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r BALKANŲ PUSSALIS.
Turkijoj mahometonai rengia 

toliau krikščionių skerdynes; pra
dėjo nuo Albanijos, prie Monte- 
negro rubežių, paskui tą patį pra
dėjo daryti prie Serbijos rube
žių. Turkai užpuolė serbų apgy
ventą miestą, Sienica, jį paėmė, 
išskerdė daug žmonių, daugume 
moterų ir vaikų.

Tie nekaltų žmonių skerdimai 
erzina gyventojus neprigulmingų 
Pulkauti pussalio viešpatysčių. 
Montenegro ant rubežiaus su
traukė visą savo kariumenę. 
Nors karo nėra, bet mūšiai liuo
btai pasitaiko, kaipi kad karas 
jau butų kilęs. Ištikro jis butų 
jau kilęs, bet kiti kraštai nelei
džia, nes pirm laiko negali per
matyti pasekmių kilusio ant Bal
kanų pussalio karo. Kadangi ten 
ant to pussalio karas nesiduotų 
aprubežiuoti, tai butų įtrauktos 
jin didėsės Europos viešpatystės, 
o jos ne visos karau pasirengu
sios, kaip reikia, todėl ir laiko 
už skvernų nusitverusios mažas 
Balkanų pussalio viešpatystes, 
neleidžia joms šokti ant Turkijos.

Atėjus žiniai į Serbijos sosti
nę. Belgradą, apie skerdynes 
Sienicoj, laikraščiai išleido ne
paprastus numerius, reikalauda
mi, kad Serbija pradėtų karą su 
Turkija. Karo reikalauja ir Bul
garijos gyventojai; toliau to rei
kalaus ir Graikija. Kiekvieną iš 
jtj skyrium Turkija įveiktų, bet 
kad tos mažosios viešpatystės 
turi galingus užtarėjus, kurie ne
leistų mažųjų skriausti, tai tame 
ir pavojus. Maža kibirkštis ant 
Balkanų pussalio gali karo gais
rą uždegti visoj Europoj, o to
kio, nors visi laukia netolimoj 
ateityj, bijosi pasekmių. Po to
kiam . karui Europos žemlapis 
išrūdytų kitaip, negu dabar; gal 
suvisu išnyktų kaip kokia Euro
pos viešpatystė. Ypač didelio 
europinio karo pasekmių bijosi 
Holandija, kurią paglemžti 
kietija jieško vien progos.

Turkija, jausdama pavojų 
mieje, nori užbaigti karą su 
lija. Tarybos vedamos rods 
vatišku budu Šveicarijoj ir
ryžiuj ir kaip žinovai mano, pri
ves prie galutinio susitaikymo, 
nes Turkijai gręsia pavojus na- 
mieje, o Italijai karas visus at
liekamus pinigus ištraukė; bet ji 
jau ištikro visas Tripolio pakran
tes apvaldė, o toliau nuo pakran
čių esanti tirai ir Turkijos nieka
da nebuvo apvaldyti. Faktiškai 
Italija Tripolį turi, reikia vien, 
kad Turkija tai pripažintų.

Dabar todėl besitarianti vien 
derasi: Italija norėtų kuodatt- 
giausiai gauti, o Turkija kuo ma
žiausiai duoti. Turkija, kaip pa
duoda Paryžiaus laikraščiai, su
tinka už pinigus Tripolį Italijai 
atiduoti, bet nori iš vardo ten 
savo .valdžią ■ palaikyti, kaip an
tai dabar Egipte arba Tunise. 
Egiptas neva priguli dar Turki
jai. bet ištikro jis priguli Angli
jai, o Tunis priguli Francuzijai, 
iš tų kraštų Turkija nei jokios 
sau naudos neturi. Anglija ne
leidžia per Egiptą ginti Tripolį 
nė turkiškos kariumenės, nė gink
lų, nė amunicijos, nors neva augš- 
čiausiu Egipto valdonu yra Tur
kijos sultanas.

generolą, kuris mėgsta per grei
tai pasigirti. Jis ne kartą gy
rėsi, kad revoliucija pergalėta ga
lutinai, kad ji nupuolė, bet kaip 
ikišiol, Orozco dar vis laikosi. 
Dabar jis rengiasi traukti su sa
vo kariautojais į valstiją Sonora, 
apvaldyti ten kokį uostą, per kurį 
galėtų parsigabenti ginklų ir 
amunicijos. Revoliucijonieriams 
pasisekė paimti net vieną prezi
dento kanuolinį laivą su šimtu 
suviršum įgulos žmonių; konfis
kavo jie ir kitą privatiškos kom
panijos laivą.

Bet rodosi, kad revoliucijonie- 
riai jų apvaldytuose kraštuose 
didelės gyventojų simpatijos ne
turi, nes nuo jų viską veržte ver
žia ir kitokiais budais žmones 
skriaudžia. Atkakus prezidento 
kariumenei į revoliucijonierių ap
leistą miestą Juarez, gyventojai 
labai prilankiai kariumenę pri
ėmė, ant gatvių šukavo: lai gy
vuoja kariumenė, lai pražūva 
Orozco.

Generolas 
kad ištikro 
cijonierius,
tiems, kurie į paskirtą laiką pats 
pasiduos, bet nieks neatsišaukė. 
Laikas pasidavimui paskirtas pa
sibaigė, todėl Huerta gąsdiną da
bar revoliucijonierius, jog kiek
vienas su ginklu pagautas, be tei
smo bus sušaudytas.

Vidurinės Amerikos republikoj 
Nicaragua tikra anarchija, be
tvarkė. Amerika rengiasi ginti 
amerikonų nuosavybę siųsti ten 
porą tūkstančių kareivių. Iš Pu- 
get Sound, prie Pacifiko, išsiųsta 
į Nicaraguos pakrantes kariškas 
skraiduolis “Colorado"; bus taip
gi ten pasiųstas skraiduolis “Cle- 
veland.”

Aplinkinėse Corinto sukilėliai 
sulaikė kapitoną Amerikos ka
riško skraiduoliu “Yorktovvn,” 
kuris iš Managua keliavo i Corin
to ištirti Tėn dalykų 
ir jo eskortą sulaikė 
privertė grįžti atgal 
Tas baisiai pykina
jie vadina tai provokavimu, bet 
ištikro provokavimu galima va
dinti elgimąsi amerikoniško laivo 
kapitono, kuris karo laike sveti
mam krašte užsimanė kaip na-[ kamerą, 
mieje šeimininkauti ir užsiimti 
tirinėjimais.

Skundžiasi ir Amerikos pasiun
tinys, jog sulaikomi buvo pačto 
siuntiniai į Jungtinius Valsčius, 
todėl jis savo korespondenciją 
turi siuntinėti per San Salvadorą 
ir Hondūras. Tą tai jau ištikro 
galima provokavimu vadinti, nas 
pasiuntinių raštų nieks sulaiki- 
nėti negali.

Kaip praneša Amerikos konsu- 
lis Johnson, svarbiausiame Nica
raguos porte Corinto viešpatau
ja tikra anarchija. Svetimtau
čiai, ypač gyventojų nekenčiami, 
amerikonai, bijodami skerdynių, 
bėga ir slepiasi ant Amerikos ka
riško laivo “Yorktovvn.”

Huerta, tikėdamas 
jis apsiautė revoliu- 
pažadėjo atleidimą

stovį, bet jį 
sukilėliai ir 
į Managua. 
amerikonus,

Vo-

na- 
Ita- 
pri- 
Pa-

1$ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Lietuvių laikraščių cenzorius, 
A. Jaroševskis, inteikė Vilniaus 
pravoslavų vyskupui Agafangelui 
memorijalą apie pamaldas lietu
vių kalba Lietuvos provoslavų 
bažnyčiose. Tą memorijalą vysk. 
Agafangelas buvo inteikęs Sino
dui, kurs tam sumanymui prita
rė ir pavedė vysk. Agafangelui 
kuoveikiausia jj įvykinti. Kol 
kas nutarta išversti lietuvių kal- 
bon šv. Jono Auksaburnio “litur
giją.” Tam tikslui G. A. Jarošev- 
skiui pavesta sudaryti -tam tikra 
žinovų komisija. G. A. Jarošev
skis pažadėjo visa tai padaryti.

— Lietuvos žinios —

Vilniuje, nežiūrint į laikraščių 
raginimus, turintis teisę dalyvau
ti rinkimuose miestelėnai — butų 
nuomonininkai ir gaunantis eme
ritūrą — ne labai skubinasi in- 
duoti miesto valdybai reikalau
jamus pranešimus. Tokių prane
šimų kol kas vos 2,000 tepaduota. 
Tiek tik iš 18,000, kurie turi teisę 
dalyvauti rinkimuose. Skaičius 
nedidelis. I’irman skyriun, kaip 
galutinai paaiškėjo, intraukta 1880 
rinkėjų, antran-gi — 8,000 žm. 
Rusų kurijon intraukta 3,066 žm.

— Lietuvos žinios —

- ' ■ —
Neišpasakytas ežetoį žalumas! 

Vanduo ištikrųjų išrijio žalias, 
o labjausią kuomet slilė švie
čia, kuomet jis pats eVii tykus, 
ramus, vėjo nejudiifairis, o jo 
gilumoje tada matyti aplinkinių 
kalnų, miškų atspind' t" Rodos 
nei neatskirsi, kur prasijeda miš
kas, o kur baigiasi va rfrins plo
tas. Nebe reikalu kiti ą-ą ežerą 
Žaliuoju vadina! %-s

O koks vandens tv'rui^ąs! Sa
komą, kad to ežero sie
kianti 50 ir daugiau . Iš
plauki ežero viduriu... 'lįęl-ap ne
matai, kaip tiktai žaliąjąįęclmių 
tamsą, 
arba pakliuvi kokion seki 
tuojau dugne pradedi malVį gra-

—a-c ..-rfL- pa_
ii būti 
ųt van-

Hgėrė-

Bet artinies pri'ejįjjpnto, 
moti,

“Rieč” praneša iš Vilniaus, kad 
vidaus reikalų ministeris įsakęs 
gubernatoriams, jokiuo budu ne
beduoti iš valdžios įstaigų jokių 
žinių laikraščių bendradarbiams. 
Tatai esą jau pranešta visiems 
valdininkams.

— Viltis —

Kadangi kolera pasirodė jau 
Vitebske, Vilniaus gubernatorius 
patarė miesto valdybai pasirtipin- 
tl, kad prisiruoštų sutikti kolerą. 
Iš Vitebsko ji galinti gana leng
vai persimesti ir Vilniun. Miesto 
taryba tuojau sušaukė miesto sa
nitarų komisijos ir miesto gydy
tojų susirinkimą. Susirinkusieji 
nutarė priruošti kolerininkų ligo
ninę Žvėryne, laboratoriją ligų 
užkrėtalams ištirti ir dezinfekcijos 

...... Be to, nutarė parsiga
benti iš Peterburgo koleros skie
pus.

— Viltis —

VIDURINĖ AMERIKA.
Miestan Mexikan nuo kariume

nės vadovo Huerta atėjo žinia, 
jog tarp Chihuahua ir Juarez re- 
voliiicijortiejrių vadovas, Orozco, 
yra iš visų pusių kariumenės 
apstotas ir negali Ištrukti. Mexi- 
ke jau džiaugėsi, kad, pasidavus 
Orozco, pasibaigs ir naikinantis 
visą kraštą naminis karas. Bet 
Orozco su savo kariautojais iš 
prezidento generolo jam sureng
tų kilpų ištruko. Matyt, kad ar 
prezidento generolas pergreitai 
pasigyrė, kaip tai ne kartą jau 
jis padarė, arba kad Orozco yra 
gabesnis karvedis už prezidento

MOROKKO.
Pasitraukus nuo sosto sulta- 

nui Mulay Hafig ir sostą užėmus 
jo broliui, kuris yra ne valdo
nu, bet franeuzų tarnu, atsirado 
kitas norintis, jeigu ne visą Mo- 
rokko apvaldyti, tai bent Mara- 
kesh apskrityj sultanu pasigar
sinti. Kariautojij jis turi dau
giau, negu franeuzai norėtų. Ta
sai sukilęs prieš franeuzus sosto 
pretendentas- yra EI Hiba. Jis 
privertė franeuzus • apleisti Ma- 
rakesh, užėmė miestą EI Hiba ir 
čia sultanu pasigarsino. Provin
cijos gubernatorius, Kaid EI da
rni, EI Hibai išdavė devynis fran
euzus, o 
Maigritą.
suimtinių turėjo tvirtą sargybą- 
pastatyti, kad jo fanatiškieji ka
riautojai jiems ką blogo nepada
rytų. Bet jeigu franeuzai, gavę 
pastiprinimą, mėgintų traukti 
prieš EI Hibą, suimtinių atsiras
tų dideliame pavojuje. Pulkinin
kas Mangin turi 5,000 kareivių, 
bet kad galėtų EI Hibą suvaldyti, 
jis reikalauja 20,000 kareivių

tame ir vice-konsulį 
E! Hiba saugojimui

juo nebegalima net važiuoti ir 
žmonės turi važiuoti upe. Bet 
tai neparanku ir dabar, kada upė 
beveik išdžiuvusi. Kada palyja, 
tai visai nepravažiuosi.

Vaidilos Ainis.
— Lietuvos žinios —

! tum mes jai gėdą darėm, lietu
viškai kalbėdami.

Ir prisimena man, kaip tai dau- 
gelyj Vilniaus apylinkės bakū
žei ių-triobelių prie-pat miesto, ra
si vieną kitą lietuviškai kalbantį. 
Tečiau jie vis iš kur tai toliau 
atkeliavę, čia pamažėl savo kal
bą užmiršta.

Ir manau sau, ar negalima bu- 
’tų tų pavienių žmonių suartinti 
su Vilniaus miesto susipratusiais 
lietuviais?

Tas gi atlitki nebūtų persun- 
ku. Pradžią tam darbui galėtu
me padaryti ekskursijomis-pasi- 
linksminimais...

Išlipome kitoj vietoj. Palypė
jome kalnam Randame jaunimo 
būrelį. Supasi. Bet nei vieno 
dainos-dainelės balso. Jie čia-pat 
iš kaimo. Kalba iškraipyta lenkų 
kalba.

Ištikrųjų, jei norite dainų pa
klausyti, tai nesiklausykite to
se vietose, kur “idėja Jagielon- 
ska” paėmė viršų. Viskas čionai, 
tartum, numirę. Taip bent yra 
Vilniaus apylinkėse.

Ir norėtųsi ko tai paklausti: 
kam, kokio nusidėjimo dėlei šiems 

I žmonėms gyvą dvasią nuslopino
te, padarėte juos nebyliais?!

Kryžkelyje randame lentą su 
rusišku parašu, kad ežere “Bol- 
tis” negalima esą maudytis, žu- 
vių gaudyti ir t.t.

“Boltis,” tai greičiausia yra iš- 
Ikreiptas lietuvių žodis “Baltis.” 
[Dabar šis ežeras aplinkinių žmo- 
! nių “Balsės’ ežeru vadinnamas, 
kitų vėl, “Kryžuočių,” dar kitų 
“Žaliuoju.” Baltis, rasi, teisin
giausias yra to ežero vardas. Se
novėje, kuomet dar “Skambėjo 

[ Birutės daina,” tą ežerą galėjo 
1 ’«*, P ^ąvądjii^i tjulėl. -kąd .aplirfk

•-1 jb w.* dideli kreidos >hi<igsniai 1

Išrinktieji vaikščios po Pinevo 
vai. kaimus ir dabos, ar nėra su
sirgusių gyvulių. Jei kur susirgs 
koks gyvulys ir visi pripažins, 
kad maru serga, tai tuos gyvu
lius pakas žemėsna. Bet. pirma 
negu pakasti gyvulį žemėsna, 
bus šaukiami liudininkai vyrai, 
kurie apkainuos, kiek, jis vertas. 
Nuostolius, girdėti, valdžia ža
danti atlyginti. Žadąs atvažiuoti 
iš Peterburgo gyvulių gydyto
jas, kuris pamokys tuos gyvulių 

liga, 
tilto 
Ma- 

Šiais

IŠ ŽAGARĖS, Šiaulių pav.
Pas mumis šiais metais vagi, 

giltinė pasidarbavo — du arklia 
vagiu papjovė. Pirmą — Dijo
ką rado prieš Velykas užmuštą 
Gružaičių sod. galolaukėje — 
krūmuose. Antrą — Balčiūną iš 
Tarbučių sod. liepos 3 d. rado 
Puikių sod. lauke krūmeliuose. 
Šį pastarąjį rado žemėmis ap
kastą. Arkliavagių pas mumis 
esama nemažai. Žižė.

— Lietuvos žinios —
_______ •

prižiūrėtojus, kaip išrodo 
Paskui buvo kalbėta apie 
pataisymą ant Smilgių kelio, 
tai, tą tiltą taiso du valsčių,
metais Pinevo vai. pataisymui 
sudėjo 75 rb.; pataisyti buvo ap
siėmęs P. M. Bet kada tiltas bu
vo jau pat-"sytas, tai P. M. pasi
rodė, kad jisai mažai paėmęs už 
pataisymą. Sueigą prašė pridėti 
iki šimto rublių. Žinoma, be ma
garyčių neapsiėjo. Argi buvo 
kada su jomis vėlu. Magaryčių 
pastatė degtinės, silkių ir kepa
lą duonos. Susirinkime vyrai ir 
nubalsavo pridėti. Pastebėtina, 
kad magaryčias gėrė ir tie, kurie 
buvo priešingi

žią, gražią pievelę... 
vandeninis stebuklas 
tokiose pievelėse ir ] 
denės gyvendavo... !

Gėrėsi, o visviena nca 
si!

— Daug metų atgal, ptfakoja 
žvejas, koki tai galinga kirtuo- 
lė norėjusi įsitikrinti, ar ištikrųjų 
Balsės ežeras .jungiasi suJLa&’os 
(Trakų) ežeru.

Ji liepusi pagautai lydekšpįuer- 
ti pažiaunyse aukso žieiPJ) ant 
žiedo gi buvo parašyta: kL pa
gaus šią žuvį, teatneša ją inąn, 
šių vietų valdytojai.

Praėjo metai, praėjo antri tre
čiais metais pagavo tą pačią lyde
ką Galvos ežere tiktai jau žjmi.fi 
išaugusią.

Žuvių'gi čia daugybė. Tali ir 

jas toliau, bet sunku ji iš^aimY j 
ti. Gaudai tiktai pakr.šėi ris
tai viename ežero kampe. 1 

p.ci.ukąt,: gelmėn; tllikUS'Sllir 
kliūva ir jau sveiks dingęs.ž

— Vieną kartą užkabinome ir 
ištraukėme iš ežero gelmių ruil- 
žinišką ratą. Kiti sakė, kad Jai 
esąs Napoleono kanuolių ratais, 
kiti gi spėjo, kad jisai prigulįs 
lenkų sukilėliams.

Vienoj vietoj tinklas nuolatos 
ko tai kabinasi, spėjama, kad tai 
esą Napoleono palaidoti turtai, o, 
rasi, ir lenkų sukilėlių. Buvęs čio
nai tuose kalnuose mušis tarp 
ienkų-sukilėlių ir “maskolių.” Su
mušti lenkai, nurito savo turtą 
ir kanuoles ežero dugnan.

Priminiau žvejui buvusį kadan- 
tais mūšį tarp lietuvių ir kry
žiuočių, pasakiau, kaip tai lietu
siai nustūmė kryžiuočius nuo 
augšto kranto ir visus juos pa
laidojo ežero dugne. Tečiau mi
no pasakotojas atsakė, kad tb 
nežinąs.

Nuėjome kokion tai bakužėn 
Musų pasitikti išeina sena val
stietė.

— Tegul bus pagarbintas...., 
sakau lietuviškai.

— Ant amžių... atsako, tartum 
nustebusi, tartum susigėdusi, šyp~ę 
sodamos.

— Tai' daug jau metų, kaip 
negirdėjau lietuviškai, atsako se
nutė.

Stebisi, žiuri, turbūt, savo akim 
ir ausim netiki.

— O iš kur esate? 
mus.

— Iš Vilniaus.
— Ei, meluojate. Vilniuje daug 

kartų esu buvusi, lietuviškai te
nai nekalba.

Taip ji mums ir nėintikejo, 
kad esame iš Vilniaus*

Anūkas pradėjo verkti.
— Ciko, ciko! rahlina jį- 

ar jo nemo-

Ti
►ase

IŠ

i

Lietuvos

f.

pridėjimui.
Jūrių Smiltis.

Ūkininkas —

švaistosi tarp krumų-žolės. Uos 
drąsios. Nei irklo, nei laivoAię.- 
bijo. Žino, kad jų čionai ni|l4 
nepaims.

— Daug čia žuvies, lęsia

_  ukrtii H<-naMi«*TS!ftar**Van- 
dens tvriimas, rasi, taipogi prigu
li inio tos kreidos. 

Indomus tai ežeras!
Petras.

— Lietuvos žinios —

SKEMONIO, Trakų pav.
Pas mumis kaime yra daugy

bė girtuoklių. Visai neseniai pa
rėjo namo girtas iš miestelio A- 
kuč. ir susibarė su žmona, kad 
nėra ko valgyti. Matai, žmona 
nebuvo nuo ryto nieko išviru
si. Tai vyras pradėjo dūkti, peš- 
ties, išsivijo laukan ir dalgiako
čiu pradėjo mušti. Dalgiakotis 
lūžo, žmona, pargriuvo, bet tr> 
negan.-i --.dar pargrįtivusią pri
mušė. Dabar ji nebegali nieko 
dirbti. Tai girtuoklvbės -vaisiai.

An. Bag.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ KAUNO.
Vy-

Spalių 17 d. Vilniaus teismo rū
mai svarstys Vilniaus šv. Jokū
bo klebono kun. Jasinskio ir kun. 
Sangailos, Sokolkos dekano, bylą. 
Juodu kaltinamu, kad kursčiusiu ,ZI.' 
žmones prieš marijavitus.

— Viltis —

Vilniaus archaeologijos komi
sija uoliai seka ir surašinėja vi
sas, darant kanalizaciją, iškastas 
senovės liekanas. Kiek toliau ža
dama išleisti tam tikrą tų senovės 
liekanų albomą, kas beabejo bu
tų labai svarbu.

— Lietuvos žinios —

Vileikoj, kaip girdėti, rusai 
pirmeiviai stato kandidatūrą žy
maus rusų publicisto, Vasilev- 
skio (Bukva).

— Lietuvos žinios —

IŠ VILNIAUS APYLINKĖS.
Vilniaus apylinkės atsižymi sa

vo gražumu. Be to kiekviena pė
da, tai vis istorijos pažymėta vie
ta. Atsiminkime nors lietuvių 
karus su rusais, vokiečiais, toto
riais, lenkais.

Bet dailių Vilniaus apylinkių 
miestiečiai nemėgsta lankyti. Nu
vykęs Balsės ežeran, Trakuosna, 
Užvingin, Antakalnio kalnuosna 
dažnai rasi tas vietas apituščias, 
arba ir visai tuščias.

Bet to negalima pasakyti apie 
lietuvius-vilniečius... jie gana daž
nai tas vietas lanko — tai kuopo
mis, tai pavieniui. Jei sulyginti 
Vilniaus lietuvių skaitlių su Vil
niaus kitataučiais, tai lietuvių 
ekskursantų butų bene didžiausis 
nuošimtis. , .

Štai Balses ežeras* I

klausia

’ Teko girdėti, kad Kauno 
skupas Cirtautas žadąs išleisti 
tam tikrą cirkuliarą, liepiantį ku
nigams stropiai dalyvauti rinki
muose ir visuose valsčiuose rū
pintis pravesti kunigams nuo
lankius rinkėjus.

— Lietuvos žinios —

Kaunan atvyko naujai paskir
tas gubernatorius, A.' Kulomzin 
ir lanko visas žymesnias miesto 
įstaigas.

— Lietuvos žinios —

IŠ VALDIEIKIŲ SOD, Pan. p.
Liepos 6 d. nakties metu ga

nė naktigoniai arklius ir gulėjo 
sugulę apie ugnį. Vienas bernų 
turėjo revolverį, pradėjo jį krap
štyti, vartyti. Revolveris netyčia 
iššovė į priešais gulintį 18 metų 
vaikiną Tin-ką. Tas, nesulaukęs 
rytmečio, mirė, o kaip pjaustė, at
rado, kad šūvis pataikė kulšėn 
ir apsistojo ties pažastimi. Šovu- 
sis pabėgo Amerikon, velionis 
buvo samdininkas — darbininko 
sūnūs. N. N.

— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ ANYKŠČIŲ.
Reikia pasidžiaugti, kad čia 

"Blaivybei” gerai sekasi. “Blai
vybė” laiko arbatinę, prie kurios 
žmonės gana linksta ir tuo pra
tinasi nuo smuklių. “Blaivybės” 
kason nuo sausio 1 d. iki šių 
metų liepos 17 d. inplaukė 1,321 
rb. 15 k., o išlaidų buvo 1,118 rb. 
56 k. Kaip matome, gryno pelno 
jau buvo daugiau kaip 200 rb. 
Dar čia nepaskaitytas gegužinių 
pelnas, kurio buvo daugiau negu 
100 rb. Tik “Blaivybė,” kol kas, 
negalėjo čia pasilinksminimų ir 
vakarų daryti, nes tinkamos vie
tos neturėjo, bet dabar jau sta
tomi Anykščiuose namai, kur ga
lės ir .vaidinti. Prie pirmojo 
Anykščiuose vakaro jau pradeda 
ruošties. Anykščiuose 4ar gatt- 
nia matyti kelioliką glūdžių, bet 
jas paturi aplinkinės parapijos, iš 
kurių labai-(daug žmonių į tur
gus privažiuoja.. Anykščių^ no-’ 
rapijoje, kaip sakė žmogus, gt 
tą parapiją pažįstantis, girtuokux 
tebusią tik 1 nuoš.. Anykščiai 
dar gali pasigirti puikia gotiko 
styliaus bažnyčia, kuri savaime 
žmones prie maldos kviečia. Tai 
puikiai bažnyčiai tik dar švento
riaus stinga. Ir pats miestelis 
daro malonų įspūdį, nes puikio
je vietoje, ant Šventosios kran
tų stovi išsiplėtęs. Nenuostabu, 
kad ir vysk. Baranauskas taip 
gamtą pamylėjo, nes pati Anykš
čių gamta kaž-kaip paslaptingai 
žmogų prie savęs pritraukia.

Svirno Žvyne.
— Viltis —

IŠ LIKUČIŲ, Ukm. pav.

