis, 1834
Vincas želvis, 603

Leveskio
■ Dienine ir - Vakarini Mokykla.
■ issa;ss:'.,,:axai£ss.a Mokinama 1 az--,-:,"-.
* 1. Pradinis įPrirengiamasąi) Kuosas,
■ 2. Prekybos Kursas pagal Amer. pltaną,

3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 
(del manančių grįžti Lietuvoj)

■ ' -x==Kalbos ~v..a.

H*MHI MBMMBMHMn

I Dalina Turtą
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,000 egzempliorių tos garsios knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės t§ knygę, kuris tik at
siųs kelelį štampų už prisiuntiino kaštus. 

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jam.am, teip senam, ženotiems ir ne- 
vedusiems, vyrams ir moterims : ji būtinai 
reikalinga tureli kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms I

Severos vaistai yra tam, kad tu
ri padėti kovoje su liga.

Tikras vaistas nuo 
viduriuose, trydos, 
durių, cholerines, 
ligos ir vidurių gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laikoma 
po ranka visuomet, nes prirei
kus reikia jo turėti tuojaus.

Severos Vaistas 
nuo Trydos

(Severn’s Diarrhoea Bemedy)

Suteikia palengvinimą ir pa
gerėjimą to budo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiekvienuo
se namuose, ypatingai gi ten, 
kur vaikų yra.

Kaina 25 centai 
50 centų

LIETUVOS” AGENTAI.

aut

Lietuviška Svetainė — “Hall Lithuania” dabar statoma prie Halsted, terp 31-mos ir 32-tros gatvių.

Geriausia Biznio Vieta Laukia Tavęs
Kam skursti su savo bizniu prastoje vietoje, kada geriausia biznio 

vieta da laukia tavęs neužimta.
Čia yra dabar statoma didžiausia, bran

giausia ir gražiausia visoj apielinkėj salė, 
kaip tų matote ant paveikslo.

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

Už kelių 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.

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

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 sekantie storai:

Moteriškų drapanų
Dry Goods.
Hardware
Furniture
Fotografo Galerija
Barber Shop
Bučernčs
Grosernės
Duonkepyklos
Hotelis ir kitokį,

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

Ar girdėjote kada nors, Jcad kur nors su 
vien usyki uišsibudavotų net deviny lotai?
• • Tas, titrbut, ką nors reiškia. Taip, tas 
reiškia, kad šita apielinke sparčiai auga. Nie
kur taip sparčiai biznis nekyla, kaip šiuose 
dviejuose blokuose. Todėl jeigtl manote apie 
biznį, tai kibkit čia, pakol^ dar visos vietos 
neužimtos.

Apžiurekit šių vietų, išsirinkit sau tinka- 
iniausį lotų, o męs Jums -pastatysime ir ištai
sysim storų kokį tik ir kaip.,$ik pores i t. Arba 
parduosim Jums lotų ir galįtę patįs budavoti 
sau storų šioj vietoj.

Už meto laiko .šiUz mėto laiko . s i vieta 
ir brangiausia biznio vietA

bus didžiausia 
MM .. - "

NORS GYDEISI 
tontuotais vaistpalaikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus Gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o ligdar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. .Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- 
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir ta ve gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, 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 
nubegimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilphčjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika goriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 

;gali:išgydyti, kąd.vartoja kiekvienam ligo- 
'niui spcciališkal sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Plllladclpblos M. Klinika yra oficl- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adrėsiiot reik teip :

PARDUODU FARMAS.
' Lietuvių kolionljoje Mason ir Lake 
apskričiuose, 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 kuogeriausla, 
au 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 KIEDI8,
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda labai pigiai saliunas 
lietuvių apgyventoj vietoj; priežas
tis pardavimo — savininkas urnai tu
ri apleisti šių šalį ir keliauti į senų 
Tėvynę Lietuvą, todėl kas turi norų 
į tų biznį eiti tai gera progų; no- 
rintie pirkti, atsišaukit šiuom ant
rašu: 1020 So. Canal st., Chicago, Ill-

PARSIDUODA saliunas geroj, lietu
vių apgyventoj vietoj. Biznis gerai 
išdirbtas, parduodu iš priežasties kito 
biznio. Norėdami dažinoti plačiau apie 
tai, atsišaukite antrašu:

Louis Gigon,
4218 So. Ashland av., Chicago, III-

L-concertinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

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

Rašyk Send! man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu vaisų 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra-t 
neša visiems, kurįe.nori išomkti šokt' 
ateiti 2119 So. Halsted 
vai. vak. Taipgi mokinu 
kuis Buck & Wing, Buck 
Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. Pirma 
Mokykla Amerikoj. 
Miss. Antanina Kietnier,
na Walets, Prof. Julius Silsko, 2119 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Phone Canal 3762.

