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ir tvirto proto, bet jai nepatinka
mą žmogų, turėdama savo gy
dytojus gali su prievarta kaip 
kalėjime laikyti jos įrengtose
įstaigose. Tai ir nurodo >1 
laikraščiai, kaip ir daktarai, 
tiesos tos priimtos dideliu 
gurnu parlamento balsų.

o 12,033,034 is kitų sai- 
Kitokioms švietimo įstai- 

paskirta buvo dar'11,360,-

Sios žiemos sezoną ^Vilniaus 
lenkų teatrą ves, kaip ir pernai, 
artistų bendrovė, vedama pp. 
FftVfoskiQ jr Strįcharskįą., ūįa •

Anglija ir jos kolionijos Australi
ja kelia protestus. Protestai vie
nok negelbi, Amer. nemano suta
rimo laikytiesi, laužo jį. Anglija

jog is visų K11S1- 
žmoniu švietimas

kitų šaltinių. Taigi žmonitf švie
timo reikalams 'išleista iš viso

p

VIDURINĖ AMERIKA. žiūrėti, koks ten yra žemės ūkis. 
Ekskursiją taiso Vilniaus Ūkio 
Draugija ūkio departamento duo
tais pinigais. Išvažiavo .apie 
žmonių.

kuoja
Darbininkai 
jiems algą, 
lat dirbo 150 darbininkų)

— Viltis —-

Visokių kraštų atstovai Berne 
mano, jog be įsikišimo kitų kraš
tų ne greitai pasibaigtų karas 
Italijos su Turkija. Vedamos pri- 
vatiškai Šveicarijoj ir Francu-

dėl, nors tam kraštui gamta ma
žiau negu kitiems savo dovanų 
suteikė, jis ir ekonomiškai stovi

mat pagerinti žmonių

mato, 
atmeta 

o griebiasi

kalus.
Pereitą savaitę porte Beirute

yra besipriešinančių pulkai,- tai 
tie esą ne revoliucijonieriai, bet 
paprasti plėšikai. Bet plėšikais 
valdžia vadina ir teip vadinamus

nines. Prašymus priiminės ligi 
rugsėjo 15 dienos.

— Viltis

rubl. davė valsčiai, žemieti- 
kitokios įstaigos, tame ir 

jos). Užlai^ymyi

j 27,4, Liberijoj 33,0, 
<ijos valdybose 2T,i.
Mokinių nuošimtis pasididino:

Tokį sutarimą buvo pakviesta- 
padaryti ir Vokietija, bet ji ne
siskubino ant pakvietimo 
tarimu atsiliepti. Todėl

visi menkapročiai turės 
įtalpinami atsakančiose 
\ Tokiems bus .uždrau-

UKININKŲ EKSKURSIJA Į 
LENKUS? ^4

Liepos 26 d., iš Vilnii lis išva
žiavo į Lenkus, daugiausiai į

vai. Manyta, kad jie bombarduos 
miestą, ir išsodys kariumenę ant 
kranto? bet to nedarė, išplaukė 
vėl į jūres, nes Beirute yra skait
linga turku kariumenė.

e 7,3%, Europinėj
Lenkijoj gi tik 14
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Dėl Panamos kanalo Amerika 
gali susivaidyti su Europos vieš
patystėms turinčioms užjurinius 
reikalus. Amerikos senatas ir 
kongresas mat 
narnos kanalą 
leisti dykai

Amerikos > 
o m/o kitų 

tų laivų imti mokestį. Bei 
rika su Anglija seniau
sutarimą ir pasižadėjo, jeigu ka
nalas bus nukastas, per jį leisti 
lygioms tiesoms laivus visų kraš
tų. Dabar gi, kada kanalas bai
giama dirbti, Amerikos kongre
sas savo laivams pripažįsta pri-

kiasi iš padariusių su Amerika 
sutarimus visus galinčius kilti ne-A 
sutikimus pavesti santaikos tei
smui, o ne karui. Nes ištikro 
ką gi verti sutarimai, jeigu juos 
prie pirmos progos laužo suta-

įgaliotinių užkliuvo ir-nenužengč 
toliau. Todėl, jeigu besitarianti 
kraštai neįstengs greitai susitai
kyti, didesės Europos viešpaty
stės pasirengusios susirinkt? kur 
nors kongresai! ir su prievarta 
sutaikyti vedančius karą kraštus

kariumenei tris kartus didesnės.
Taigi pradinėms' mokykloms 

Rusijos iždas išleido mažiau ne
gu išleidžia miestas - Chicago už
laikymui miesto viešųjų mokyk
lų, v

Ant 1000 Rusijos gyventojų 
1909 m. išpuolė abiejų lyčių mo
kinių: Europinėj Rusijoj 50.5,

atiduotas išrišti 
santaikos teismui 
Washingtono valdininkai 
tinka, nes žino, jog Uaagoj bylą 
praloštų. Bet gi Anglija turi 
kita su Amerika sutarimą, bū
tent, kad abudu kraštai pasižada, 
gimus nesutikimams, tuos nesu
tikimus pavesti išrišti santaikos 
teismui, bet ne ginklams, o Ame
rika pirmą gimusį po sutarimui o.crnu 
su Anglija nesutikimą atsisako , , ‘ 
atiduot santaikos teismui. Toks 
jau sutarimas su Amerika pada
rytas ir Francuzijos, bet kad su 
ją Amerika dar svarbesnių ne
sutikimų neturėjo, tai nebuvo pa
mato šauktiesi santaikos teismo; 
jeigu toks teismas butų Amerikai 
nėparanhus, gal ji, nors turi ir su 
Francuzija padarytą pasižadėji
mą, jį teipgi atmestų.

Neįstabu todėl, jeigu įtekmin-

ANGLIJA.
Anglijos parlamentas pereitą 

savaitę nutarė, pakėlimui gyven
tojų kontroliuoti apsivedančius; 
norima

kiasi iš padarusių tokius 
mus Francuzijos ir Anglijos, nes 
Amerika ne pirmą kartą laužo 
savo pasižadėjimus, jeigu 
kad kitaip daugiau pelnys, 
santaikos 
ginklo.

Prisieis 
Amerikai 
sumanymo kongresmano Sultrze-

narnos Amerikos lafvais kitų pre
kės butų įleidžiamoj už maže
snį muitą, o atgabento^ kitų kraš
tų laivais, kad mokėtų daugiau. 
Jeigu tas sumanymas bus priim
tas, be abejonės kils vėl protestai, 
o jeigu protestai negelbės, ki
ti kraštai gali panašiu bud u at
mokėti, o tą Amerika pajustų la
biau, nes savo prekiij svetur ji 
išgabena daugiau, negu parsiga
bena svetimų.

Iš visų Europos kraštų, su
lyginus didumą ir gyventojų 
skaitlių, išėmus griūvančią Tur
kija, Rusija mažiausiai pinigų iš
leidžia žmonių švietimui, per tai 
ji ir stovi teip žemai, pagarsėjusi 
didžiausiu skaitliumi ne mokan
čių rašyti ir skaityti.

1909 m. pradinių mokyklų, ant 
160 milijonų gyventojų, , taigi 
skaitliaus dvigubai didesnio negu 
Jungtiniose valsčiuose, Rusijoj 
buvo tik 104,350 pradinių mo
kyklų, kurias lankė 6,518,565 mo
kiniai, 2,452 vidutinės mokyklos 
su 727,143 mokiniais ir 101 augš- 
tesnė mokykla su 110,341 stud.

Užlaikymui pradinių mokyklų 
išleista 169,100,310 rublių (87,- 

zidento valdžia jau ne sykį mė
gino garsinti, ne kartą garsino, 
jog Orozco pasekėjai iš visų pu
sių apstoti ir niekaip ištrukti ne
gali. Bet paskui pasirodė, kad 
jie perlaužė eiles juos apstoju
sios valdžios kariumenės ir iš 
valdžios generolo kilpų pasiliuo- 
savo.

Revoliucija Vidurinės Ameri
kos respublikoj Nicaragua pla
tinasi ,bet Amerikos kariško lai
vyno vadovas Kontradmirolas 
Southerland Washingtonan at
siuntė žinią, jog apgynimui gy
venančių Nicaraguoj amerikonų 
jam pakanka tų kareivių, kokius 
jis turi. Kapitonas laivo “Anno- 
polis” Terchuna įstengia palai
kyti traukinių bėgiojimą terp 
Gorinto ir Chinandega; jis turi 
500 Amerikos jūreivių ir to jam 
pakanka tuom tarpu.

Angliškasis konsulius mieste 
Matagalpas nuo savo valdžios 
pareikalavo apgynimui Nicara
guoj gyvenančių anglijonų kariš
kų laivų, nes vietiniai gyvento
jai labai nekenčia svetimtaučių,' 
gali paregti jų skerdynes.

Krašto sostinė, miestas Ma
nagua apgultas iš visų pusių re- 
voliucijonierių. Miestai Grana
da ir Masayi pateko į revoliu- 
cijonierių rankas'. “Aplinkinėse 
Managua laukiamas didesnis mu
šis, kuris arba revoliucijai pa
darys galą, arba išvers preziden
to valdžią.

BALKANŲ PUSSALI3.
Austrijos užsienių mlnistens 

pradėjo tarybas su kitais kraš
tais, kaip čia sutvarkius Turkijos 
reikalus, kaip padaryti gala žmo
nių sukilimams Turkijoj ir ka
rui Turkijos su Italija. , ✓
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Liepos 26 dienoje Šv. Jurgio 
gatvelėje pas vienus lietuvius mi
rė moteriškė Marijona Radze
vičienė. Nabašnikė, sirgdama, 
sakė ir savo globėjui, ir sarginto- 
jams, kad numirus ją apgiedotų 
lietuvaitės giesmininkės lietuviš-

Nabašnįnkė buvo ligota, bet 
pinigų turėjo susidėjusi ne maža. 
Sakydavo paliksianti kokį 100 
rubl. šv. Mikalojaus bažnyčios 
vargonams.

Mirus, globėjas lietuvis, pildy
damas nabašninkės norą, sukvie
tė į budynę lietuvių ir lietuvai- 

stebėjosi radęs- budynėje lietu-, 
viškai begiedant. Pastovėjęs ge
rą valandikę pagaliaus paklausė 
lenkiškai: “czy juž možna ck- 
sportowac?” Išnešus numirėlį iš 
namų ir einant gatve, žmonės pra
dėjo giedoti lietuviškai. Kaiku
rie lenkai karščiavosi: ja nie chcę, 
ja nie zcierpię, žeby pogahskim 
językicm spiewali (aš nenoriu, 
aš neiškęsiu, kad giedotų pago
niška kalba). Kun. Liegui taip- 
pat, matyti, nepatiko, kad 
tuviškai gieda, matyti, ir 
lietuvių kalba pagoniška, 
sustabdė procesiją ir u ’ 
lietuviškai giedoti. Mat, 
kentė tokios demonstracijo 
kad paskiau keli lenkai ir lenkės 
ėmė lenkiškai giedoti kunigas

Liepos 23 dieną Vilniuje, šach
matininkų kliubo buste, prasidė
jo visos Rusijos šachmatininkų 
kongresas: suvažiavusieji, žino
ma, nesitaria jokiais svarbiais 
reikalais, bet tiktai žaidžia šach
matais. ’Atvažiavo visi garsieji 
šachmatininkai ne tik Rusijos, 
bet ir* užsienio, išviso daugiau, 
kaip 20 žmonių. Laimėjusiems 
šachmatų žaidimus paskirtos do
vanos

tai kooperativinė bendrove ir 
pelnu dalinasi visi artistai. Pa
sirodė, kad lenkų teatras Vil
niuje gali gyvuoti tik tękiuo bu- 
du. Pirma lenkų teatras duo
davęs vis deficitus; pernai gi 
pirmi metai Vilniaus lenkų teat
rui pasisekė baigt sezoną su pel
nu.

Lenkų draugija teatrui rem
ti nutarė duoti artistų bendro
vei šiemetai dykai 
apie 4S000 rublių

— Viltis

Vilniun buvo i
Prustų, kurie 

darbininkų.
Dabar jie išsivežė iš Vilniaus 
į Prusus 300 darbininkų trims 
mėnesiams.

— Viltis —

J. Mantvilos vardo paišymo 
mokyklon jau priiminėja kasdie
ną, išskyrus sekmadienius ir 
šventadienius, nuo 6 ligi 8 va
landos vakarą Vaikų Globos 
draugijos buste (Goristyj, 8).