Pas mumis prasiplatinę lim
pančios kiaulių ligos. Daugumas 
dvesia. Gyvulių gydytojaus arti 
nėra, kuris galėtų duoti gerą pa
tarimą. Žmonės neišmano, kaip 
reikia kovoti. Bet patėmijau štai 
kokį blogą paprotį: nudvėsusias 
kiaules meta Šventojon upėn, 
vanduo dvėsliną nuneša į žemiau 
gulinčius sodžius, o iš tenai šu- 
nes išnešioja po laukus. Sodiečiai 

■ toks darbas negeras! Tokiu budu 
pagadiname vandenį ir galime 
užkrėsti daugelio ūkininkų gyvu
lius. Reikėtų, atsitikus nelaimei, 
tokį gyvulį apibarstyti negesinta 
vopna ir pakasti giliai po žemė
mis. A. Tunas.

— žemS —

IŠ ROKIŠKIO, Zarasų pav.
Musų apylinkėje kasmet vasa

ros laiku gaišta kiaulės. Ser
ga visokiomis ligomis, raudoną
ja ir kt. Žinau Kavelių sodžių, 
tai tenai daugiau 15 kiaulių iš
gaišo ir dar daugelis serga. Sirg- 
damos, jos pradeda nebeėsti, svy
ruoti, žiovauti, drebėti, vemti ir 
t.t. Gyvulių gydytojo neinpratę 
musų ūkininkai nenori kviesti, ma
no, kad ir be oj apsieis. Yra kari
nis “kanivolas,” bet tas nieko ne- 
pagelbėjęs. Bet sodiečiams reikė
tų nepamiršti, kad Rokiškyje ap
sigyveno gyvulių gydytojas — 
veterinorius Mironas (lietuvis). 
Keliems susidėjus, visai nesunku 
butų gydytojas sodžiun atkviesti.

Augštaitis.
— žeme —

IŠ RADZIŠKIŲ, Mockavos vai. ‘ 
Suv. gub.

Liepos 30 d., n. k., šio, ir kai- 
kurių kitų kaimų javus ledai taip 
išmušė, kad neliko nieko. Vieni 
rugiai dar užsiliko, nes jau buvo 
nukirsti, o šiaip viską su juoda 
žeme sumaišė. Ledai krito kuo 
ne vištos kiaušinio dydžio. Kar
tu tokia buvo audra, kad me
džius vertė iš šaknų, b - ž *. Vie
no šio kaimo ukiniid kluoną, 
kurį dar tik šį pavasarį tebuvo 
pasistatęs, sugriovė ir taip su
triuškino, kad vargu bebus gali
ma pataisyti. Tokių ledų ir au
dros nepamena nė seniausi žmo
nės.

Ledais lijo tip apie 8 minutes, 
bet nuostolių pridarė daugybių 
daugybes. Rožyte.

— Viltis —

ii

Kaip-gi gali- 
užsirūstinusi.

iš Lietuvos 
matai, čio- 
if jos vai- 
kalba Die«

*— O lietuviškai
kini?
« Lietuviškai? 

ma, atsako beveik
Paeina ji kur tai 

gilumos. Jos duktė, 
nai atitakėjo, dabar 
kus augina, svetima 
vą garbinti mokina.

Ateina jos žentas —ir jau tik
tai vargiai iš jos vieną kitą lie
tuvišką žodį ištraukėme. Atsaki
nėjo nusiminus, dairydainos, tar

IŠ BIRŽŲ, Pan. pav.
Tarp Biržų ir Papilio (Zarasų 

pav.) taisomas naujas vieškelis. 
Šalę kelio grioviai iškasti, be
reikia tiktai smėlio užvežti — ir 
važiuok Biržuosna nauju vieške
liu. Šis vieškelis bus labai nau
dingas netoli jo gyvenantiems, 
nes pirma būdavo sunku, ypačiai 
šlapimečiuose, kur nors nuvažiuo
ti. Kelią taiso, tiktai kasžin ko
dėl dar netaiso esančio ant to 
kelio taip vadinamo “Karveliš- 
kio” tilto, nors jis jau keletas

IŠ PINEVO VAL„ Pan. pav.
V Liepos 6 d. buvo sušaukta vals
čiaus sueiga. Buvo išrinkta du 
vyru-kandidatu pavieto komisi
jom Musų apylinkėje siaučia 
Sibiro maras, labjausiai tąja liga 
sėrga arkliai. Yra tokių ūkinin
kų, kurių visi arkliai išgaišo. Tai
gi sueigoje kalbėjome, kad bu
tų kas pradėta rūpintis gyvulių 
gydytoju. Tam tikslui išrinko 
du vyru: P. Mar., iš Ūtos kaimo 
ir J. Jan., iš Karš:naukos, be to
jiems dar išrinkta du padėjėju, metų taip suiręs, kad dabar jau

Iš VIDUŠKIO, Viln. gub.
Vietinis dvarininkas, p. K., iš

rado, kaip galima dvejus metus 
rugius pjauti, vieną kartą tepa- 
sėjus. Tik reikią pirmais metais 
ilgai nepjauti, kol dirva pribiręs 
pilna grudų. Paskui, rugius nu
pjovus, negiliai paarti ir kitą 
met vėl bus rugiai. Pernai taip 
ir padarė. Antrieji rugiai, vėje
lio pasėti, išaugo, tik retoki. Rei- . 
kės gal kiekvieną varpą skyrium 
rankioti. Užtat duonutė bus ska
nesnė.

Valstiečiai čia dar gudresni. 
Pamatę suirus pono telefonui tarp
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Ignalino ir jo dvaro, revoliucijo- 
nierių būdą pasekę, ėmė griauti 
stulpus ir grobstyti telefono vie
las.
Vyriausybė nesikiša, ponui nuo
stolio nėra, nes ir taip telofonas 
senai jau nebeveikia, visi gi Vi
diškio parapijos vežami ingijo 
naujas atasėjas. Ar gi ne tiesa, 
kad gamtoj niekas nežųvą.

Tarpi kunigo ir pono iškilo in- 
domi byla. Kunigas nuo seno, 
(bene nuo 30 metų) turėjo dar
žą. Ponas kaž-kaip tarp lysvių 
kunigo daržo įsisodino savo vai
sinius medžius. Kuomet ir kaip 
tai atsitiko, apie tai Vidiškio kro
nikos tyli. Tik visi žino, kad ant 
vieno žemės ploto du yra šeimi
ninku. Ponas išdavė žydui vai
sius nuomom Kunigas padavė 
žydą teisman, kam jo daržą min
do ir jam nuostolius daro. Pa- 
galiaus, kunigas teisingai prade
da skersuoti ir į vaisinius me
džius, kurių šaknįs iščiulpia že
mės sulis, taip reikalingas kuni
go javams, ir kliudo dirbti žemę, 
kurių šakos nep.rileiždia prie že
mės ir javų saulės spindulių. By
loms, matyti, nebus galo.

Tai tokios pas mus naujienos. 
Oi 1 dar viena—pražuvo visi Vidiš
kio parapijos vyrai. Tiesą pasa
kius, ne kiek jų čia ir tebuvo. 
Šiaip ar taip, liko tik gražioji ly
tis. Visi kaltina kaž-kokią bur- 
lokiją.* Tikisi, kad rudenį vėl at
siras. K.

— Viltis —

IŠ BUBIŲ, Šiaulių pav.

Liepos 1 d. 2 vai. po pietų su
degė gr. D. Zubovo lentų pjo- 
vykla. Gaisro priežastis dar ne
paaiškėjo. Spėjama, kad užkrėsta 
berūkant. Nuostolių yra daugiau 
8 tūkstančių rublių. Degti pra
dėjo taip staigiai, kad nespėjo iš
leisti arklio, kurs taip-pat sudegė. 
Nukentėjo ir aplinkiniai valstie
čiai, nes sudegė nemaža jų balkių, 
atvežtų pjovyklon.

Mikų Dėdė.
— Lietuvos žinios —

IŠ LIUDVINAVO, Kalv. pav.

Valstiečiams prašant įvesti mu
sų gminoje krasos stotį, ‘Centra- 
line krąsų ir telegramų valdyba 
išpildė tą prašymą. Krasos sky- 
rius bgs įvestas sausio 16 d., 1913 

Bus paskirtas kratos virši- 
“m'nkas ir laiškanešys, kuriems 

algą valdžia mokės. Kambarius, 
arklius važiuoti, žibalą ir visus 
reikalingus krasos stočiai rakan
dus apsiėmė duoti valsčius ir 
miestelis. Butą duoda grafas 
Bergas. - J. A.

— Lietuvos žinios —

Iš ŠIAULIŲ.

Kaip praneša “Sovr. SI.,” rin
kėjų surašai jau pabaigti. Žydų 
esą intraukta 2,020, lietuvių 899, 
lenkų ir latvių — 126. Rusų ku- 
rijon intraukta 355 rinkėjai.

— Lietuvos žinios —

LAISVĖS METŲ OBALSIS.

Nesenai teismas nuteisė vietinį 
girtuoklį Snarskį 6 mėn. kalinių 
rotosna. Matai, jis 1905 m. no
rėjo įsiveržti mon'opolin. Tuo
met dėl jo galvos žuvo keletas 
visai nekaltų žmonių: jam besi
veržiant kareiviai (tuomet buvo 
Rokiškyje) šovė: 4 valstiečiams 
1 moterį, mirtinai nušovė, o 
vieną sužeidė, kuris paskui nu
mirė. Patsai gi Snarskis tuomet 
buvo išsigelbėjęs.

Augšt.
— Lietuvos žinios —

Pagal “Viestnik Finansų” bir
želio 25 d. telegrafinės ankietos 
javų užderėjimas Lietuvoj šitoks: 
Vilniaus gub. — žieminiai kvie
čiai, avižos ir miežiai — viduti
niai, rugiai ir linai — gerai, o 
bulbės blogai užderėjo. Anksty
vi javai apskritai geri, vėlyvesnį 
-— vidutiniai; Kauno gub. — žie
miniai ir vasariniai kviečiai, avi
žos ir linai — vidutiniai, rugiai 
ir miežiai gerai.

'— Lietuvos žinios —

"S. Z. T.” rašo, kad Joniškin 
(Šiaulių pav.) atvyko iš Lenkijos 
daugelis lenkų padienių darbi
ninkų.

— Lietuvos žinios —

Graplenės Jezierskienės Pabi- 
krės dvarą Gardino gubernijoj 
lįepos 17 d. aplankė baisiausias 

vėsulas. Vėsulas sugriovė tvar
tus, kurie begriudami užmušė pie
menį, 24 karves ir 4 arklius. So
de išlaužyti geriausieji medžiai, 
taip-pat daugelį medžių išlaužė 
miške. Sužeisti apie 20 žmonių, 
keli bernai vargiai ir beišgysią. 
Tokio vėsulo musų krašte senai 
niekur nebebuvo.

— Viltis — j

Gauta žinia, kad vyriausybė 
jau leidusi gr. Palenui, kun. Li- 
venui ir Bekmanui ištirti, kurio
mis vietomis geriausia butų pra
tiesus geležįnkelį iš Panevėžio į 
Bauską (Kurše). Kad tik ir šį 
kartą tai nesibaigtų vien tyrinė
jimais.

— Lietuvos žinios —

Girdėta, buk rinkimų rakas 
jau paskirtas. Valstiečiai rinks 
ingaliotinius nuo rugsėjo 15 d. 
iki spalių 1 d. Gubernijos rinki
mai prasideda spalių 10 d. Rin
kėjų surašai Europos Rusijoj tu
ri būti apskelbti vėliausia rug
pjūčio 6 d., Lenkijoj gi ir Sibi
re iki rugpjūčio I d.

Miestuose, kur atstovai renka
mi tiesiog Dūmon, rinkimai bu
sią tarp 15 — 25 d. spalių mėn.

— Lietuvos žinios —

Rusų laikraštis “Rieč” rašo, 
kad Kauno gub. sentikiai griež
tai atsisakė rinkti valdžiai geisti
ną atstovą. Jie norį balsuoti už 
sau tinkamus žmones. Vyriausy
bei tai, žinoma, nepatiko. Ji stro
piai pradėjo darbuotis, kad prave- 
dus tinkamą sau atstovą. Tam 
tikslui išleistas gubernatoriaus 
tam tikras cirkuliaras (birželio 
21 d. š. m. No. 809).

— Lietuvos žinios —

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.

Seniau lietuviams Karaliaučius 
buvo svarbi vieta: tenai pasiro
dė pirmosios lietuvių kalba bibli
jos, tenai buvo išleiždiamas Pr 
Kuršaičio vedamas laikraštis “Ke
leivis” bei “pasiutinystės” (mi
sijų) laikraštis “Nusidavimai apie 
Evangelijos Praplatinimą tarp žy
dų ir pagonų,” •— seniau
sias lietuvių laikraštis, kuris ir 
šiądieną taip-pat tenai leidžiamas. 
Lietuvių skaitlius . čionai buvo 
toks didelis, kad jiems pamaldas 
lietuvių kalba laikydavo. Šiądie
ną lietuvių ten bus koki 200 (val
džios suskaitymas parodo, kad 
gruodžio 1 d., 1905 m. Karaliau
čiuje buvo 159 lietuviai), bet jų 
dauguomenė bene bus kareiviai. 
Gyventojų lietuvių vardais gali 
būti daugiau 20,000. Lietuvių dr- 
jų čionai nerasi; iš vokiečių dr- 
jų, kurios paliečiaz ir lietuvius, 
verta paminėti “Prussia Gesells- 
chafte.” Pastarosios dr-jos mu- 
zėjuje yra labai daug indomių 
daiktų, liečiančių lietuvių seno
vės dailę, kuri, anot pr. Bezzen- 
bergerio, liudija labai augštą lie
tuvių kultūrą senovėje. Tam pa
čiam profesoriui pasirūpinus, rug
pjūčio 1 d. bus atidengtas taip 
vadinamas “Freilicht-Muzeum,” 
kur visas lietuvių kaimas bus pa
statytas, kaip jis ištikrųjų yra. 
Čionai rasite šiaudais dengtą ir 
akmenine tvora aptvertą lietuvių 
bažnyčią, su kapinėmis aplinkui. 
Lietuvių gyvenamieji namai bus 
su typiškai nudažytomis lange- 
nyčiomis, stogas bus su galūnė
mis. Be to bus jauja ir visi kiti 
galai, net-gi Lietuvos darželiuo
se augančios gėlės neužmirštos. 
Ištikrųjų, tai bus tikrai graži lie
tuvių kaimo kopija. Karaliau
čiaus Albertinos universitete stu
dijuoja mokslus ir lietuvių kuo
pelė.

Lietuvių seminariją, kurią Kon- 
sistorialrats Lackner prižiūri, pa
prastai lanko nuo 8 ligi 10 lietu
vių studentų. Mokinama tenai 
lietuviškai rašyti bei iš lietuvių 
kalbos vokiečių kalbon versti; 
tam tikslui biblija arba Duone
laičio raštais pasinaudoja. Be to 
skaito minėtasis pr. Bezzenber- 
geris apie lietuvių ir latvių gra
matiką. Valdžia duoda studen
tams lietuviams metinės pašelpos 
nuo 600 mr., be to yra dar ke
lios mažos stipendijos. Lietuvių 
studentų dr-ja neįvyko, nes skait
lius tųjų, kurie tam pritarė, pa
sirodė permažas esąs. Kaikurie 
lietuviai priklauso vokiečių dr- 
joms, kitas atsakė, girdi, jam sto
vi pirmučiausia Dievo karalystė, 
o ne lietuvystė. Šiam pastaram- 
jam mieliau išrūdytų, kad men
kiau kalbų butų. Dar 
kitas atsakė jis nenorįs žemai
tiškai mokytis ir t.t. Sunku su

tokiais kas nors pradėti. Kara
liaučiaus universitete mokinasi 
irgi koki 200 rusų pavaldinių, ku
rie beveik visi žydai iš Lietuvos 
ir Lenkijos. Bet yra jų tarpe ir 
vienas lietuvis-medikas. Galima 
vilties, kad ir iš Karaliaučiaus 
tikrų lietuvių sulauksime. A.

•— Lietuvos žinios —

IS AMERIKOS.
NESISEKA APSIVESTI.

Boston, Mass. Sutarta buvo 
čia suvažiuoti besimylinčių po
rai — vaikinui McCreadys iš Ha- 
lifax ir merginai Marks iš Miami. 
Šliubas turėjo būt panedėlyj, bet 
jaunikis nepasirodė, nes laivas, 
ant kurio jis tarnauja, pasivėlino. 
Nuotaka išvažiavo, bet rado na- 
mieje telegramą, kviečiantį at
kakti Bostonan, kur jos jaunikis 
laukė. Mergina vienok ant trau
kinio pasivėlino ir ■ jaunikis jos 
nesulaukė; turėjo su laivu plaukti 
j Halifax. ■

AKTORĖ ONA HELD PERSI
SKYRĖ SU SAVO VYRU.

Nevv York. Čionykščiame tei
sme būvis perkratinejama persky
rų byla žinomos!Amerikoj akto
rės Onos Hėld su jos vyru Zieg- 
fieldu. Nors nė viena pusė tei
sman nestojo, teisėjas Anurid 
perskyrimą davė. Ziegfield gyve
na New Yorke, bet teisman ne
atėjo, o Ona Held Paryžiuj, todėl 
teisman stoti negalėjo. Ji apsive
dė Paryžiuj 1898 m.

UŽMUŠĖ ORLAIVININKĄ.

Lamar, Colo. 21 rugpjūčio die
ną, iškilęs oran 200 pėdų, su sa
vo mašina nupuolė orlaivininkas 
Thompson. Mėgino jis iš jos 
iššokti, bet. sunkus orlaivys jį 
pavijo ir užmušė ant vietos.

GIRTUOKLIO DARBAS.

Quatonna, Minn. 21 rugpjūčio, 
d. parėjęs girtas namon, Antanas 
Marik su kumščia užmušė savo 
ką tik gimusį, vos vienos die
nos vaiką ir tai prie motinos 
akių, kuri vienok negalėjo iš lo
vos pasikelti. Marik tapo suim
tas.

DARROVV IŠTEISINTAS.

Los Angeles, Cal. Pasibaigė 
čia ilgai besitraukusi byla Chi
cagos advokato Darrovv’o, kuris 
buvo kaltinamas, jog byloj dina- 
mitininkų brolių McNamarra mė
gino papirkti prisaikinutuosius 
teisėjus. Teismas Darrovvą iš
teisino, nes skundėjai kaltės pri
rodyti neįstengė.

SIUNČIA KARIUMENĘ NI- 
CARAGUAN.

Iš Philadelphijos siunčia Ni- 
caraguan 800 laivyno kareivių, 
sustiprinimui jau ten esančios 
Amerikos kariumenes. Išviso 
nutarta Nicaraguan siųsti 2,000 
kareivių. Valdžia sako, jog toji 
kariumenė ten siunčiama ginti 
svetimtaučių nuosavybę, bet gal 

j kitų kraštų piliečiai visai nerei- 
| kalauja, kad juos apgintų Ame
rikos kariumenė, nes jie turi ap
gynimą savo valdžios.

Mūšiai štikilelių su valdžios ka- 
riumene aplinkinėse Chinandega 
traukiasi nuo pereitos sąvaitės 
subatos. Nedėlioj kariumenė ap
leido miestą, bet paskui sukilė
lių dalis tapo sumušta ir jie pri
versti buvo miestą Chinandego 
apleisti.

LAIKRAŠČIAI AMERIKOJ.

Sulyg valdžios surinktų žinių, 
leidžiami Amerikoj laikraščiai tu
ri pelno į metus 883,584,000 dol. 
1 geg., 1910 m. Jung. Valsčiuo
se buvo 31,455 spaustuvės, kurio
se dirbo 388,466 darbininkai; jie 
uždirbo 268,086,000 dol. Dien
raščių tuose metuose išėjo 2,600, 
savaitraščių 15,617. mėnesinių 
laikraščių buvo 2,491.

APKALTINA ROOSEVELTĄ.

Washington, D. C. Senato se
natorius Penrose atsakinėjo ant 
daromo jam užmetinėjimo, jog 
laike rinkimų 1904 m., agitacijai

už Roosevefrą^ps priėmė nuo per- 
dėtinio Standard Oil Co., Johno 
D. Archibaldo 25,000 dol. Pen
rose ne tik patvirtino, jog nuo 
Archibaldo priėmė 25,000 dol., 
bet jis pasakė, jog tuose metuose 
rinkimams -republikonu partija 
nuo Archi^ąUĮo>Wavę> 125,000 dol. 
Jis norėjoįdar daugiau duoti rin
kimams, l|t,kiK kompanijos na
riai jam įMeidO' išmesti daugiau 
pinigų. 'j

APSKŲSTI.

New ork. Prisaikintieji suti
ko paduoti teisman už. užmušimą 
žydo Rosenthulo, užlaikytojo lo
šimo narni, Nerv Yorko poli
cijos leitenantą Charlesą Beckerį 
ir jo pageibininkus: Rosenzwei- 
gą, HOro\vitzą, Girofici, Muellerį, 
Jacką Sullivaną, McManną, Sha- 
piro ir šoferą automobilio, ku
ri uom užtilti J? j ai važiavo.

SUĖMĖ PAČTO KLERKĄ.

New X_°rk. fcačto inspektoriai 
Jaraes Pollett ir Jacobs pagavo 
vagiant siunčiamus Vokietijon 
įrašyttuQa:šk|lSį. negrą klerką Hi- 
ramą Smith. j' Jis pavogė suvir
simi 5,000. išrašytų laiškų, dau
gume tokių" raiškų buvo siunčia
mi pinigai.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
.' ' ! .. ........"

Council Bluffs, Iowa. Nesenai 
čia koksai nepagautas žmogžu
dys kirviu sukapojo aštuonis žmo
nes J. B. Mooro namuose. Dak
tarai, apžiūrėdami užmuštų žmo
nių kiuiųs, akyj užmuštos mer
gaitės patėmijo kaipi fotografiš- 
ką paveiksiu vyriškio. Mano, kad 
tai yra atsimušęs užmušėjo pa
veikslas ir tai taip aiškus, kad 
policija tikisi jĮsugauti.

NEDIDELĖ PAŽANGA.

Washington,' D. C. Senatan 
įnešta'' nėžoliutija, reikalaujanti 
uždraudimb karti prasižengėlius; 
toki tur būti žudomi su elektri- 
kos pagelba. Ne su lazda, tai su 
kučitfml Ne didelė tai pažanga. 
Pažanga butų tąsyk, jeigu panai- 
kinj'4_ būt visai prasižengėlių 
žudymas, nes tai liekana žiaurių 
senovės laikų. Žudymas ir pra
sižengimų nenaikina, nes antai 
Amerikoj, kur žmogžudžiai žu- 

| domi, žmogžudžių būva daug 
daugiau, negu kraštuose kur mir
ties bausmės nėra, arba kur ją 
labai retai vartoja.

GRIUVO TRIBŪNA.

Indianapolis, Ind. Apvaikščio
jant iškilmingai nominavimą de
mokratų partijos vice-prezidento, 
šitos valstijos gubernatoriaus 
Marshallo, neišlaikė susirinkusių 
žmonių sunkumo tribūna ir nu
griuvo. Prie to sužeista sunkiai 
penki žmonės, suviršum 40 žmo
nių sužeista lengviau. Sužeistų 
daug prisiėjo gabenti į ligonbu- 
čius.

ŽVĖRIŲ MYLĖTOJA.

Nevv York. Sugrįžusi iš Euro
pos muilo fabrikanto moteris Per- 
cy Procter, iš ten parsigabeno 
čiėlą menažeriją: 95 šunis ir ka
tes. jūrių kiaulaitę ir beždžionę. 
Visi tie žvėrįs buvo atskirose 
klėtkose. Muitininkams, žinoma, 
tas menažerijos padalinimas ne
patiko, nes daug darbo jie tu
rėjo su mųįito apskaitymu. Apart 
to, Proct^pienė,.turėjo arfą, ku
rios tonais ji linksmino savo ga
benamas Ajnerįkon žvėris. Minė
tą. moteris turi 28 metus, o jos 
vyras 68. K Tai ^suprantama, kad 
jai žvėrįs(.[patinka labjau, negu 
jos vyras. (Tik j klausimas, ar il
gai Jai žvėrių pąkaks.

1J  .7'. . ...
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REIKALAUJA, KAD DAKTA

RAI APŽIŪRĖTŲ NORIN
ČIUS APSIVESTI.

Madison, Wis Legisliaturos 
narys D-ras George Hayt dar 
1911 m. padavė reikalavimą, kad 
norinti apsivesti lygiai vyrai, kaip 
ir moterįs butų daktarų ištirti, 
ar jie sveiki. Sumanymas tas iki 
šiol gulėjo, bet reikalaujant val
dybos sveikatos užveizdai, jis se
kančiuose metuose bus teisdarių 
rūmo perkratinėjamas, ir kaip 
daugelis mano, teisdariai suma
nymą priims, nes daugumas jam 

pritaria. Bet ar jo priėmimas su- 
drutįs žmonių veislę, reikia abe
joti. Greičiau sumažins apsive- 
dančių skaitlių, o padaugins 
skaitlių porų be apsivedimo gy
venančių.

K—... . g4.'-, , į

IŠLAIDOS LAIVYNUI.

Washington, D. C. Preziden
tas Taft padėjo savo parašą po 
laivyno biudžetu bėgantiems me
tams. Laivyno reikalams paskir
ta $123,220,707. Bus padirbtas 
vienas naujas didelis mūšio lai
vas už 15 milijonų doliarių.

SMARKIOS MOTERĮS.

West Hammond, Ind. Miesto 
majoras VVoszczynski uždraudė 
čia laikyti lošimo ir paleistuvy
stės namus, bet jo prisakymas 
nepildomas. Majorą remia ener
giška mergina Virginia Brooks. 
Ji organizuoja moteris, ginkluo
ja jas, dalina kirvius ir žada 
traukti tuos paleistuvystės ur
vus daužyti. Moteris remia ku
nigai ir pastoriai.

Koroneris pradėjo tirinėti. gy
venimą tuose paleistuvystės ur
vuose,' nės aikštėn išėjo baisus 
tų urvų ūžlaikytojų darbas. Pa
sirodė/ jog tokiuose namuose 
mirdavo, o nieks netirinėjo mi
rimo priežasčių. Pražuvo- ten 
ir keletas vyrų. Susekta, jog ser
gančias, išnaudotas merginas 
nuodindavo morfiną ir kunus jų 
užkasti<išgabendavo naktimis.

PAKVAIŠUSI MOTINA.

Pullman, III. Rado čia girioj 
beveik nuogus ir išbadėjusius 6 
metų Robertą Waluncką ir pu
sės metų jo seserį. Mat jų mo
tinos protas susimaišė, tai ji su 
vaikais girion išėjo ir ten juos 
pametė, o pati bėgiojo girioj, klyk
dama ir šūkaudama. Vaikus ir 
pakvaišiusią motiną atgabeno li- 
gonbutin.