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

J. KRZYWINSKIO 
3149 S. Korgau St. CHICAGO.

PARSIDUODA hotelis Ir saliunas, 
daro gerų biznj.

J. W. Hill, 
14th & Wentworth av;

Chicago Heights, Ill.

PARSIDUODA — nuo senai išdirbta 
grosemė ir bučemė; Auburn av., ne
toli 35-os gatvės. Pilnas įtaisymas 
Storo ir geras štofas.
Atsišaukit pasu

Herman Wollner
3362 S. Halsted st.,

Parsiduoda galiūnas labai geroj 
vietoj, nes yra prieš pat McCormick 
dirbtuvės vartus, kur žmones visada 
vaikščioja. ši vieta yra geriausi 
West Side’je, • savininkas atsitraukė 
nuo biznio. AtšlŠaūktf ant adreso: 
Jonas Zalatorius, 2564 Bluė Island av.

Parsiduoda pulkus kampinis, lf>m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
dai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas ir duoda gerų, 
pelnų. Važiuoju Lietuvon. Kaina 
prieinama* Kas nori gerų vietų gau
ti .tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phone 
Canal 2273.

PARSIDUODA bučerne labai geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj; parsiduoda 
iš priežasties, jog savininkas nusipir
ko farmų, ant kurios pats turi apsi
gyventi trumpam laike. Atslšauklt: 

Frank Dap,
1904 Canalport av., Tel . Canal 1671.

PARSIDUODA geras saliunas Ir sa
lė dėl veseilių, lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis eina gerai, net pagel- > 
bininkų reikia samdyti. Tas biznis 
turi būti parduotas | 14 dienų: savi-f 
ninkas išvažiuoja iš Chicagos. - ’ 
a444 So. Jefferson

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

reguliariškat kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir /\merikos, nestodama pakeliui nė 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK,
8 dienomis į Rot-

terdamą.
$33.00

48.00
65.00

IŠPLAUKS IŠ
Czar (naujas),

rugsėjo 21; Kursk, spalio.
Del artesnių žinių meldžiame kreipties į 

must) agentus, arba i Vyriausjjj Keleivių 
Agentu: ,
A. J; Johnson & Co., 27 Broadway, New York

• RUSSIA • 
11 dienų į 
Lietuvą.
klase $35.00 
klase 50.00 
klase 75.00
YORKO:

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

kytisbemokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo........ ... .i. ......... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdarytą). .35c
Viso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs ši b} apgarsi- 
nirha iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order|, tai gaus visas 4 
knygas GOc. pigiau.

P*. Mikolai nis
pox 62 New York, City

st., nuo 6 
visokius šo- 
Skirt, Irish 
Waltz, T wo 
Lietuviška 

Mokytojas: 
Miss. Joan-

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis lai pasekmės nesveikų il
ki- , kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonosakįs, ne
gerai matotp; silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik jieškoki- 

le pagclbos. Eikite į Krzywinskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
už akinius gvarantuojame ir tikrai pri 
taikome akinius. Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.00 ir brangesni. Auksiniai akinias 
parsiduoda po įvairias kainus.
Priimame visokius akinių pataisymui.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 

p Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė-

;ię8 abejonė joįj randa*! užsivnku*i'<chr<Qi^ks liga duguyje 
' tivo klapatų, tai atsiMauk ant žemiais paduoto adrėflb, o ap. 
. turėsi patarimu ir iStirinėjhng dykai! Męk ištij-inėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus įęaihiiM, tai mes iSgydy- 