— Viltis —

zijos mokiniai, kurie mokosi ka
riuomenės mankštymų. Išvažia
vo išviso 60 mokinių kareivių ir 
17 mokinių muzikantų lydimi 
gimnazijos direktoriaus Miedvie- 
devo, dviejų mokytojų, aficeriaus 
ir unter-aficeriaus. Išvažiavusie
ji mokiniai dalyvaus Peterburge 
visos Rusijos mokinių kariuome
nės manevruose, kurių žiūrėsiąs

Kauno “Saulės” buchhalterijos 
kursuose žadą mokyti šiemetai 
stenografijos (greito rašymo). 
Stenografijos mokysią pagal nau
jausio užsienio budo, kuriuo ra
šant, galima esą užrašyti per vie-

IŠ RASEINIŲ, Kauno gub.
“Rieč” praneša, kad pamišusis 

Gorodcckis kėsinęsis užmušti 
dvarininką Bušackį, Suimamas, 
Gorodeckis šovęs 4 kartus; j poli- 
cistus, bet nesužeides nieko.

— Viltis —

PERKA DVARUS.

Kaund Valstiečių Banko sky
rius perka Marijampolės dvarą, 
Panevėžio apskrityje, Naujamie
sčio valsčiuje, 11 varstų nuo Pa
nevėžio. Dvaro žemės išviso 
I046 dešimtinės.

Vilniaus gubernijoje Valstie
čių Bankas pirko ir išparduoda 
valstiečiams penkius dvaitus: 1) 
Žulvių dvarą, seniau buvusį Pil- 
sudzkio, paskui Kurnosdjyp (1.- 
500 dešimtinių); įia jau apsigy
veno rusar kolonistai; 2)^iyliš- 
čių dvarą, - buvusį VapkąH^iaus, 
išviso 1083 dešimt.; 3) (Jirilija- 
novo dvarą, buvusį generolienės 
MieščerskienėSj 723 dešimt.; 4) j

dvarą ,buvusi įUrnias-1

tauskienės, išviso 2750 dešimti
nių ir 5) Vincentavo dvarą, bu
vusį Lapu novo, iš viso 485 deš. 
Du pastaruoju dvaru dar tik 
manoma dalinti.

— Viltis

IŠ AUGŠTOSIOS PANEMU
NĖS, Suvalkų gub.

Rugpiučio 6 d. n. kai. apie aš
tunta valandą vakaro buvo ne
paprasta audra. Akies mirksny
je pajuodo visas dangus, griau-

IŠ RODŪNIOS, Lydos pav.

buoties tarp saviškių, geriausia 
rodo kun. Gintauto ir kun. Oze- 
vičaus pavizdis. Vienas “di
delis” žmogus, nes Rodūnios de
kanas, kitas ne taip didelis žmo
gus, nes tik Rodūnios vikaras. 
Ir vienas ir kitas iš šio pasaulio

lietuvių dūšeles, bet tos globos 
nelaimingosios lietuvių dūšelės 
oi kaip norėtų nusikratyti. Ta 
globa, tai kruvina globa, tai glo
ba šaukiamo dangun keršto

Kaip liepos 22 dieną po pa
maldų ir po kunigų pietų susi
rinko prie klebonijos lietuvių bū
rys (apie 100 žmonių) prašyti 
sau lietuviškų pamaldų, deka
nas Gintautas pažiurėjo į juos 
ir švpsodamasis sako: “A czemn

buoti, o vėjas medžius, stogus 
ir tvoras laužyti, naikinti. Trum
pu laiku pridarė daugybę jei- 
bių: išlaužė sodų medžius, o kiek 
miške medelių išvartė, nė nesu
skaitysi. Bet ,ačiu Dievui, iš 
žmonių negirdėti, kad butų kas 

taip pat ir laukams 
Seneliai pasakoja, 

audrų nepameną.
B. Bizūnas.

- Viltis —

IŠ ŠIAULIŲ.
Šiauliuose iš antradienio į tre

čiadienį tą naktį (iš liepos 24 į 
25) 2-je valandoje kilo labai di
delis gaisras: užsidegė Ragalino 
odų. dirbtuvė. Visa dirbtuvė su
degė, tiktai paliko plikos namų 
sienos, nuostolių yra labai daug. 
Dirbtuvė ir mašinos buvo ap
draustos puse 
Iš trečiadienio
3-oje valandoje naktį kilo kitas 
gaisras: sudegė žydų kompanijos 
malūnas. Pradėjo degti vidury
je malūno, antram gyvenime.

Lietuvos durniukas. 
— Viltis ~

IŠ PALANGOS, Kuršo g.
Nuo kelerių metų darbuojasi 

čia Labdarių Draugija, kuri tarp 
kitko taiso kasmet po 1 kartą 
loteriją savo lėšoms padidinti. 
Šiemet loterija buvo liepos 
Palangos grapo parke.

Visokių fantų loterijoje 
penkios tukstantįs. Kaip
gaiš, taip ir daiktais daugiausia 
paaukojo grapų Tiškevičių gimi
nė, kurių šiemet gana daug bu
vo Paląngoje suvažiavę. Loteri
ja puikiai pavyko: gryno pelno 
buvo apie pusantros tukstanties 
rublių.

Daugiausia darbo šiame rei
kale padėjo Labdarių Draugijos 
pirmininkė, grapienė Peliksienė 
Tiškevičienė. Daug padėjo ir vie
tinis klebonas, kun. J. Šniukš
ta, kurs ne kartą nematomas 
darbuojasi visose Palangos vi
suomenės gyvenimo įstaigose.

K. Kirvinskis.
, , MM Viltis •—

r/

Viršui-turkų kareiviai; apačioj iš.dešines puses—Monk* 
tar-Paša, naujas Turkijos ministeriij prezidentas, iš kaires 
Montenegro karalius Nikalojus.

Tarp Turkijos ir Montenegro dabar labai tankus susirė
mimai.

Rugiai šiemet buvo labai pui
kus: ir dideli, ir tankus, bet iš
tikus dviem atvejais Smarkioms 
audroms su dideliais ' lietumis, 
buvo smarkiai aplaužyti, sulank
styti, o vietomis ir prie žemės 
priploti. Kai-kur net ir ledai 
apkūlė. Todėl, šiaudų kad ir 
daug, bet grudai apimenki. 
Žieminiai kviečiai taip-pat vie
tomis nekokie. Tiesa, nelabai 
kas iš menkesnių ūkininkų ir sė
ja juos, išskyrus dvarus. Vasa
riniai javai pavasarį buvo pra
dėję augti labai puikus, bet pa
skiau labai pakenkė jiems karš
tis ir didelis sausuiųas. Dauge
lyje vietų išdegė javai, ypač mie
žiai ir linai prie smiltynų 
daugi patį pavasrį dažniau kliū
davo lietaus, tai ankstybesnysis 
vasarojus geresnis. Ypač pie
vos šiemet pusėtinai pažėlė. Šie
met, kaip matyti, ūkininkai 
šaro turės dvigubai daugiau 
gu pernai, nes šį pavasarį 
vienas, patyręs gyvulių badą, 
sirupino kuodaugiausia prisėti 
pūdyme vikių pašarui. Rei
kia pažymėti, kad apie Panevėžį 
beveik visi ūkininkai tebelaiko 
trilaukį ūkį, ir jei kas pasėja 
šį-tą pūdyme, tai dar naujiena 
pas mus.' To sodiečių pavyzdžio 
tebesilaiko musų kolonistai.

Vėjo vaikas.
— Viltis —

savo parapijoje ir paskel- 
sakyklos tik 79 lietuvius, 
kun. Gintautas terado Ei- 
parapijoje tiek maža lie- 
paaiškina iš dalies ir šioks 

Nesenai

IŠ EIŠIŠKĖS, Lydos pav.

Dekanas kun. Gintautas pri
skaitė 
be iš 
Dėlko 
šiškių 
tuvių, 
jo vienas pasielgimas.
kun. Gintautas per pamokslą 
vieną kartą pasakė: “Poslie ro- 
žanca ja warn powiem wielkie 
stowo” (Po ražančiaus aš jums 
pasakysiu svarbų žodį). Paskui, 
po ražančiaus, kun. Gintautas,

M 
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tes, tarė: “Kas tas knygutes 
Kim jesteš, Sprawa Janiška ir 
Polscy Apostolowie — skaitys, 
bus pirmas pragaro pasiuntinys I”

Tai buvo tikrai kun. Gintau
to “wielkie siowo!”

— Viltis —

IŠ KERNAVĖS, yiln. pav.

Čia liepos 22 d .buvo Škaplier- 
nos atlaidai. Tą-pat dieną šventi
no pamatus naujai bažnyčiai. 
Kunigų buvo nemaža ir žmonių 
daugybė.

Kernavė buvo kttą kartą lie
tuvių sostinė. Vietų ir žmonių 
pavadinimai rodo, jog čia tikras 
lietuvių kraštas, teČiau, lietuviais 
save vadinančių maža beliko. 
Daugelis kad ir kalba namie lie
tuviškai, bet kadangi meldžias 
lenkiškai ir nieko lietuviškai baž
nyčioje negirdi, tai*save vadina 
lenkais, (“polskiej wiaryl”).

Tiesa, prie kun. Miškinio sa
kydavo kitą kartą lietuviškai pa
mokslus, bet nuo to laiko, bus 
jau koki 20 metų, čia nieks nebė
ra girdėjęs lietuviško žodžio baž
nyčioje, todėl ir šį kartą nieks ir 
sapnuote nesapnavo išgirsti lie
tuvių kalba pamokslo. Po pa
maldų kaikurie jau buvo namo 
beeiną, tik šitai išgirstame gat
vėje sanbruzdį: “litewska na- 
uka, litewska nauka!” Ir grįžę 

nebutume girdėję lietuviškų žo
džių. Pamokslą sake mums ne
žinomas kunigas aiškaus ir stip
raus balso.

Pabaigus pamokslą kunigas, 
užgiedojo “Aniolas Dievo”. Mes 
net nusigandome, kumštelėjome 
viens kitą, manydami sau: “ne
protingas kunigas, kas gi čia pa
giedos! Tik duos progos ende- 
kams pasijuokti iš musų”. Bet 
šitai pasigirsta švelnus, stiprus 
balsai: "ir pradėjo iš ^Dvasios”. 
Pagiedoję “Aniolas Dievo”, lie
tuviai, matyti, apsidrąsino: ap
sidairę, ar nematyti endekų su
gniaužtomis kumštimis, pagiedo-
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o day vieną giesmę ir išsiskir
stė.

Išėjus į gatvę,'Vien tik ir gir
dėti buvo jau ivhms priprasta 
šneka apie liettivių^ pagonišku- 
mą, apie pravosląviją ir 1.1. Ga
lima buvo patirti, jog čia dau-

viai lenkams kailius lupę ir drus
ka sudę, kaip paėmę į nelaisvę,

kai vistiek ponais tapę ir gana. 
Priėjome prie kitos kuopelės'. Ir 
čia ta pati šneka. Tyčia gavo-
nie progos ir mes į kalbą 
kišti.

R mėme aiškinti, jog negali 
t i kalbos, kurios galima butų
dįties. nes, ar šiokia, ar tokia

bu-

būti ir šviesus ir tamsus. Mums 
taip bešnekant, praėjo kelios lie
tuvaitės, 'gražiai pasirėdžiusios, 
pasipuošusios, su skribelaitėmis. 
Praėjus, visi sužiuro į jas. Vie
nas. kiti^ pritariamas, ir sako: 
“Gerai butų būti lietuviais, jei 
daug butų tokių, kaip tamstos ir 
šios panelės. Bet jau vyžuotų, 
sterbluotij mes nekentėme ir ne- 
kęsime.” Kitas ėmė tyčioties iš 
lietuvių mergaičių. Jų mergai
tės visos, girdi .vienaip dėvin
čios, o lietuvių tai vienos gal
va perskelta ir , raudonu lanku 
sukaustyta, kitos kitaip, trečios 
vėl kitaip — o jau su raudonu 
lanku ant galvos ne-gi gali būti 
inteligentėm

— vnt.ia —

IŠ SEINŲ, Suv. gub.
Kun. Justinas Staugaitis, “Va- 

dovoVrexlaktorius, paskirtas Pa
kuonio klebonu; kun. Antanas 
Civinskas, buvusis “Šaltinio” re-

lės kamendorium.
— Viltis

Švietimo ministerija įsake pa
skirti 400 rublių lietuvių kalbos 
mokyti 1912—1913 metais Pa
nevėžio mokytojų seminarijoje. 
Drauge ministerija paaiškino V il
niaus mokslo apygardos globėjui, 
jog ateityje globėjas privaląs kas 
ihetai prašyti iš ministerijos tam 
tikslui 400 rublių. •

— Viltis —

lie

Jau 
ne

kietus lijo, tartum,

IŠ ŽEMOSIOS PANEMUNĖS, 
Naum. pav., Suv. gub.