VISKAS EINA BRANGYN.

Nevv York. New Yorko išlai
dų biuras gavo sudarytus biu
džetus miesto administracijos. 
Veik visų departamentų perdėti- 
niai reikalauja daugiau pinigų. 
Policijos perdėtinis, nors New 
Yorko policija taip bjauriai susi
teršė, reikalauja net 3 milijonų 
doliarių daugiau: sekantiems me
tams policijos reikalams reika- 
laujafna 19 milijonų doliarių.

SKALBYKLA POPIERINIŲ 
PINIGŲ.

Washington, D. C. Senatas pri
ėmė iždo ministerio McVeagho 
reikalavimą, kad Chicagoj butų 
įrengta skalbykla popierinių pi
nigų skalbimui. Tokia skalbykla 
yra jau Washingtone.

Sterling, III. Sudegė čia Bro
lių Ringlingų cirkas. Žvėris vie
nok visus pasisekė išvesti. Nuo
stoliai ugnies padaryti dideli.

GREITAI RAŠĖ.

Nevv York. Atsibuvo čia ste- 
nografų konkursas. Greičiausiai 
rašė Natan Behrin, stenografas 
Superior teismo. Į minutą jis 
rašė vidutiniškai po 278 žodžius.

MIRĖ NUO NUPLIKIMO.

St. Louis, Mo. Pasimirė čia 
nuo nuplikimo buvusi profesorė 
medikališkos kolegijos Netv Yor
ke, D-rė Sarah Mills. Mat ji va- 
nėj, vietoj šalto vandens, ant sa
vęs paleido verdantį. Šita mote
ris vaikščiojo apdriskusi, kaip pa
skutinė varguolė, o jos namuose 
rado pilnas spintas brangių dra
bužių už 5,000 dol.

PAMINKLAS KANARKUI.

Evansville, Ind. Gyvenantis 
čia turtingas prekėjas, Frank 
Schafner, davė iš balto marmoro 
padirbti puikų paminklą savo pa
stipusiam kanarkui. Paukštį lai
doti jis užsikvietė savo draugus. 
Paminklas bus pastatytas sode, 
kur palaidotas yra paukštis.

PRIEŠ EXPRESSO KOM
PANIJAS.

Washington, D'. C. Žinomos 
Amerikoj Expresso kompanijos 

“Adams Express Co.” ir “Ame- 
rican Express Co." tapo teisman 
patrauktos už peržengimą Sher- 
man’o teisių. Jas kaltina už ėmi
mą perdidelio mokesčio už per
vežimą siuntinių ir daromus ki
tiems palengvinimus.

MATYT, PERKARSTĄS 
ORAS.

New York. Po užmušimui už
laikytojo lošimo namų žydo Ro- 
senthalo, tirinėjant New Yorko 
policijos kaltes, pasirodė, kad 
daugelis tokių ir kitokių namų 
užlaikytojų išvažinėjo į šiltus 
vandenius sveikatos jieškoti, nes 
Nevv Yorko oras jiems pasirodė 
per karštas. Todėl tirinėjantis 
policijos prasižengimus prokura
torius negali rasti pakaktinai liu
dininkų. Dešimtis vyrų pats sto
jo, o iš kitų, tirinėjiman pašauk
tų, atsirado tik 4, kiti visi į šil
tus vandenius išdūmė. Pas ap- 
kaltintoją Bucknerį iš pašauktų 
nieks nestojo.

SENIAUSIS MAINIERYS.

Shamokine gyvena Jonas Bei
lis (ar lietuvis?), kuris per 69 
metus buvo prie angliakasyklų 
darbo. Taip ilgo laiko dar nie
kas neišbuvo, bent šioj apygar
doj, ir todėl" Beilis sumuša visus 
rekordus.

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Detroit, Mich. Važiuojant tur
tingam dantų gydytojui, Dr. F. 
W. Joclin, su šeimyna skersai 
geležinkelio bėgių, atbėgo trau
kinys, automibilių sudaužė, o 
Jodiną, jo pačią ir vaiką ant vie
tos užmušė, o daktaro motiną 
mirtinai sumankė.

Charlevoik, Mich. Lime Pike 
Crossing susimušė du bėganti į 
priešingas puses Pere Marąuette 
geležinkelio traukiniai. Sunkiai 
sužeista prie to 30 žmonių.

AUDROS.

Niles, Mich. Michigano valsti
joj siautė audra ir smarkus ly
tus, kurie pagimdė tvanus. Trau
kinių bėgiojimas ant Michigan 
Centrai geležinkelio pasiliovė. 
Aplinkinėse Fort Wayne perkū
nas užmušė daug galvijų. Už- 
tvinę vandens į upę nunešė daug 
geležinkelio vagonų. Perkūnas 
užmušė keletą žmonių.

1$ DARBO LAUKO.
Scranton, Pa. Pasidėkavo

jant pereitai sunkiai žiemai ir 
streikui, kuris tęsėsi beveik du 
mėnesiu, dabar, žiemai besiarti
nant, vis dar trūksta anglių, nors 
kasyklos dirba pilną laiką. Lai
ke pirmų 7 menesių šių metų iš
kasta 7,731,516 tonų anglių ma
žiau, negu per 7 mėnesius perei
tų metų ir tas verčia kasyklas 
dirbti, kiek tik jos išgali.

Laike “streiko” daugelis dar
bininkų išvažinėjo, kiti kitur ra
do sau kitokius užsiėmimus ir 
todėl dabar aplink kalbama, kad 
stoka angliakasių. Vienoj Scran- 
tono apskričio kasykloj dar ir 
dabar, sakoma, trūksta 250 an
gliakasių.

Šitoks padėjimas liepia tikėtis, 
kad angliakasyklose darbai eis 
gerai ne tik šį rudenį, bet ir vi
są žiemą.

jį Evansville, Ind. Kasyklose 
Diamond darbininkai streiką su
kėlė, nes stengtasi su svėrimu 
juos nusukti.

jį Harrisburg, Pa. šeši tūk
stančiai žmonių pradėjo dirbti 
ant vieškelių, kuriuos Pennsylva- 
nijos valstija paėmė po savo glo
ba. Ikišiolei Pennsylvanijos ke
liai buvo dikčiai apleisti ir neti
kę. Dabar valstija sumanė pri
vesti juos tinkamon tvarkom Tai-’ 
symui kelių bus išleista 50 mili
jonų doliarių, bet kadangi valsti
ja tiek pinigų neturi, tai žadama 
išleisti ant viršniinėtos sumos 
bondsų.

Jį Pottsville, Pa. Čia vėl pra
dėjo gręžti žemėj skyles ant pie
tinio šono Broad Mountain kal
no. Bando, kaip storos yra gy
slos anglių. Jeigu pasirodys, kad 
storumas yra atsakantis, tai pra
dės kasti anglis.

1$ VISUR.
|[ Rinkiniai į Turkijos parlia- 

mentą atsibus I lapkričio dieną.

|| Nicaraguoj, prie jos sostinės 
Managua, keturias dienas traukėsi 
mūšiai •kariumenes su revoliuci- 
jonieriais, vedamais generolo Me
na. Revoliucijonieriai, nužudę 500 
kariautojų, turėjo pasitraukti. 
Bombarduojant miestą, užmušta 
daug moterų ir vaikų. Kareivių 
užmušta 14, sužeista 125.

II J7 rugpjūčio d. Konstantino- 
polyj suėjo Italijos ir Turkijos 
atstovai kad susitaikymo ir karo 
užbaigimo išlygas apkalbėti.

(| Paryžiaus laikraštis “Temps” 
praneša, jog Rusijos kariškasis 
portas Kronštadt pastatytas po 
karo laiko teisėmis. Čia laivyno 
jūreiviai pasirodė neištikimais.

|| Nuraminimui sukilėlių Tur
kijoj, Austrija padavė sumany
mą visoms Europinės Turkijos 
provincijoms pripažinti autono
miją. Austrijos sumanymą remia 
ir Vokietija, tam neturi pamato 
priešintiesi kitos Europos viešpa
tijos. Visokios Turkijos tautos, 
valdydamosi pačios, neturėtų pa
mato maišatį kelti. Provincijų 
autonomijai gali priešintiesi vien 
Turkija, nes tąsyk ji negalėtų iš
naudoti provincijų gyventojų.

|| Francuzas technikas Carre 
išrado medegą, kuri užvaduoja 
medį. Toji medega turi medžio 
ypatybes, o kaip kokiuose daly
kuose pereina medį. Tą padirb
tą medį Carre dirba iš šiaudų. 
Mėginimai parodė, jog tasai pa
dirbtasis medis neskyla, neveikia 
ant jo persikeitimai šilumos ir 
drėgnumo, tasai medis, iš šiaudij 
padirbtas, nebringsta ir nesusi
traukia. Iš tos medegos dirbama 
jau briežiukai, kurie dega taip 
jau gražia, balta liepsna, kaipo 
malka, išduoda daugiau šilumos, 
o durnų ir pelenų išduoda labai 
mažai.

U Vokietijoj turi savo organi
zacijas aktoriai, choristai, teatro 
darbininkai; dabar rengiasi tvir
tą organizaciją sutverti ir teatrų 
šokėjos. Jos savo reikalams pa
švęsta leidžia speciališką laikraš- 
tį-

|| Nicaraguos pasiuntinys gar
sina, jog gavo žinią, buk sukilė
lių vadovas, generolas Mena, ta
po nelaisvėn paimtas. Bet pa
tvirtinimo tos žinios iš ištikimes
nių šaltinių nėra, žinios gi vidu
rinės Amerikos republikų atsto
vų, kaip nekartą pasirodė, neiš
tikimos.

|| Francuzijos valdžia pritaria 
sumanymui Austrijos ministerių 
pirmininko Berchtelio, kad Tur
kijos provincijoms butų pripažin
ta autonomija.

|| Netvfoundlando pakrantėse 
garlaivys Aliau linijos, “Corsi- 
can,” susimušė su ledų kalnu, 
bet kad jis plaukė palengva, tai 
ledai tik nežymiai garlaivį paga
dino.

|| Beveik vienu kartu Anglijoj 
ir Vokietijoj išrasta būdas pa
dirbimo dienos šviesos: šviesą to
kią išrado angliški mokslinčiai 
Londone, o-vokiškieji Hamburge. 
Kaip vienok ta šviesa padaroma, 
ar ji padaroma brangiai, ar pi
giai, laikraščiai nepaduoda.

|| Žinomas lenkų raštininkas 
Niemojevvski, kurio kelios legen
dos yra verstos ir lietuvių kalbon, 
tilpo jų kelios ir “Lietuvoj," tapo 
kunigijos teisman apskųstas už 
išjuokimą tikėjimo. Varšavos tei
smas vienok už tai Niemojetvskį 
išteisino. Bet už įžeidimą žy
dams priešingo laikraščio “Ro
les” redaktoriaus, Jono Jelenskio, 
pasiuntė jį mėnesiui kalėjimam

i| Montenegro karalystės gy
ventojai. ypač sostinės, miesto 
Cetinia gyventojai laiko susirin
kimus ir kelia protestus prieš 
turkus, parengusius krikščionių 
skerdynes Berana apskrityj. Pa
prastai susirinkimai pasibaigia 
tuomi, kad susirinkę nutaria rei
kalauti karo su Turkija. Toki su
sirinkimai, žinoma, negali nu
raminti žmonių, todėl ir reika
laujančių karo geismai gali išsi
pildyti.
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Į| Buvęs Chinų republikos pre
zidentas Sunjetsen, apie kurį bu
vo neteisingas telegramas pa
leistas, buk jį Pekine kareiviai 
užmušė, atkako į Tuntsin. 
mėgina taikyti Chinų 
provincijų vadovus su 
prezidento Juanshikai.

KIEKVIENAS TURI 
BĖDAS.

SAVO

Senai jau Suv. Valstijų naminė 
politika nebuvo tokiam sukuryj, 
kaip kad ji pakliuvo šiais metais, 
naujiems prezidento rinkimams 
besiartinant. Republikonų parti
ja skilo, kaip laike pereitų rin
kimų buvo skilusi demokratij 
partija. Šiuosmet demokratų par
tija kol kas laikosi dar krūvoj, 
bet jau dabar pasirodo ženklai, 
kad ji vėl turės plyšti.

Roosevcltui, vadui naujos pu
siau socialistiškos progresistu 
partijos, visai nesiseka nuo pat 
pradžių. Šiomis dienomis pasi
darė didelis skandalas: išėjo aik
štėn, kad laike Roosevelto rinki
mų 1904 metais jo kandidatūrą 
rėmė garsus “Oil T-rust” (kero- 
sino trustas), kuris išdėjo net 
125 tūkstančius doliarų agitaci
jai už Rooseveltą. Tą pripažino 
trusto “galva,” Archbold. Dabar 
senato komisija pradėjo tą visą 
skandalą tirinėti. Žinoma, kad 
trustas už dyką nepadarė Roose
velto partijai tokio aštinčiaus ir, 
anot Archboldo žodžių, jis pri-* 
sižadėjęs tuom laiku trustui at-

Rooseveltas švaisto į visus šo
nus “melagiais” ir “šmeižikais,” 
bet kaip jis iš t.o išsisuks, tai dar 
nežinia.

Taftas, kuris tapo vėl nomi
nuotas ant republikonų tikieto, 
taip-pat turi savo nesmagumus, 
nors jie visai kitokios rūšies, ne
gu Roosevelto nesmagumai.

Nesenai Kongresas praleido du 
biliu, kurie reikalauja didelio su
mažinimo muito ant vilnos ir 
plieno.

Demokratai ir insurgentai re- 
publikonai bendromis jiegomis 
jau syki buvo pervarę tokį bi- 
lių apie vilną, bet Taftas jam 
pasipriešino, pasiremdamas tuom, 
kad Kongrese demokratams už
viešpatavus, neištirta dalyko nuo
dugniai ir nei nelaukta raporto 
tam tikros komisijos, kuri šį da
lyką tirinėjo. Prezidento pasi
priešinimas kaip sykis pasitaikė 
laiku, kada prekės ant visako 
pradėjo šokti augštyn ir prezi
dento pasielgimas pridirbo jam 
daug priešų.
Čia reik pažymėti, kad Taftas yra 
lėtas žmogus ir kaip kiekvienas 
lėto budo žmogus, nieko nedaro 
greituoju, ttžsikarščiavęs. Pats 
pagal savo auklėjimą būdamas 
advokatu ir ilgą laiką teisėju 
(sudžia), jis yra papratęs, bile 
ką darydamas, neišduoti savo nu
sprendimo pirmiaus, negu daly
kas yra nuodugniai ištirtas. Taip 
jis buvo papratęs daryti kaipo 
teisėjas, taip jis elgiasi ir būda
mas prezidentu ir vesdamas šios 
šalies reikalus.

Tą jam, noroms-nenoroms, reik 
pripažinti ir už gerą paskaityti, 
nes jeigu jau ko, tai visos vieš
patijos reikalų negalima galva- 
trukščiais, be nuodugninio iš
tyrimo ir apsvarstymo, atlikti.

Dabar vėl demokratai pervarė 
per Kongresą du minėtu biliu 
ir Taftas, nors jaučia, kad prieš 
rinkimus tų bilių vetavimas gali 
jam daug užkenkti, vienok vėl 
pasipriešino ir bilių galų-gale 
perleisti neleido.

Demokratai, kaip žinoma 
pripažįsta tarifo (arba muitų 
temos), kuris apgintų šios 

ne- 
sis- 
ša-

lies išdirbystę nuo svetimų šalių 
kompeticijos ir, norėdami prieš 
rinkimus prisigerinti žmonėms, 
daro viską, kad tik pastatyti pre
zidentą negeroj šviesoj. Jie rė
kia, kad tarifą reik panaikinti, 
tai ir pragyvenimas atpigs, o pa
miršta, kad tarifą atmetus, šios 
šalies fabrikai negalės išlaikyti 
kitų kraštų kompeticijos ir darbi
ninkų algos turės pulti žemyn. 
Tuom tarpu tos algos ir dabar 
neaugščiausios.

Prezidentas Taftas išreiškė, kad 
jis pats stovi už tarifo 
mą iki tam laipsniui, 
apsaugoja šios šalies 
ir po tokiu biliu jis
Savo keliu demokratai daug 
trukšmo su tuom padarys ir daug 
nesmagumų prezidentui suteiks.

Demokratų kandidatas Wilso- 
nas kol kas gal mažiausiai turi 
bėdų, bet ir jos jau artinasi.

Daugelis žmonių pripažįsta 
Wilsoną geru ir sąžinišku žmo
gum. taip kaip ir Taftą. Bet su 

sumažini- 
pakol jis 
išdirbystę 
pasirašys.

Jis demokratais vra ta bėda, kad » 1 .. * • ..pietinių JU partijoj mažesnieji vadovu- 
valdžia ! kai "bosai” yra tankiausiai nie-

I

kam netikę žmonės, kurie varžo 
rankas ir gabiausiam vyrui. Tas 
ir yra priežastimi, kad šios šalies 
visuomenė jais neišsitiki ir prie 
valdžios neprileidžia.

Svetimtaučiai, šios šalies ukė- 
sai, taipgi kreivai žiuri ant demo
kratų ir jiems niekados negelbsti 
todėl, kad demokratų partijoj dau
giausia vadovauja airiai, o jie 
svetimtaučių neapkenčia ir, patįs 
urėdan kur įsiritę, svetimtaučių 
prie valdiškų vietų neprileidžia.

Tai yra priežastis, kodėl sve
timtaučiai demokratams pritarti 
nenori.

Wilsonas, būdamas demokratų 
partijos kandidatu, turės, žino
ma šokti taip, kaip jam jo par
tija palieps. Tuom tarpu demo
kratai dar neparodė savo gabumo 
šalies valdyme; paskutinis jų 
viešpatavimo laikas, laike Cleve- 
lando prezidentavimo, įvarė žmo
nėms tikrą baimę.

Tokiu budu ir Wilsono padėji
mas nekoks. Visi jie turi savo 
bėdas ir bėdeles...

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ LAWRENCE’O MASS.
Užstojus naujam sezonui, su- 

hril^dn ir
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kuopa parengė Lexington sve
tainėj prakalbas. Kalbėjo S. Mi- 
chelsonas ir L. Pruseika. Kalbos 
abiejų buvo nudėvėtos, o tokios 
ypač Lavvrence netinka, nes gir
dėjome jau kur kas geresnių. 
Pruseika žadėjo daug ką pasa
kyti, o sakė, sakė ir nieko svar
baus nepasakė; negalima buvo su
prasti ką nori pasakyti. Gaila tik, 
kad pats save vargino, o dar lab
jau gaila niekuo nekaltų klausy
tojų.

Pruseikai duoti buvo keli klau
simai, bet kaip neaiški, nesu
prantama buvo jo prakalba, toki 
buvo ir jo aiškinimai.

Gailutis.

IŠ ANSONIA, CONN.
Darbai eina gerai, ir iš kitur 

pribuvusiam darbas ne sunku 
gauti.

Čia yra nemažas lietuvių bū
relis. Apšvietimas jų ne augš- 
čiausiai pakilęs. Laikraščius ir 
knygas mažai kas skaito. Yra 
rods mylinčių skaityti kad ir ne 
daug, tai tuos kiti bedieviais va
dina. Jeigu raštai čia nesipla- 
tina, tai už tai gėrimus parda
vinėjanti negali skųstiesi, nes gir
tuoklystė tarp lietuvių platinasi, 
nors valdžia uždraudė pardavi
nėti svaiginančius gėrimus.

Prie North Main st. lietuviai 
nepirko 4 lotus žemės, ant kurios 
nori statyti medinę bažnyčią il
gio 93 Pėdų, o pločio 49. Žmonių 
joj galės sutilpti 400. Kontrak- 
torius apsiėmė pastatyti už 12,- 
750 dol. Padirbus skiepą ir sie
nas, reiks kontraktoriui mokėti 
12 šimtų, o pradėjus stogą deng
ti, reiks jam mokėti 18 šimtų. 
Kitus pinigus kontraktorius pa
lieka ant 5% palukenų. Bažny
čia nebus užrašyta ant vyskupo. 
Parapija valdžios inkorporuota. 
Pinigų ižde ji turi 3,105 dol.

Yra čia 5 lietuvių draugijos: 
Šv Antano Draugija, Lietuvių 
Ukės.ų Politiškas Kliubas, D. L. 
K. Vytauto Draugija, S. L. A. 
kuopelė ir S. L. R. K. kuopelė 
turinti apie 5 sąnarius.

Geras tautietis.

Iš Revoliucijos ifclfcaragua’oj.

NICAR.AGUANIB
J SOLDILBS 3 

° cb]

1. Suv. Valstijų jurininkai plaukia gelbėti šavo vientaučius.
2. Nicaragua’os kareiviai.
3. Suv. Valstijų kanuolinis laivas “Annapolis”.

IŠ WESTVILLE, ILL.
Čia yra keletas tūkstančių lie

tuvių, bet negalima pasakyt, kad 
gražiuoju tarp savęs sugyventų. 
Viena, nevisi turi vienodas pa
žiūras ir per tai vieni ant kitų 
šnairuoja (visi negali turėti vie
nodų pažiūrų, bet išmintingiems 
žmonėms dar nėra ko šnairuoti 
dėlei nevienodumo pažiūrų. 
Red.); antra vėl, karčiamėlių mes 
perdaug turim: turbut bus jų 
apie 40. Tai ten ir eina didesnė 
dalis sunkiai uždirbtų centelių, 
o apart to, .prisigėrę.. dar tankiai 
ir susipeša.

Yra čia taipgi ir visokių drau
gysčių: ir tautiškų, ir bažnyti
nių, bet dabar lyg apmirę, — nie
ko neveikia. Gal rudeniuj už
ėjus pradės daugiau darbuotis.

Lietuviška parapija yra nema
ža, nors nevisi lietuviai prie jos 
priklauso. Dabar žadama, vieton 
senos medinės bažnyčios, statyti 
naują murinę. Apskaitliuota, jog 
nauja bažnyčia atsieis apie $30,- 
000. Dabar komitetai rūpinasi, 
kaip čia tuos pinigus surinkus. 
Kaip-kurie patarė įvesti kaip-ir 
assesmentus nuo gaunamos pė
dės, bet daugumas .nutarė išrink
ti kolektorius ir rinkti aukas.

Darbai pas mus truputį susilp
nėjo dabar, bet pirmiaus pusėti
nai galima buvo uždirbti. Dar
bai — daugiausia anglių kasyklo
se.

Paskutiniais laikais pradėjo čia 
kalbėti apie sutvėrimą blaivinin
kų kuopos, bet nežinia, ar susi
tvers, ar ne.

Gal ir butų gerai, kad susi
tvertų — mažiau rudžio žmonės 
trauktų. Vietinis.

Iš CHARLEROI, PA.
Lietuvių čia pusėtinas būrelis, 

bet nieko gero apie juos šiuom 
kartu negalima parašyt. Jeigu 
kuom atsižymi — tai girtuokly
ste.

Štai, 11 rugpjūčio pas vieną lie
tuvį buvo krikštynos. Kad kūdi
kis gerai augtų ir laimę turėtų, 
tai svečiai be paliovos už jo svei
katą gėrė. Taip prisigėrė, kad 
pradėjo tarp savęs peštis: ne tik 
marškinius vieni kitiems sudras
kė, bet ir pakaušius susidaužė.

17-to vėl rugpjūčio vienas lie
tuvis, parėjęs namo girtas, už
simanė savo žmoną “pamokinti” 
ir pradėjo ją smaugti. Bet žmo
nos butą stipresnės, tai ir 
įveikė. Bet užtai trukšmo 
dirbo: net kaimynus nakčia 
kėlė ir tie atbėgo pasižiūrėti, 
čia darosi.

Beveik kas sąvaitė kas nors 
panašaus atsitinka.

ne- 
pri- 
su- 
kas

Ištikro, tai yra didelė lietu
viams sarmata.

J. Rąsiulis.
. . _____ įšį i?.j

I
IŠ BALTIMORE, MD.

Rugpjūčio 6 d. įvyko streikas 
Hamburger Bros. Co., — didžiau
sioj siuvėjų dirbtuvėj, kur iki- 
šiolei daugiausiai dirbo jietuviai.

Streiką pagimdė nųolatįnis nau
jo superintendento varžymas siu
vėjų. Jis užsimanę pasįgaminti 
pigesnių darbininkų. — vyrus pa- 
mainvti r»ri*» f Im ••K’tr mergl- t
nomis ir vaikais __ _

Išrinktasai siuvėjų komitetas 
negalėjo nei išaiškinti darbinin
kų reikalavimų, nes jo darbda
viai neprisileido.

Siuvėjai, matydami, kad jiems 
vis labjau ir labjau darbdaviai 
ant kojų mina, apšaukė streiką. 
Lietuviai gerai ir išyieno laikosi, 
bet vargas sti italijonais. Kai- 
kurie iš jtj prie streiko prisidėjo, 
bet kiti prisidėti nenorėjo ir dar 
ir dabar dirba.

Hamburgerio kompanija įieško 
streiklaužių tarp italų,— išmeti
nėjo plakatus ir angliškuose dien
raščiuose garsina pajieškojimus. 
Lietuviai laikosi gerai ir jeigu 
italijonai nepagadins vienybės, 
tai kompanija turės nusileisti.

Šitas streikas labai svarbus. 
Jeigu siuvėjai nesueis visi į vie
nybę ir kompanija išloš, tai tada 
pradės savo darbininkams taip 
jodinėt ant sprando, kad, žmogus 
negalėsi išlaikyti.

Lietuviai, tikimasį, nepadarys 
sau gėdos ir nesuteps savo ypa- 
tos streiklaužio vardu.

Kriaučius.

IŠ MILVVAUKEE, VVIS.
Čia lietuvių kaip-ir negirdėti, 

nes daug yra sulenkėjusių, o ki
ti vėl — tai visai tamsus kai
mo sermėgiai. Apie' pažangumo 
darbus — mes dari turime tik 
sapnuoti. Kada jie pasirddys, — 
sunku įspėti.

Tiesa, gyvuoja Čia 'tautiška 
draugystė “Vienybė,” bet ją dau
gumas ignoruoja, nes čia žmonės 
taip žiuri į tautišką klausimą, 
kaip Chicagoj 20 metų atgal. 
Tarp bažnytinių draugysčių taip
gi apsireiškia neapykanta. Čia 
gyvuoja dvi bažnytinės draugy
stės — šv. Kazimiero ir sv. ]ur- 
gio, Lietuvos Kareivio, bet ir jos 
tarpe savęs nesugyvena) Dar gy
vuoja Lietuvių Socialistų S-gos 
kuopa ir Social-Demokratų sky
rius (lietuvių), bet ir šitie ne- 
broliškai sugyvena, nors ištikrų- 
jų ir vieni, ir kiti brolybę skel
bią. Ypatingai S.-D. Partijos 
skyrius bando trukdyti pirmyn- 
eigą ir vis kandžioja išpasalų.