į Slme už kožemiausi|kainę. Nė užsrf^^t\j$EiLsavgs jokių pa* 
. leigiĮ atsmaukdamas pas mus dėl- bomokestiiiio paaiteiravl* 

mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikrojo šviesoje* 
o taįda galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nei Dolerio Nereiks Mokei! Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Loonoi 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsiflklmi.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir jeigu randasi
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie Šeimyniško gydytojaus, kaipo silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, uųl^gn^iai, nuvarvėsimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotas Ir susisukuses sb'iws, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokioj nebūt rūšies kurios tomistai daro nesmagumu: ^elgtig|uri nors vienį iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali 6ut Ąpimti; jeig^kenti nuo pertankių dšsileidunų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liožluvld; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu tyirl slilptingį ilgį; jeigu 
turi užnuodintį kraujį arba nors vienį is ligų kurių auka tampa vyrai—TĄl GALIME TAVJE
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME; Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiam© privatiškume ir se
krete, o mgs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laiko.. Me£, turime labai didelį 
patirlniį gydymo tokios rūšies Mgų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai pąlęįgviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados., Atėfl0f pasižiūrėk ant skaičiaus lietuvių kuriuo# mes išgydema Mes 
išgydysim© teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote Viltį pasveikimo bosir 
gydydami kur kitur, ateikit pįsirni^ųnes atkreipsimo ąnt jus musu speęijališkį atydį teip jog at
gausite savo vyrlškyinį ir bu^i^V&dciYęil8 terp savo sandraugų, *. . '
PATARIMAS IR IŠTlRlNii&ii!&H$AI DYKAI, GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC *
526 SO. STATE Harrison gatve* CHICAGO, ILL
9 ofiso valandos Vrš 10 vaUndds ryto iki 4 po plot Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali/ 
\ Miaukti terp tą Valandą tai gali, atsišaukti terp 10 ir ia JfedSHom. Atsišauk aaabiSM

Mtokalbame AtetaviSkai,

vižka negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimus, gėdingumas, nųlįfcg' ial, nuvarvėsimai, 
5, jeigu kenti nuo 
iuri nota vienį iš 
ini; jeigu turivo-

i’t’JĄ'vksĮ-'. J

RUPTUBŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą rupturos dir
žų ir pilvui "bandažų vyrams, moterims 
ir vaikainšT'Tnekvienam pritaikinsim 
<ly.ka.l-.
Visokius . paiariinuH : duodamo dykai 
PasiliekaYhci yisiįžlietuvių atsiminimui.

LIUOSO INŽENGIMO MUZFJUIS
Mokslišku Žingeiduniu.Žinojinu’.s-Gatybe

Mes esam baimln* 
gal ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sit% 
stebėtiną iiuoso ln» 

'žengimo Alužėjų. 
šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kūno svei- 

' kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos,’ 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniįku- 
jįHii. Teipgl pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kfiris niekad 
nę buvo parodytas 
dykai Siam kraite.

Ėsi užprašomas tiriųsti nuostabumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Ohemijos-ir Patholiogljos.

Iszp?nlsxko inkvlžteljė. Valkatų (ialerlja. 
Paveikslui, Iškilmių I? Pagarsėjusiu Asmenų. 

INLEID^UMI TIKTAI VYRAI

LIUOSO INZENfilMO RjĮUZEJUS 
MOKSLIŠKŲ ZlkGĮE^DUMŪ

Atdaras nuo 10 talatidos fyto Iki 12 vidurnakSht

Severos Gydomasis 
Tepalas

(Severas Healing Ointment)

yra patariamas kaipo geriau
sias naminis vaistas gydymui 
žaizdų, įsidreskimų, ai mojimo, 
vočių nusiplikinimų ir apskri
tai nuo visokių odos sužeidi
mų. Kaina 25 centai.

Viršutiniai alsavi
mo takai

Papuola slogoms delei staigios 
atmainos šilumos, arba del 
intraukimo naktinio oro užsi- 
šaldymo, bet pasveikimas luo- 
jaus įvyks jai pasigelbėsi

Severos Tepalu 
nuo Slogu

(Severn’s Catarrh Balm)

Jis malšina uždegimą, gydo 
gleivinę plėvę, išklojančia no
sies vidų ir gražina visa į 
norm ai į padėjimu.

Kaina 25 centai.

Severos vaistai yra pardavinė
jami visose aptiekose. Žiūrėk ar 
tau duoda tikrus. Jai tavo aptie- 
kininkas jų neturi, rašyk į

J. I.
A d.
A ntanas G rištus, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
A domas J odelis, 
Vnic.

3036 Union
708 W. 17th PI.

2015 Canalport ave.
118 E. 1151h
818 W. 18th 
1813
920 W. 2Gth

921 — 23rd
8139 Vincennes Rd.