Apie menesį čia visai nebuvo 
lietaus. Jau visi augalai trokšte- 
-troško gaivinamos drėgmės. Ga
lop, liepos 28 d. n. k. sulaukė
me lietaus. Lijo trejetą dienų. 
Tečiau nebuvo tai paprastas 
tus, buvo tai baisi audra Jsu 
tumi ir baisinga perkūnija, 
senai žmonės tokios audros 
buvo matę.
kas iš kibiro pylė; perkūnija 
trenkė, tartum, kas iš anuotų l>e 
paliovos butų šaudę. Neapsėjo 
ir be -aukų. Liepos 29 dieną per
kūnija užtrenkė vieną moteriš
kę, —r kumetę iš Panemunės dva
ro. Žmonelė,. parėjusi iš Vilki
jos, savo kambaryje valgė. Tuo 
tarpu- įlėkė ugninis kamuolys pro 
kaminą iš kito kambario, ir, pra
lėkdamas pro ją į kitą butą, tą 
žmonelę mirtinai sužeidė. Vir
sdama ant žemės, ji, gal but, ga
lutinai užsimušė. Kitas dvi per
kūno trenksmas tiktai parbloškė 
ant žemės. Jiedvi atsigavo. Vi
sa nelaimė, gal būti, atsitiko dėl
to, kad kaminai (augštiniai) ne
buvo užkišti: pro vieną perkūni
jos ugninis kamuolys įlėkė į kam
barį, pro kitą vėl išlėkė. Dar ir 
kambario durįs truputį buvo pra
viros. Žmonelė paliko vyrą su 
penketą mažų vaikučių.

Vaideliotas.
— Viltis —

raštas

IŠ KRIUKIŲ, Suv. gub.
Liepos 28 d. n. kai. parėjo į 

valsčiaus raštinę nuo Varšuvos 
gene r al-gubern atoria u s
liepiantis išjieškot iš Panemunės 
klebono kun. J. Skinkio 50 rubl. 
pabaudos, kam padėjęs viena tik 
lietuvių kalba parašą ant sce
nos paskaitų metų, kurios čia bu
vo šiemet prieš užgavėnes. Pa
baudą uždėjo Už peržengimą IX 
“punkto” Varšuvos general-gti- 
bernatoriaus 191I m. rugsėjo 9 
d. išduotų įsakymų (obiazatel- 
nyja postanovlienija). Kunigas 
pabaudą užmokėjo, nes kitaip bu
tų gavęs dvi savaiti atsėdėti. 
' ' t Vaideliotas.

< Viltlt —. r

IŠ KRETKAMPIO, Suv. gub.

Kretkampis — vienatinis gry
nai lietuvių kurortas. Įsteigė' jį 
ir laiko kun. J. Sabas. Šis ku
rortas kad ir nesenai įsteigtas, 
kad ir maža apie jį buvo rašy
ki laikraščiuose ,tečiau jis, tur 
Imti, pats savaime ingavo reno- 
me. Šiemet svečių perpilna. 
Daugelis turėjo net kaimuose gy
venti. Daug kurortų esu matęs 
(kai-kurinosc ilgiau gydžiaus, ki
tus gi tik pravažiuodamas ap
lankiau), bet daugiausiai mane 
ramino ir patiko man Kretkam- 
pis. Čia, mat, ir savo krašto oras,

žydų visai nepriima 
Be to visko, čia ir

dėlės, gerai intaisytos, saulės 
maudyklės. Čia-pat geri šuliniai, 
kuru vandenim galima gydyties 
K. Kncipo metodą. Pasivaikš
čioti yra pušynų. Vilės nėra 
da visais kurortų reikalavimais 
įrengtos, dėlto ir mokesnis kur- 
kas pigesnis, negu kitur. Žo
džiu, kas nori sustiprinti svei
katą, arl>a pasilsėti po sunkių 
darbų, tas ras čia, man rodos, vi-

Kalbant apie kurorto gerumus, 
negalima užtylėti ir blogųjų. Ne
paranku tik, kad Kfetkampis toli 
nuę didesnių miestų ir neturi 
Nemune savo stoties, o tik lai
veliu privažiuojama prie garlai
vio. Tą neparankumą kiek su
mažina Vilkijos miestelis, nuo 

Kretkampio yra 1% 
kuriame galima pirktivarsto ir

produktų.
Be to, 

neilgai, trukus
kun. Sabas baudžiasi

i n tai syti telefoną1

riuo svečiai galėtų pasivažinėti

Žinoma 
žmonėm

rortas.

vienam ar ten dviem 
(čia jau yra pora p. 
vilių) sunku yra intai- 
reikiant, ir laikyti ku

bam, mat, reikalingi di
deli pinigai. Girdėjau nuo kun. 
Sabo, kad jis sutiktų duoti vel
tui žemės, jei kas savo lėšomis 
ketintų pastatyti vilę kokiam nors 
labdarybos reikalui, pavyzdžiui, 
moksleivių ar šiaip jau netur
tingų žmonių poilsiui. Gal ir 
atsiras gailestingų žmonių ir šį

Kun. A. Steponavičius
— Viltis —

IŠ PLOKŠČIŲ, Naum. pav.

Parapijos sueiga buvo liepos 
22 d. Buvo nutarta siųsti Kau
no stotin prekių (čininį skardą) 
atsiimtų ukn. Rimk. kartu su 
meisteriu. Matai, ukn. Rimk. šį- 
-tą išmanąs s 
dzin sueigos nutąsiusios 

diais (gon
tais), bet nebuvo tam tikros me
džiagos, o skardinis dangtis il
giau pastovįs. Klebonas apsiėmė 
suj ieškoti dailydę apipuvusioms

eigos buvo pageidaujama, kad 
knygos butų vedamos gerai. Pas
kum buvo paminėti ir piniginiai 
reikalai. Kunigai sakė, kad vi
karų namas brangiai apsiėjęs — 
kelius šimtus pridėję; bet kiti 
parapijonįs sako, kad likę. Pa- 
rapijonįs atsakė, teveda kuni
gai gerai knygas (išlaidų if in- 
eigų), tai parapija visą trukumą 
atlygins. Galų — gale buvo 
paliestas kun. Br. veikimas. Baž
nyčiai pataisyti ūkininkai dėjo po 
30 kp. nuo margo ,0 bežemiai —; 
kiek kurio malone. Taigi beže
miai, kaip pats kun. sakė, buvo 
sudejtr-£2 runl. bažnyčiai. Bet 
kunigas jutfs apvertė divonams- 
nupirkti — kada duoda puikius 
šliubus, tai nesą divonų. Kn. Br. < 
apsiėmė tuos bežemių pinigus? 
atiduoti stogui pataisyti. Pir
ma jis buvo tam priešingas —į 

turiu, girdi, valią.
Komitetui pasilieka gerai su

eigos nutarimai daboti, ar bus 
pildomi. Riavų Juozas.

— Lietuvos Ūkininkas —

“B. V.” praneša iš Rymo: Ru
sų vyriausybė in teikė Vatikanui 
memorandumą, kuriuo kaltina 
katalikų dvasiškius, kad jį va
ranti didelę propagandą, pasivi
liojusi katalikybėn pusę milijono; 
stačiatikių ir palaikantį karingąjį 
lenkų gaivalą. Vatikanas, iš sa
vo pusės, ginąs katalikų dvasiš-’ 
kius, kurie elgiąsis teisėtai reifida- 
mies įsakymu apie tikėjimų ly
gybę. Tokiuo būdų Nelidovo 
pradėtas susitaikinimo darbas 
žlugęs. Kalba, kad Rusijos san-j 
tykiai su Vatikanu galį but 
traukti.

nu~,
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PARODA “DARBO DIENOJ”.

DAR VIENA GIEDRAIČIŲ 
BYLA.

mepos 24 u. Vilniaus apygar
dos teismas teisė du Giedraičiu

žmogų:

du tuo:
Kaltino juo

va i kočiojusiu
•įpiią, rag'

jos pasakymą pagavo kaltinamų-(bauginę.
jy apgynėjas, ‘prisiekusio advo
katas Eisyinontas, ir paskiau sa-

gindami tl;ivęs.(iiedraičiu ” u
žmones?, k
šymu. Prašymą turėję paduoti

kun. Michalkevičiui, prašydami 
jo, kad panaikintų Giedraičių pa
rapijoje lietuvių kalba pamaldas. 
?\nuodu agitatorių, vaikščioda
mi! po žmones, bauginę, jei žmor 

nepasirašysią po prašymu ir
jei Giedraičiuose pasiliksiančios 
lietuvių kalba pamaldos, tai lie-

nes

Kaltinamuoju kaltu

lietuviu ir

juos visus, kaip paprasta 
saikino.

Liudininkai papasakojo:

pri-

liudijo, kad jis, Jonas ir Liudvi
kas Radžiūnu ir Tilinga nuėję į 
Kulundžių sodžių prie Verg-eilio 
ir ten radę Vladislovą Gricžj-

prašymu. Griežis-Lazovskis bau
ginęs ;
jog jei
mu
bažnyčią perdirbsią į cerkvę,

nepasirašysią po prašy- 
vistiš'paversiu į pravoslavus, 

ru- 
su-

Kaltinamasis aktas skelbia, kad 
Dobužinskis, abudu Radžiūnu ir 
Tilinga atėmę iš Gricžio-Lazov- 
skio aną prašymą su parašais ir 
nunešę sudraskytą trečiosios Vil
niaus apskrities nuovados pristo
vui A. Subočiui, iš ko ir prasi-

Veronika Pečiulienė prašė tri-

visk ai, nes rusiškai ji nemokan
ti. Paklausus, kodėl ji tardytojui

da kalbėjusi ne rusiškai, o mai
šytai sti lenkiška. Teisinas jai 
ir liepė kalbėti lenkiškai. Ji pa
pasakojo, kad VI.’Griežis-Lazov- 
skis vaikščiojęs, rinkdamas para
šus ir ragindamas rašyties len
kais.

Toliau jai prądėjo painioties 
kalba. Nesuprasdama klausimų.

ir pasisakė užmiršusi. Advoka
to klausiamą, kas ji, lietuvė ar 
lenkė, ir kokia kalba ji geriau ( 
norėtų pamaldų,/-? t nesupratusi 
klausimo <pradėjo ‘ pasakoti, kaęl 
Giedraičių kunigas važinėjęs po 
parapiją ir rašęs visus lietuviais, 
nc&fausdamgs! kas ko nori. Tokį,

teismo liudinihkė aiškiuos nesu
pratusi klausimo ir, sakydama, 
kad kunigas rašąs lietuviais, ne
klausdamas, -kas ko nori, norė
jus tik pasakyti, kad kunigas, 
tik žinodamas: atvažiavęs prie 
lietuvių, neklausdamas jų užrašy-’ dienoms 

užmokėti

Tik lenkų priešai 
paleidę apie juodu tokias kalbas. 

Tat Griežiu-Lazovskiu esančiu 
nekaltu. Be to, ir liudininkai tik 
tesaką apie Vladislovą, o apie

is minutes pasi
nė toki nuspren-

tolesniu

d i mą : ; 
išteisino,

arešto prie poli 
teismo išlaidas.

dininkų" vienas pasakė, kad Vlad.kti laikraščiai, pasigavę vienos 
Griežis-Lazovskis ėjęs, rinkda-. liudininkės, nesupratusios klau- 
mas parašus: už ncpasii 
baugi n ęs p r a v o s 1 a v i j a. 
liudininkas ^girdėjęs iš 
rinkėjo ir kitų bauginimų :

11 ep asi rasi u sic m s lietuviams

■rašymą simo, žodžius, kaip katė pūslę, 
Antras ėmė barškinti, kad Giediaicių 
parašu kunigas Stragas, nesiklausdamas, 

: rinkė- visus rašęs lietuviais. Ką norė- 
jog jo pasakyti ana moteriškė, mes 
bu- jau pirmiau paaiškinome.
.... — Viltis —•

kalbėjo

pa rastis

sakyta. •
Tie liudininkai, kurie gynė kal

tinamuosius, mažne visi 
vienaip: jie sakė, kad 
Gricžis-Lazovękis rinkęs 
tik tam, kad panaikinus
čių bažnyčioje lietuvių kalba pa
maldas. Jokių aiškiai neteisin
gų paskalų apie pravoslaviją, ha z 
nyčios atėmimą .ir baudžia-. 
Adolpas Gr.-Lazovskis nešk c 
bęs. Visi liudininkai savo paro-

SUDEGĖ GARLAIVYS,

Santa Barbara, Col. Sudegė 
netoli kranto stovėjęs garlaivys 
“Rosencranz”,x gabenęs kerosiną, 

5 įgulos žmonės, nušokę nuo 
■.ivo, priplaukė laimingai kran

to ir tokiu budu išsigelbėjo.

prakalbą redaktorius laikraščio 
“Toranto Globe”, kurioj prana
šavo Jungtiniuose Valsčiuose to
kią kruviną revoliuciją, kokios 
dar svietas nėra matęs, 
ciją tą pagimdys puik; 
izmas turtuolių) skra 
neturtingus gyventojus.

ančių

SEIMAS LENKIŲ MOTERIŲ.