Pereito j sąvaitėj pas smukli

ninką Mateušą Degutį buvo ris- 
tynės. Smuklininkas “susibetino” 
su vienu vaikinu, kad jis parisęs 
jį ir uždėjo $2.00, o vaikinas tą 
patį padarė. Prasidėjo ristynės. 
Vaikinas parito saliuninką, bet 
kaip jis užgulė saliuninką, taip 
saliuninkas išruošė laikrodėlį iš 
kišeniaus.

Nesenai viena mergelė norėjo 
suareštuoti vaikiną, kuris ją sun
kiai nuskriaudė. Nuėjus rodos 
klaustis pas smuklininką B., kad 
šis jai padėtų suareštuoti prasi- 
’ ' ■ “' [, išpasakojo šiam viską, 
kas_atsitikt) tarp jos ir ano “ka
valieriaus.” lUOlll iai’pu 
tas davė žinią merginos “kava
lieriui,” kad šis “dumtų” kur į 
saugesnę vietą. J ieškota jo pa
skui, bet nesurasta. Mergelei be
sirūpinant, atsirado kitas kava
lierius ir abudu išvažiavo į In
diana Harbor, Ind.

Šmėkla.

Iš BOSTON, MASS.

Rugpjūčio 20 d. atsibuvo čia 
antras viešas susirinkimas, kurio 
rengėjais buvo I. W. W. ir so
cialistų partija; prisidėjo taipgi 
įvairios pašelpinės draugijos ir 
kliubai. Susirinkimo tikslu buvo 
užprotestuoti prieš vietinės val
džios elgimąsi su Ettor ir Gio- 
vannitti.

Šiame susirinkime kalbėtojais 
buvo Rev. R. D. Savvyer, socia
listų kandidatas ant Massachu- 
setts gubernatoriaus ir F. D. 
Heslevvood, “Industrial Worker” 
redaktorius iš Spokane, Wash. 
Heslevvood’o prakalba buvo lab- 
jaus politiško turinio, nors pa- 
papasakojo taipgi ir apie Ettoro 
ir Giovannitti darbštumą.

Rev. R. D. Savvyer daugiausia 
kalbėjo apie dabar užvestąją val
džios bylą prieš Ettorą ir Giovan
nitti, kurie apkaltinti, buk jie 
yra kalti užmušimo tūlos mote- 

streiko. 
kaltina- 
esą 250’ 
parodyt 

buvo už 
kada už-

riškės laike buvusio 
Kalbėtojas pasakė, kad 
mieji neyra kalti, nes 
liudininkų, kurie gali 
ir parodė, kad Ettor 
trijų mylių tuom laiku, 
mušystė pasitaikė. Taipgi kal
bėtojas pasakė, kad esą 125 liu
dininkų mačiusių, kaip policistas 
moterį nušovęs.

Tuomi pasiremdamas, kalbėto
jas karštai ragino susirinkusius 
protestuoti prieš šių dviejų I. W. 
W. vadovų laikymą ir kaltinimą.

Šis kalbėtojas taipgi nepamir
šo bažnyčios ir kunigų ir jiems 
dikčiai kliuvo.

L. J. Grikštas.

IŠ CLEVELAND, OHIO.
“Lietuvos” No. 32 tilpo iš mū

šy miesto p. Lietuvuko kores

pondencija, kuri ne visame su
tinka su teisybe ir todėl kai-ku- 
riose vietose reikalauja atitaisy
mo. •

Teisybė, kad šv. Jurgio dr-stė, 
rengiant apvaikščiojimą, buvo pa
kvietusi visas draugijas; teisybė, 
kad ji buvo pakvietusi ir “Mirtos” 
chorą; teisybė taipgi ir tai, kad 
šv. Jurgio draugystė per savo 
prezidentą vfliaus priversta buvo 
minėtam chorui atsakyti. Vienok 
neteisybė yra tame, kad buk ši
to viso priežastimi buvęs kun. 
Ilalaburda.

Dalykas buvo toks. Rengda
masi iškilmingai apvaikščioti sa
vo 25-metines sukaktuves, šv. 
Jurgio draugystė, nenorėdama 
daryt jokio skirtumo, užkvietė 
visas draugystes, — tame skait- 
liuje ir 3-čios Socialistų kuopos 
“Mirtos” chorą.

Po tūlo laiko bažnytinės drau
gystės, dasižinoję apie “Mirtos” 
choro pakvietimą, išreiškė savo 
neužsiganėdinimą, sakydamos, 
kad prie “Mirtos” choro priguli 
visi 3-čios kuopos socialistai, ku
rie nepraleidžia nei mažiausios 
progos, kad neišdergti bažnyčios 
ir bažnytinių draugysčių.

Šv. Juozapo dr-stė buvo pir
mutinė, kuri išreiškė savo vie
šame susirinkime, kad ji neno
rinti bičiuoliuotis su katalikų ir 
lietuvių tautos šmeižikais, ir nu
tarė visai nedalyvauti šv. Jurgio 
dr-stės apvaikščiojime, jeigu 
“Mirtos” choras jame dalyvaus. 
Tą patį padarė 8-ta ir 50-ta S. L. 
R. K. A. kuopos ir pagalios jų 
pėdomis pasekė Lietuviškas Tea
trališkas choras ir šv. Kazimiero 
dr-stė.

Taip dalykams stovint, pasi
rodė, kad šv. Jurgio dr-stė turi 
vieno iš dviejų išsižadėti: arba 
25-metinio apvaikščiojimo, arba 
“Mirtos” choro. Tada šv. Jur
gio draugystė sušaukė susirin
kimą, kuriame, apkalbėta visą rei
kalą ir prieita prie nusprendimo, 
kad kitaip negalima padaryti, 
kaip tik atšaukti pasiųstąjį “Mir
tos” chorui pakvietimą. Tą pa
daryti pavesta draugystės pre
zidentui, Jurgiui Brazauckui; to
dėl jo už tai kaltinti negalima.

Korespondentas neteisingai su
verčia visą bėdą ant kun. Hala- 
burdos pečių, buk tai jis tą vis
ką p.nlaręs. K-trrr. iinmourdu ne ■ 
priklauso prie šv. Jurgio draugy
stės , nenin-o jos ai»s4rii»lfin-u». r»t»- 
buvo taipgi kitų draugysčių su
sirinkime ir butų visai neišmin
tingai ir neteisingai manyt, kad 
klebonas Halaburda šokdinėtų vi
sas bažnytines draugijas, kaip 
kokius vaikus, kad jos viską pagal 
jo norą darytų. Jeigu kitos baž
nytinės dr-stės gerai butų žiū
rėję ant “Mirtos” choro ir skai
tytų juos gerais ir mandagiais 
vyrais, tai niekas, net ir pats 
klebonas, negalėtų priversti tas 
draugystes atsisakinėti, bet juk, 
teisybę pasakius, kiekvienam 
žmogui nesmagu draugauti ir vie
noj eilėj eiti su savo šmeižikais, 
kurie purvais apdrebia musų 
draugijas už jų bažnytinę pa- 
kreipą.

Draugystės narys.

IŠ NEW YORK, N. Y.
Kadangi čion jau nuo keleto 

metų gyvuoja keli desėtkai įvai
rių lietuviškų draugijų ir kuo
pų, kurios iki šiam laikui netu
rėjo tarpe savęs jokio sanryšio, 
neigi artimesnės suotarties vei
kime viešų reikalų ir per tai ne
syk) įvykdavo įvairus nesusi
pratimai ir nesmagumai, kaip va: 
rengime balių, teatrų, prakalbų, 
prelekcijų ir panašių dalykų. Be- 
to surengimo triūso vaisiai buvo 
gana menki, o tankiai ir visai 
naudos neatnešė;

Ir, kadangi kiekvienam aišku, 
kokią svarbą lošia žmonių gyve
nime organizacijos, o ypatingai 
tos, kurios skaitlingos nariais;—

Todėl ir lietuviai, blaškomi gy
venimo bangų, susijungė į tam 
tikras organizacijas, kurios kiek
viena turi savotiškus siekius ir 
pakraipas. Vienok toms organi
zacijoms gadynė lemia susijungti 
šiokiu ar tokiu budu į vieną didį 
organizuotą kūną, kuris galėtų 
atnešti gausesnius ir geresnius 
vafsius lietuvių visuomeniškame 
gyvenime.

Taigi, imant tai atydon, 25 d. 
vasario, 1912 m. Brooklyne, N. Y. 
sušauktoji konferencija lietuvių 
Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus, 
apkalbėjimui įvairių reikalų, ly- 
tinčių lietuvių gyvenimą, tarpe 
kitko nutarė,

kad Didžiojo New Yorko > 
apielinkės lietuviškos organizacB 
jos priklausytų prie Lietuviškų 
Dr-jų Sąjungos Didžiame New 
Yorke.

1) Šios organizacijos vardas— 
Lietuviškų Draugijų Sąjunga, su
trumpintai L. D. S-ga.

2) L D S-gos užduotis yra: 
Sujungti visas Brooklyno, New 
Yorko ir apielinkės lietuviškas 
draugijas į L. D. Sąjungą.

3) L. D. S-ga rūpinsis įsteigti: 
Viešų Žinių Raštinę, kuri bus 
centru vietinių draugijų.

4) Per Viešą Žinių Raštinę bus 
tvarkoma visi vietinių lietuviš
kų draugijų reikalai.

5) L. D. S-ga rūpinsis įsteig
ti : a) Lietuviškai skaitančiai vi
suomenei Viešą Knygyną, b) 
Mokyklą ir c) Liaudies Namą.

6) L. D S-gos uždtfotimi yra 
rūpintis abelnai visais New Yor
ko, Brooklyno ir apielinkės lie
tuvių gyvenimo viešais reikalais.

7) L. D. S-ga valdosi per savo 
Visuotinąjį balsavimą ir Kon
ferenciją.

8) L. D. S-gos nutarimus Įvyk
do, reikalus veda ir tvarko —* 
Viešų Reikalų Komitetas.

Konferencijos sekretorius,
St. Karvelis.

Iš MONTELLO, MASS.
12 rugpjūčio dieną buvo susi

rinkimas Šv. Roke parapijos svar
stymui bažnyčios reikalų. Mat, 
sumanyta statyti naują bažny
čią, nes dabartinė permaža, o lie
tuvių skaitlius vis didinasi. Jau 
jų yra apie 4,000. Susirinkiman 
pribuvo ir keletas tvarkardžių.

Atidarius Budreckiui susirin
kimą, vietoj svarstyti bažnyčios 
reikalus, pakelta klausimas apie 
kunigą ir vargonininką, ar juos 
laikyti, ar prašalinti. Pocius da- 
rodinėjo, kad nėra reikalo baž
nyčią statyti, kad reikia išvyti 
kunigą ir vargonininką. Paskui 
kalbėjo Pigaga; savo kalboj gy
nė katalikų tikėjimą. Kalba jo 
publikai patiko; tikėjimo priešai 
mėgino jį stabdyti, bet kad jo 
kalbai pritarė dauguma žmonių, 
tai jis nepaisė stabdytojų, todėl 
jie sumanė kitaip susirinkimą iš
ardyti — vienas nubėgo, parsi- 
yp<iė noliViata ir iam i/tumkuie. 
buk Pigaga peiliais grąsina. Po
licistas, nieko nežinodamas, nu
gabeno jį šaltojon, bet po jįjjžės 
valandos tapo paliuosuotas. Ant 
rytojaus buvo teismas. Skundė
jai turėjo tik 4 savo liudininkus, 
o Pigagas 12. Teismas Pigagą 
turėjo 'išteisinti.

Darbai čia eina gerai. Dirba 6 
dienas sąvaitėj. Moka 15—30 są- 
vaitei. Iš kitur pribuvusiam dar
bas lengva gauti.

Montellietis.

IŠ DUREA, PA.
Darbai čia eina gerai. Kitokių 

dirbtuvių nėra, kaip vien vielų 
dirbtuvės. Darbą greit galima 
gauti, nes žmonių trūksta.

Nuo 1909 m. yra čia kuopa 
TMD. Pereituose metuose turė
jo ji 11 sąnarių, o dabar vos pen
ki liko. Vertėtų palaikyti kuo
pelę. Bet musų miesto lietuviai 
nemėgsta šviesos, todėl nereikia 
nei draugovės, šviesą platinan
čios ; vietoj aukauti centus šviesą 
platinančiai TMD., jie noriai au
kauja rudžiui ir baltakei.

Čia reikalinga butų ir teatra
liška kuopelė, o gal sceniškieji 
perstatymai ne vieną lietuvį pa
keltų, ištrauktų iš girtavimo no
rų. Porą metų atgal buvo čia to
kia kuopelė, bet kad nebuvo tin
kamų vedėjų, tai ji iširo.

Yra čia keletas draugijų, bet 
visos miega teisingųjų miegu.

Jaunas Lietuvis.

Pirm, negu ką apsiimsi arba 
pasakysi, atydžiai pats su savimi 
apmislyk: tą, ką tu pasakysi, 
arba padarysi, nebsugrąžinsi.

Epiktetas.

Svečius puikiais valgymais pri
imant, tame pat laike savo rūs
tybės nerodyk: puikus valgymai, 
į pilvą įėję, greit iš ten išeina, 
tada kaip rūstybė, į dušę įpuo
lus, ten labai ilgai atsilieka. Tai
gi stengkis, užrustintu būdams, 
savo svečių neužgauti, ant pui
kaus priėmimo neveizdant, ir ge
riaus anuos neiškilmingai, nepui
kiai priimk, bet suteik jiems 
džiaugsmą savo malonu apsiėji
mu.

^njktetas.
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' NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi būt pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
poplerlo pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

Apžvalga.
Dainelė verta 500 rublių. Už- 

pereitame numeryj buvome pa
davę iš rusų laikraščio “Rieč” 
telegramą apie nubaudimą “Drau
gijos,” ypatoje jos redaktoriaus, 
kun. Dambraucko, už patalpi
nimą eilių.

Dabar paaiškėjo, kad kun. 
Dambrauckas tapo nubaustas 500 
rublių štrafo už patalpinimą ei
lių “Ateities” num. 67-me.

Įdomiausia yra tas, kad šios 
eilės yra tai žmonių daina, nuo 
senai giedama, ir kun. Dambrauc- 
kui padainavus tą nekaltą daine
lę Olesia Stonkaitė iš Vašilėnų, 
Pašilės parapijos. Dainelė prasi
deda žodžiais: “Mes penki bro
leliai” ir ją paduodame ištisai ki
toj vietoj.

Kas joje “pavojingo” pasirodė 
cenzūrai, ištikro sunku įspėti.

Stebuklingas vaikas. Laikas 
nuo laiko pasirodo taip vadinami 
“stebuklingi vaikai,” kurie, dar 
maži būdami, apreiškia ženklus 
tikrojo talento moksle arba dai
lėj.

Laikraščiai praneša, kad nese
nai surasta dar vienas toks vai
kas. Juomi yra vos septynių me
tų lietuvaitė Vanda Didžiulytė, 
kuri apreiškė nepaprastą talentą 
dailės srityje. Jos teplioriškais 
gabumais šiądien stebisi daugelis 
dailininkų ir, teisybę pasakius, 
yra kuom stebėtis.

Mergaitė vos septynių metų, 
o jau piešia taip, kad iš jos pa
veikslų surengta parodą Baden- 
veilerio kurorte ir žadama grei
tu laiku surengti tokias pat pa
rodas Maskvoj ir Peterburge.

Štai ką apie ją rašo rusų laik
raštis “Sievcro-Zapaduyj fialos":.

“Liepos 14 d. Maskvos daili- 
ninko Pavlloovo ir dakt. A. Fren
kelio rupesniu Badenvellorto kn. 
■Ęnrie buvo suruošta Vandos Di- 
džiulytės paveikslų paroda. Tai 
7 metų mergaitė lietuvaitė, čia 
pat gimusi ir nepaprastai anksti 
parodžiusi savo nemenką daili
ninkės gabumą. štai ką rašo 
apie ją vokiečių laikraštis. “Kur- 
zeitung fur Badenweiler”: Van
da D. —-7 metų mergaitė jau 
keli metai, kaip serga. Tik prieš 
4 savaites ji pirmu kart gavo 
aliejinių dažų ir teptuką, ir su 
nepaprasta jiega pasirodė jos ta
lentas. Ji tepa ne tik tai, ką 
mato prieš save, bet ir tveria iš 
savo fantazijos bei atminties ma
žus paveikslėlius, taip aiškiai iš
reiškiančius to kūdikio dailės 
jausmą, kad užmiršti, jog prieš 
save matai vaiko darbus”. Pa
roda buvo gana turtinga — iš
statyta daugiau šimto paveikslų. 
Iš jų 41 tepti aliejiniais dažais, 
o kiti — pastolis, grafika ir akva- 
rells. Nekalbant apie svarbumą 
parodos dailės žvilgsniu, Ji, kaip 
rašo tas pat vokiečių laikraštis, 
turinti ir medžiaginiai sušelpti 
sergančią dailininkę, jos sveika
tos sustiprinimui ir tolesniam 
dailėje lavinimuisi. Viešėję Ba- 
denveilere rusų dailininkai ru
denį mano tokią pat parodą su
rengti Peterburge Ir Maskvoje.”

Linkėtina, kad ji kuogreičiau- 
siai pasveiktų ir kad šis jaunas 
žiedelis kuopuikiatisiai pražydėtų 
lietuvių dailės darže.

. Rusai apie lietuvius. Buvome 
pirmiaus minėję apie rengiamąjį 
prie “Viest. Znanija” Peterbur
ge etnografinį vakarėlį, prie ku
rio kviesta ir lietuvius prisidė
ti. Sumanyta taipgi prie progos 
išleisti prie “Viestnik Znanija” 
almanachą apie lietuvių tautą, 
literatūrą etc.

Rusų laikraštis “Sievero-Za- 
pad. Telegraf,” apie tai rašyda
mas, sako:

"Susipažindinimas platesnėsės 
žmonijos su lietuviais, jų buviu 
ir tveryba .labai geistinas ir dar
gi būtinas, bet kįla klausimas, 
ar galima tatai pasiekti, išlei
džiant tam tikrą lietuvių alma
nachą, kaipo priedą prie “V. Z.”? 
Latviai tuomi pat tikslu jau 
ruošia platų leidinį rusų skai
tytojams, kuriame jie paduos ži
nių iš latvių tautos etnografi
jos, ekonomiškojo jos kilimo, 11- 
taraturos, meno ir 1.1. Latvių 
ir lietuvių pažanga pradėjo inte
resuotis rusų spauda ir rusų vi
suomenė, bet ligšlol atspauzdin- 
tos apie juos monografijos per
daug esti paviršutinės ir labai 
mažai teduoda žinių, o dėlto lie
tuviams publicistams reikėtų pa

ruošti apie save rimtą, labiau 
tinkantį raštą, kurio “V. Zn.” 
priedas Jei jis ir atsirastų, ne
galės atstoti."

“Lietuvos Žinios” prie to pri
duria nuo savęs:

Reikėtų, bet.... męs apie Lie
tuvą. jos praeitį ir dabartį dau
giausia tik iš kitataučių raštų 
žinome.

Kol kas, vienok, gera butų ir 
almanachas išleisti.

Baigia spaudinti Lietuvos kry
žių albumą. Lietuvių Dailės 
Draugija, jau nuo kelių metų 
berenkanti Lietuvos kryžių pa
veikslus, kuriuose užsiliko daug 
savotiško lietuvių stiliaus pa
gražinimų, dabar praneša, kad šių 
kryžių albumas jau baigiama 
spausdinti ir greitu laiku jis bus 
išsiuntinėtas visiems draugijos 
nariams ir prenumeratoriams. 
Norintieji gauti albumą apdaruo
se turi primokėti už apdarus po 
1 rub. 50 kap.

Šio albumo svarbumas yra ta
me, kad jame surinkta daug me- 
degos išdirbimui savotiško lietu
vių stiliaus ne tik dailėj, bet ir 
architektūroj.

Moksleivių susivažiavimas. Tik- 
ką atsibuvęs Chicagoj lietu
vių moksleivių susiva
žiavimas nedavė to rezultato, ko
kio daugumas nuo jo tikėjosi. 
Jis neišstengė stoti ant užtekti
nai plačios, visiems moksleiviams 
bendros, papėdės ir iš visų pu
sių taip apsistatę tikybiniais ap
kasais ir fortais, kad, iš šalies 
žiūrint, noroms-nenoroms darė 
įspūdį ne draugiško moksleivių 
susirinkimo, bet skubaus rengi
mosi prie atako.

Minėtasai susivažiavimas ir 
įsteigtas Rymo-Katalikų Mokslei
vių Susivienijimas gali užganė
dinti tik partizantus (ir tai lab i 
siaurus partizantus). Jis pasi
rodė pastebėtinai siauras ir pa
stebėtinai netolerantiškas. Kaipo 
tokiam, net prielankiausiai žiū
rintis negali pripažinti nacionalės 
svarbos.

Stebėtis vienok neteik. Juk 
musų plačioji visuomenė, kol kas, 
dar nembka ir svarbiausiuose tau
tiniuose atsitikimuose pasiliuo- 
suoti nuo partizantiškų vystyk
lų. Pas mus dar vos tik dabar 
pradeda augti platesnis tautiška- 
sai susipratimas, stovintis augš- 
čiau visų pnrtijinilj ginčų ir pąr- 
tijinės neapykantos.

Musų moksleivija, ar bent jos 
dalis, yra tiesioginė tos visuo
menės išdava, — vaisius visuo
meniškojo medžio.>Todėl ji, ži
noma, negali būti geresnė už 
patį medį.

Ginčai ir ginčai. Ištikro ne
smagu laiką gaišinti tuštiems ra
šinėjimams ir ginčams, bet ro
dos, kad kai-kurie musų laikraš
čiai tik ir palaiko savo gyvastį 
nuolatinių ginčų fabrikavimu. 
Jeigu kas nors atimtų nuo jų 
tuos ginčus, tai vargiai turėtų 
apie ką kitą rašyt.

Toks patentas ginčams vesti 
pilnai priklauso “Keleiviui.” Nors 
tai tuščias darbas, — tuščias lab- 
jausiai todėl, kad ir save, ir ki
tus sulaiko nuo rimto darbo, tai 
vienok net ir prieš norą jis priver
čia ir kitus laikraščius į tai įsi
kišti. Ištikro, kad šiam laikraš
čiui niekas taip nerupi, kaip tik 
tas, kad visi kalbėtų ir rašytų: 
“Keleivis,” “Keleivis,” “Keleivis” 
ir “Keleivis...” Vis viena — ar 
gerai, ar blogai,—bet bile kalbėtų. 
Tas*vadinasi “biznierių” kalboje, 
apgarsinimu 11Ž dyką... .

Mes jau ne sykį pastebėjome, 
kad mums visai nesinori kulti 
tuščius šiaudus, — vadinas, su 
“Keleiviu” ginčytis, vienok ir vėl 
priversti esame suteikti jau ant 
savo lapų ‘reklamą.”

Paskutiniame num. šis laik
raštis, atsakydamas “Vienybei 
Lietuvninkų,” kam ji “su pri- 
kandimu kalba apie atšauktą 
“Keleivyj” korespondenciją iš 
Worcester, kur buvo užgautas 
kun. Bukaveckas, ir už kurią 
“Keleivis” tapo paduotas tei
sman, taip rašo:

Bet dąleiskime, kad korespon
dentas ir neteisybę pranešė; tai 
bus tik korespondento melas, o 
ne “Keleivio”. Juk ne viena re- 
dakcija nežino, ar koresponden
tas Jai rašo tisybę, ar ne.

Truputį augščiaus, toj pačioj 
špaltoj, ta pati “Keleivio” redak
cija rašo:

"Lietuvos' 'No. 33 randame tū
lo Dovydo korespondenciją iš 
Lavvrence, Mass., kurioj rašom*, 

buk “Keleivio” No. 30 išleido 
Industrial Workers of the World. 
Jeigu visa korespondencija ne 
butų paremta agitacija prieš 
“Keleivį”, tikėtume, kad kores
pondentas parašė melą, o "Liet.”, 
nežinodama dalyko, patalpino, bet 
kadangi yra priešingai, tai mato
me “Lietuv.” pilną sutikimą su 
korespondentu ir skaitome raštelį 
jos savastimi.

“Lietuva" meluoja.

Graži liogika, nėr ką sakyti!... 
Ypač jeigu sulyginsime abidvi 
viršpaduotas ištraukas. Rodos, 
kad ištikro ‘Keleivis” jieško pats 
nežino ko. Ot, stačiai, kaip (at
siprašant) girtas barnio....

Toliaus “Keleivis” paaiškina, 
kad “Keleivio” 30 numerį išleido 
patįs leidėjai, o tik 2,000 egzem
pliorių jo nupirko Industrial 
VVorkers of the World, išplati
nimui tarp lietuvių.

“Keleivis” baigia spėjimu, kad 
bene “Lietuvai” pavydu, kad 
“Keleiviui,” o ne jai priklauso 
jos garsinamoji garbė.” (ko
kia ?).

Gana jau, gana, tų juokų, vy
ručiai!... Mes nuoširdžiai geistu- 
me, kad mums nereikėtų -laiko 
gaišinti, atitaisinčjant “Keleivio” 
prasimanymus.

Iš S.L.A. dirvonų. Nesenai 
‘Tėvynėj” buvo pranešta, kad 
po tulus vakarinių valstijų mie
stelius važinėja koks ten “Lais
vės” agentas, tveria socialistų 
kuopas ir ardo S.L.A. kuopas. 
Dabar vėl pranešama tokia nau
jiena: ‘

Montello miestelyj, Mass., yra 
S.L.A. kuopa, kuri, matomai, ne
blogiausiai gyvavusi, nes turėjo 
net delegatą 27-me Seime. De
legatas (H. Stankus), parvažia
vęs iš Seimo, pripasakojęs kuor 
pai įvairių nebūtų dalykų, kad 
S.L.A. neturi jokios tvarkos, kad 
jis greit griusiąs, — kad S.L.A. 
namas prasčiausioj vietoj etc.

Ant kuopos nelaimės, paties de
legato butą taipgi ir kuopos pre
zidentu. Tad jo padėta kujuką 
ant stalo ir atsisveikinta su kuo
pa, kuri netekus prezidento, pra
deda irti.