3327 Lowe ave.
827 — 

913 W.

IND.
Deador st

NEWARK, N. J.
Amhrazevičia, 178 Ferry st.

NEW BRITAIN, CONN.
J. Cheponis, 510 Main sL —

PITTSBURG,
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
Pius Zaviackas,

PETERSON, N. J.
A. Taraškevičius, 70 Lafayette

PLYMOUTH, PA.
S. Poteliunas, 345 E. River

av.

LIETUVIŠKA KOLIONIJA
DERLINGOS FARMOS

KALKASKA COUNTY, MICHIGAN
Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame farmom 

didumo 40, 80, 120 ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.00 už
Ant šios žemės auga gerai komai, avižos, kviečiai, rugiai, 

ir dobilai. 1 cipgi puikiai auga vaisiniai 
Bulviu akras duoda nuo 200 iki

žemę

motiejukai, alfalfa 
medžiai ir visokios vuogos.
300 bušelių.

Kas pas mus farmų perka, tam mes duodame darbų musų 
Lumber Kampčse, ir mokame po $1.00 ant dienos ir duodame 
maistų (board), teip kad čia gali užsidirbti pinigus, kada turi 
liuosų laikų.

Kelione į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka farmų, tam keliones kaštus mes sugražiname.

Apie vertę musų laukų galite klausti Wm. Bigelio, 8409 
Kerfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplanke musų laukus ir 
persiJkrino apie jų vertę. Dėlei platesnės informacijos ra
šykite lietuviškai pas:
C. F. HARTIGAN
431 So. Dearborn St

Manhattan BIdg.
CHICAGO, ILL

sC O ii O gydydamas jus, pirmiausiai 
l,> w AJ M Am. M am klausia apie Jųsų pilvą, jaknas

ir vidurius. Pirmiausiu jo dar
bu yra sujudinti juos prie tinkamo jiems darbo — kamturite 

laukti? Pataisyki! juos tuojaus, pirma negu visai apgulsit, išva
rykit nuodus is jųsų kūno.

ZAM-ZAMTOBLYTELES
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- 

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

vai gaunamas, jis 
Sykį pabandyk ir 
šiądien.

Geriausias vaistas prieš Nerviškumą

ZAM-ZAM TOBLYTELES
jusu Aptiekei 10 centai ir 25 centai

Užsirašykit “Lietuva”.
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A. OLSZEWSKI BANK

LigOs, Skausvnai Stre- 
altosios tekėjimas ir

VYRAM TIKTAI 
• IUEJIM.S DYKAI 

kas gali but matyta

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti sukltaia 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musiį tlKrę, ir ištiki• 
gydymu. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgS 

neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* ** ritį ligonis nenori kreip*
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PAdRJIMA—MES NELOPOME. 
U n hnn*i m n i tavT nubėgimai paeinanti nuo
11 UDusIIlilul peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

® mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė-. 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik paa 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abeinas Nusilpnėjimas
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, Ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
.TINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai S.X lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
Išblyškus oda, pajuodavg paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant paa 
mus ant gydymosi, GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

llldl į pavojingus komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
ja*. Ar manat apsivesti? Arėsi tikrai sveikas? 

Specialists.

Didis Atidarymas į
IWHIMIll —Illillll'illIlliIIII11111111 . iHIHiiIiiIIi M Will 1III1HIHIIII1III A |————  —   —....................     ras

pirmos kliasos
»•

Lietuviškos Krautaves
Drapanų, Marškinių, Galente 

rijos ir tt..
Naujos Firmos

“THE PROGRESS”
Turime didelį rinkinį naujausios mados drapanų, 
rudeninių paltotų ir tt. taipgi galenterijos. Mu
sų tavoras yra naujas, geros mados ir geros rū
šies. Prekes turime labai prieinamas, patarnavi
mas mandagus. Tikimas, mus paremsite.

(Danauskas ir Sobieskis
1165 Milwaukee Ave. 1507 Division St
Atidarymas bus 31 d. š. m. Dienoj atidarymo 

visiems duosime dovanas

w ’* •’J**'1

A

8 Lotai $79. Jums^J JEIGU
Išrišite šitą galyasukį

Padekit skaitlinę nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus Kiekvieną šoną visos šono skaitli
nės padaryti^ sumą 105. Atsiuntę mums išrišimą, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos męs 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 prekė jų yra $179, bet šio galvasukio iš- 
rišėjui atiduosime tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas mėnuo.