Sp. Bend, Ind. Atsibūva čia 
seimas Lenkių moterių sanjun- 
gos. Tcrp suvažiavusių 
iki šiol, didelės vienybės n c ra.

PRAŽUVO KASYKLOSE.

Lenden, Wis. Fran tier kasyk
lose nuo nuodingų dujų pražuvo 
nusileidę darban keturi darbinin
kai.

EXPLIOZIJA.

Milwaukee, Wis. Mašinų dirb-

gazo rezervoaras. nxpliozija su 
visu išgriovė triobą, kurioj gazas 
buvo; visoj toj miesto dalyj nuo 
oro sudrebėjimo išbyrėjo 1 an gan. 
Sunkiai sužeista septyni darbi
ninkai, o trįs iš jų taip sunkiai 
užgauti, kad apie jų išgijimą

ATMETĖ PREZIDENTO 
PROTEGUOJAMUS.

Washington, D. C. Daugelį 
prezidento skiriamų augštesnėms 
vietoms valdininkų kongresas 
prieš išsiskirstymą nepatvirtino. 
Prisieis jiems pasiganėdinti tuš
čioms viltims. Bet tautai dėlto 
nėra reikalo verkti; tas gal vien 
prezidentui rūpėti, kad savo drau
gų niekur įsprausti negalėjo.

DEGTINĖ ŠIENE.

Washington, N. C. Šita 
i ja yra sausa, bet nevisi gy- 

ventojai gali apsieiti be svaigi
namų gėralų, yra žmones, ku
rie sau parsitraukia slapta už
draustų gėralų. Neseniai vie
noj mieštoj gatvėj suįro šieno ve
žimas. Pamatę tai policistai, sku-
binosi 
matęs

o pats pabėgo, nes šiene

NIEKŠAS, O GAL BEPROTIS.

Belle Plaine, Kans. Netoli 
nuo čia gyvenantis 35 metų far-
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TARPININKŲ PREKĖJ# f '
KONVENCIJA, ■* ’

Salt City, Utah. Atsibūva čia 
konvencija tarpininkų prekėjų. 
Terp kitko konvencijoj pakelta 
buvo ir klausymas brangumo vai- - 
gio produktų.- Tarpininkai už 
tai, kaip galima buvo laukti, kai* 
tina farmėrius, nors tie tarpinin
kai, pats neprodukuodami, nieko 
neduodami, surenka tiek jau pel
no, kiek užauginęs produktus 
farmeris. Susirinkę konvencijon 
nutarė reikalauti didesnės pro
tekcijos farmerių produktams, pa
gerinimo laukų kelių, kad f ar
mėnams butų palengvintas pro-

stotis. Išreiškė padėkavonę pre
zidentui ir kongresui už ištaisy
mą upės Missouri ir pagilinimą 
prieplaukų Tcxaso pakrantėse; 
reikalauja teipgi įrengimo val- 

'džios biuro informavimui atk^.., ♦
kančių Amerikon ateivių.

v i -į

ŠIMTMETINĖS MIESTO U2- 
SIDĖJIMO SUKAKTUVĖS.

Columbus, O. Valstijos Ohio 
sostinė apvaikščiojo šimtmetines 
sukaktuves nuo' savo užsidėjimo. 
Miestas buvo puikiai papuoštas. 
Gatvėmis traukė žmonių grupos 
gyvais paveikslais perstatančioj 
svarbesnius atsitikimus iš miesto 
gyvenimo. Iš kitų miestų tiek 
čia privažiavo žmonių, kad ho
tel iuosc visiems svečiams vietos 
nėra.

atsibu-
Gotcho

Gotch

IMTYNĖS. '

Kansas City, Mo. Čia 
vo imtynės pagarsėjusio 
su Jesse Westergaard.
savo priešą du kartu paguldė: 
pirmą kartą į 21 minutą, o antrą 
į 9 minutas. Matyt visgi daugiau 
darbo utrejo negu su lenkų dru< 
t uoliu Zbyszku. Gotch žada st 
Zbyszku antrą kartą mėginti 
vien tąsyk, jeigu Zbyszko parir 
Mahmutą.

JAUNAS JAUNAVEDYS!

New York. Apsivedė
Timothy Griffin su Lucya 
dy. Jaunavedys turi 108 
o jaunamartė 73. Abudu

koksai 
Nevo- 
metus, 
kaipo

North
Carolinoj ir nuo 1854 m. gyveno 
be apsivedimo kaipo vyras su pa
čia. ' Turėjo 9 vaikų. Dabar, 
gyvenimo pabaigoj užsimanė tik** 
rai apsivesti.

sugalvoję. Paklausti, visi jie bė
rė, kaip žirnius. Kitasis, da ne
išgirdęs, ko klausia, jau drožė 
atsakymą. Pats teismo pirminiu-; 
kas turėjo sudrausti.

Pabaigus liudininkus klausi
nėti, kalbėjo kaltinamųjų apgynė
jas, prisiektisis advokatas Eisy- 
montas. Visų-pirmą jis padavė 
teisėjams Vilniaus vyskupijos, 
valdytojo išlcfštą cirkulerą apie 
pridedamųjų pamaldų sutvarky
mą bažnyčiose ir prašė pridėti’ 
jį prie bylos raštų ir leisti juo 
remtiies. Teismas sutiko. Eisy- 
montas savo kalboje aiškino, kac^ 
ši byla, kaip ir kitos panašios,; 
kilusi tikd iš •■-nenormalių lietu-į 
vių ir 1 etikų Vantykių. Giedrai
čių parapijoje ^ką lietuvių ir len
kų. Tarp jų kančios varžytinės, 
katra kalbą laikyti bažnyčioje pni- 
dedamasiafi1 pamaldas. Vyskupi
jos valdytojo veirkulcras varžyti
nėms pašalinti išleistas liepia su
rašyti kiekvienos mišrios para
pijos parąpijoųį^, kiek yra katra 
kalba norinčių^, pamaldų. Ypač ’ ' t
kunigai lįę.tuvįąi’ visokiais, kaip 
gerais, tąįp ip blogais budais,' 
stengiąsi visus, žmones paversti' 
lietuviais, ant lenkų leidžią viso
kių paskalų. . Taip daręs ir Gied
raičių klebona^’kun. Stragas. Jis 
važinėjęs, kaip parodžiusi ir liu
dininke. rašydamas žmones ir vi
sus nesiklausdamas rašęs lietu- 
•viaisy Parapijonįs parašams pa- 
tikrmti ir stiruikti daugiau, lenkų 
siuntę du brdstvininku Griežiu- 
-Lazovskiu. Juodu, Imdamas, 
vyskupijos valdytojo cirkulerp,; 
tik rašiusiu žmones, o Jokių pa-> 
skalų neskelbe Įr žmonių ne-’

ADVOKATAI PROTESTUO
JA.

Milwaukee, Wis. Suvažiavo 
čia iš visokių Amerikos kraštų 
51 advokatas ir surengė prote
stą prieš sumanymą Roosevel- 
to partijos leisti per referendum 
atstatinėti teisėjus ir perkeisti jų 
nusprendimus. Tas advokatamš 
nepatinka, nes tąsyk jų įtekmė 
turėtų sumažėti.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽUVIŲ.

, Mayfield, Ky. Šitose
nėse siautė audra 
trenkė į prūdą
daug žuvių ir užmušė jų dau
gybę. Užmuštos žuvys, iškilu
sios viršun, uždengė visą vande
nį.

DAUG

aplinki- 
Perkunas 

, kuriame buvo 
užmušė

NUSIŽUDĖ 90 METŲ 
SENELIS.

Ncw York. Pcrcitą savaitę pa
sikorė prie Warwick gatvės 90, 
pietų senelis Jonas Strickrogh.: 
Kišemiuose jo rado raštelį, ku-į 
riame saužudys aiškina, jog ant-; 
šiaudo todėl, kad nieks jam dar
bo nenori duoti. Paliko jis >6j 
mėtats už savę senesnę, pačią ir.

<65 metų dukterį.

PRANAŠAUJA REVO.LW- 1 
CIJ4.

žė į namus farmerio Manahano, 
norėdamas jo 18 metų dukterį 
išsivežti. Kadangi 18 metų dar
bininkas Thompson nenorėjo 
pasakyti, kur mergina miega, 
Wood jį nušovė. Kada ant šūvių 
išėjo merginos tėvas ir jos 16 
metų brolis, Wood tėvui su kuo
lu sudaužė galvą, o vaikiną leng
viau apdaužė. Išgirdę šūvius ir 
kliksmą, pradėjo rinktiesi kai
mynai, todėl Wood sėdo veži
man ir leidosi bėgti, bet maty
damas, kad nuo besivejančių ne
ištrūks, pats nusišovė.

NUO DEGTUKO PASIMIRĖ.

Terre Haute, Ind. Pasimirė 
čia 27 metų G. A. Conzmon nuo 
žandų užvėrimo. Jam kelios die
nos atgal mėginant uždegti ci
garą, degtukas sprogo ir deganti

no akį ir užnuodino kraują, nuo 
kuo ir gavo žandų užverimą.

NEKANTRI MOTERIS.

New York. Į biurą\ distrikto 
prokuratoriaus Alberto C. Ra
dio atėjo Elzbieta Edmonds ir 
išsitraukusi revolverį, pradėjo 
šaudyti; pataikė jam du kartu. 
Ant šūvių subėgo žmonės ir 
jdukusią moterį suėmė, o pro
kuratorių nugabeno ligonbiutin.. 
Tokiu budu minėta moteris at-, 
keršyjo prokuratoriui už tai, kad 
jis jai perskyrų neišdirbo.

ir vaikų tėvo, 
turi vos kelias 
kur vyras yra 

minėta moteris 
Amerikon, jos

ANTROJI DARROWO 
BYLA.

Los Angeles, Cal. Teismas at
metė Chicagos advokato C. S. 
Darrowo reikalavimą, kad antras 
ant jo teismui paduotas skundas 
dėl papirkimų butų panaikintas.

VARGŠĖ ATEIVĖ.

New York. Atkako čia iš Če
kijos Marė Skilvinek su trejata 
vaikų, iš kurių vyriausia mer
gaitė Edna turi 9 metus, jieškoti 
5 metai atgal iškeliavusio Ame- # 
riko n savo vyro 
Minėta moteriškė 
dešimtis centų, o 
— nežinia. Kaip 
pasakoja, atkakęs
vyras dirbo ant formos Colorado 
valstijoj. Nuo metų jau paliovė 
rašęs. Todėl ji, pardavusi, ką 
turėjo, iš Čekijos pėkščia su vai
kais atkako į B rėmą ir už pasku
tinius pinigus išpirkusi laivakor- * 
tę, atkako New Yorkaa. Bet kur - 
yra jos vyras ir ar jis dar gyvas, 
nežinia. Ką su ta nelaiminga šei
myna darys ateivių užveizda, ne
žinia. Greičiausiai, jeigu neatsi
ras moteries vyras, ją su vaikais 
sugrąžįs atgal Čekijon, iš kur 
ji su tokiu vargu Amerikon at
keliavo.

AUDRA.

PERKUNAS TRENKĖ BAŽ-’ 
NYČION.

Mount Vernon, Iii. Trečią < 
kartą šiuosmet trenkė perkūnas. 
į metodistų bažnyčią ir iš dalies 
ją sunaikino. Pastorius mano, jog; 
tai ženklas Dievo rūstybes. Gal 
taip ir būti. Gal žmonių trip 
doriškai nepakelia, kad Dievas 
neturėtu už ką rūstaut’

Dayton, Ohio. 29 rugpjūčio 
Warren pavietyj siautė audra su 
debesių praplyšimu, nuo ko už
gimę tvanai * veik visai išnaiki
no miestelį Lebanon. Del tva
nų, susinėsimai su Lebanon li
kosi su visu pertraukti.

St. Paul, Minu. Pereitos sere- 
dos** dieną Wisconsin© valstijoj 
siautė audros vėtros ir debesų 
praplyšimai. Vėtra ir perkūnas 
daugiausiai nuostolių pridiri 
miestelyj Rice Lake, kur iŠgrio* 
ve veik visa miesto vidurį. V



foj, vadinamoj Biardman, sugriau
ta geležinkelio stacija; sugriau
tos geležinkelio tnobos teipgi 
Spronere. Mieste Shell Lake 
daug namų išgriauta. Mieste Eau 
Claire perkūnas uždegė ne mažai 
triobų. Aplinkinėse Ashland, 
Wis., vėtros nutraukytos telegra
fo vielos ir per tai iš čia negalima 
gauti žinių apie audros padary
tus nuostolius, bet jie nemaži.

UŽ TEISYBĘ, REIKALAUJA 
PRASALINIMO IŠ SENATO.