Kitas to paties 27-to Seimo de
legatas, p. K. Jurgeliunas iš So. 
Bostono, apie tai išgirdęs, kvie
čia visus buvusius Montello kuo
pos narius sušaukti susirinki
mų—h*” pakviesti tą patį 'Stankų 
ir žada išduoti visiems nariams 
teisingą Seimo raportą ir numau
ti ardytojo maską.

Negerai, jeigu jau kuopos pre
zidentas ir dargi delegatas, vie
ton kuopą stiprinti, ją ardo.

DAINA.

(Jos atspausdinimas atsiejo kun. 
Dambrauckui 500 rb.
Skait. “Apžvalgoj”).

Mes penki broleliai žalioj lankoj, 
Ryta, poryta karaliaus rankoj. 
Mus penkis brolelius į vaiską va

ro, 
Geležinius pančius unt kojų nėra.
— Svisus karaliau, turi razumo, 
Kodėl neštoje unt pirmo durno.—
— Kam aš pats .stosiu unt pirmo

durno, 
Aš turiu vaiskelį kaip perlą ju

dų— 
Kad mums sustatė po du iš šalių, 
Liepė atnešti lazdelių žalių. 
Kad mumis plakė, žemė drebėjo, 
Iš rankų kojų kraujas teškėjo.
— Dėkų, tatušiuk, už baltą duną, 
Tu neregėsi muno kūną.
Dėkų, matušei, už lingavimą, 
Ale nematyse muno mirimo. 
Dėkų, seselgi, už nešiojimą, 
Ale nematyse muno vežimo*). 
Dėkų, broleliui, už bėrą žirgą, 
Ale nematysi kad aš išjuosiu. 
Kad aš išjuosiu, nebeperjuosiu, 
Reikės mun nuskęsti judoj mare- 

• lėj.
Juds dumblelis muno paklotėlis, 
Šaltas vandenėlis mano apklote- 

lis. 
Marga lydekėlė — muno seserelė.
— Kad muni arklia po kojų dra-

tavos. 
Nei tėvas nei motin neišratavos. 
Oi bėda, bėda, bėda prie bėdos, 
Kaip reikės numirti be savo vie- 

ros.
“Ateitis."

*) Suprask — laidojant.

Stengkis po savim palikti vai
kus labjaus apšviestus, negu tur
tingus : apšviestųjų viltys lab
jaus pavydėtinos, negu tamsuolių 
turtai.

Epiktetas.

V
LIETUVĄ*

WILLIAM BOOTH.
20 d. rugpjūčio mirė Londone, 

Anglijoj, 83 metų senelis William 
Booth, ųždetojas ir vyriausis va
das žinainos 1 “Išganymo Armi
jos.” 'Jo vįętą užėmė jo vyriau
sis sunuš, Brarmwell Booth.

Gal nėflaug’Tastume visam pa
saulyj pavienių ypatų, kurios tiek 
žmonijai butui gero padarę, kaip 
šitas tik-ką miręs senukas.

Tai buvo tikras draugas ir glo
bėjas pavargėlių, apleistų ir nu
stojusių vilties gyvenime.

Jo sutvertoji "Išganymo Ar
mija" tūkstančius našlaičių pri
glaudė, išaugino ir žmonėmis pa
darė; tūkstančius doriškai nu
puolusių pastojo vėl dorais žmo
nėmis; tūkstančiai visuomenės 
parazitų (mušeikų, plėšikų etc.) 
atsivertė ir tapo vėl naudingais 
visuomenės nariais.

Kad pilnai apkainuoti šito mi
rusio senuke nuopelnus, reik per
skaityti istoriją jo sutvertos or
ganizacijos, kurią čia žemiaus 
paduodame trumpoj sutraukoj.

Prasiplatinus žiniai apie sene
lio mirimą, -būriai žmonių be pa
liovos tūkstančiais traukė atlan
kyti mirusio lavoną ir tuomi su
dėti paskutinį pagarbos išreiški
mą. Laikraščiai praneša, kad pa
našią rėgyk,lą net Londone retai 
kada galima matyt.

Visos tautos, visi tikėjimai tu
rėjo savo reprezentantus toj 
skaitlingoj atsilankiusioj minioj 
ir tuomi patvirtino, kad geras 
darbas visuomet yra visų lygiai 
branginamas > ir kainuojamas.

“Išganymo-Armija” (Salvation 
Army), kurią amerikiečiai lietu
viai vadina “salaveišiais,” ir kurią 
galima pamatyt kuone kiekvie
nam miestelyj, ant gatvekampių 
begiedant ir pamokslus besakant, 
yra misijonierių organizacija.

Šios organizacijos tėvu yra 
William Booth, vadinamas armi
jos “generolu.” Organizacijos 
pradžia Buvo Anglijoj. Šios orga
nizacijos Užduotis yra tame, kad 
jos sąnariai keliauja po miestus, 
miesčiukas 5r kaimus, gieda 
šventas 'giesmes, tarpe giesmių 
sakoma felisirinkusiems žmonėms 
pamokslai. Žfrionių pritraukimui, 
visados haiidojama laike giesmių 
btibną- arbamiuziką. Šita Armi
ja taipgi išleidinėja didelį skait
lių tikybinio turinio laikraščių ir 
mažų knygelių.

Armijos uždėtojas, “generolas” 
Booth, buvo metodistų kunigu 
Londone, vienok 1861 metais ap
leido savo vietą ir atsidavė mi
sijų darbui. Pradėjo misijas tam 
tyčiai pastatytoj šėtroj, kur su
sirinkdavo žmonės jo pamokslų 
paklausyt. Po keturių metų dar
bo aplink jį susispietė krūvelė jo 
pasekėjų, kurie pasivadino “The 
East London Christian Revival 
Society.” (Rytų Londono Krikš
čionių Atgimimo Draugystė); 
kiek vėliaus šitą vardą pakeista 
kitu — “Krikščionių Misijomis.”

Iki šiol draugystę veikė tik 
Londono rybose, bet 1869 m. pra
dėjo važinėti ir po aplinkinius 
miestelius. Pagalios draugija dar 
sykį permainė savo vardą ir 1873
m. pasivadino “Išganymo Armi
ja.” Iš tds mažos organizacijos, 
kuri prasidėjo šėtroj Londone, 
šiądien išaugo milžiniška organi
zacija, kurios nariai darbuojasi 
žmonių išganymui 34 viešpaty
stėse. Ji užlaiko apie 12 tūk
stančių vyrų ir moterių, ir visi 
šitie žmones visą savo gyveni
mą yra pašventę organizacijos 
darbui; 49,800 tikybinių susirin
kimų atsibuna kas savaitė. “Išga
nymo Armija” leidžia 27 sąvai- 
tinius laikraščius įvairiomis kal
bomis irHi5 žurnalų, kurių abel- 
na cirkuliacija išneša 49,015,044 
kopijas. Ji turi įgijusi nejudo- 
mo turto'* vertės $4.015.085, kas 
metai išmoka, už samdymą sve
tainių susirinkimams laikyti $1,- .11 , . . . ' . .100,000 ir kasmetines jos įeigos 
siekia $3.750,000. Knygos ir laik
raščiai išeina 15 kalbose, o pa
mokslai ir giesmės atsibuna 29 
kalbose. Skaitlius perdėtinių ir 
ofiso darbininkų siekia 23,540.

Suv. Valstijose pirmas skyrius 
šios organizacijos pasirodė, 1880 
m. Šiądien šioj šalyj randasi 536 
skyriai su 1,387 perdėtinių ir 
vadovų ir 15,000 pasekėjų. Ne
senai “Išganymo Armija.” krei
pėsi ir į Rusijos valdžią, kad lei
stų tenai įkurti šios organizacijos 
skyrius, tečiaus valdžia -neleido. 
Amerikoj tėvo darbą toliaus pa
sekmingai varo jo duktė. Ne-

WILLIAM BOOTH IR JO DUKTĖ.

daug yra žmonių, kurie laike 
savo gyvenimo butų atlikę tokį 
milžinišką tvėrimo ir oganizavi- 
mo darbą, vienok šis pavyzdys 
parodo, kaip milžiniškas organi
zacijas galima sutverti ir kiek 
gero žmonėms galima padaryti, 
jeigu tik yra užsispyrimas, noras 
ir energija. Daugumas žmonių 
šią armiją neišmintingai pajuo
kia, vienok, kaip ten nebūtų, ji 
daug padaro gero, ypač tarp ne
turtingų kliasų, priglausdama pa
vargėlius, maitindama bėdinus ir 
aplėistuš vaikus, ir nešdama vii- 

žodį doriškai niipuviusieiiis 
ir iš gyvenimo vėžių išmuštiems 
žmonėms.

Kūnas mirusio Išganymo Ar
mijos vadovo, generolo Booth 
likosi palaidotas su labai didelė
mis iškilmėmis. Telegramai su 
išreikimu sanjausmo atėjo iš vi
sų veik civilizuotų kraštų. Vo
kietijos ciesorius, prezidentas 
Taft ir daugelis kitų valdonų at
siuntė telegramus ir vainikus ant 
karsto padėti.

BLAIVININKŲ SEIMAS.

Rugpjūčio 23 d. prasidėjo ir 
užsibaigė Chicagoj blaivininkų 
Seimas. Seimo posėdžiai atsibu
vo Kensingtone, vietinės para
pijos bažnytinėj svetainėj. De
legatų pribuvo iš įvairių kuopų 
20.

Susirinkimą atidarė ir svečius 
pasveikino vietinis klebonas, kun. 
Serafinas. Posėdžio vedėjais iš
rinkta :

Pirmsėdžiu —• p. Juozą Ko
vą iš Waterbury, Conn.; rašti
ninku — p. Antaną Pocių iš Chi
cagos.

Prisiųsta iš įvairių vietų 18 te- 
telegramų su pasveikinimais.

Visam seimui užteko tik vie
nos sesijos, kuri prasidėjo an
trą valandą po piet ir pasibaigė 
šešiose.

Delegatai patvirtino buvusias 
savo organizacijos taisyklas ir 
pasižadėjo toliaus tuom pačiu ke
liu eiti.

Iš naujų nutarimų galima pažy
mėti tik tai, kad draugijos or
ganu liko išrinktas “Draugas.”

Sekantiems metams išrinkta 
draugijos prezidentu kun. A. Bri- 
ską iš Chicagos. Kitas seimas 
nutarta laikyti New Yorke.

. Daugiaus nieko įdomesnio apie 
šį susivažiavimą negalima rašyti.

Vakare svečių palinskinsmini- 
mui ir susirinkusių pamokinimui 
buvo suloštas “Dumblio atsiver
timas.” Šią dramelę ant scenos 
pastatė, ir gana gerai atliko blai
vininkų kuopelė nuo Town of 
Lake.

Jau nuo senai buvo kalbama 
apie reikalingumą lietuvių mok
sleivių susivienijimo. Pastaruo
ju laiku net pradėta griebtis tik
rojo darbo.

Laikraščiuose pasirodė suma
nymai ir pagalios pakvietimas 
susivažiuoti moksleiviams Chica- 
gon ir bendromis jiegomis sutver
ti abelną moksleivių susivieniji
mą. Kadangi šio susivažiavimo 
sumanytojais buvo klerikai, tai 
ir susįivažiavimąs tapo pagarsin
tas vardu lietuvių Rymo-Katali
kų.

Sumanytojai savo pakvietimuo
se apreiškė, kad kaip naujos or
ganizacijos vardas, taip ir jo vei
kimo programas prigulės nuo 
galutino susivažiavimo nutarimo.

Daugybė mokinių, — kaip kle- 
rikų, taip ir svietiškųjų, tikėjosi, 
jog ištikro atėjo valanda, kurioj 
visi lietauviai-mokiniai susijungs 
į vieną ryšį ir abelnomis spėko
mis dirbs savo ir savo tautos nau
dai.

Tečiaus nebuvo lemta šiam ti- 
kėjimuisi išsipildyt. Susivieniji
mas, teisybė, užsimezgė, bet 
anaiptol ne visų lietuvių mokslei
vių. Susivažiavimo rengėjai, ku
rie visą laiką laikė vadžias savo 
rankose, įvedė naują organizaci
ją nuo pat pradžių taip siauran 
takelin, kad visiems negalima bu
vo išsitekti.

Nors šitas susivienijimas priėmė 
officiališką vardą “Susivienijmas 
Lietuvių Rymo-Katalikų mokslei
vių,” tai vienok paga! savo pro
gramą jis butų tinkamiaus pa
vadinti “Susivienijimu Lietuvių 
Rymo-Katalikų klerikų,” o pagal. 
pakraipą ne moksleivių susivie-l 
nijimu, bet misijonieriška orga
nizacija, nes visame kame, net 
juokingai menkuose mažmožiuo
se apsiribuota ir apsitverta tiky
binėmis tvoromis.

Jau iš pačių pradžių užtekti
nai paaiškėjo, kad visiems mok
sleiviams susivienyti nebus gali
ma : draugiją pastatyta ne ant 
abelnos moksleivių papėdės (kas, 
liogiškai imant, turėtų būti), bet 
ant grynai tikybinės, ir tai aš
triai tikybinės, papėdės.

Gali būt, kad tokia papėdė ge
ra ir interesinga tiems, kurie yra 
apsirubežiavę studijavimu tiky
binių dalykų, kaip, pavyzdin, kle- 
rikams, bet vargiai kas galėtų 
tvirtinti, kad tokia papėdė butų 
tinkajna ir interesinga jaunuo
menei, svietiškus mokslus einan
čiai.

Tas verste privertė žemiaus pa- 
sirašusius sudėti Seimo ženkle
lius ant pirmininko stalo ir atsi
sakyti nuo tolimesnio dalyvavi
mo susivažiavime, kuris išskyrė

IŠ RYMO-KATALIKŲ MOK
SLEIVIŲ SEIMO.

kuone visame kame svietiškuo
sius moksleivius.

Čia yra kelios priežastįs, kurių 
dėlei bendras susivienijimas ne
buvo galimas:

1. Draugijai duota ir stipria-i 
pabriežta vardą “Susivienijimas 
Rymo-Katalikų Moksleivių.” 
Nors paprastai vardas lošia ma
žiausią rolę, bet šiame atsitiki
me jis turi tą svarbą, kad iš
skyrė iš lietuvių-moklseivių or
ganizacijos visus protestonus-lie- 
tuvius-moksleivius, kurių tarpe 
fhusų besimokinančios visuome
nes jau yra ne vienas ir kurie 
mums, kaipo lietuviams, yra 
naudingi. Juos mesti iš musų 
lietuviškos šeimynos butų neiš
mintingas ir pagalios nepadorus 
dalykas.

2. Į organą, kurį žada šis su
sivienijimas turėti, bus priima
mi raštai tik katalikiško turinio, 
ar katalikiškos tendencijos. Or
gane neturės vietos jokie raštai 
ir straipsniai, palytinti evoliuci
ją, gamtos mokslus ir kitas ša
kas naujausių tirinėjimų, jeigu šie 
dalykai nepraleisti tikybinės cen
zūros.

3. Prakalbos ir paskaitos turės 
taipgi būti tikybinės spalvos, kaip 
ir pats organas.

Tokiu budu šis susivienijimas 
iš visų pusių apsirubežiavo vien 
tik tikyba, — Rymo-Katalikų ti
kyba.

Niekas nieko priešingo negali 
turėti ir neturi, jeigu kas labjaus 
įdomauja tikybiniais dalykais, bet 
anaiptol negalima laukti, kad 
visi jais lygiai įdomautų. Juk ne
visi gali būt kunigais, o blogi 
bus daktarai, advokatai, inžinie
riai pramonininkai, agronomai 
ir visa eilė kiųt, jeigu jie dau
giaus įdomaus ir rūpinsis teolo
gijos ir dogmatikos reikalais ir 
jų ypatybėmis, negu savąja pro
fesija.

Juk yra nemažas skaitlius to
kių; jU yra net daugiau negu 
klerikų.

Tuom tarpu susivažiavimas pa
sistengė pastatyti tikybą ne tik 
pirmoj vieto., bet ją padarė svar
biausiu ir vienatiniu ryšiu, ku
ris turi rišti busiančius organiza
cijos narius.

Toks dalyko pastatymas už
kerta kelią visiems kitų tikybų 
lietuviams moksleiviams ir net 
tiems, kurie arba šiek-tiek at
šalę nuo tikėjimo, arba net ir 
būdami katalikais, labjaus įdo
mauju kuom kitu, o ne tikybi
nėmis dogmomis.

Naujo susivienijimo pakraipa 
būtinai reikalauja įsiskverbimo į 
kiekvieno nario sielą. Tuom tar
pu daugumas skaito tą grynai 
kiekvienos ypatos privatišku da
lyku (ypač žiūrint iš moksleivijos 
punkto regėjimo). Mes nestovi
me. neliogiškų ir nesąmoningjj
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Cliociszewski.

Nuo ausies lig ausies
Komedijčlė viename akte.

Vertė Vaidevutis.

Burbulas. Atsiprašome, męs su ponu Braškiu išei
sime valandėlei, nes čia galt ^ąs.nors baisaus 
atsitikti (lenkiasi abudu ir

Bimba. Eikit sau po šimto karabinų r

Pašnekelių Kampelis.

vaikai.

Svedžiojimų pusėj, bet anaiptol 
nes lygiai nenorime stovėti ir 
jusėj varžymo moksleivijos 
Hnės.

Moksleivius gali vienyt 
moksleivių bendri reikalai,
•eikalai gali mus visus surišti. 
Antra, mes vėl visi esame lie
tuviai, — vienos šalies 
Tautos ryšis gali dar labjaus
mus visus surišti vienam santai
kos ir meilės ratam

Tikybinis pamatas neyra vi
siems lietuviams bendras ir todėl 
jis negali būti bendru ryšiu visų 
noksleivių.

Tos visos priežastįs privertė 
mus, žemiaus pasirašiusius mok
sleivių Seimo narius, atsisakyti 
nuo tolimesnio bendro darbavi
mosi su šiuom susivienijimu.

Mes norime susivienijmo, bet 
tikro susivienijimo, kuris nnis vi
sus lietuvius-moksleivius vieny
tų vienan bendratį ryšin, bet ne
skaidytų musų ir taip dar silpnų 
jiegų į tikybinius ar sektantiš
kus, ar kokius kitus skyrius ar 
skyrelius.

Mes negalime pritarti ir ne
pritariame jokiai kombinacijai, 
kuri turi savo mieriu, besirėmiant 
bent kokiais motyvais (tikybi
niais ir kitais), skaldyt jaunutes 
lietuvių moksleivijos jiegas.

S. Bi'ežis, 
P. Zalatorius, 
S. Malkelis, 
P. Žilvitis, 
P. Šimkus. r

TREČIAS LAIKRAŠTININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Trečiasis Amerikos Lietuvių 
Laikraštininkų ir podraug Lie
tuvių Spaudos Draugijos Suva
žiavimas atsibus mieste Chicago, 
III. rugsėjo 2&, 27 ir 28 dienomis, 
1912 m. Smulkesnės žinios apie 
suvažiavimą bus apskelbtos vė
liau.

J. M. TANANEVIČIA, 
L. S. D. A. pirmininkas.

V. K RAČKAUSKAS, 
Sekretorius.

NE VISIEMS PRIEINAMAS 
DARBININKŲ LAIKRAŠ

TIS ‘“KOVA.”

Jau bus praslinkę apie trejatas 
mėnesių, kaip Mi!wankee, W!s.Į 
atsibuvo proteste susirinkimas 
prieš nelegališką laikymą kalėji
me Ettoro ir Giovannitti ir prieš 
Rooto bilių. Tame susirinkime 
tapo rinktos ir aukos, ir man bu
vo pavesta pasiųsti jas į “Ettor 
& Giovinnitti Defense Fund,” o 

pagarsinti 
Aš tą pa- 
išdininko 

dieną. Tą

Braškis. E, ką čia niekus plepi, pone Burbule 1 
Aš mat neturėčiau suprasti, kas tai pažanga, 
apie kurių Margalis, musų dainius, atkartoda
mas garsaus visam pasauliui Mickevičiaus min
tį, sako:

Tu, jaunuomene, tu skrįsk lig padebesų 
Ir kaip saulė Tėvynei spindėk! 
Skrįsk kol laikas, augštai, pasigirk iš darbų, 
Prieš skersus, silpnus nedrebėk!

Burbulas. Jaunuomenė, debesįs, Tėvynė, saulė — 
tai mažmožiai, bet tiek to. Matau greitai par
lekiant Švilpuką, gal kokią gerą naujieną atneša. 
(Įeina Švilpa.).

SCENA II. ..
Tie patįs ir Švilpa,

Burbulas. Leki kaip vilko vejamas,* tur būt dasi- 
žinojai apie kų indbmatis.

Švilpa. Taipę taip — parnešu labai indomią nau
jienų. Tūlas drūtas ponas su dideliais ūsais 
buvo jau trijose barzdaskutyklose ir niekur jam 
nepatiko. Sutikęs mane. gatvėje, paklausė: “Ar 
nežinai, sako, vaike, kokio gero barzdaskučio?

Braškis. Tai tur būt kokis užsilikčlis, atžagareivis, 
nežinąs pasaulinės pažangos idėjos, kuri drau
džia žodį “barzdaskutis” vartoti.

Ruruulas. Na ir ką-gi tu tam ponui pasakei.
Švilpa. Žinoma patariau jam eiti į musų barzda- 

skutykla. Ant to anasai ponas pasakė: “Ateisiu 
už valandėles, ir jeigu mane gerai nuskusite, 
duosiu du rubliu’’.

Burbulas. Ot kur pažangos žmogus, nes savo arnat- 
ninkui geidžia gerovės.

Braškis. Ci musų užsiėmimas nėra amatu, bet kunš- 
tu arba, kitaip tariant, profesija.

Burbulas. Pasikarkie su visokiais kimštais. Kas 
man do nauda iš to? Kas kaip sau nori, tegul 
taip ir vadiha; man. vis tiek, by tik eitų į musų 
barzdaskutykla ir duotų uždirbti.

Braškis. Ir vėl ‘"barzdaskutykla”! Mano inteligen
tiški nervai negali to žodžio pakęsti. Et jau 
ponas Burbulas, matyt, visai neturite pirmei
viškos dvasios, jei šitaip kalbate.

Švilpa (žiūrėdamas į langą). Jau tasai ponas ateina. 
Reikia greitai mušti muilų į putas (ima mui
lyklą, inpila truputį vandens ir plaka muilą su 
šepetėliu).

SCENA III. '
Tie patįs ir Bimba.

Bimba. Labą dieną. Ar negalėtumėte tamistos ma
nęs nuskusti?

Burbulas. Labą dieną. Kodėl ne, su mielu noru. 
Bimba. Gerai, bet su ta išlyga, kad nuskilsite, gerai 

— po šimto karabinų!
Braškis. Skusti moku pagal paskutinės Paryžiaus

Bai- 
ntto-

jusu

Švilpa. 
Bimba 

nes
ŠVILPA. 

Bimba.

SCENA IV.t>: I;1 
Bimba ir Švilpa: < .

Švilpa (imdamas muilyklą, pamaišę s šepetėliu). Pui
kios, putos, kaip Smetona, gerai skusis. Prašau 
tamistą sėstis ir nesibijoti.

Bimba. Ko aš turiu bijotis po šimto-karabinų! Tu 
turėk baimę, nes kaip tik mane indrėksi, pažinsi, 
brolau, kulkos gardumą. j

Duodu žodį, kad nieko blogo neatsitiks. 
(sėdasi). Pamatysime. Pradėk jau skusti, 
neturiu daug laiko po šim|to karabinų! 
Gerai, pone (muilina Bimbai veidą ir skuta).
Matyti esi’ gerai išsilavinęs skusti, o kas

svarbiausia, neturi jokios baimės.
švilpa. Greičiau tamistai reiktų bijoties, negu man. 
Bimba. Sakei, kad turi sergančią motiną.
švilpa. Taip, taip, be to dar yra namie keturi bro

liai ir keturios seserįs. Už metų ir poros mė
nesių tapsiu savystoviu darbininku, bet kaip ilgai 
dar reikia laukti. Šmakšt, šmakšt — štai ir 
atliktas darbas. Malonėkite žiūrėti į veidrodį. 

Bimba (žiūrėdamas į veidrodį). Ištikro, nėra jokio 
įdrėskimo. Zuch iš tavęs, mano vaike (paduoda 
jam piningus). Še du rubliu, kuriuos teisingai 
uždirbai.

švilpa. Ačiū tamistai.
Bimba. Dėkok Dievui, kad tau pasisekė nuskusti 

be įdrėskimo, nes po šimto karabinų, tavo gy
vybė ant plauko kabojo.

Švilpa. Kas žin kieno?
Bimba. Ką sakai? Nežinau, ką tai gali reikšti!
Švilpa. Pasakysiu aiškiau. Jeigu ne sergančioji 

motina, nei už kokius piningus: nebūčiau apsi
ėmęs tamistos skusti. Bet sakau, jeigu bučiau 
nors truputį tomistai su skutiklių užkabinęs, tai 
tuoj bučiau tamistai gerklę perpjovęs nuo ausies 
lig ausies !

Bimba. Po šimto karabinų! Ką tu, vaike, niekus 
plepi? Tu būtumei drįsęs man gerklę perpjauti 
nuo'ausies lig ausies?

Švilpa (imdamas skutiklį į ranką). Taip, pone, nuo 
ausies lig ausies, o skutiklis aštrus.

Bimba. Tykus vanduo ardo krantus, po šimto ka
rabinų ! Kas galėjo manyti, kad tokios inintįs 
tavo galvoje gludo. Še dar vienas rublis viršaus 
ir kuogreičiausiai savo motinai nešk.

Švilpa (bučiuodamas Bimbai į ranką). Nuoširdžiai 
ačiū! (išeina). j,-

ii
SCENA V. , ,0

Bimba vienas, j , g
Bimba. O Viešpatie, iš visos širdies.'dėkoju 

kad mane teikeis išgelbėti iš/didęįio pavojaus. 
Ištikro mano gyvybė kabojo .fcaip ant plauko, 
oi kabojo, po šimto karabinų!, Abejoju, ar bu
čiau šovęs į tą vaiką, jei maųe hųtų indrėskęs 
beskusdamas su skutikliu. Op taip sau norė
jau tik pagązdinti jįjį. Ot taiį jsnjąrkus vaikas, 
po šimto karabinų! Pamokincj mąne gudruolį, 
pamokino. Net mano plaučiai drębą, kailis vir- 
o*- si.-rjn valan
doj galėjau jau bud kitam pasaulyj. Reikia 
kuogreičiausiai neštis iš čia (išeina).

B

Tau,

Pere:to numerio klausimų atsa- fišreiškimas buvo įvairus įvai- 
kymai. j riose tautose.