NUOSAVYBE YRA GVARANTUOTA APSAU
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAIS.

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų is

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

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

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

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 vieniutelį bū
dą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau. , ,,

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo spccijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstu nesveikumus 
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

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

Dusulys, Bronchitis, Kvčpavi- 
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.

Rodą Dovanai

Užnuo d i j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgiinus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
Vidurii 
nose, ________
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
E a vesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa- 

ančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr.’ZIN3;l83™&CHICAG0. 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėlioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

annsBB

MES TURIME VISOKIS NAMUS
KainaRanda 

su 
gražioj vietoj.

12.00
8

6

8

2

2

2

2

2

2

2

2

16.00

18.00

$800

1000

1300

1600

1700

gyv.
4

4

2

2

2

3

3

3

4 
ant 2 lotų 

mūrinis na- 
gy veniniai .. 
mūrinis na- 
gy veniniai .. 
mūras, što-

Medinis namas, 
lotu,

Medinis namas, 3 gy
venini. geroj tvarkoj $19.00 

2 aukštų mūrinis na
mas, geroj vietoj .. 

kambarių puikus 
medinis namas ....
kambarių mūrinis 

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

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

gyvenimai .....
aukštų medinis, 
gyvenimai .... 
aukštų medinis,
Storai ir 2 gyven. . 
aukštų medinis, 4 

gyvenimai ..............
aukštų mūras, 4 

gyvenimai ..............
namai, 4 gyveni

mai, didelis lotas . 
aukštų-namas, Sto
ras ir 2 gyvenimai .. 45.00 
aukštų namas, Sto
ras ir\12 kambarių .. 40..0j 
mūriniai namai, 5 
gyvenimai .....

Dubeltavas narnas 
gyvenimą 
aukštų 
mas, 4 
aukštų 
mas, 6 
aukštų
ras ir 2 gyv. po 10 r. 
Storai ir 2 gyveni
mai, mūrinis na
mas, kampas .........
namai, 9 gyvenimai, 
kampinis lotas 55x100 
aukštų mūras, 6 gy
venimai ...................
aukštų mūras, Storas 
ir 7 gyveniniai ... 
aukštų mūras, 6 gy
veniniai, ir namas 
užpakalyj -; .. . ... 
Viršpąminėti namai 

s i as randas, 
tuos pinigus, 
įvairiausių namų, 
rint.
A OLSZEWSKIO BANKOJE, 

3252 So. Halsted st.

2

3

3

3

3

2

80.00 
neša aukščiau- 

kokias galima rasti už 
Be tų, turime šimtus

Ateikite persitik-

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

"Lietuvą” už 6c. oas šiuos agentus: 
CHICAGO. ILL.

Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland avo. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kensington avė.

BALTIMORE, MD.
John Louis, 657 W. Baltimore
J. Zebrauckas. 112 N. Green

St.
8t

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

222 Berry 
87 Grand 
166 Grand

Jonas Blčkunas,
E. Fromes, 

Jankauskas. 
Juozupavičlus, 
Plochocki, 
Milewski,

Ant. 
Balt. 
Ant. 
Jan

D.

ava.

CLEVELAND,
Šukys, 2118

ELIZABETH, 
Bočkus.

avė. 
st 
st 
St.

OHIO.
St. Clair avė.

N. J.
211 First st

29.00 1750
45.00 2000

28.50 2500

34 )0 2600

50.00 3000

40.00 3000

40.00 3000

39.00

50.00

52.00

50.00

63.50

55 0

57.00

69.00

65. ,0

80.00

3000

4000

4500

4500

4900

5000

5000

5500

6000

6000

6500

7500

Užsimokėk tiktai už M 
laikraštį LIETUVĄ m 
prenumeratą .„.,$3.25, R 
o gausi “Lietuvą” 4 
per pusantrų metų ir & 
šį laikrodėlį dovanų.