Laikraščiai praneša, buk bu
vęs Jungtinių valsčių prezidentas 
Roosevelt, už pasakymą, kad rin
kimuose 1904 m. nuo vedėjo 
Standard Oil Co. agitacijai už 
Rooseveltą gavo 25000 dol., ko 
pats Roosevelt neužgina, nes 
daugelį panašių dalykų patvirti
na ir kiti, reikalauja, kad sena
torius Penrose butų iš senato 
prašalintas. Ar už tai, kad jis 
teisybę sako? Rods politikieriai 
visur purvini, bet Europoj ne

kierius reikalautų nubaudino ki
to politikierio. Gal amerikonai 
ir Europą sudemoralizuos, o tą
syk viso svieto politika bus jau 
per daug purvina. Doro žmo
gaus juk pareiga nuo purvų nu
sivalyti, o tas yra galima tik pur
vus aikštėn išvelkant.

NEW YORKO PRAGARAS.
Po užmušipiui užlaikytojo lo

šimo namų žydo Rosenthalo pra
dėjus tirinėti užmušystą, aikš
tėn išeina čielos purvų krūvos. 
Pasirodo, jog su policijos žinia 
čia išsidirbo tikrai pragariški san
tykiai. Prokuratorius turi sura
šą merginų -15 paleistuvystės na
mų, iš kurio matyt, kad tokiuose 
namuose daugybė mergaičių vos 
15 metų. Namai toki už poli
cijos protekciją jai j mėnesį mo
kėjo po $1500—2000. Tai kokį

namų užlaikytojai, jeigu už 
jimą ir leidimą galėjo tiek 
cijai mokėti?

tyle

WILSON’AS IR SVETIM
TAUČIAI.

sireiškė atvir 
mano apie -t

Už tai jo/ kaipo žmogaus ir 
kaipo Amerikono, peikti negali
ma, nors jo nuo’m'onė buvo labai 
ateiviams neprielanki.

Daug saugiau' turėti reikalą 
su atviru priešu, negu su tokiu, 
kuris akyse jums beria auksinius 
žodelius, giria ir pataikauja, o 
už akių jus šmeižia arba stengia-

ra ir pasakė, ką jis 
cfkius ateivius.

Dabar Wilson’as tapo demok
ratų partijos kandidatu ir jo iš
rinkimas priklauso taipgi ir nuo 
tų ateivių, apie kuriuos jis taip 
negražiai (nors gali but ir sti

Wilsonas dabar sako, kad per 
kelis metus, arčiaus gyvenimui 
prisižiūrėjęs ,jis permainė savo 
nuomonę ir apie ateivius, ir da
bar neskaitai ų taip blogais, kaip 
anais laikais

Gali but, kad Wilson’as iš
tikro permainė savo nuomonę. 
Vienok jam bus gana sunku tą

Apart savo žodžių jis niekuom 
kitu negali prirodyt, kad dabar 
jis ištikro kitaip mano, apie atei
vius,-negu pirma.,

Tas daug jam kenks ateinan
čiuose rinkimuose, nes svetim
taučiai nelabai panorės tikėti jo 
grynam žodžiui, ypač dabar, ka-

stovi keletas klausimų apie ap- 
rubežiavima ateiviu teisių, v v C

Noroms-nenoroms ateiviai sau
gosis žmogaus, kuris dar nelabai 
senai buvo 
bar yra.

Delei tos priežasties demokra- 
ir Wilson’as nustos 

daugybės balsų ateinančiuose rin
kimuose lapkričio mėnesyj.

IŠ DARBO LAUKO.
fl Hartford, Conn. Advokatai 

skrybėlių dirbtuvių D. E. Lowe 
Hat Co. padavė teismui skundą 
ant 200 organizuotų darbininkų, 
nes jie reikalauja, kad dirbtuvės 
butų uždarytos neprigulintiems 
į uniją.

fl Buffalo, N. Y 
reikas iškrovėjų Lackawanna

g t m
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Lima majorą, Guilelmo Billing- 
hurst. Naujai išrinktasis prezi
dentas užims savo vietą 24 rug
sėjo dieiią ! ■ ;

|| Rusijoj, Saratovo ąpąkrityj 
vėl laukiamas šiemet badas. Ja
vai žuvo, pašaro taipgi liėfą, tor

|| Mieste Kaire suėmė 3 jau
nus egiptijonus,. Juos kaltino už 
sukalbį ant gyvasties angliško 
rezidento, lordo Kitchcenero. Tei
smas rado juos kaltais, vieną pa
siuntė 15 metų prie sunkių dar
bų, kitu du 15 metų į kalėjimą.

ant prigulinčios 
Jamaica, miesteAnglijai salos

Kingston, buvęs Haiti republi- 
kos prezidentas Simon, nori vėl 
sukelti revoliuciją prieš valdžią

jama, ar jam pasiseks priversti

nuo prezidento vietos.

|| Mexiko revoliucijonieriai ap
leido miestą Juarez, jį užėmė 
Madero kariumene. Mūšio revo- 
liucijonieriai nelaukė, iš miesto 
išsinešidno pirm atėjimo kariu- 
menės.

|| Žinomas ir Amerikoj giesmi
ninkas, italas Enrico Caruso, pa
davė teisman savo buvusią pa
čią už leidimą neteisingų žinių.

|| Paryžiuj, senas jūreivis Fc- 
nenz atliko mėginimus su jo pa

vandeniu. Prietaisą ta maža, ga
lima ją kišeniuj nešioti. Fenenz 
vaikščiojo 20 miliutų ant upės 
Seinos dugno.

Augus išrado

syta prie lokomotivos, neleidžia 
net iš priešingų pusių bėgantiems 
traukiniams susimušti. Aparatai 
tie, pritaisyti prie lokoniotivų, 
bėgant priešais traukiniams, pra
deda skambinti; bet jeigu to ma
šinistas nepatėmija, automatiškai 
užleidžia ant ratų bremzą ir garą 
išleidžia.

rių plėšikai, apvaldė turtus ir 
auksą ir brangius akmenis per
gabenu ant kvąntb^ant^Kokosų 
salos, kur plėšikams žinomoj vie
toj likosi tas skarbas paslėptas, 
bet kur tie plėšikaipaslė
pė, to nieks nežinoįpie^^r plėši
kai išmirė, tiek žir
bas yra ant'Kokos®i£ Šąlu? Da
bar susitvėrė kompj^ijatfkuri su 
garlaiviu “Melenos^ kęf|
skarbo jieškoti. Laivas tą| iš Ply
mouth©,' Anglijoj, ęketi

1/ Kad skar

Įąuja to

. . f"jau kitas klausimas.')

ja to
jį, tai

|| Francuzijos apšviėtos minis
terija iš mokslinčių sutvėrė spe- 
ciališką komisiją tirinėjimui, kaip 
reikia skaityti lotyniškai, nes da
bar Francuzijoj skaito lotyniškai 
taipjau kaip ir franeuziškai, • o 
Anglijoj skaito lotyniškai textus 
taip kaip ir angliškus — per tai 
lotyniškai kalbant, žmonės negali 
susiprasti, nes kiekviena tauta 
taria kitaip. Manomą, kad ar
čiausiai tikros lotyniškos kalbos 
ištarmės Vokietijoj stovi, kurios

lisarų buvo 400, vedė juos kuni
gai; jie mėgino Durazzo paim
ti, bet tas nepasisekė. Iš syk 
rods jie turkus įveikė, bet atėjus 
pastiprinimui, turkai juos sumu
šė. Užmušta 30 albanų, o 20 su
žeista; kiek turkų krito, nežinia.

|| Amerikoj likosi pakelti mui
tai ant atgabenamų iš Vokietijos 
kviečių, rugių ir lėšikų. Vokieti
jos valdžia telegramų pareikala
vo išaiškinimo, ką tas turi reikš
ti, nes tas yra priešingu padary
tam su Vokietija vaizbos sutari
mui. Vokietija už tai mano Ame
rikai atmokėti, atimdama jai tie
są naudotiesi kaikuriais palen
gvinimais.

nedaug žino, todėl fr publikoj 
nealsino. 13 metų V. Radackai- 
tė gerai sudekliamavo eiles 
“Ateis pavasaris”. Ant galo 
“Birutės” choras sudainavV 
“Sveiki Broliai DaiUninkai”; su
dainavo gerai, todėl publika cho
rui padėkojo gausiu delnų plo
jimu.

Publika iš visko, apskritai 
imant, nebuvo užganėdinta, nes 
daugiau buvo žadėta, negu iš-

------------------------------------- - • ■ ......................... .. . ■ T 1 

prasidėjo parapijoj "streikas , $ 
y. sutarė neiti bažnyčion if toe* 
duoti pinigų, kol buS dabartį* 
nis kunigas. Kas iš to viso iieiš, 
tai dabar dar peranksti spėti,

TMD. vietinė 117-ta kuopa 
pradėjo bruzdėti ir ateinančios 
žiemos laiku mano daug-ką pa

galima. tikėtis, ir 
jau dabar skaitlius 
vis didinas ir dau-

jų vis energiški ir

'i
3į 
■5

$
i
■i

|| Pereitos nedėlios dieną An
glijos sostinė turėjo pertraukti 
telegrafiškus susinešimus su vi
su svietu, nes gaisras išnaikino 
centralę telegrafo staciją.

|| Sulyg surinktų statistiškų ži
nių, ant 1,000 kareivių,' Vokieti
joj miršta 2 kareiviai, TTancuziš- 
koj ir Austrijos ka- 
riumenėj 4, rusiškoj 5^1; o ame
rikoniškoj ir angliškoj 8. Taigi 
išpultų, kad apie kareivių sveika
tą mažiausiai besirūpinsima Ame
rikoj ir Anglijoj.

} Berena apskritį, kur maho
metonai albanai parengė alba
nų krikščionių skerdynes,'su. ka
riumene ištraukė vyriausiasis tur
kiškos kariumenės- vadovas Dza- 
vid paša.

nas, ir iš penkių kalbėtojų nei 
vienas to padaryti neįstengė. To
dėl pas mus į vakarus susirenka 
vis mažiau žmonių, nes visiems 
nusibosta klausyti kelių kalbėto
jų malimą vis to paties. (Kodėl 
korespondentas, žmonių apšvie
timui, ne mėgina pats geriau pa
kalbėti, o gal tąsyk ir publika bu
tų labiau užganėdinta ir naudos 
daugiau turėtų. Iš vieno peiki
mo nauda menka, jeigu peikian
tis pats nemėgina geriau xlarbą 
atlikti. Peikti nesunku, bet ge
rai dirbti daug sunkiau. Red.).

Ne Bestija.
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pasiseks, nes 
kuopos narių 
gumas iš 
darbštus vyrukai.

Gaila tik, kad tarpe tu darbš- ~ 
čiųjų atsiranda taipgi ir praktiško 
darbo trukdytojų, d'arp musų so
cialistų atsiranda tokių, kad, pra
dėję sa|>nuoti apie busiantį so- 

;ą “rojų”, apie že- 
šios dienos reikalus nei 

Jiems išrodo, 
tai ne apšvie-

mimus 
nenori klausyt, 
kad ir apšvieta 
ta. jeigu toj apšvietoj nėra apie 
socialistišką agitaciją. Vienok 
reik pripažinti teisybę, kad tokių 
“užsikarščiavusių” turime ne
daug, pertatai jie nieko blogo ir 
neįsteigia padaryt. Negalėdami 
įveikti, užtai prirašo “Kelei- 
vyj” visokių nesąmonių. Na, 
rašykite ir tepliokite sau sveiki! 
Tuk mums nuo to neskau-

IŠ

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ ST. CHARLES, ILL.

ELIZABETH, N. J.
nelabai senai čia pradėjo
nauja pašelpinė draugi-

‘Draugystė Tėvynės
Rugp. 8 d. ji laikė

|| Pabaigoj šių metų Christia- 
nioj atsibus tarptautiška konfe
rencija apkalbėjimui, kam turi 
prigulėti didelė sala Špitzbcrgcn. 
Sala ta yra arčiausiai Rusijos/bct 
ji jos neužėmė, nes ten' žmonės 
negyveno. Dabar vienok ten su
rasta visokį mineralai, todėl 
plauks ir žmonės.

Rugp. 10 d. P. S. Kieles vai
kas, 22 mėnesių senumo, žais
damas virtuvėj, kada motina iš

tę degtukų ir nukramjtę/ fosto-

Motina nežinojo, kad- fosfo- 
i degtukai yra nuodai ir to-

niu.

Kričene siautė gajsras, sude- 
114 namų; miestu Tirinske, 

na., sudęgė 400

cijai, kiekviena partija stengiasi 
nurodyti žmonėms savo gerumą, 
o kitų partijų blogumą.