Pas senovės žydus gedėjimo 
laikas paprastai traukdavosi sep
tynias dienas, nors kaip kada, 
— pavyzdin, mirus Maižiui ir 
Aaronui, — šis laikas buvo pail
gintas iki 30 dienų.

Išreiškimui gailesties žydai 
plėšdavo savo drapanas ant kru
tinės, nukirpdavo plaukus ir barz
dą, pildavo sau ant galvos pe
lenų ir puldavo ant žemės (pas 
mus “Pelenų diena,” gavėniai 
prasidedant, turi-savo pradžią iš 
anų laikų papročio).

Pas graikus gedėjimo laikas 
traukėsi 30 dienų ir apsireikšda
vo nešiojime storų juodų dra
panų, nukirpimu plaukų ir užsi
darymu namuose.

Numirus kuriam iš garsiųjų 
kariumenės vadovų, visa armi
ja nusikirpdavo plaukus; taipgi 
nukirpdavo savo arkliams kar
čius.

Pas romėnus gedėjimo laikas 
buvo trumpas ir paprastai trauk
davosi vos keletą dienų, bet mi
rus ciesoriui, ar kuriam garsiam 
viešpatystės vyrui, sulaikydavo 
visą pramonę, uždarydavo visas 
krautuves, mokslaines ir viešas 
įstaigas.

Ant Fidži salų, apgyventų pus
laukinėmis gentimis, nuo moterų 
reikalaujama, kad jos susidegin
tų ant laužo, mirus vyrui. Ant 
Sandivich salų gyventojai išreiš
kia savo gedėjimą išmušimu sau 
priešakinių dantų ir nutapysiu 
juodais dažais apatinės veido da
lies.

Visos tautos turi pasiskyrę sau 
kokią nors spalvą, kuri išreiškia 
gedėjimo jausmus. .'

Europoj, Amerikoj ir visose 
krikščioniškose šalyse juoda spaJ* 
va reiškia gedėjimą, bet Chinuo
šė gedėjimo ženklu yra balta 
spalVa. Turkai tam pačiam tik
slui išreikšti vartoja violetinę 
spalvą, aigiptiečiai — geltoną ir 
etiopiečiai — rusvą.

Numirus šalies karaliui ar val
donui, paprastai visa šalis išreiš
kia gedėjimo jausmą. Visos vie
šos įstaigos arba užsidaro, arba 

papuošama gedėjimo 
Tą patį išreiškiama 

vėlu v ų~ "nuo“ viršūnes

4.000
3,500
3,000
2,400
2,000
1,700

pa- 
dar

tik

SCENA VI.
Burbulas, Braškis, paskui Švilpa ir pasiuntinys. 
Burbulas (įeina atsargiai ir dairosi aplinkui). Nėra 

nieko, šūvio negirdėjome.
Braškis (dar labiau baimės perimtas). Mano in

teligentiški nervai tuo atsitikimu tapo baisiai 
sujudinti. O visagalė pažanga, o dvidešimtojo 
amžiaus Idėja, o.... (įeina Švilpa).

Burbulas. Sakyk greitai, kas atsitiko ir kaip?
Švilpa. Kas gi galėjo atsitikti? Nuskutau tąjį poną 

lie mažiausio įdrėskimo. Už taiunan užmokėjo 
tris rublius ir liepė nunešti sergančiai matonai. 

Braškis. Tavo laimė, vaike.
Burbulas. Parodei nepaprastą drąsą; Bet sakyk, kas 

butų atsitikę, jei beskuzdamas butuni indrėskęs? 
Švilpa. Buvau prie to pasirengęs. Šitai bučiau per

pjovęs tam ponui gerklę nuo ausies lig ausies. 
Braškis. Tai visai ne progresyviškai (įeina pasiun

tinys su laišku, paduoda Burbului, kuris atplėšia 
ir skaito:)

Burbulas.

100. Kur yra didžiausis sviete 
parkas? Didžiausis sviete parkas 
yra Suvienytose Valstijose ir va
dinasi “Yellowstone National 
Park.” Jis turi 62 angį, mylias 
ilgio, 51 mylią platumo. Šis mil
žiniškas parkas yra Wyomingo 
valstijoj, tik mažos- jo dalįs įei
na į Montanos ir Idaho valsti
jas.

Yellowstone parkas yra viena 
iš gražiausių vietų visoj Ameri
koj ir šimtai tūkstančių svečių 
iš visų šalių atlanko jį kas metai. 
Parko istorija yra tokia:

1869 m. Suv. Valstijų valdžios 
matininkai (kamarninkai), imda
mi Wyomingo valstijos plianus, 
pirmi atkreipė valdžios atydą į 

‘§ią vietą, kaipo nepaprastai gražią 
ir indomią. 1871 m. tapo pasių
sta tan kraštan tam tyčiai sutai
syta mokslininkų expedicija, kuri 
patvirtino pirmųjų matininkų pra
nešimą ir patarė valdžiai apsau
goti šias vietas nuo sudarkymo. 
1872 metais Suv. Valstijų Kon
gresas išpildė expedicijos reika
lavimą ir užtvirtino teisę,' sulyg 
kurios visas dabartinio Yellow- 
stone parko plotas, tapo “rezer
vuotas,”' t. y. užginta jame bile 
kam apsigyventi, arba tą plotą 
bile kam užimti, arba jį parduoti. 
Visą tą milžinišką, suviršum 3 
tūkstančių bertaininių mylių, plo
tą padaryta visos tautos arba 
viešpatystės savastim ir pašvę
sta jį “pasilinksminimui visų 
žmonių, kaip lyginai mokslinčių 
tyrinėjimams.”

Sulyg valdžios nusprendimo, 
šioj vietoj negalima daryti nei 
mažiausių permainų ir kasinėji
mų; medžius ar krūmus kiFsti 
taipgi užginta; nevalia taipgi me
džioti ar žuvaut.

Šis parkas yra tikrai pastebėti
nas žemės kampelis.. Jame yra 
augščiausi kalnai, siekianti 12 
tūkstančių pėdų augščio, daugy
bė upelių ir upių. Didesnės upės 
išplovė sau labai gilius “lovius,” 
vadinamus “kanjonais.” Kaikurie 
iš jų taip gilus, kad, stovint ant 
jų kranto, vos tegalima įžiūrėti 
apačioj plaukiančią plačią, upę; 
Šių kanjonų šonai status, kaip 
siena, ir tik kai-ku riose vietose 
šiaįpuąip galima nusileisti jų 
dugnan. v ra.-A,,
“Grand Canyon” yra 20 mylių il
gio, visai neprieinamas, išskynus 
kelias vietas, ir yra taip 
kad iš jo 
neša jokis

Už vis 
dalis yra 
milžiniškų
“geizerais.” 
kelios valandos, muša iš-po že
mės karštas vanduo, tarsi, di
džiausis fontanas. Nekuriuose 
geizeriuose vanduo muša apie 
50 pėdas augštyn, bet kituose iš
muša iki 200 pėdų suviršum, ar
ba taip augštai, kaip namas 20-tų 
augštų.

Čia yra taipgi daugybė ežerų 
ir upių, ir retai kur kitur gali
ma surasti tokią daugybę ir taip 
gražių vandenpuolių. Įvairiose 
parko dalyse gamta suvertė mil
žiniškus kalnus uolų ir tokioj 
tvarkoj, kad niekur kitur moks
linčiai (geologai) negali taip pa
rankiai tirinėti žemės sudėjimo, 
kaip čia.

Per įdomiausias 
valdžia išvedė labai 
pastatė kotelius ir 
ir užlaiko arklius 
svečių parankumui.

Apžiūrėjimui įdomesnių parko 
vietų reik apie 5 dienų laiko.

Kiekvienas, važiuojantis iš Chi
cagos arba rytinių valstijų į Ka
liforniją, Oregon, ar Washing- 
tono valstijas, gaji išsirinkti sau 
tokį kelią, kad jam butų paran
ku sustoti 
vietoj.

Iš kelių 
kiaušis yra 
Keli extra
doliariai šimteriopai kiekvienam 
apsimokės ne tik tuom smagu
mu, kokį jis turės, bet ir nau
dingu pasimokinimu. Valdžia už
laiko išlavintus išvadžiotojus, 
kurie svečiams viską išaiškina.

101. Koki yra gedėjimo (že- 
labos) papročiai įvairiose šalyse? 
Gedėjimu (želaba) vadiname tą 
gailestį, kurį išreikiame, numi
rus kam nors iš giminių, pažįsta
mų, arba abelnai mums bran
gių ypatų.

Nuo seniausių laikų gedėjimo

Pulkininkas 
Leitenantas-Pulkinlnkas 
Majoras 
Kapitonas
1- as Leitenantas
2- as Leitenantas

Po penkių metų tarnystes ofi- 
cieriai gauna padidinimų algos ant 
10%, kiekvienas pagal savo ran
gų; po 10 metų padidina algų ant 
20%, po 15 m. — ant 30% ir po 
20 metų tarnystes — ant 40%.

Suvienytų Valstijų armija yra 
nedidelė- Sulyg paskutinių val
džios patvirtintų reikalavimų, ji 
tur išnešti viso labo apie 87 
tūkstančius žmonių, vienok nie
kados tiek neturi, ir kas metai 
trūksta mažiausiai po 10 tūk
stančių žmonių. Pabėgimai iš ar
mijos pasitaiko labai tankiai. 
Taip, tik vienais 1910 metais pa
bėgo iš kariumenčs 3,464 karei
viai. Matyt, tarnysta neperge
riausia.

net pažangos dalykas.'...
plepėti, prie darbo, — po šimto ka

gilus, 
neda-dugno niekados 

balsas.
žingeidžiausia

ta, kur yra daugybė
šaltinių, vadinamų 
Iš jų visados, kas

parko

vėl jas 
spalvomis, 
nuleidimu 
iki pusei stiebo.

aukavusiųjų vardus 
‘Keleivyj” ir “Kovoj.” 
dariau, ir kvitą nuo 
Yates aplaikiau į 4-tą
kvitų parodžiau nekuriems vieti- 
niems aukautojams. Maniau, kad 
itliktas visas darbas.

“Keleivis” pagarsino aukavu
siųjų vardus 4-tą sąvaitę po pa- 
iuntimui, bet “Kova” po 6 są- 
•aičių atsakė, jog negali talpin- 
:i, nes pinigų negavo, dėlto man 
leužsitiki.

“Kovos” redaktorius gana aiš- 
ciai matė, jei tik atydžiai per
skaitė mano raštelį, kad ten bu
žo pridėta, jog pinigai pasiųsta 
iukščiaus minėtam fondui ir kvi- 
:os pas mane yra, bet teisin- 
giausis “Kovos” redaktorius no
rėjo tikrai dasižinoti, ar taip, ar 
ae.

Aš tuojaus pasiunčiau redak
toriui kvitą ir tikėjausi, kad 
taljnns. Vienok ir šiądien 
aukos nėra pagarsintos.

Nieko nebūčiau sakęs, jei
tuom dalykas butų užsibaigęs, 
bet iš kitos pusės žmonės mano 
toliojo už neišpildymą darbo. Prie 
progos turiu priminti, kad net 
jš svetimų miestų žmonės pradė
jo mane vaginti, — ypač tie, ku
rie absoliutiškai nieko nežino 
įpie čionykščius darbus, bet tik
rai ypatiškai yra šį-tą dagirdę.

Užtat turiu tart “padėką” ger- 
biamam “Kovos” redaktoriui — 
iž tokį jo gražų darbą. Kitu kar
iu nedrįsiu kreipties į “Kovos” 
redakciją, nes matoma, kad ji ar 
nenori, ar pyksta, ar neapkenčia 
darbininkų reikalų. Darbininkų 
“tarnai,” — o ne darbininkams 
tarnauja.

Baigdamas, prašyčiau, kad nors 
lą kvitą sugrąžintų. Kad jau ne
talpina, tai aš negaliu priversti. 
Vitų sykiu “protestantai" žinos, 

ikius laikraščius pasirinkti.
J. J. Dargužis.

tebelinksi). Tečiaus atsižadu tosios 
ranka gali

Bimba. Ar tamista Paryžiuj buvai?
Braškis. Nebuvau dar,, bet netrukus rengiuos į 

Paryžių važiuoti.
Burbulas. Ponas Braškis, mano pagelbininkas, dir

bo Kaune, Vilniuj ir Rygoj geriausiose barzda- 
skutyklose, o tenai juk skuta taip pat pagal 
Paryžiaus mados.

Braškis (į salį). Ir vėl toji “barzdaskutykla”! 
sus to žmogelio atžagareiviškumas. (Švilpa 
lat plaka muilą).

Bimba. Klausykite po šimto karabinų! Vienas
mane nuskus, bet nuskus taip, kad nebūtų jo
kios žaizdeles, net nei mažiausio įdrėskimo. 
(Išima revolverį ir deda ant stalo). Čia yra 
primuštas revolveris. Jeigu tik padarys ma
žiausių, kadir sulig blusos inkadimu didumo 
indrėskimą, šaunu tiesiai tam gramėzdui, kaip 
šuniui, į kaktą, o jeigu gerai nuskus, užmoku 
du rubliu, kuriuos dedu čia pat prie revolverio. 
Ar ponas Burbulai apsiimi su tekia išlyga ma
ne nuskusti ? Po šimto karabinų!

Burbulas. Tegul mane Ponas Dievas apsaugoja 
nuo tokios garbės. Tasai ponaitis (rodydamas j 
Braškį), ką frizeruoja ir skuta pagal Paryžiaus 
paskutiniosios mados, nuskus tamstų be įdrė
skimo.

Bimba. Po šimto karabinų! Na tai greičiau prie 
darbo,, prašau skusti.

Braškis (nusigandęs, drebėdamas). Malonusis po... 
po....ne, mo....ku ištikro la....bai gerai 
skusti ir....ir butų tai man didele garrr....bė 
(šernai nusilenkia).

Burbulas. Ir 
Bimba. Gana 

rabinų!
Braškis (vis

augštos garbės, nes, kaip tas sako, 
kartais apsirikti, jug arklys, turėdamas keturias 
kojas dažnai suklumpa, prieto gi mano opus 
kūnas turi kokį tai pasibiaurėjimą revolveriu 
ir... .ir... .ir.... (šernai linktelia).

Bimba. Matau tasai Paryžiaus barzdaskutys plepa 
ni v piat, ni v deviat po šimto karabinų! Tokiu 
budu manęs niekas nenori skusti?

Burbulas. Gyvenimas mielesnis negu du rubliai. 
Bimba. Tai išpuola man su jumis atsisveikinti 

(rengiasi išeiti).
Švilpa (statydamas muilyklą ties veidrodžiu). Pa

lauk tamista, aš tamistą nuskustu gerai, o tuodu 
rubliu parnešiu savo sergančiai motinai.

Bimba. Vaike, persergiu tave, kad tai nėra jokie 
juokai. Jeigu mane įdrėksi iki kraujų, trenksiu 
tau iš to revolverio į kaktą (griebiasi už revol
verio) be jokio pasigailėjimo — po šimto ka
rabinų !

švilpa. Teiksies tamista sėstis. Jau aš gerai apskų
siu, apsieisime be revolverio ir šaudymų, aš turiu 
savo asmeniškus patyrimus. (Burbulas su Braš
kiu šneka patylomis — Braškis baimės perimtas 
rodo į Švilpą).

Gerbiamasai pone Burbule!
Šiuomi prisiunčiu Tamistai 10 rub

lių ir meldžiu kuogreičiausiai paliuo- 
suoti Švilpą nuo mokinio pareigų kai
po savystą darbininką, nes, kaip pats 
datyriau. jis, turi visas pirmo laipsnio 
barzdaskučio ypatybes. Su pagarba 

Bimba.
Braškis. Ką? Švilpa turi likti mano draugu?
Burbulas. Žinoma, taip. Gi negali būti visą gyve

nimą mokiniu. Vaike, šiandien baigi savo “stu
dentavimą”, nuo rytdienos busi savystu darbi
ninku.

Braškis. Prašau tamistos. Tebūna savystu darbi
ninku, kaip ir aš, vadinas užbaigusiu savo mok
slą, bet frizeriškai — skutamosios profesijos 
darbininku.

Burbulas. Et, vis viena! by tik prie gero pelno 
prieitų.

Švilpa (bučiuoja savo mokytojui Burbului į ranką 
ir šoka iš džiaugsmo). Labai aciu uz tą malonę. 
Kaip matau, geriausiai visuomet:"Nuo ausies 
lig ausies!

(Uždanga nusileidžia).■Tt i ri

parko vietas 
gerus kelius, 
restauracijas 
atsilankusių

i

pakeliui šioj

geležinkelių 
“Burlington 
išleisti tam

įdomioj

paran-
Route.” 

tikslui

PRIETELIAI. , ,
Iš Ign. Krasickio.

— Pilypai, prieteliau malonus ir širdingas! 
Tavęsp šaukiuosiu ašen, vargšas nelaimingas, 
Phmylo man Marytė, (o kaip ji man tinka!} — 
Bet senas tėvas jos išduoti nesutinka . . .
— Jokūbai — tas atsakė, — mano iš daugumo 
Išrinktas 1 kas nenori tau daryt1 gerumo 1 —
Aš einu prikalbėsiu. Ir nepamelavo: 
Marytę pavyliojęs, pats apsipačiavo.

Mikalojus Dagilėlis.

102. Ko reikalauja Suvienytos 
Valstijos nuo pastojančių kariu- 
menėn ir kiek mokama algos? 
^Norintieji pastoti reguliariškon 
Suvienytų Valstijų arinijon pri
valo būti tarp 21-mų ir 30-tų me
tų amžiaus, nevedę, gero charak
terio ir papročių, be jokių ligų, 
sveiko sudėjimo ir turi mokėti 
•kalbėti, skaityti ir rašyti angliš
kai.

Įstojimas į “piliečių kariume- 
nę” (miliciją) leistinas visiems 
nuo 18 metų iki 45 m. amžiaus, 
vedusiems ar« nevedusiems.

Nepilnamečių nepriimama, iš
skynus jaunikaičiams nuo 16 iki 
18 metų, kurie gali tapti vėliaus 
muzikantais, bet toki jaunikaičiai 
privalo turėti daleidimą ant rašto 
nuo savo tėvo, arba motinos (jei
gu tėvas miręs), arba nuo savo 
teisuotų globėjų.

Į armijų gali pastoti tik Suvie
nytų Valstijų piliečiai, arba tie, 
kurie jau išsiėmę pirmas popie
ras.

Pėstininkais (infantry) ir arti
leristais gali būti toki vyrai, ku
rie turi nemažiau, kaip 5 pėdas 
4 colius augščio ir sveria nema- 
žiaus, kaip 120 svarų ir nedau- 
giaus, kaip 190 svarų.

Nuo raitelių arba kavalerijos 
reikalaujama, kad butų nema
žesni, kaip 5 pėd. 4 colius ir ne- 
augštesni, kaip 5 pėd. 
negali būt sunkesniais, 
svarų.

Visi kareiviai gauna
džios apart algos dar valgį, 
panas, guolio prietaisas ir 
tarų patarnavimą dykai.

Kareivių algos yra nelygios ir 
skirstosi sekančiai: 
Paprastas kareivis 
(peat., kavai., artller.) 
Muzikantas 
Vežikai 
Amatninkai 
Kapralas 
Seržatas 
Pirmas seržantas 
Pirmas bubnorius kavai. 
Pirmas muzikantas

(artil. ir pėstln.) 
Virėjai

Armijos oficierių 
gos per pirmus penkis 
nvstos yra sekančios 
Leitenantas-Generolas g: 
Majoras-Generolas 
Brigadierius-Generolas

103. Kuom yra pagarsėję įvai
ri Lietuvos kraštai? Apart pa
prastų javų, kurie, aplamai pa
ėmus, gana gerai dera visoj Lie
tuvoj, beveik kiekvienas kraštas 
turi dar savo ypatingus produk
tus, kuriais jis yra pagarsėjęs.

Taip, Ukmergės ir Zarasų pa
vietai, taipgi Upitos apielinkėa 
nuo senai pagarsėję savo linais. 
Ypač tuom i nuo senovės atsižy
mėdavo parapijos: Rokiškio, Už
palių ir Svėdasų. Užrubežiuose 
labjausiai šių parapijų linų jieš- 
koma ir rusų kupčiai taipgi už 
juos brangiausiai moka.

Trakai (Vilu, gub) ir jo apy
gardos yra 'pagarsėję agurkais, 
kurių auginimu daugiausiai užsi
ima Karaitai.

Žemaitija pagarsėjusi savo sū
riais, kuriuos kainuojama augš- 
čiaus už bolendrų surius, ir na- 
miinio alaus išdirbiniu. Kiekvie
na kaimiete anais laikais mokė
davo jį padaryti namie. Savo 
skoniu ir “šyla” toks žemaičių 
alus perviršija bile 
rinj alų, yra už jį 
gerai nutukina.

Žemaitija taipgi 
ypatingos veislės 
arklių. Tai nedidelė, 
išnaši arklių veislė.

Kauno ir Raseinių pavietai pa
garsėję lašišomis, kurias gau
doma Nemune, ypatingai ties 
Skirsnemune, Vilkija ir Kaunu.

Šiaulių ir Raseinių pavietai pa
garsėję savo gerais kviečiais.

Baltiko pajure gaudoma rtang 
menkių.

Baltstogės giriose dar ikišiolei 
užsilaikė ypatinga veislė taurų 
(zubrų), — vienatinė vieta vi
sam pasaulyj.

kokį bravo- 
sveikesnis ir

yra tėviškė 
“žemaitukų“ 

bet labai

KLAUSIMAI.
104. Kaip senai yra žinomas 

medicinos (gydymo) mokslas?
105. Kas išrado kompasų?
106. Kaip senovės lietuviai 

skaitė laikų?
107. Kokiu budu buvo išrastas 

stiklas?
Atsakymai bus kitam numeryj.

PRANEŠIMAS.

ro colių; 
kaip 165

nuo val- 
dra- 
dak-

»16 $18 $21
15 18 21
21 24 27
21 24 27
21 24 27
20 33 38
45 49 53
40 44 49

40 44 49
39 42 45

metines al-
s metus tar-

auna $11.000
8.000
«,000

Šiuomi pranešu, jog Kongre 
sas Susivienijmui Lietuviškų Ry
mo-Katalikiškų Pagelbinių Drau
gijų Amerikoje, atsibus rugsėjo 

. (September) 16 ir 17 dienomis, 
1912 m., po numeriu 180-182 New 
York av., Newark, N. J. Kiek
viena L. R.-K. P. D. A. gali sių
sti Kongresan savo atstovų, kad 
ir butų mažiausi, bile turi čarterį. 
Didesnės Pagel. Dr-jos gali sių
sti vienų atstovų nuo dr-jos ir 
nuo kiekvienų 50 narių viena, 
tai yra, jei dr-ja turi 50 narių, 
gali siųsti 2 atstovus, jeigu 100 
narių, tai 3, ir t. t. Atstovai pri
valo turėt nuo dr-jos paliudijimų 
arba mandatų, su viršininkų pa
rašu ir dr-jos antspauda. Butų 
labai geistina,- kad dr-jos pirmiaus 
praneštų mums, kiek turi atsto
vų prisiųsti Kongresan, kaip jau 
neku rios yra padarę.

Kazys Vaškevičius,
Neivark’o L. R. K. P. D. A. 

Komiteto Pirmininkas.
184 New York av., 

Newark, N. J.

Idant saulė užtekėtų, nereik 
nei maldų, nei šauksmų, — nė, 
ji iškarto pradeda savo spindu
lius visiems ant pasilinksminimo 
leisti; taip ir tu, gerų panorėjęs 
daryti, nelauk nei rankų plojimo, 
nei pagyrimo, — liuosai daryk 
labų — ir, kaip saulė, mylimas 
busi.
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VIETINES ŽINIOS.
k

Žada statyt paminklą. Lietu
vių rubsiuvių 269-as sykrius ben
drai su Distrikto Kuopa No. 6 
rengiasi pastatyt akmeninius pa
minklus savo dviem draugams, 
— Kazimierui Lažinskui ir Pra
nui Nagreckui, kurie krito auka 
laike žinomo rtibsiuvų streiko 
Chicagoj, apie du metu atgal. 
Iki šiam laikui jau yra tam tik
slui .surinktų $160 aukų, vienok 
to dar permaža. Aukos tam rei
kalui bus su padėka priimtos. 
Jas reik siųsti sekančiu antrašu: 

P. Galskis,
1719 N. Wood 

Chicago, III.
st.,

Aplupo aldermoną. Pereito pa- 
nedėlio nakčia primušė if aplupo 
4-os vardos aldermoną, Richertą, 
gyvenantį po num. 2717 Emerald 
av. Jį dikčiai apdaužyta, atimta 
visus pinigus, laikrodėlį ir žiedą, 
viso už arti $1,000 vertės. Kaip 
tas viskas atsitiko, kol kas, ne
žinia. 4-ta varda yra kaimynė 
su 5-ta varda, kurioj pastaruoju 
laiku, galima sakyt, užviešpata
vo visokios rųšies mušeikos ir 
latrai. Gal dabar bent musų po
nai aldermonai, ant savo kailio 
išbandę, pasirūpins šiek-tiek 
Bridgeportą nuo šitų parazitų ap
valyt.

Naujas kaslink pieno įstaty
mas. Rugpjūčio 14-to miesto ta
ryba užtvirtino naują įstatymą, 
kuris reikalauja, kad pienas, įve- 
žiamas Chicagos miestan, butų 
“pasteurizuotas,” tai yra iki tū
lam laipsniui šildytas ir vėl at
šaldytas. Toks pienas yra ma
žiaus vaikų sveikatai pavojin
gas, negu “žalias” pienas, kuris 
praplatina tarp vaikų labai daug 
ligų-

Nuo pereito utarninko šis nau
jas įstatymas įėjo galėti ir visi 
pienininkai turės jo po bausme 
prisilaikyti.

£t«lro, itiSaa bus pigcsnZ. -C'fii 
cagos mėsininkai sakot jcąd_gręitu. 
laiku,—gal dar šitą sąvaitę,—me
tu* bus pigesnė. Mat, ganiava šią 
vasarą buvo labai gera ir daug 
galvijų pristatyta į Chicagos 
skerdynes. Ačiū tam, mėsos 
trustas numušė kainas ant gal
vijų. Tas ir verčia manyt mėsi
ninkus, kad mėsa greit atpigs.

Teisybė, jie nedaug žada,—tik 
kokį centą ar pusantro ant sva
ro, — bet visgi, sako, bus pi
gesnė. Tas palyti tik pigesnę
n.»są: pirmos kliasos mėsa var
giai atpigs.