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar N

Laikrodėlis Dykai! 6 
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.

t

M jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime ..
M daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasiskųs M 

binkite su užsirašymų ‘‘Lietuvos” kurie norite g
k gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų
U Siųsdami pinigus adresuokite:
| A. OLSZEWSKI R
i 3252 S. Halsted St., CHICAGO, IlL. j

« J

Jieškantiems pirkti namus— 
Nepaprasta proga: 

Randa.
namai ant 2 Jotų, 

vienas mūrinis," nau
jas, 2 gyvenimai su 
visais naujais ištaisy
mais, kitas medinis,
3 gyvenimai ir Sto
ras, 2 pukštų nauji 
staldal 10 arkliams $95.
namai ant 2 lotų 

ir staktai. 3 aukštų 
mūrinis namas: Sto
ras ir 2 gyvenimai 
po 6 kambarius; 2 
gyvenimai po 4 kam
barius, aukštas pona- 
mis, (namas 22x85 
pėdų), nuajas, ant
ras namas, 2 aukštų,, 
akmenų ponam is, 
gyvenimas 7 
barių, 
po 
si 
3-s 
ro
2 kambariai ištaisyti, 
o 2 kambariams 
gatava vieta, 
aukštų kampinis 
mas, Storas ir 2
veniniai po 6 kamba
rius, 2 gyveniniai pc
4 kambarius, aukštas 
ponainis, namas 24 
X82, Lotas 321/2 XI25 
aukštų puikus medi
nis namas, 2 gy
venimai, 8 ir 6 rui
mų, maudykla, ga- 
zas, ir visi gražus 
nauji ištaisymai

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

Geras bizniui kampas, 
2 Storai, ir 2 gyveni
mai po 6 ruimus, lo
tas.J 3.2X125 .......
Artimesnėms žinioms kreipkitės Į

A. OLSZEWSKIO BANK.
3252 S. Halsted st., kampas 33rd st.

Kaina.

$6000.

Čėdyklte Pinigus, Laiką Ir Sveikatą. 
Nesikankykitc vasaros karščiuos 
su neparankiu senovišku prosu, 
nusipirkite Naujos Gadynės 
Prosą, kuris Šildo savyje.

Suprosinsite į pusę laiko, su 
smagumu. Nereik bėgti nuo pe
čiaus pas stalą ir atgal, nesude
ginsi drapanų. Šilumą galima re
guliuoti. Galima vartoti: viduj, lauke, 
ant porčiaus, kelionėje. Visada gatavas 
ir pilnai gvarantuotas, pigus, ir Įvarus, 
Kasykite, o gausite pilną aprašymą.

Agentams geras pelnas.

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

3252 S. Halsted st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus., 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalie. !' *■. • . -

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedčlioms, utar- 
ninkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

yraDUOS A GALERŲ A MOKSLO $120. $12000.
3

Perka ir parduoda namus ir lotus

$110. $12500.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street

$32. $2600. Įel. Austin 737

$18. $1550

$57. $5200.

Dr. G. M. Glaser

rauda, kad jų mcr-

ant kazyrų adre-

jom, ne tik save, 
geriausiai nubp- 
ir draugiškuose

visur atranda, bet 
Smagus nusišypso

si rdingas juokas pa-

na- 
gy-

4 Žingeidumai Patologijos 
Žingeidumą) Osteologijos 
Žingeidumai Gromuliavb 

fTO Organu

tai pamėgo ir išmoko juos 
“nėra gimę.“ Mes netik kad 
darių, bet nei savos juokų 
turi jau daugybes tomų.

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

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekvieną ryta

1 
kam-

2 gyvenimai
3 kambarius, vi-
nauji ištaisymai, 
namas viršus mu-
4 kamb., apačioj

Priima bankon* pinigus ir moka Į
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. I

ffiorut°esairn—a ‘piu.X I IBurtininkų Kazyros (Kartos),

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

Telephones Franklin 1178
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje- Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Y rds 2390

i ii wwrwimwiIifi mimnĮMiimo—g

Joseph J. Hertmanowicz
Lietuvos Notaras

tai

Iii.

3252 S. Halsted St Chicago

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ- 
r NIERIAI!

iHoil/imoimnl Nedaro skirtumo koks ta- ULolKIlllSIinai «\i9tos nesveikumas yra, 
jeigu tamlst^ kankina de

ginimai. plikinantis šlaplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į llgonbutį.
Clltlnimoi Uždegimai, sutinę ir skausmingi uUiininiul sonariai, kantrybę atimančios 

užslsenėjg ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos Losk,iao»'
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairė) pusi); jos padaro žmogų labai neramų; 
Žra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatal. 

lysloe yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.
Atsišauk tuoj aus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiŠkai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimų 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę® (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S °* O™ L-O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gėrymą

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtinė.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. CO. SS DEP'T L. CHICAGO, ILL,
216 W. Madison St* T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

^ED AND

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviškų 
pabstą—saldę, džindžerall ir kitus 
visokius mlnerališkus gėrymus išdir- 
binėja. Išdlrbėjas yra vienas iš se
niausių Chlcagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Rlekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršmlnėtų 
rJlnerališkų gėrymų atsišauklt visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone, 

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

Phone Yards 2512.