Republikonų partija skilo į dvi 
dali, iš kurių viena liko po da
bartinio prezidento Tafto vado
vyste, o kita vėl dalis po Roose- 
velto vadovyste pasivadino pro- 
gresyviška partija. Jos kovoja 
viena prieš kitą ir abidvi kartu 
prieš savo didžiausį ir pavojin
giausi priešą — demokratų par
tiją. Jie užmeta demokratų par
tijai daug blogų sumanymų, ku
rių įvedimas, sulyg republikonų 
numonės, galėtų šios šalies ge
rovei ^užkenkti. Tarp sunkes
nių užmetimų yra svarbiausiu ta
rifo klausimas. Vienok daugelis 
žmonių tarifo (muitų) klausimą 
nepergeriausiai supranta — ypač 
svetimtaučiai. Svetimtaučiai daug 
labiau žingcii.. ja, ką kiekviena

ir per-

jis pa- 
"Ame- 

ir tenai,

ir WesternMutual Transit Co.
Transit Co. Darbininkai sugrįžo 
darban ant senųjų išlygų.

fl Indianopolis, Ind. Prasidėjo 
čia konvencija darbininkų orga
nizacijos “United Garment 
Workers”.

fl Chicago, Ill. Streiklaužiai,

streiko, streikui pasibaigus, pra
šalinti. Pulkai jų atsišaukė po- 
licijon su pasiskundimu, kad 
jiems pažadėtų algų neišmokėta, 
todėl jie neturi kur nakvoti.

|| Angliškos ornitologų drau
gystės expedieija ant salos Nau
jos Guineos (Australijoj) užtiko 
labai mažo ūgio tautelę; suau
gę vyrai turi vos keturias pė
das augščio. Protiškai tie žmonės 
stovi labai žemai, skaitliuoti gali 
tik iki 3. Expedieija užtiko ten 
ir pėdsakius milžiniško didumo 
žvėrių, didesnių už šlapį, bet to
kio žvėries sumedžioti nepasise
kė. ,

il Rusijoj prasidėjo gaisrų se
zonas, Ostaškovo pavietyj--pudegė 
85 namai kaime Peno. iMieste 
Dubuo, Volyniaus guib.j ^sudegė 
30 namų.

Keila, parėjęs namo iš darbo ir 
pamatęs apkramtytus degtiikus, 
suprato kame dalykas ir tuo- 
jaus pašaukė gydytoją. Tam pri
buvus, pasirodė, kad jau pervėlu, 
nes nuodai spėjo pereit kraujam 
Vaikiukas išgyveno dar 55, va
landas ir beveik visą laiką vis 
miegojo, tik paskutines 5 valan
das turėjo konvulsijas.

Šis nelaimingas atsitikimas lai 
buna musų motinoms persergė- 
jmnrC^Tegul jos žino, kad fos
foriniai degtukai yra mirtini nuo
dai, tik Jrfc' išlengvo veikia ir jų

|| dainiškoji tautiškoji taryba

fl Nokomis, Ill. Kapitalistai 
iš St. Louis pirko šitose aplinki
nėse didelius žemės plotus su 
anglėms ir neužilgio įrengs ten 
naujas anglių- kasyklas. Chica-

aiškinimo, dėlko tapo nužudyti 
be teismo pietinės armijos gene
rolai. Valdžia teisinasi, jog ji tu-

lio kompanija padirbs nuo čia 
specialę geležinkelio liniją į

gydytieji generolai norėjo išver
sti prezidento . Juan- 
shikai valdžią. Bet tautiškoji ta
ryba tokiu atsakymu nepasiga- 
nėdina. Tarp žmonių auga taip
gi neužganėdinimas ir valdžios 
nekentimas, nes Juanshikai 
šiol nieko kraštui naudingo 
padarė.

iki-
ne-

IŠ VISUR.
|| Aplinkinėse Chihuahua Mexi

ko revoliucijonieriai tapo sumuš-

dijonai vienok nesilaiko valdžios 
pusės, nes ir valdžia juos skriau
džia, jie už tai abiejų pusių ne
kenčia.

|| Taškente, Rusijoj, 228 
ter oficierus ir kareivius saperų 
batalijono teisman atiduota už 
buntą. Teismas 7 kareivius ištei
sino, 15 pasmerkė pakarti, o 
pasiuntė kalėjimai! vienus 
gesniam, kitus trumpesniam 
kui.

un-

206

lai-

|| Mexiko revoliucijonieriai pa
ėmė valdžios kanuolinį laivą “Ge
neral Guerrero” ir garlaivį "Be
nito Juarez, prigulintį "Naviera 
dėl Pacific Cq.” Kanuolinio lai-^

manyta, kad bankų 
išnjislytos italų. Bet 
parodo, kad jau pir- 
jau bankines opera-

j || Mexiko revoliucijonieriai1, su
mušti , veik visuose didesniuose 
susirėmimuose, pasidalino į ma
žus pulkelius ir plėšia miestelius 
ir kaimus.

ll Pietinėj Austrijoj, kaime Vil
des, Kramoj, įpuolusi j beproty
stę namų savininkė * Bueya su 
kirviu sukapojo ketvertą savo vai
kų, o paskui ir pati nusižudė.

|| Mandžurijoj, 2,000 mongolų 
kareivių užėmė miestą Tavnan 
ir pradėjo namus ir pardavinės 
plėšti. Prieš juos iš Mugdeno 
-išsiuntė Chinų kariumenę su vie
na kanuole, kuri susirėmė su įsi- 
veržikais. Mušis traukėsi 20 ir 
21 rugpjūčio dieną.

|| Francuzijoj ministerių pa- 
davadijimu visiems mokytojams 
tapo uždrausta prigulėti į moky
tojų organizaciją, nes esanti or
ganizacija agituoja prieš tarna
vimą kariumenėj.

|| Dėl streiko dokų darbinin
kų Angliją laukia badas, nes be 
svetimų grudų ir mėsos Anglija 
nė trijų sąvaičių išlaikyti negali. 
Dabar mano streikuoti ir laivų 
oficierai, nes jų algos' labai ma
žos: net didelių garlaivių kapito
nai 
dol.

gąuna vidutiniškai- po 2,000 
metams. .

riausiai tokių degtukų visai ne- 
laikyt, kur yra maži vaikai, nes 
apart to, kad jais gali užsinuo- 
dyt, bet vaikas dar lengvai gali 
ir užsidegti. Geriausia vartoti 
taip vadinamus švedų ar norvegų 
degtukus, kurie užsidega tik pa- 
briežius į tam tikrą skrynutę. Jie

A u o 
tvertis 
ja vardu 
Mylėtojų”, 
savo susirinkimą, kuriame prisi
rašė apie 35 ar 40 vyrų.

Drugijos susirinkimai! buvo at
silankę taipgi pp. Mikolainis ir 
Zailskas. Pirmas kvietė, kad 
ši draugija, pasirinkus sau tokį 
vardą, prisidėtų prie TMD., kur 
mokestis yra visai mažytė 
(tik 60c. į metus), o nariai gali 
gauti pluoštą naudingų knygų. 
Taipgi nurodė, kad draugijai, 
ažuot tverti atskirą organizaci
ją,^ butų geriau prisidėti prie S. 
L. ^A. pašelpinio skyriaus, kur 
mokama tokia pat pašelpa ligoje 
(po $6.00 sąvaitėj) ir galų-gale 
išeitų nariams dar pigiaus su 
posmertine.

P. Zailskas pasiklausė pirmsė- 
džio, ar šios draugystės nariai 
yra TMD. nariais ir ar žada būti 
jais . ateityje. Pirmsėdis pasakė, 
kad ne. Tada p. Zailskis pa
aiškino, kad tokiu vardu jau yra 
organizacija, kuri turi kuopas 
daugelyj valstijų ir kad tokia 
kuopa randasi net *ir Elizabeth, 
N. J. P. Zailskas yra jos pirmi
ninku. Kalbėtojas paaiškino, kad 
Tėvynės Mylėtojų Draugystė 
inkorporuota ir užtvirtinta ir 
dėl* nauja draugystė tokio 
vardo negali vartoti, jeigu 
nariai neyra TMD. nariais.

Nežinia ,kas dar iš tii visų 
rodymų ir paaiškinimų išeis,
žinoma, kad tokio pat vardo, kaip 
jau yra, draugystė vartoti nega
lės. Butų net ir neišmintingas 
dalykas tokį pat vardą naudoti.

Šią. vasarą ir Čia įėjo madon 
piknikai. Lietuviai, pasiėmę val
gių ir gėrymo (žinoma, rudžio), 
išvažiuoja sau j girias ir beger
dami, bei valgydami, sau žmo- ‘ 
nes linksminasi. Tas gerai, kad 
linksminasi, bet negerai tas, kad 
neapsieina be barnių arba ir peš
tynėlių.

Štai 25-to rugpjūčio buvo taip
gi piknikas. Na, ir atsižymėjo 
jis labjausiai tuom, kad vienam 
sudaužė akinius, o kvitam vėl, va
žiuojant namo, “uždėjo aki- 

• M mus ....
To, žinoma, negalima pava

dinti geru pikniko vaisium. Ver
tėtų tokių šposų vengti. Negra
žu, ir prieš svetimtaučius sarma
ta. K. B. M.

Įima

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
rugpjūčio d. Lietuvių Tau- 
Namo Dr-ja parengė Tau- 
Namo naudai vakarą su

18 
tiško 
tiško 
balium. Dalyvavo Birutės daino-
rių draugija ir. Jaunuomenės 
Kliubas. Programas susidėjo iš 
muzikos, dekliamacijų, dainų, 
prakalbų ir šokių. Buvo pasi
žadėjęs dalyvauti ir Lietuviškas 
benas, bet jo nebuvo. Birutės 
choras pusėtinai sudainavo Bi
rutės dainą (Ant Marių krašto) ; 
dainai pianu pritarė T. Marlauc- 
kiutė. Marlauckienė dekliamavo

yra 
to-

jos

nu- 
bet

Tai vadintųsi “užbėgti kam už 
akių” arba po svetimu patentu 
biznį varyt. Gal viskas vienok 
pasibaigs gerai.

Kauniškio Tėvas.

IŠ HOMESTEAD, PA. -
Šis miestelis yra šalę garsiojo 

Pittsburgo ir atsižymėjęs tuom, 
kad čia kuone visas miestelis už
silaiko iš Carnegie plieninių ir 
geležinių dirbtuvių. Gyventojų 
bus arti 19 tūkstančių. Lietuvių 
skaitlius taipgi nemažas: bus gal - 
į apie 800. Yra krūvelė taipgi 
Vilniaus gubernijos sulenkėjusių 
lietuvių, kurie patįs nežino kuom 
esą: lietuviais ar lenkais.

Darbai dabar eina neblogiau
siai. Draugijinis gyvenimas tarp 
vietinių lietuvių gana gerai iš
augęs. Turi diktoką befrį kaip 
tautinių, taip ir bažnytinių drau
gysčių. Negalima pasakyt, kad 
visi lietuviai gražuoju sugyven
tų : pasitaiko peštynių ir mušty
nių. Tautiškuose reikaluose ne
sugeba bendrai darbuotis.

Bitinas.

IŠ ROCHESTER, N. Y. .
Po vasaros karščių pradeda 

musų draugijos ir vėl pamaži 
krutėti: laiko susirinkimus ir ren
giasi prie rudeninio ir žieminio 
sezono. Nesenai buvo čia ir 
52-os TMD. kuopos Susirinki
mas. Susirinkime draugai su
metė porą doliarų aukų vientau
čio J. Longio parėmimui, kuris 
dabar yra pavieto namuose, Wa
shington, Pa. Kuopa žada šį ru
denį energiškai pasidarbuoti, ka? 
padidinus savo narių skaitlių.

Jaunukas.
C

IS PHILADELPHIA, PA.
Tarp daugelio draugijų čia yra 

“Lietuvių Ukėsų Kliubas”, kuris 
vietiniame lietuvių judėjime tan
kiai lošia nemenką rolę. Tai yra 
viena iš didesnių ir turtingesnių 
vietinių lietuvių organizacijų.

Rugpjūčio 15 d. Kliubas lii- 
kė savo susirinkimą locname na
me. Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, susirinkimas nutarė už
drausti kliube kazyravimą.

Tai yra labai geras nutarimas, 
už kurį ištikro verta kliubą pa
girti; ypač kad kliubas, daryda
mas tokį nutarimą, visai nemano 
“baikų .krėsti.” Kiekvienas^kliu- 
bo narys, kuris prasižengtų prieš 
šitą nutarimą, bus suspenduotas 
ant trijų mėnesių.

Kliubas turi savo skaitykloj 
visus lietuviškus laikraščius ir 
nemaža knygelių, bet tik gaila; 
kad nedaug kas jas iki šiolei

IŠ WATERBURY, CONN.
Rugp jučio 15 d. vakare čia pa

sitaikė vienoj lietuviškoj karče
moj nelaimė. Prie baro begerda
mi, susiginčijo ir susibarė du 
vyru. Jonas Jokūbaitis, barten- 
deris, norėjo besiginčijančius per
skirti ar sutaikyti. Tada vienas 
iš jų išsitraukė revolverį ir šovė. 
Kulka pataikė Jokūbaičiui į ran
ką ir"sunkiai ją sužeidė.