Vertėtų, labai vertėtų, nes da
bar mėsinis trustas jau taip iš- 
šrubavo augštyn kainas, kad dar
bininkui ir Amerikoj prisieis taip 
tankiai mėsą ragauti, kaip kad 
Lietuvoj.

Karuzelės auka numirė. Per
eitos sąvaitės pabaigoj numirė li- 
gonbutyj Antanas Grinevičiukas, 
kurį sutrynė karuzelė (apie tai 
buvo rašyta pereitam numeryj).

Šita auka yra stačiai nedova
notina. Jeigu kas mano daryti 
biznį, tai privalo bent apsaugoti 
vaikus nuo pavojaus. Už tai reik

JURGIS PARDUOS KIAUŠIUS? - KLAUSIMAS.v r v v

kaltinti ne tik kompaniją, bet ir 
miesto valdybą bei policiją, ku
ri daleidžia panašius pasilinksmi
nimus, o nepriverčia savininku 
apsaugoti net labjatisiai pavojin
gų vietų. Miestas už dalcidimą 
(laisnį) ima pinigus ir jo šven
ta priderme yra daboti, kad 
kraujas nebūtų dovanai liejamas 
ir jaunos gyvastįs žudomos.

Streiko nebus. Gatvekarių kom
panijos pakėlė darbininkams mo
kestis ir nors šiuom laiku dar 

Į nežinoma tikrai pasekmių balsa
vimo, bet galima beveik tikrai 
pasakyt, kad darbininkai .priims 
kompanijų išlygas.
Padidinta algos nuo 1 cento iki 
3 centų už valandą darbo.

Koncertas. Ateinančio nedėl- 
dienio vakare (1 rugsėjo) atsi
bus svetainėj liuli House, žin
geidus koncertas,' rengiamas nau
dai p. Viskoškienės, kuri greitu 
laiku mano apleisti Chicago ir 
važiuoti Vokietijon toliaus mo
kintis dainavimo.

P-nia Viskoškienė išpildys 
svarbiausią programo dalį. Tai 
yra jos pirmas ir (tuom laiku) 
paskutinis viešas pasirodymas 
Chicagoj.

Žemiaus paduodame ištisą kon
certo programą:
Kur bakūžė samanota .. Šimkus 
Štili wie die nacht .... Bohm 

Dainuos
Preise Lied

tersinger)
Griež

Viskoškienė.
Meis-
.......... Wagner 
Sarpalius. 
........... Gounod

M.
(iš

P
Laivinė daina
Fior de Margherita .... Arditti 

Dainuos M. Janušauskienė
Ietį Grolle Nicht .... Schuman
Vidmung...................... Schuman

Dainuos M. Viskoškienė.
Humoreske......... . Dvorak

Griež P. Sarpalius.
Serenada ................... Schubert
Caro Nome (iš Rigo- 

letto) ....................... Verdi
Dainuos M. Janušauskienė.

Staendchen ..’.... Rich. Strauss
O sole mio ............... di Capua
Gavotte (iš Manon) .. Massenet

Dainuos M. Viskoškienė
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Draugija paskutt- 
sueigoje galutinai nu-

Dramos 
nėję savo 
tarė, turėti savo pirmą persta
tymo vakarą nedėlioj, 15 d. rug
sėjo, Hull House Teatre. Statys 
ant scenos labai juokingą vei
kalą “Gyvieji Nabašninkai,” o 
spalių 13 d. toje pačioje vietoje 
statys: “Audra Giedroje.”

Abiejuose veikaluose dalyvaus 
po p. K. Jurgelionio režiseryste 
gabiausieji musų scenos mylėto
jai artistai: Vaitiekūnas, Briedis, 
Sankunas, Prušinskas, Moskienė, 
Damijonaitienė ir kiti. Pirmam 
vakarui (15 rugsėjo) tikietai jau 
gatavi ir rezervuotas vietas (po 
35 >r 5° c.) galima gauti “Lie
tuvos” administracijos ofise, 
ba pas D. Dr-jos narius.

ar-

kaip
“Aušros” pranešimas.

Jau dveji metai praėjo, 
Aušros Draugija, paplatinus sa
vo tikslus, atkreipus didesnę aty- 
dą į žmonių švietimo reikalus, 
pradėjo rengti nemokamas vie
šas skaityklas ir knygynus, prie 
to ir vakarines mokyklas. Radus 

tame dalyke musų visuomenės 
pritarimą ir pati daugiau prity
rimo įgijus, dabar ji įkūrė nau
ją skyrių Chicagos t. v. Town 
of Lake miesto dalyj. Dabar bus 
skaitykla, knygynas ir vakarinė 
mokykla — viena senoj vietoj, 
3149 So. Ilalsted st., antra ant 
Town of Lake, 1800 W. ąfith st., 
kampas VVood st.

Mokyklose bus mokinama:
1)
2)
3)
4)
5)
6) 

rašyti.
Mokytojaus kompetentiški 

žmonės, savo dalykų žinovai. 
Mokestis už lekcijas visiems pri
einama.

Žieminiai mokyklų kursai pra
sidės rugsėjo 2 d., ir tęsis iki ge
gužio 15 dien, 1913 m., su dviem 
pertraukom ,būtent: vieną sąvai- 

Vely- 

Lietuvių kalbos,
Anglų kalbos,
Aritmetikos,
Geografijos ir Istorijos, 
Braižymo,
Pradinio mokslo skaityti ir

moki- 
įkurti

tė Kalėdoms ir viena 
koms.

Atsiradus pakankamam 
nių skaičiui, bus galima
ir dieniniai kursai. Geistina, kad 
norintis mokytis pradėtų nuo 
pradžios ir lankytų akuratingai; 
tuo ir mokytojaus darbas pa
lengvėtų ir patįs mokiniai galės 
daugiau 
pramokti.

Aušros

pasinaudoti, daugiau

Švietimo komisija:
V. Mišeika, 
A. Lalis, 

A. Kvedaras.

Išvažiuoja. Šią subatą “Ap- 
veizdos Dievo” parapijinis cho
ras, susidedantis iš apie 50 žmo
nių, išvažiuoja kelioms dienoms 
už ežero. Garlaivis “City of Chi
cago” paims visą būrį skersai 
ežerą, o iš ten karais visi va
žiuoja į Sodus, Mieli. į Lemont’o 
resortą. Sugrįž panedėlyj ar 
utarninke.

Pereitos sąvaitės vakarai. Pėt- 
nyčioj, subatoj ir nedėlioj buvo 
suruošti susivažiavusių mokslei
vių vakarai, kurių programas bu
vo paduotas pereitam numeryj. 
Kai-kurie buvo atlikti gerai, kai- 

vidutiuKLai, kiti-gi ir visai 
silpnokai. Iš daugelio kalbėto
jų galima paminėti tik p. Vaičiu- 

imiigiiiti ni kitus 
apreiškė kalbėtojo ypatybes. Pub
likos buvo visados daug.

Pereitą subatą Mieldažio sve
tainėj atsibuvo 28-nos TMD. kuo
pos ir Liet. Ūkininko dr-tės va
karas, naudai vietinio knygyno. 
Vakarą iš visų atžvilgių galima 
skaityt nusisekusiu. Kalbėtojais 
buvo pp: J. Bučinskas ir S. Bie- 
žis, dekliamatorėmis — pp-lės 
Sauriutė ir Vavrinskaitė; p. Bai
sokas šiuom kartu “papasakojo” 
apie “Ženatvės Laimę” ir, kaip 
visada, ne tik pats, bet ir publika, 
matyt, buvo geram upe. Knygy
no naudai liko" gana gražus pel
nas.

Susirinkimai. Ateinantį nedėl- 
dienį (1 d.š rugsėjo) bus sekan
ti

ant 
pa
po

susirinkimai:
1. Blaivininkų kuopos 

West Side, Aušros Vartų 
rapijinėj svetainėj, 1 vai. 
piet.

2. Simano Daukanto dr-stės 
— Liekio svetainėj (kampas 
33-čios ir Morgan) ant Bridge- 
porto, 1 vai. po piet.

Žinutes.
Shenandoah, Pa. 13-to rugpjū

čio pasitaikė čia nelaimė kasyk
lose: sunkiaisužeidė Kazimierą 
Valecką, kuriam nukritusios an- 
glįs nulaužė du šonkauliu ir sun
kiai sužeidė koją ir ranką.

19-to rugpjūčio atsibuvo Gor- 
mano svetainėj paskaita apie ly
tiškas ligas ir kaip reik su jomis 
kovoti. Skaitė p. E. Klimas, bu
vęs valpąraisietis, medicinos stu
dentas. Paskaita buvo skiriama 
vien vyrams.

Hazleton, Pa. Nesenai čia už
griovė Padree kasykloj mainierį 
Petrą Šneiderį. Du šimtu žmo
nių dirbo be paliovos per 36 va
landas, tikėdamiesi surasti jį dar 
gyvą. Kada dasikasė, tai 
negyvą ir sutrintą lavoną.

.rado

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
p. L. J. Grikštui. Talpiname 

visą jųsų raštelio branduolį. Vie
tomis turėjome sutrumpinti to
dėl, kad arba neaiškiai parašyta, 
arba vėl parašyta apie dalykus, 
už kuriuos prisiektų ir redakcijai, 
ir rašėjui atsakyti. Grąsintir kad 
bus kruvinas susirėmimas su val
džia, jeigu ji to ir to neišpildys, 
gali turėti didesnes pasekmes, 
negu tas jums išrodo.

p. J. V. Stabmeldis. Išvažia
vus M. Petrauckui i> Chicagos, 
Lietuviška konservatorija užsida
rė. Nežinia, ar ji kadanors 
atsidarys.

vėl

T--------rr

NAUJI RAŠTAI.
Pru-Kova už laisvę, arba kaip 

sijos žmonės sau konstituciją iš
kovojo. Pagili vokiečių raštus 
parašė Burnok; Tilžėje, 1912 m. 
“Birutės” išleidimas.

Lietuvių Vartotojų Draugijos 
pagal 1912 m. anketos. Kaina 7 
kap. Vilnius. M. Kuktos spau
stuvė. 1912 m. "Bendrijoš” prie
das^ - - ■ ______

JUOKELIAI.
UŽKLAUSIMAS.

Sako, nekibink svetimą mergaitę; 
Kito pačią; — nejudink našlaitę; 
Klioštorinių nevalia nei dasily- 

tėti.
šimts pypkių! Tai ką-gi, po 
galų, mylėti?

D. Poška.

Po

JOŠELIO NOSIS.

už šakos, 
gi abiems 
bosią

Kuomet Jošelis buvo vaiku, jis 
laimėdavo laižybas vyšnių sky
nime visur, kur tik jis eidavo. 
Kiti vaikai, skindami, turėdavo 
viena ranka laikytiesi 
o kita skinti; Jošelis 
rankoms skindavo, o 
kydavosi už šakos.

lai-

J

keblus receptas.
Na, o ką, Vincai, ar vartojai 

tas pigulkas, kur aš tau nusiun- 
____________________________ 

ėjau?” užklausė daktaras savo pa- 
cijento.

“Dzievaži, daktare, aš jų nega
lėjau uživoč,” atsakė ligonis. 
“Jus an skryniales užrašėt: vie
nų pigulkų tris rozus an dzie- 
nos. Tai aš norėjau pasrodavyc 
su ponu daktaru, ba nežinojau, 
kap gali žmogus imč tris rozus 
an dzienos tokių pascipusiai ma
žų pigftlkų.”

AKINIŲ VERTĖ.
Petraitis buvo labai gudrus ūki

ninkas. Jis turėjo tik šiokią-tokią 
triobelę ir karvę, kuriai neturėjo 
ko duoti ėsti. Taigi jis karvei 
uždėjo, žalius akinius, per kuriuos 
jai viskas žaliavo, ir toji per žie
mą suėdė visą jo mėšlyną.

JI ŽINO!
prieš vaiko maudymą 

vandenį su termo-
“Mare, 

pertikrink 
metru, kad butų atsakančiai šil
tas,” mokino šeimyninkė savo 
naują tarnaitę.

“Kun tins termetrs žin’, puo- 
ni,” atsakė žemaitė: “aša tyk be- 
pluovusi, jogia iš tuola sugiebiu 
a’ uns parkaršts, a’ paršalts. Kap 
v5ks būv rauduons, ta undū par- 
kąršts, a kap uns pamielst ta 
paršalts, i’ daugešnia nyka 
b rak.”

ne-

KUR NĖRA ŽYDŲ?
Ponas Šalduzgis, išvažinėjęs vi

są svietą ir ęugrįžęs namon, užėjo 
j vieną žydo traktiernę ir taip 
pasakojo vienam savo pažįsta
mam :

“Kur tik buvau, kur tik važi
nėjau: ir praneuzijoj, ir Italijoj, 
ir Ispanijoj, ir Anglijoj, ir Ame
rikoj, ir Afrikoj, ir visur pilna 
žydų. Nerasi tos vietos, kur ne
būtų žydo.”

Sinkorius, tai girdėdamas .atsi
liepė:

“Ny, phašau poną Saldoizgis 
ait in peklo, tai tenai nekasi nei 
vieną žydelia.”

PASIŠNEKĖJO.
“Ui, as sadie pasikalbėjo su 

pono nacalniko,” pasigyrė šerių 
"kupčius” Jošelis. “Aš jam sako: 
Labs - hyts pons nacalnikas,” nu, 
o jis tnan p.hancuziškai sako: 
‘von sobaka.”

POEZIJA IŠ KETURIŲ
DŽIŲ.

Mėnulis, 
Pievutė, 
Jonulis, 
Jievutė.

ŽO-

Škotijoj viena pašelpinė 
gystė patraukė teisman 
pelnį,” socialistų laikraštuką, už 
draugystės apšmeižimą..;.

Tai “suokalbis” prieš “darbi
ninkiškus” laikraščius, kurį pa
darė p. Ramanauckas iš Law- 
rence, Mass., ir visi 
tautiečiai ir kunigai..

drau- 
Rank-

Amerikos

APGARSINIMAI.
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenvvood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Tš čia galima važiuoti Chicagon 

sčrytkariais už 5 centus, arba ge
ležinkeliu, kurio stotis tik du blo
ku atstu. Sveikas oras, graži 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima 
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užšodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte, Atsišau
kite į

A. OLŠEVSKIO BANKĄ, 
3252 S. Halsted st., Chicago, III.

MAINYMASI KŪNO.
Musų kūnas sudėtas iš. mažiu- 

čių celių, kurios nuolatinai mai
nosi. Senos nudėvėtos celės mirš
ta, o naujos celės užgema taip, 
kad laike kiekvienų kelių metų 
musų kūnas pilnai atsimaino. 
Kaip tik šita permaina sustoja 
ir naujos celės negema, ligos pa
sirodo ir todėl turime stengtis 
sustiprinti kūną ir išvalyti orga
nizmą. Geriausiu vaistu pana
šiuose atsitikimuose galima re
komenduoti Trinierio Ameriko
nišką Kartaus.Vyno Eliksirą. Jis 
išgrynis vidurius ir tuom pačiu 
laiku juos sustiprins. Tas patai
sys grumuliavimą ir prašalins fer
mentaciją pilve likusio ten vai
sto. Jis apvalys kraują naturališ- 
ku ir malonum budu, padarys ge
rą apetitą ir palengvins vidurių 
ir pilvo ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
av. Chicago, III.

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

Esu visados namie ir gatavas pa
tarnauti ant mažiausio pareikalavimo. 
Darbą atlieku geriausia Ir pigiau, ne
gu kiti.

M. Pankauskis,
"931 W. 34th pi., Chicago, III.

Draugijų Reikalai.
DIDELIS KONCERTAS.

Rengiamas 1 d. rugsėjo (.SeptemVer) 
Hull House Teatre

(ant kampo Polk ir Halsted gatvių) 
sušelpimul jaunos dainininkės, važiuo
jančios Europon baigti dainavimo 
mokslą. Koncerte dalyvaus: Mare Vis- 
koikiend, mokinė geriausio Chicagos 
mokytojo Devrles; ji neužilgo važiuo
ja Europon baigti dainavimo mokslą. 
Mare JmuMiuskięne. jau atsižymėjusi tarpe chicagiečių savo puikiu bai
su ir pagarsėjusi, kaipo žymiausia 
dainininkė. P. Sarpalius, smuikinin
kas, kurio griežimas visiems patinka.

Todėl šis koncertas nebus praBtas. 
Apart gerai žinomų artistų, Mare 
Viskoikiene dar pirmu kartu pasi
rodys musų scenoje. Nepraleiskite 
šios progos, nes gailėsltės!

Prasidės 8 vai. vakare.
Tikietai gaunami: J. Tananevičlaus, 

M. Tar-anevičlaus, A. Olszewskio ir J. 
Bagdžiuno Įlankose; Ilgaudo spaustu
vėje ir "Aušros” knygyne.

PIRMAS BIRUTĖS VAKARAS.
“Birutė” stato scenoj puikų gyve

nimo vaizdelį
"Švarkas ir Miline" 

su dainomis ir šokiais,
Parašė V. Gutowskl. Vertė Jaunu

tis. Subatos vakare, rugsėjo (Sept.) 
7 d., 1912 m. M. Mieldažio svetainė
je, 2242-44 W. 23rd pi.

Pradžia 8-tą valandą vakare.
Inžanga 25 c., 35 c., 50 c. Ir 75c.
Ir šitas perstatymas bus geras vaiz

delis musų praeities, musų gyvenimo 
Lietuvoje. Kiekvienam žiūrėtojui per
statymas išspaus ašarą iš akių, nes 
jis taip gyvas ir naturališkas, kaip 
tik pats gyvenimas. Bet ir juokų 
iki valiai, tokių šlrd^pgų, smagių juo
kų, kokių tik Lietuvoje prie pabaig
tuvių žmonės išgirsta. Todėl, jeigu 
nori dar kartą pamatyti gyvenimą 
Lietuvoje, juo pasidžiaugti ir pasilink
sminti, tai ateik Į š{ vakarą.

Po perstatymui balius su tautiškais 
šokiais. Be to Birutės choras palink
smins svečius gražiomis, naujomis 
dainomis. Kviečia

KOMITETAS.

PIKNIKAS!
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas, 

iš E. St. Louls, III., rengia piknyką 
1 d. rugsėjo (Sept.) nedėlloj, 1 vai. 
po piet. Lindell Park, ant Collins- 
ville av.

Bus prakalbos, šokiai, dainos ir t.t. 
Kalbėtojąis bus miesto majoras ir ki
tos Įžymios ypatos iš miesto.

Inžanga veltui. Visus kviečiama 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

KOMITETAS.

Paj ieškojimai
Pajieškau Antano Kazlauskio, Kau

no gub., Šiaulių pav., Triškių par. iš 
Pazačlų; 8 metai Amerikoj; pirmiau 
gyveno Chicagoj. Kas praneš man jo 
tikrą antrašą, tas gaus gerą dovaną. 

Petras Milasevlch,
2135 W. 23rd st., Chicago. III.

Pajieškau Aleksandros Kinzgailos. 
Pirmiau gyveno Rlchmond, III., o da
bar nežinau kur gyvena. Adresuokit: 

Jonas Svainis.
Box 34, , AVlnona, Mich.

Pajieškau pusbroliu Bagulavo Va- 
rekojo, Petro Mažnlkas; taip-pat ir 
draugų Motiejaus Mitro. Petro Trečio
ko, Jurgio Medlklo ir Jono Vatkevl- 
čiaus. Turiu pas vigus svarbų reika
lą. PatĮs, ar kas kitas teiksitės man 
duoti žinią ant šio antrašo:

Peter Juodis,
Stearnsvllle, IVash.

Pajieškau savo pusbrolio Igno Dou- 
gininko; 9 metai Amerikoj, Ir Igno, 
Juozo Griškonių, 20 metų Amerikoj; 
girdėjau gyvena kur Pennsylvanljos 
valstijoj; teipgl pusseserės, Agotos 
Kilinckaltės, po vyro Padrezenė; 5. 
metai atgal gyveno Cleveland, Ohlo; 
paskui išvažiavo Į Chicago, III. V lai 
paeina iš Suvalkų gub., Kalvarijos pa
vieto;’ turiu svarbų reikalą; jie pa- 
t(s, ar kas kitas teiksis duoti man 
žinią ant sekančio antrašo: 

Karolis J. Grlškonis.
1017 Market st., De Kalb, III.

Pajieškau savo tikro dėdės, Pra- 
nio Juodžio, iš Suvalkų gub.-, Mariam- 
polės pav., Panemunės par., Šliena
vos sodos, 21 metai, kaip Amerikoj,, 
Labai norėčiau jĮ pamatyt. Kas aplt 
jį žino, ar jis pats, meldžiu duoti man 
žinią tokiu antrašu:

T. Bozlka,
3602 Cedar at., Indiana Harbor, Ind

Pajieškau savo brolio Dominikc 
Karvelio iš Kauno gub., Vilkmergei 
pav., Kllvenų kaimo. Jau metai gy 
veno kur apie Chicagą. Jis pats, ai 
kas apie jĮ žino teiksis man pranešti 
tokiu antrašu:

Frank Karvelis, 
Box 392 Internatlonal Falls, Minu

Rei kai avimai
REIKALINGI prie plieninių vagonų 

darbininkai. Patyrusis šyrmanal. pres- 
manai ir pųnčmanal, taipgi fiterlai, 
buker-upai ir rlveterlai; taipgi žmo
nės, kurie norėtų šituos darbus iš
mokti; taipgi reikalingi paprasti dar
bininkai. Nuolatinis darbas Ir geros 
~t»ą. otriom, vvrams. AteitaukU prie 
dirbtuvės Standaru steei Car Co., 
Hammond, Ind., arba Į
Room 1606 Flsher Bullding, Chicago.

REIKALINGAS barzdaslcutlB (bar
ter), šiek-tlek žinantis gavo amatą, 
gali gauti vietą pas:

J. JankauBkls,
4556 S. Paulina st., Chicago, III.

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

Reukalauja Ištikimo vyro bu $500 
iki $1000 prlsldėtle prie Keliaujam 
člos Teatrališkos Kompanijos Ir no
rintis patsai keliautie. Turi supra
sti® anglų kalbą. Auksine proga 
geram vyrui. Adresuok lietuviškai: 
Manager, Room 25, 154 W. Randolph 
st., Chicago, III.

Reikalingi darbininkai — šlupe- 
liuotl 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. Rel- 
chenbach, Juneau, Wisconsin.

PARSIDUODA saldainių, cigarų, ta
bako, “Ice Cream” ir lengvas gro- 
serijos štoras. Parsiduoda iš priežas
ties ligos, gera vieta lenkui arba lie
tuviui. 3118 So. Halsted st.; 7-os du
ris nuo naujos "Hali Lithuanla" sve
tainės. 5 kambariai gyvenimui už
pakalyj.
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a Severos vaistai yra tam, kad tu
ii padėti kovoje sj ifea.

Burtininkų Kazyros (Kartos) “LIETUVOS” AGENTAI.

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

vieta da laukia tavęs neužimta.
Ar girdėjote kada nors, kad kur nors su 

vien usyki tiišsibudavotų net deviny 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.
Hardvvare
Furniture
Fotografo Galerija 
Barber Shop
Bučernčs
Grosernės
Duonkepyklos
Hotelis ir kitoki,

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

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.

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 8a už
sibūdavo]'a šiuose dviejuose blokuose net 
devyni lotai.

A. OLSZEVVSKI

Tuojautes.
T,kras vaistas nuo mėšlungio 
viduriuose, trydov, liuesų vi
durių, cholerinos, vasarinės 
ligos ir vidurių, gėlimo pas 
kudiktfis, privalo būti laikoma 
po ranka visuomet, nes prirei
kus reikia jo tureli tuojaus.

Severos Vaistas 
nuo Trydos

(Severa’s Diarrhoea Remedy)
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

Severos Gydomasis 
Tepalas

(Severas Healrng Ointment) 
yra patariamas kaipo geriau
sias naminis vaistas gydymui 
žaizdų, įsidrčskimų, almėjimo, 

. vočių nusipiikinimų ir apskri
tai nuo visokių odos sužeidi
mų. Kaina 25 centai.

Viršutiniai alsavi
mo takai

Tas, turbut, kų nors reiškia. Taip, tas 
reiškia, kad šita apielinkė sparčiai auga. Nie
kur taip sparčiai biznis nekyla, kaip šiuose 
dviejuose blokuose. Todėl jeigu manote apie 
biznį, tai kibkit čia, pakol dar visos vietos 
neužimtos. * *

Apžiurėkit šių vietų, išsirinkite sau tinka- 
miausį lotų, o męs Jums pastatysime ir ištai
sysim Štarų kokį tik ir kaip jtiįc norėsit. Arba 
parduosim Jums lotų ir galitę- patįs budavoti 
sau Štarų šioj vietoj.

Už meto laiko ši vieta bus didžiausia 
ir brangiausia biznio vieta. (

Papuola slogoms delsi staigios 
atmainos šilumos, arba dėl 
intraukimo naktinio oro uisi- 
šaidymo, bet pasveikimas tuo
jaus įvyks jai pasigelbčsi

Severos Tepalu * 
nuo Slogu

f (Severa’s Catarrh Balm)

ANK
3252 S. Halsted St.-------Chicago. III.
Ant Pardavimo.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

aiskrlčiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemes plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mat 
Syta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė 
jlaals. Rašykite tuojau, prisiųsiu dv 
kai savo žemių žemlapj ir informa 
cljų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan

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

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

Reikalaujant Armonikų

6 ruimai ant randos, ant Halsted 
Ir 32 gat.

J. P. Rashinski,
3200 So. Halsted st, Chicago, III.

Koncertuikų ar kitokių 
muzlkalfškų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog, prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausia* Vokiškas bei 
Itališkas Araunlkas ui že
mesnę kaina nagu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedama už 2cmarkę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

Ant rendos du Storai ant Halsted 
gatvės didžiausioje lietuvių kolionl- 
joje. Dasižlnokite A. OLSZEKSKIO 
BANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, III.

PARSIDUODA — nuo senai išdirbta 
grosernė ir bučernė; Auburn av.. ne
toli 35-os gatvės. Pilnas Įtaisymas 
štoro ir geras Stotas. Labai pigiai. 
Atsišaukit pas:

Herman Wollner & Son
836! S. Halsted st., Chicago, III.

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

reguliariškai kas dvi savaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišriutuniai Pasažie- 
rinriai Garlaiviai

. CZAR, KtTRSK, KUSSIA
8 dienomis į Rot- 11 dienų į. 

terdamų. Lietuvą.
J33.00 III klase $35.00
48.00 II klase 50.00
43.00 I klase 75.00

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO:
Birma, rugsėjo 7; Russia, rugsėjo 

21; Kursk, spalių 5.
Dėl artesnių žinių meldžiame kreipties | 

muaų agentus, arba i Vyriausjjį Keleivių 
Agentų:
A j. Johnson a Cm, 27 Broadway, New York

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

Leveskio Prekybos 
ir Kalbų

Dienini ir Vakarini Mokykla, 
a:'-. į,1 . jis,j Mokinama/1;,—' 1 ;isrT"T,"

1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianę

Idai manančią grįžti Lietuvon).