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

*

Dr.O.C. HEINE
DBNT1STAS OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su
batoms riuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedė- 
liomsnuo 1 iki 3 popielų.

' Tirinek pradžia ir fersivystima 7rnogisrkoa 
Rasosnuo Lopszio. iki Grabui. Pamatyk Kei- 
Btumua Gamtose Žingeidumus iv Milžjuisz- 
kumus.

Tirinek intekme ilgos ir paleistuvystes, per
statytus gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus itzrodlnetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenimo.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

| visas svieto dalis.
BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 

seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
ninkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus h’ moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir Iptus. 
Parduoda Slfkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS; Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
ninkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto iki 
G vakaro.

JOHN I. BAGDZIUNAS 
2334 S. Oakley. avė., Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui Ir 
drkimui namų. I^artraukia pinigus 
š kitu bankų. Parsamdo bankines 

skryneles (boxes) .apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šlpkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus 1 visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje: padirba visokias 
rejental iškas ir legališkas popieras 
r dovierennastls Ir užtvirtina pas 

konsulj.
Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 

vakaro. Nedėlloms, ūtąrninkals ir 
pėtnyčioms nuo 8 iki 6.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko j duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko- 
ina pinigus ant Real Estate. Perka 

ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
>0 $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
ea ir siunčia pinigus į visas svieto

dalis. ;
BANKAS VALANDOS: Panedc lala, 

seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
įlinkais ir pętnyčioms nuo 8 ryto Iki 
J vakaro. '

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elia 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- 
tęs tr siunčia pinigus i visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto-Ikivakaro. NędSHoms, utar- 
ntakais ir petnyttlomfc niro 8 ryto Iki 
• vakaro '

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą 
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi įspėjimui savo 
ateities ar laimes ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kelioliką dolierių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras .viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam JĮ ateiti įspėdavo.

Po myriui i virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros; pateko į svietą ir 
šiądien jornl naudojasi garsiausi svie
to burtininkai, ir, kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms įspėti ateitį teip 
gerai kaip Ir* burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateiti įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
liuosame laike ir -su jom, ne tik save, 
bet ir visus^ kitus 
vysi Seimyniškuohe 
susirinkit, uose. oh

Siųsdami pinigas 
suokite:

BRIDGEPORT GLOTfiING GO.
324-6-48 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis.
Jonas Dabulskis,
Ben. Graliauskis 

' Andrius Jurevičla -
M. K. Wilkevic;*

šiuoini' apreiškia pagodotal visuo- 
meniai? jog ėšu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų (sato locnų namų po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.

^elefohas Yards 687.
Mario į Ofisus aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus marle rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktį, " Esiu specialistas ligose val
ių, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su' pagarba

I)r. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St., 

i Kertė 32-ros gatves.

J. KULBOKAS
•• . ;... Užlaiko

Puiku Šaliuna
k ' ’■ ■ ■'' J.“'...

Visada šaltas alus, skani degti
nė ir kyepenti Cigarai. Iš kitur 
žmonės atH^įey.ę gauna nakvynę
74 Grand St Brooklyn, N. Y

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. vale

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

Tikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
Lietuvių 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 butume sveiki, sau ir kitiems 
malonus, turime išmokti juoktis ir jaustis daugiaus smagumo. 
Ypač Įneš, lietuviai, turime daugiaus mokyties juoktis. Mes 
esame, tarytum, profesijonališki raudotojai: musų laikraščiai 
tankiausiai, pasriuvę ašaromis, dejavimais ir neapykanta; mu
sų veikėjai, sukryžiavę rankas, graudžiu balsu šaukia vėjus į 
pagclbą, o jau’ poetai tai, tarsi pasamdyti 
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas j j 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka, 
jimas 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, o įmonės 

sunrasti. Pas mus juokai dar 
neturim savų teatrų, savu juok- 
literaturos, kuomet svetimtaučiai

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

Knygelės formatas 5% x 7% col., 208 pusi. Kaina 50c. 
Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS.