Šovėją suareštavo ir ant ryto
jaus pristatė teisman, bet Jokū
baitis delei sunkaus sužeidimo

bėjb Kasiulionis, tik gaila, kac 
jis ne publikai, bet sau kalbėjo. 
Birutės choras sudainavo "Lietu
vos Didi Dievai”. Petrukė Žu- 
kauskutė, 14 metų mergaitė, dek- 
liamavo eiles "Brangi Tėvynė”. 
Dekliamavo jautriai, gerai, nuo 
mažos mergaites geriau ir rei
kalauti negalima. Programė bu
vo, jog kalbės Vazgis, bet jis 
užleido kitą, matyt pats pabijojo 
kalbėti. Marijonaitis aiškino 
naudingumą ir reikalingumą tau
tiškų namų.

Po tam buvo 20 minutų per
traukos, publika susirinko darže, 
kur buvo parūpinta . saldainių, 
todėl ten buvo tikras lietuviškas 
jomarkas, ten lojimui buvo pri
rengtas ratas. Kas už 5c. iš
lošė, tas su kitais dalinosi.

Pertraukai pasibaigus, T. ir M. 
Maflauskiutė paskanbino duetą. 
Ūkelis dekliamavo, bet jo dek- 
liatRacija buvo labiau panaši į 
pamokslą (kame buvo tas pa
našumas? Red.). Jokubka savo 
įalboj fragtno visus pirkti Tau-

Namo įktijaš. Paskui "Si
rutis” choras labai jausmingai 
sudainavo "Jaunimo Daina”* Pa
skutinis kalbėjo K. Lauciui. Si-

atidėjo. Šovėją pastatė po $1000 
kaucijos, bet tuom laiku niekas 
tokio "bondso” už jį uždėti ne
norėjo.

Tai tokios pas mus negražios 
naujienėlės. Kupstas.

|| Laikraščiai pranęša, jog tū
lų svetimų kraštų agęntaį] kursto 
montenegrinus ir bulgaru^ prieš 
turkus, kad karą įšaukus; (Mon- 
tenegrinų pulkai jtyęik perbėga 
rubežių ir ten deginai kaimus, to- 
^iu budu nori priversti burkus 
karą pradėti. f * ibi

ste.
Republikonų partija tuomi nau

dojasi, nes turi labai stiprias ka- 
zyras priešai dabartinį demokra
tų kandidatą Wilsoną.

Wilson’as andai buvo profeso
rium ir vėliaus prezidentu Prin- 
ceton’o universiteto ir buvo pil
nai atsidavęs mokslui, ypač isto
rijos ir politiškos ekonomijos ty
rinėjimui. Dar nuo labai nesenai 
jis pradėjo įdomauti šios šalies 
viešu politišku gyvenimu 
simėtė iš profesorystės 
tiką.

Būdamas profesorium, 
rašė didelį veikalą vardu 
rikonų Tautos Istorija”
rašydamas apie ateivystės reika
lus, pasakė, kad paskutiniais lai
kais į šį kraštą pradėjo plaukti 
daugybė ateivių iš pietinės ir ry
tinės Europos, kaip tai: italų, 
slovakų, hungarų, lenkų ir 1.1, 
Jis taipgi savo istorijoj patėmijo, 
jog iš šitų tautų Amerikon at
plaukia tik padugnės, — blo
giausi, vadinasi, žmonės.

Wilsono nuomone, chiniečių 
atėjimas gal butų nemažiau pa
geidaujamas, nėgti atėjimas šių 
visų tautų.

Tuom laiku, kaip jau augščiau 
buvo minėta, Wilsonas buvo pro
fesorium ir Jbuvo pilnai neprigul- 
miiigas vyras. Todėl Jis Ir iš
reiški savo nuomonę drąsia!.

Niekas neabejoja, kad Wilso-
as, rašydamas savo-istoriją, iš-išrinko krašto sostinės miešti tuos turtui, ant laivų užpupįė. ju- talikų melisarų su turkais. Me- tas kalbėtojas, prisipąžlno/ jog

ir jūreivių. Laivas tas turi šešias 
kaųuoles.

kas, Kokovcev ir užsienių minis— 
teris Sozonov keliauja rugsėjo 
mėnesyj Francužijon.

|| Garsi lenkė operos giesmi
ninkė Sembrich-Kochanska, gel
bėdama savo šunytį nuo suvaži
nėjimo, parpuolė ir nusilaužė ran- 
ką. , . ' '

|| Ikišiol 
operacijos 
tirinėjimai 
ma tokias
cijas vedė bankininkai Nippure ir 
Babilionioj. Surasta, jog tokias 
jau, kaip šiądien bankines opera
cijas, Nippure vedė bankas Egi- 
bi ir sūnūs. Reikia manyti, kad 
tokias jau operacijas vedė taip
gi didesni bankai Babilione. Ir 
Čekiai tose bankose buvo vedami 
taip, kaip dabar, tik čekiai buvo 
rašomi ant molinių plytelių. Pa
rašai buvo arba su pečečiais pa
dirbti, arba pirštais atspausti.

|Į Iš Anglijos siunčia expedi- 
ciją jieškoti žuvusių jėzuitų tur
tų, susidedančių iš aukso ir bran
gių akmenėlių. Turtus tuos, iš
vyti iš Peru, jėzuitai stengėsi

|| Europos tautos manodtiž pa- 
liuosavimą nuo mokesčių ’Ameri
kos laivų, jiems pla^kiaiit per 
Panamos kanalą, AmeHkaJi1 atmo
kėti kitokiu budu: nfanoma
Europos laivams numažinti mo
kestį, jiems plaukiant pėr Suezo 
kanalą, kuris tokiu Kudu darys 
didelę konkurenciją Panamės ka* 
nalui. , • : t‘ / • •

|| Republikoj Peru atsibuvo 
prezidento rinkimai. • Prezidentu Ipargabenti Europon, bet vežant

£•4

■.?* į X. 3

Į| Aplinkinėse DUfažžęi buvo 
gana smarkus mušis albanų ka- ’

ta. /u

■ n>-

IŠ ROCKFORD, ILL.
Šiuom laiku pradėjo musų mie

stan keliauti daugelis lietuvių, 
nes darbai čia dabar eina kuoge- 
riausiai. Besididinant lietuvių 
skaičiui, didinasi taipgi ir drau
gijos, tankiai pasitaiko ir viso
kie atsitikimai.

Tėmyjant musų draugijų gy
venimą, galima pastebėti, kad 
tarpu jų auga pavydumas. Vieni 
kitiems "duobes kasa”, bet nie
kas nenori pats josna pulti.

Mųsų vietinės parapijos žmo
nės užsimanė pasiliuosuoti nuo 
dabartinio, kunigo; norėtų gauti 
geresni, gyvesnį; bet 
pu tuom nesutiko, tai

vyskupas
dabar ir

skaitydavo. Bet, teisybę paša ’ |
kius, nelabai jr galima buvo skaL J
tyt delei kazirninkų ūžimo. Da
bar bus genaus ir patogiaus. *•••.. j

■ Juozo Juozas.
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Apžvalga
Lawrence’o streiko atbalsiai. 

Bostone suareštavo 30 d. rug
pjūčio Wm. M. Wood’ą, prezi
dentą American Woolen Co., ku
ri kontroliuoja kuone visą med
vilnės išdirbystę Naujoj Angli- • • JOJ. '

Wood’ą kaltinama už tai, buk 
jis su kitais pasirūpinęs, kad 
Lawrence laike streiko padėtų 
keliose vietose dinamito.

patį kompa-

padėtas arti
diskredituoti

Dinamitą rado trijose vietose. 
Vieną iš kaltininkų, graborių 
John J. Breen, Lawrence gyven- 

\toją, fctuom ląiku suareštavo ir, 
radę kaltu, nubaudė $500. Kitų 
kaltininkų iki šiolei surasti ne
galėjo. Dabar, kaip jau augščiau 
minėta, suareštavo 
nijos prezidentą.

Dinamitas tapo 
dirbtuvių tam, kad
streikierius, kad visuomenė ma
nytų, jog tai streikieriai jį var
toja prieš savo darbdavius. 
Toks sumanymas — yra pekliš
kas sumanymas. Nieko negali 
būti blogesnio, purvinesnio ir 
bjauresnio, kaip panaši veidmai
ninga provokacija. Tokia provo
kacija yra bjauresnė už patį, sa
kysim, kad ir NcNamarra brolių 
dinamitavimą ir privalėtų būti 
sunkiaus nubausta. Reik tikėtis, 
kad tikriejie kaltininkai neiš
sprūs iš teisybės rankų ir gaus 
jiems tinkamą bausmę.

American Woolen Co., kurios 
Wood yra prezidentu, yra mil
žiniška korporacija, kuri valdo 
33 dirbtuves Naujoj Anglijoj ir 
New“"¥orko valstijoj. Jos kapita
las išneša 75 milijonus doliarių 
ir užlaiko išviso 75 tūkstančius 
darbininkų, tąme skaitliu je 15 
tūkstančių Xawrence. Čia reik 
patėmyt, kad prezidentas Wood 
pats išsimušė viršun į augščiau- 
sią vietą iš paprasto darbininko. 
Tūlas Dennis Collins iš Cam
bridge, Mass., yra taipgi suareš
tuotas ir kaltinamas už gabeni
mą dinamito traukiniu iš Bostono 
į Lawrence’ą.

Reik tik velyti, kad teismas 
išnagrinėtų šitą bitą iki pačiam 
purviniausiam dugnui ir, išvilkęs 
iš ten tikruosius kaltininkus 
siųstų ten, kur jiems vieta.

nu

Agentai. Pastaruoju laiku Chi- 
cagoj suareštavo ir atidavė tei
sman keletą agentų, kurie užlai
ko darbo agentūras ir už užmo- 

&kestj apsiima sujieškoti darbą. 
CVisi jie buvo kaltinami tame, kad 
paėmę pinigus nuo žmonių, iš
siųsdavo juos kiton valstijon 
(kartais gana tolimon), bet nepa- 
rupindavo darbo, kaip buvo su
derėta.

Žmonės, atvažiavę, gaudavo dar
bą.... ant vienos dienos, o vė
liaus juos atstatydavo. Panašus 
atsitikimai ypač tankiai pasitai
ko vasaros pabaigoj, kada darby- 
metė ant farmų baigiasi. Nesą- 
žiniški 
ninkui 
darbai 
Tuom

• tolimon ir svetimon vieton, lieka 
’ir be pinigų, ir be darbo. Toki 
nesąžiniški agentai labjausiai ap
gaudinėja svetimtaučius, nemo
kančius angliškai kalbėti ir ne
žinančius šios šalies įstatymų.

Kiekviena valstija turi tam 
tikrus įstatymus^ kurie A apginą 
darbininkus nuo panašių agentų1 
-išnaudotoji^ ir sunktai jno.< bau
džia už išnaudojimą. Bet dati- 

žmonių, ypač tie, kurie ne- 
angliškai kalbėti • akai-

agentai nepasako darbi- 
teisybes, kaip ilgai ten 

bus, — kas jiems galvoj, 
tarpu žmogus, nuvažiavęs

Chemikų Susivažiavimas. Pe
reitą seredą (4-to rugs.) atsida-< 
re tarptautiškas chemikų susiva
žiavimas mieste Washington, D. 
C. Iš viso, susivažiavime daly
vauja apie keturi tūkstančiai jche- 
mikų, tarp jų su viršum šeši šim-

atsižymėjusių mokslinčių ir pa
garsėjusių savo išradimais che
mikų. 

v>

Prezidentas Taftas iškilmingai 
atidarė susivažiavimą ir vardu S. 
Valstijų pasveHcimo svetimų ša
lių svečius, o vakare už- 
kvietė delegatus pas save sve- 
čiuosna, ant Baltojo Namo pie-

Susivažiavimo sesijos atsibus, 
vienok ne Washingtone, bet New- 
Yorke, Kolumbijos universitete, 
ir trauksis iki 13-to šio men.

Tarp chemikų delegatų yra 
taip gi ir lietuvis-chemikas, p. 
Laurynas Radziukynas. Nuo ke
lių metų jis yra vyriausiu užžiu- 
rėtoju Sandoval Zinc Co., San
doval, Ill. ir tyčiai tapo savo 
kompanijos deleguotas viršminė- 
tan tarptautiškan chemikų su
sivažiavimam

Apie Darbo Biurą. “Tėvynės“ 
num.'35-me randame p. Račkau
sko atnaujintą sumanymą apie 
įsteigimą ir palaikymą biuro, ku
ris galėtų suteikti kaip naujai 
atvykusiems, taip ir nuo seiliaus 
čia gyvenantiems lietuviams ži
nias apie tai, kaip eina darbai 
įvairiuose miestuose ir mieste
liuose.