PARSIDUODA rakandai (furničiaf), 
gerk nauji, gana keturiems kamba
riams. Gera proga, kam jie'reikalin
gi, ypač jaunavedžiams. Parsiduoda 
pigiai. Ateikit pasižiūrėt.

Juozas Sušo,
1648 W. 18th st., ant 3-čių lubų.

Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas ir duoda gerų, 
pelnų. Važiuoju Lietuvon. Kaina 
prieinama. Kas nori gerų vietų gau
ti .tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st.. eor. 14th PI. Phone 
Canal 22T3.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

kytisbe mokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis įkaityti ii rąžyti be mokyto
jo.................  ........ ..15c
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo...................................10c
Aritmetika moklnlmuisi roknn- 

dų, su paveikslais (apdaryta), ,39c 
Viso 81.60

Kas atsiųs išklrpęs šitą apgarsi
nimą iš ‘‘Lietuvos1' ir tl.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Boa 62 New York City

LT i*’L 1.
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PARSIDUODA bučarnė labai geroj 
lietuviu apgyvento] vietoj; parsiduoda 
ii prleiastles, jog savininkas nusipir
ko tarini, ant kurios pats turi apsi
gyventi trumpam laike. Atsišaukite 

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

PĄRSIDUęDA geras saliunas ir sa
li dėl vėaeliių, lietuvių apgyvento] 
virtoj. BlztlH eina gerai, net pagel- 
bįnlnką reikia samdyti. Tas biznis 
turi būti parduotas Į J4 dienų: savi
ninkas išvažiuoja iš Chicagos.

444 Še. Jefterson st, kampas 14 pi.

PARSIDUODA duonkepykla, geram 
stovyje, su visais intaisymais ir veži
kais, lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
toj. Atsišaukite antrašu: 
1657 W. 38 st, Chicago. Iii.

“TARKA”
Juokų ir linksmybes mėnesinis 

laikraštis, išeina New York’e.
Jeigu nusibodo liūdnumas ir norė

tum prablaivinti protų, tai nėra ge
resnės gyduolės už "TARKĄ". Užsl- 
irašyk "TARKĄ” ir jai tarkuojant 
ausies, kad pajaunėjel ant čielo 
Imto metų. Skaitydamas “TAR

KĄ”, jausi tiek smagumo kaip išgė
ręs tris bačkas alaus, arba suvalgęs 
dvi kvortas tarkuotų krienų.

Kiekvienas prisiuntęs doliarinf ir 
savo adersų, gaus “TARKĄ” per vi
sų metų. Kas prisius 10 centų 
stauii-cma. gaus “TARKOS” 1 numerį 
visu i veltus. Adresuokite:

P. NARVYDAS,
124 Grand et., Br»Myn, H. y.

.Pas šluos mus agentus galima ufr 
slankyti “Lietuvų” metama ar ai c 
pusėj metų ir užsimokėti.

J. Ambrozėjus, 
Vincas Daunora,
A. Lesniauskas,

BROOKLYN, N. Y.
120 Grand st. 

229 Bedford Avė. 
900 Rogers šva.

BALTTMORE, MD.
L. Gawlis, 1834 N. Castle st.
Vincas ielvis, 603 So. Paca st.

“i 
I

CAMBRIDGE, MASS.
Pet Batkevlčlus, 877Cambrldge st

CHICAGO,
J. I. Bagdžfunas, 2334 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grišlus,
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze,
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
Vnlc. I.Inka, 
J. A. Rimkus, 
VIne. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
Ant. Vizbaras,
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzinavtčia,

Jis malšina uždegimą, gydo 
gleivinę plėvę, išklojančią no
sies vidų ir grąžina visa į 
normai į padėjimą.

Kaina 25 centai. j

Visi žinote, kati burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortūna Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitĮ su pagelbų 
K.zyrų (Kortų). Ar toki turtiniu- 
h J 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 laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kellolikų dolieriu. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzljoje, knrt su pagelba sa
vo Kazyrų visiems Įspėdavo ateitĮ. Pas 
jų vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam JĮ ateit) Įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės Jos Kazyros pateko Į svietų ir 
šlųdlen jom! naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms įspėti ateit) teip 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitĮ Įspėti yra dabar 
gaunamos musų štorm Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovylda 
iiuezame laike Ir su jom, ne tik save, 
bet ir visus kitus geriausiai nubo- 
vysl šefmyntthnose Ir draugiškuose 
susirinkti: tiese.

Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

BRIDGEPORT GL0THIN6 60. 
3248-48 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

A. K. Boczkus,
CICERO,

ILL.
S. Oakley ava. 

3036 Union avė.
708 W. 17th PI. 

2015 Canalport avė.
118 E. 115th st.
818 W. 18th st. 
2232 W. 24th st. 
1813 String st.
920 W. 20th PL 

921 — 33rd PL 
8139 Vlncennes Rd.

3327 Lowe avė. 
827 — 33rd PI.

913 W. 32nd st

ILL.
1318 So. 49th Ct

HARTFORD, CONN. 
Kar. Lesevičius, 40 Mulberry st

HERRIN. ILL.
J. T. Adomaitis, Box 708.

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yaslulis, 3604 Deador st

LOS ANGELES, CAL.
P. O. blankus, 319 Germain Bldg.

LEWIST0N, ME.
K Vilanfškls, 14 Summer st

MINERSVILLE. PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevlčia, 178 Ferry at

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponis, 510 Main st

PlTTSBUHG, PA.
Baltrušaitis Bros., 2400 Fifth avė.
Jonas A. Ignotas, 
Pins Zaviackas,

46 So. 22-nd st 
445 Stačiam st.

PETERSON, N. J.
A. Varaškevlčiue, 70 Lafayette st

PLYMOUTH. PA.
S. Poteliunaa. 345 E. Hiver st

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

PURITAN, PA.
Jonas Martinkaitle.

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

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIOS, IOVVA |

Seniausia Lietuvių užeiga pat

JUOZUI RIDIKfj
Užlaiko visokias pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penSlus cigarus ir 

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas ptifsai- 
maslr Kiekvienam

&2b3liiliiolsGt.. Kerte

ROCHESTER, N. Y.
Jos. Braknis, 781 CHfford av.

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

SHENANDOAH. PA.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jonas Kalt*.
Joana Dabulskis, Y
Ben. Grabauskis
Andrius Jurevtiia i
M. K. Wilkevic:e. “

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

MOKYKLA ŠOKIŲ.
</> ' »

Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 
išmokys šokti kiekvienų jaunų ar 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip, 
kad gali drųsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kltns šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
Iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išomktl šokt 
ateiti 2119 So. Halsted st., nuo 6 
vai. vak. Taipgi mokinu visokius šo
ku ls Buck & Wlng, Buck Skirt, Irlsh 
Jig, Clog, Spanlsh Waltz, Waltz, Two 
Stop, Side Step. Pirma Lietuviška 
Mokykla Amerikoj. Mokytojas:

i Misa. Antanina Kletnier, Misa. Joan- 
) na Walets. Prof. Julius Silsko, 2119

So. italsted st., Chicago, III.
Phone Canal 3762.

J. KRZYWINSKIO 
3149 S. Morgan St. CHICAGO.

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, aklų skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis lai pasekmės nesveikų a- 
kii , kario*gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. Jai
gu jums skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik jieškoki- 
te pagelbos. Eikite į Krzywinskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
užakimus gvarantuojame ir tikrai pri 
taikome akinius. Akiniai po 50c, 81.00, 
82.00 tr brangesni. Auksiniai akinius 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimame visokius akinių pataisymui.

G. J. LEVESK1S, 
Vedėjas Mokyklos 

3106 So. Halsted St, Chicago, III.

Lietuviška, Angliška. Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiškai.

Dėl smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką siuom antrašu:

Išeina kas Ketvergą, Chicago, III.

■ ■
RUPTURŲ DIRŽAI.

Turime didelį pasirinkimą rupturos dir
žų ir pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritaikinsim 
dykai.
Visokius patarimus duodame dykai 
Pasiliekamo visų lietuvių atsiminimui.

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

“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nes Amerikos:

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

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

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

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

J. M. TANANEVICZIA
3349-53 8. Morgan St., Chicago, III.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numerį ant pažiūros veltui.

------------------ - ’...... -....

LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZFjtfS
Mokslisiku Žinfeįdumu.ŽiBojim?.s-Galybe

Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyru
vilkas, nupuolęs sveikatoj? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Al* ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenamo? Jeigu yramažlatb 
sė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir iėtirinčjimą dykai! Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu Išgydymas bus galimas, tai mes Hgydy- 
ainae nž kožemiausią kuiną. Ne užsidedi ant savęs jokių pa- 
leigų atsišaukdamas paa mus dėl be mokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatyslme pėda j imą viso dalyko tikroje iviasojSę 
o Ūda galėsi gydytis jeigu norėsi.

Nai Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlkiml.
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis pria šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, nėr* 
vilku negali, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgiinai, nuvarysimai 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gazuotas ir suoisuknsesgyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų Ilgų kokios nebūt rūšies kurios tamlstal daro nesmagumą; jeigu tufi nors vieną® 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdašileidimlį; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo sleuka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodlntą kraują arba nors vieną iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su imtini didžiausiame privatiškumelrre* 
kreta, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiauslsm laike. Mes turime lobai didelį 
potirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą Mes netiktai palengviname, bet išgy
doma tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydfcpMt Me3 
išlydysime teip tikrai kaip atsišauksi painius. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimobesi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specljališką utydą teip jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTYRINĖJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
S2£ SO. STATĖ ST., arti Harnsoa gatves CHICAGO. ILL
0 Mulų ofiso valandos yra ano 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negaK 
\ Mm likti terptų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Jisdėliom. Atsišauk usublškaA 

Mes kalbama Metu v Likai.

Mes esam baimin*- 
gal ir įdomiai sa> 
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Čitą 
stebėtinąliuoso in» 
žengimo MuzčjiĮ. 
Šimtai interesuo
jančią pavydaltį 
žmogaus kunosvei- 
kani ir sergančiam 
stovyje. ChirurglS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis- 
taniai, milžiaišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas ■ antrin
ki* kuris niekad, 
na buvo parodytas 
dyku! šiam krašte.

Esi užprašomas tirinčli nuaatebumns Astronomi
jas, Fiziologijos, Cliemijės ir Patholiogijos.

Iszpantamka Inkvizicija. Valkata Gaierljs. 
Paveikslai fcsaSrilmla ir Pagarsėjusia Asmenį!. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INZEsiSlMO MUZEJUS

M4ŽSLI3KU ŽIN6EKUMU
14 S. C ark Street.

arti Madiaoa Gaivia
Atdar j nuo 10 valandos ryto Iki 13 vidurn?,kči4

LIETUVIŠKA KOLIONIJA 
DERLINGOS FARMOS 

KALKAUKA COUNTY, MICHIGAN.
Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame farmom žemį 

didumo 40, 80, 120 ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.00 už akrų.
Ant šios žemes auga gerai ko r nai, avižos, kviečiai, rugiai, 

motiejukai, alfalfa ir dobilai. Teipgi puikiai auga vaisiniai 
medžiai ir visokios vuogos. Bulvių akras duoda nuo 200 iki 
300 bušelių.

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

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

Apie vertę musų laukų galite klausti Wm. Bigelio, 84011 
Kerfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplankė musų laukus ir 
persi.ikrino apie jų vertę. Dėlei platesnės informacijos ra
šykite lietuviškai pas:
C. F. HARTlGAN, Manhattan Bldg.
431 So. Dearborn St., CHICAGO, ILL.
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Vyrai Išgytai į 5 Ofena's
MES TURIME VISOKIS NAMUS

pirmos kliasos

Lietuviškos Krautaves

Ulanauskas ir Sobieskis
1165 Milwaukee Avė. 1507 Division St.

Didis Atidarymas j

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano valiausia metodą.
Rodą Dovanai.

i

^ŪKHEriKEI

OLSZEVVSKI BANK

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

Plaučiai

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčianti nuo Varicoceles, S t riki tuos, Užkrečiamu 

Kraujo Nucdų, Nerviškos Negales, Hydrcceies ar ypatingų vyrų ligų. «.
Tas latsvas paMuiinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

aut 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 vieninteli bū
dą, kunuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. A- tamstai parodysiu kaip būti išgydoi įu.
Tikrai Išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstu nesveikumus 

(Nemokėk už neitgydymą—Neišgydo, nomokįk)

I 
§ 
8

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. Tikimės, mus paremsite.

Atidarymas bus 31 d. š. m. Dienoj atidarymo 
visiems duosime dovanas

K r a u j o
Užnuodi j ;m a
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
ViduriųLigos. Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

2

8

6

8

2

2

2

2

Kaz.

$19.00

12.00

16.00

18.00

29.00

gyv. 
4

45.00

4

2

28.50

34 10

Užsikimšimai Nedaro skirtumo koks ta
ni istos nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlnplnimas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, niįjs 
ilgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cllf inimnl Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
ul'lIHIŠilui •unariai, kantrybe atimančios 

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

Gužuotos Ir Susisukt Gyslos t*.*’?,1” 
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yru silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate. 

Inter ational 
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

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

—“ ——— —— Kalbu Liatuvitkai, ----------------------------------------
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, Jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuoauok nuo kančių.

Dr.’ZINS;l83^SCHICAG0.■ ■ “■ ■ ■ w y ■ Tarpi Randolph Ir Likt
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. NedSIioms, 8 ryto Iki 4 po platų*

3252 S. Halsted st., Chicago.
Priima baakon plalgus Ir moka 

8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka Ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (bozes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes Ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS* VALANDOS: Panedėlials. 
seredom, ketvergai6 ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
nlnkals ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. .

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

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu-musų tlKrfir ištiki
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas* ** rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulis ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES NELOPOME. 
Illlhnffimal kankina tavę nubėgimai paeinanti nuo 
nUlJuHlllldl peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

O mal, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti*

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

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pat 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI K A- 
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu. Pūsles k Sėbrus Nesveika-
m • Inkstu nesveikumaB gali
lildl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

Priima bankon plalgus Ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergaie ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
ninkals ir petnyčloms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

MIKAS J. TANANEVICZE 
670 W. i8th st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. SkoHu*. dnigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda samus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
Į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergalB ir Bubatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
nlnkais Ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
< vakaro.

Dr. G. M. Glaser
šiuoml aprolšklu pagodotal visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mu į savo locną namų po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 22-tos gatvės. 

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, eslu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktĮ. Eslu specialistas ligose val
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.
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2

2

2

50.00

40.00

40.00

39.00

45.00

40.00

50.00

Randa
Medinis namas, su 

lotu, gražioj vietoj.
Medinis namas, 3 gy

venini. geroj tvarkoj 
aukštų mūrinis na
mas, geroj vietoj .. 

kambarių pulkus 
medinis namas .... 
kambarių mūrinis 

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

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

gyvenimai .... 
aukštų medinis, 

gyvenimai .... 
aukštų medinis,
storai ir 2 gyven. .. 
aukštų medinis, 4 
gyvenimai .................
aukštų mūras, 4 

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

mai, didelis lotas .. 
aukštų namas, što
ras ir 2 gyvenimai .. 
aukštų namas, što
ras ir 12 kambarių .. 
mūriniai namai, 5 
gyvenimai ..".............

Dubeltavas namas, 4 
gyvenimai, ant 2 lotų 
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, štoras 
ir 7 gyvenimai .... 
aukštą mūras, 6 gy
venimai, ir namas 
užpakalyj ...............
Viršpaminėti namai 

sias randas, kokias galima rasti už 
tuos pinigus. Be tų, turime šimtus 
Įvairiausių namų. Ateikite persitik- 
rint.

3

3

3

2

3

3

3

3

mūrinis na- 
gyvenimai .. 
mūrinis na- 
gyvenimai ., 
mūras, što-

52.00

50.00

63.50

55 .0

57.C0

69.00

65. 0

80.00

80.00 
neša aukščiau*

A OLSZEWSKIO BANKOJE, 
3252 So. Halsted st.

E X T R A !

Jieškantiems pirkti namus—

Nepaprasta proga:

Sveikatų ir Drūtumų DOVANAI1 
7,000 esiernpltorlų tos garsios knygos 

» “DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės t|šmygf, kuris tik at
siųs keletą štampų už pr^iuntimo kaštus. 

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

siems darbinin
kam žmonėms!

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę (arielką) jei 

nori būti sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią. 

Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S=0=L-0 Rye
Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gerymą 

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose 
STRAUS BROS. CO. S® DEP’T L. CHICAGO, ILL. 
21S W. Madlson st. T. PODLASKISIr A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

^^£1) AND BirNDEP

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNCIKAI IR BIZ

NIERIAI!
doseph J. Hertmanowicz

Chicago Baltos Rožės (Chicago VVhite 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviškų 
pabstų—saldę, džindžerall ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdlr- 
binėja. Išdirbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti Į tai atydų ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerallškų gėrymų atslšaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2512.

Lletuvus Notaras

tai

III.

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanovvicz,
A. Olszevvski Bank

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

OfISAS—Kampai 31 Ir So. Hąlsted_pL 
(Bj»Wh»s virė aptiekus.) X CHICAGO. UL

0FI50 VALANDOS:
1 Nuo 8 ryto iki 0 vakaro kasdien. Su- 
baioms nuo 8 ryto iki 0 vakaro. NedėJ 
lioms nuo 1 iki 3 po *ieių.

3252 S. Halsted St, Chicago

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus 
pinigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia plataus 
iš kitu bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (bozes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Perka 
ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus Į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentallškas Ir legališkaB popieras 
ir dovlerennastis ir užtvirtina pas 
konsulĮ.

Valandos: kasdien nuo 8 ryto iki 9 
vakaro. Nedėlloms, utarninkals ir 
pėtnyčioms nuo 8 iki 6.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (bozes) 
PO $2 .50 metams. Parduoda šlfkor- 
tęs ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Pasėdi lala, 
seredoms, ketvergals ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro: nedėliom, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
8 vakaro.

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

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

8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (bozes) 
po $2.50 metams. Parduoda šlfkor- 
tęs ir siunčia pinigus J visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergals Ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlloms, utar- 
ninkais Ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
« vakaro. . .

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

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

Stock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114 
Telephone Franklln 1178

Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).6jv. 3112 S. Halsted St., arll 31-mos

fblephoneY r<U2390

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vaistpalalkiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o Ilgą dar labiau užseudina ir ar
šiau padaro!

Knd esi ne
sveikas, 1 
gina kokios sil
pnybės .bet nori 
pasilluosuotl 
nuo ligos Jungo, 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk liotuviš- 
koje kalboje, i 5

Randa, 
namai ant 2 lotų, 

vienas mūrinis, nau
jas, 2 gyvenimai su 
visais naujais ištaisy
mais, kitas medinis, 
8 gyvenimai ir Sto
ras, 2 aukštų nauji 
staldai 10 arkliams $95. 
aukštų kampinis na
mas, štoras ir 2 gy
venimai po 6 kamba
rius, 2 gyvenimai po 
4 kambarius, aukštas 
ponamis, namas 24 
X82, Lotas 32*6X125 $110. 
aukštų puikus medi
nis namas, 2 gy-

mų, maudykla, ga- 
zas, ir visi gražus 
nauji ištaisymai 

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

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

$32.

$18.

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

Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 
pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikšti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip k tave gali paliuosuotl nuo 
ligos Jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų,wteip-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 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, 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 ilgas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau Ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas llekarstas iš 
naujausių ir seniausių. aldžtausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Phlladelpblos M. K lipi k a yra oflcl- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašuut vi
sada adresuot reik teip: r

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Ateinantiems asablškai ofiso valandos 
yra Šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po plet. Nedėl. nuo 
10 iki 8. Ūtarn.lrPėln. nuo 6 iki 8 vak.

i
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st 

avė.
222 Berry
87 Grand
166 Grand

RQCHESTER, N. Y. 
Dapshis, 210 Joseph av«.
SOUTH BOSTON, MASS. 
P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavfčla, 15 Millbury st
J. J. Kulakauskas. 121 Green st.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kažemekas, 785 Bank st

Kaina

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

"Lietuvą" už 6c. pas ii uos agentus:
CHICAGO, ILL.

“Aušra" % A. Lalis, 1800 W. 46th st. 
Jonas Iigaudas, 1613 So. Halsted st 
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland avė. 
Zig. Mlckevičla, 2342 S. Leavltt st. 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 345 Kenslngton ava.

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

BROOKLYN, N. Y.
227 Bedford

73 Grand
65 Hudson

Jonas Bičkunas,
E. Fromes,
Ant. Jankauskas,
Balt. Juozupavičlus,
Ant. Plochockl,
Jan Milev/skl,

CLEVELAND, OHIO. 
Šukys. 2118 St. Clalr av«.

ELIZABETH, N. J.
Bočkus. 211 First

LAtVRENCE, MASS. 
Ramanauskas, 101 Oak

MONTELLO, MASS.
Miszklnis, 35 Arthur
NEW HAVEN, CONN. 
Makarevlch, 255 Wallace
PHILADELPHIA, PA. 
Ignotas, 1028 So. 2-nd 

PATERSON, N. J.
Atkinds Bros., 273 Riv?r

PORTLAND, OREG.
Bovman News Agency.

Kaina.

$12500.

$2600.

$1550

$5200. 
kreipkitės Į
$57.

BANK.A. OLSZEWSKIO
$252 S. Halsted st., kampas 33rd st.

SESIOS KVORTOS
DEGTINĖS $1.00

NAUJOS KNYGOS 
Gaunamos “Lietuvos” Knygyne. 
Auštant. Eilės J. Mikucklo. Telpa čia

34 įvairios dainos. Pusi. 62. 35c 
Gaila Ubų. Vieno veiksmo komedija.

L. A. Dmuševski’o. Vertė A. Vė
gėlė. Pusi. 30...........  20c

Kaminakretls Ir Malūnininkas. Dvi
veiksmė Operetė J. N. Kamlnskl’o. 
Vertė A. Vėgėlė. ^Teatras No. 7) 
Pusi. 64....................................... 40c

Japoniją seniau ir dabar. Parašė Dė
dė. Pusi. 13............................. 5c

Tikri Juokai. Lietuvių palinksmini
mui parašė, suruošė Ir sugraibė Jo
nas Viskas. Dideli ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo viBi 
kviečiami j ,'uokų pasaulę: juoki
tės Ir tukkit I Pusi. 206......... 50o

Mirtų Vainikas, Trlveiksmė drama
Jurgio žulavski’o, vertė J. Jau
nutis. Vilniuje 1912, pusi. 102. 
Kaina ....................................  60c.

Siunčiant pinigus reikia adresuoti:
A. OLSZEWSKI.

3252 So. Halsted st., Chicago, Iii.

Laikrodėlis Dykai! R
Kam pirkti laikrodėlį už pinigus |
lzn/4n Ji 0*0 1 f irlCni /Tnifnrtnl

I 
I
I 
II

kada jį gali gauti visai dovanai
Šitas laikrodėlis yra 

nikelinis (Niekei), 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.

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

Sitų laikrodėlių męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime 

JĮ daugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- 
® binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite 

cifn i-»nilrn • T .0 4 Ir ril i dnvaiHl

k

g gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

________ A. OLSZEWSKI 
CHICAGO, ILL.K 3252 S. Halsted St

9.

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

Ofisas
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina lr'Woodgat.

Phone Canal 1208 
Valandos: 

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

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

Rezidencija

5208 W. Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekvieną rytą

TIKRI JUOKAI
Tikką išėjo iš po spaudos nauja 

labai gera knyga vardu:

I
VYRAM TIKTAI 

INEJIMAS DYKAI 
kas gali būt matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATĖ ST. 
I» CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidujial Osteologijos 
Žiugelduatv iriomaliįvi- 

rno Organu

Tirinek pradžia ir iszfirystima Ž/r jgisakos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. P'.rd-iyk Kci- 
etumns Gamtos. Žingeidumus kv Mik. j-'ša
kumus.

Tirinek intekme Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuos.? ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus lf įrodinėto jas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v idurnakczlui

Kad Išplatinus žmonėse mūsų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ S1.00, 

sulyg jūsų pasirinkimu. Pasa
kykite, ko norite — Rye, Bourbon, 
Corn ar Sour Mash degtinės, Gin, 
Rum, Peaeh, Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.TNEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.

Parodysime kaip. Mes esame prity
rę degtinės dirbėjai, ir parodysime, 
kaip kiekvienas gali pasidaryti gėra
lus namie, SUTAUPANT PENKIAS
DEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIŲ PEL
NO su pagalba “ZANOL” ExtraktO. 
Įstatymų leista. Paradoma Į dvi mi
luti. Gėralas padarytas su “ZANOL" 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuota sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serlalis 
No. 22115-A.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKAI

Pamėginkite, kaip tik Jus sau nori
te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrąžinkite likusią mums atgal 
mūsij lėšomis, o mes sugrąžinsime 
jums pinigus. Siųskite užsisakymus 
šiandien, o mes pasiųsime “ZANOL” 
ŠEŠIAS (6) PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ $1.00 
Viską mes apmokame. Reikalaukite, 
kokios rųšies tik noritė. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. DV K AI kny
gutę “Paslaptjs ir Istorija Degtines 
Dirbimo Namie" pasiųsime kiekvle 
n am, kurs tik suteiks mums savo ad
resą.

Lietuviu pasilinksminimui parašė, suruošė Ir sugraibė JONAS VISKAS.
Linksmumas, juokas ir lengvas buįas 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 mes, 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 
pagelbą, o jau poetai tai, tarsi pasamdyti rauda, kad jų mer
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį visur atranda, bet 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka. Smagus nusišypso
jimas pailgina žmogui gyvenimo valandą; širdingas juokas pa
ilgina dieną; susiraukimas nepailgina nei vieno momento.

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

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'/t col., 208 pusi. Kaina 50c. 
Gaunama "Lietuvos” knygyne. Adresas:

suorasti. Pas mus juokai dar 
neturim savų teatrų, savu jttok- 
literaturos, kuomet svetimtaučiai

UUOSA GALERIJA MOKSLO
UN1VERSAL IMPORT CO. 
Universal Bldg., Clnclnnatl, O.

417069

A. OLSZEWSKIS, i
Chicago, žH. jLA. UL3LL

3252 S. Halsted St.,

Liet. TSR 
lygę RūmiA 
Knygy j 

šauaykla į
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