Šis sumanymas buvo vienu iš 
pamatų, ant kurių tvėrėsi prieš 
27/ metus S. L. Amerikoj. Vie
nok iki šiam laikui, dėlei įvairių 
priežasčių, jo įvykdinti nebuvo 
galima.

Rašėjas mano, kad dabar abel- 
nas lietuvių skaitlius jau taip pa
didėjo ir, abelnai paėmus, lietu
viai taip jau susiorganizavo, kad 
dabar jau butų laikas tuom da
lyku rinitai užsiimti.

Labai maža dalis čia atkelia
vusių

žesne

lietuvių apsigyvena vienoj 
ilgesniam laikui, dar ma- 
dalis apsigyvena vienoj, 
visam laikui. Dauguma 

vientaučių nuolatai kiln<>-musų 
jasi iš vietos vieton. Supranta
ma, jog jie tai daro ne dėlei 
smagumo, bet j ieškodami geres
nių uždarbių. Tokių geresnių 
uždarbių tankiausiai jieškoma pa-

pagal laikraščių korespondenci
jas (kurios nevisados gali būti 
teisingomis), arba stačiai važiuo
jama “ant laimikio“....

Tankiai tad ir pasitaiko, kad

patarimą, kaip 
kiek mokama, 
ar amatninkų

moka

nežino* Jeigu juos apsuka, tai 
žmogelis tik nusispjauna, arba 
užkeikia ir tuom viskas užsibai
gia. Agentai tuom svetimtaučių 
nesumanumu ir tamsumu nau- 
dojMi.

Reik gejaF apsižiūrėti pirm,, ne
gu važiuoti darban kiton vieton,

likas”. ir "Draugas“, pagarsino Sį-.;7suti
ko po ilgokos diskusijos, visų* 
draugijų atstovai, kad būtinai’ 
reikalinga-tokios “santaros“. !Iš-: 
rišimas »antro punkto ~~pagamino 
daugybę visokių užmanymų, iš 
kurių svarbesniuosius čiondi pa
minėsime. Reikia šalinti iš drau
gijų tarpo visokius nesusiprati
mus, kurie užkenkia draugijiniam 
ir abelnai visos tautos gyvenimui. 
Stipresnėms draugijoms reikia 
paremti silpnąsias. Tas parėmi
mas gali nusiduoti Visokiu budu, 
kaip tai: pinigišku ir žmonėmis. 
Pinigiškai tuomi, kad turtinges-

nutę, buk ant Town of Lake 
(Chicagos niiesto dalis) tveriąs, 
ar žada tvertis ir “nepriklau
somoji“ lietuvių ^parapija.

“Draugas“, paduodamas tą ži
nutę, bandė įsi>čti, ar nebus tai 
tiktai tautiškų kapinių 
intrigos....

Męs pašiepėme tokį 
nes mums teko girdėti, 
“nepriklausomos 
sitvėrime dalyvauja koks ten ne- 
dakeptas kunigėlis, absoliutiškai 
nieko bendro, kiek mums teko 
girdėti, su kapinėmis neturintis.

“Draugas", į tai atsakydamas, 
įtaria, kad

spėjimą, 
kad anos 

parapijos be-

“Lietuva” regimai turi kokius 
nors artimus ryšius su anomis ka
pinėmis ir su “tautiška” bažny- 
čia, jei rūstinąs! (?), kaip tik kas 
pasako, kad anų kapinių ir anos 
bažnyčios reikalą reikia (kodėl 
reikia? Red.) suprasti, kitaip, ne
kaip kas ji aiškina. Ne tik rūs
tinąs!, bet ir gązdina. Vadinasi, 
nustoja šalto kraujo.

Nedaug ką galima ant to at
sakyti. Žemai atsiprašę, męs pa
vadintum tokį spėjimą ar įtarimą 
nonsensu. “Lietuva“ interesuo
jasi tautiškomis kapinėmis ir vi
sais kitais panašios’ ir nepanašios 
rūšies reikalais, kaipo lietuvių 
viešojo gyvenimo prajovais. Jei
gu bent kokiame judėjime ima 
dalyvumą keliolika draugysčių, ar 
šimtai žmonių, tai vieno to ap
sireiškimo pakanka, kad 
kreipti atydą. Lietuviu

skaudžiu sopuliu, kurio

Tautiš- 
matyt, 

be abe- 
Draugo”

panašus receptai.
Niekas niekur ir niekados ne- 

gema be tam tikrų priežasčių. 
Apie tai, mename, ginčytis ne
galima. Taigi ir šiame atsitikime 
tos priežastįs turėjo būti.

Jeigu ką tas dalykas apeina ir 
jeigu kas norėtų tą “skaudulį“

gerb. “Draugas“, tai pirmiausiai 
reik pajieškoti teisingų nuašakni- 
nių tos “ligos“ priežasčių, — va
dinasi, pastatyt gerą diagnozą. 
Spėliojimai niekam gero neatneš.

Ar gerb. “Draugas“ ir tie, ku
riuos jis atstovauja, bandė tokią

šė“: žmogus išduoda paskutinius 
centus ilgai kelionei, neatranda, 
ko tikėjosi, prakiša savo gal ir 
vidutinį darbą, geresnio bejieško- 
damas ir pagalios gerai dar, jei
gu turi už ką grįžti atgal. t

Taigi dabar norima su S. L. A. 
pagelba ir jo skaitlingų kuopų 
pasidarbavimui sutraukti vienatį 
biuran galimai teisingiausias ži-. 
nias iš įvairiausių visos šalies 
kampelių ir norintiems suteikti 
pagal reikalavimą 
kur darbai eina, 
kokių darbininkų 
reikalaujama etc.

Negalima pasakyti, kad tokia 
įstaiga butų mums nereikalinga. 
Ji net labai pageidaujama ir rei
kalinga. Apie tai negali but 
dviejų nuomonių. P. Račkau
skas numano, kad tai sunkus ir 
daug triūso reikalaujantis dar
bas. Visgi jis mano jį taip svar
biu esant, kad pats apsiima šį 
dalyką sutvarkyti ir vesti, jeigu 
jo sumanymas rastų užuojautą 
ir pritarimą.

Kaipgi neužjausi ir nepritarsi 
-tokiam darbui? 1

Dėlei stokos vietos negalėjome 
įdėti į šį numerį p. Račkausko; 
straipsnio. Įdėsime į sekantį ir,į 
manome, turėsime progą dar ne 
sykį apie šį reikalą pakalbėti, i

•nepTuom tarpu męs tikrai geistu 
kad šis sumanymas parite 
tikru ir rimtu darbu>^~ ■

Nepriklausomoji parapija ir..... 
tautiškos kapines. Chicago} šį 
pavasarį susitvėrė lietuvių tau
tiškos kapinės. Dabar "Kata

ka ir to. ' i
■' Jeigu Ąteityįj dvasiški:
vadovai pripras matyti “didesnį 
krislą save^ akyje ir mažesnį rą
stą akyse'savo .artimų“ parmazo- 
nų, Ixidiey^y, ^autiecių, pirmet-’ 
vių ir aib^s( kitu, tai, tikimės, pa
našiai juokingi ginčai apie “ne
priklausomas“ parapijas, tautiš
kas kapines, varpinyčias su var
pais, ar iš kasinėjimą kapų etc., 
neturės vietos musų laikraštijoj. 
Jeigu kam ei na apie šių visų ne-

ma, tai nėra reikalo nei karščiuo-
V U . ... v

tis, nei pykti, nei publicistiškų 
nudėvėtų bombų sprogiriti.

Iš kurios pusės tokį dalyką ne
paimtum ,jis vis yra negeistinas: 
ir “bažnytiniems“ ir nebažnyti- 
niems. Ir vienus, ir kitus jis įvel
ka į kenksmingus vaidus ir 
bergždžius ginčus; ir vienus, ir 
kitus sulaiko nuo tverenčio, vai
singo kultūros darbo. Todėl pa
naši visuomeniškoji betvarke pri
valo but prašalinta. Tai 
bendras reikalas visų 'lietuvių, 
šiek-tiek plačiau žiūrinčių į musų 
tautos reikalus. . f

yra

TREČIAS LAIKRAŠTININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Trečiasis Amerikos Lietuvių 
Laikraštininkų ir podraug Lie
tuvių Spaudos Draugijos Suva-i 
žiavimas atsibus mieste Chicago, 
UI. rugsėjo 26, 27 ir 28 dienomis, 
1912 m. Smulkesnės žinios apie 
suvažiavimą bus apskelbtos vė
liau.

M. TANANEVIČIA,

K. RAČKAUSKAS,
Sekretorius.

PIRMAS PRŪSŲ LIETUVIŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS.

me klausime buvo • rašyta, tu
rime pamatą tvirtinti, kad NE.

Pasakoti, kad tai “bedievių dar
bas“, kad tai tautiečių žaban
gai — ištikro, tai jau senai nu
kulti šiaudai, kuriuos nuolat ga
lima kulti, bet niekados negalima 
bus jokių grudų iškulti....

Tautiškų kapinių, kaip ir tau
tiškų (ar “nepriklausomųjų“) 
bažnyčių nėra reikalo dangstyti 
“tautos“ vardu, nės, musų nuo
mone, tautos reikalai ir tikybos 
reikalai niekados neprivalo but 
perankštai tarp savęs rišami. 
“Atiduok kas yra ciesoriaus cie
soriui, o kas Dievo —• Dievui”.

Jeigu šalę katalikiškų kapinių 
išaugo tautiškos kapinės, tai kon- 
sekventiškiausiu iš to išvedimu 
Į/>us, kad turbūt katalikiškose ka
pinėse neviskas tvarkoje. Jeigu 
šalę katalikiškų parapijų išaugs 
nepriklausomos parapijos, tai tie
sioginė, arčiausiai teisybės sto
vinti, priežastis bene bus tame, 
kad tose parapijose ne viskas sli
džiai eina. Jeigu visokį, anot ti
kybinių laikraščių, “parmazonai” 
kursto, ar buntavoja, tai jie tą 
PASEKMINGAI gali padaryti 
tik tada, kada tose parapijose 
YRA JAU IŠSIDIRBUSI fam 
tikra DIRVA. Todėl jų veikimas, 
jeigu jis yra, tai yra tik antraei-; 
lines svarbos. Priežastis ir pa
matas čia neyra išlaukinis, bet 
vidujinis dalykas.

Ir’gerb. “Draugas” tą ŽINO.
Taigi nėra reikalo brukti viską 

ant bedieviškos arba tautines 
s'paudos pečių. Teisybė, tas yra 
lengviausis būdas nusikratyti at
sakomybę, bet anaiptol jis nebus 
pasekmingu ir pageidaujamų vai
sių neafheš.

Kitame straipsnyj “Draugas”, 
kalbėdamas apie priežastis, kurių 
delei auga nesutikimai lietuvių' 
parapijose, pripažįsta, kad iš da-* 
lies tą pagimdo ir stoka taktof 
pas kai-ktiriuos kunigus. .Mums’ 
staiagu tą patemyt, pieš “Drau
gas” bene bus pirmas iš Ameri-1 
fcos lietuvių kuntįj-ttių laikraš-1 
čių, kuris turėjo užtektinai cm*! 
tiškos drąsos tą viešai pripažinti.!

is, atstovaudamas netik tiky--

mą, labai naturaĮBfcu butui, pri
pažįsta jiems tik labai mažų kal
tės dalelę . Męs drįstum e matyti 
tenai, nesakykim, vierraMinę, bet 
ris gi didesnę dalį kaltės, negu tai 
“Draugas” prip^žį^ą. ;

, ouvažiavimas
(J. Vanagaitį), ištarti “Birutėje“ 
širdingiausią,, padėką minėtoms 
draugijoms ir pavieniems asme
nims už jų prilankumą bendra
me tautos darbe. Bukite per
tikrinti, broliai, j6g mes, nors 
vėlai pabudę, vis-gi stengsimės 
atlikti savo priedermes, tai yra, 
dirbti visomis jiegomis už musų

nes draugijos remia tas drau
gijas, kurios savimi neįstengia 
įsisteigti reikalingų draugijos tar
pimui įrankių, kaip antai: kny
gų, laikraščių ir k. t. 1. Rėmi
mas žmonėmis nusiduoda tuomi, 
kad tos draugijos, kurių tarpe 
randasi žmonės, kurie turi gabu-’ 
mą ką. nors .pranešti, siunčia ten,' 
kur stoka tokių žmonių vra. Per 
šitokį susįgelbėjimą apturi visos 
draugijos nemažą naudą.

Vienas iš tolesnių įnešimų bu
vo tas: Kokią išveizdą turėtų tos 
santaros . valdyba arba represen- 
tacija? Tame apsireiškė skirtu
mas nuomonių. Vieni aiškino, 
jog reikėtų valdybos, bent vie
niems metams išrinktos, panašiai' 
šiaip draugijoms. Kiti darė įne
šimus, kad pakanka tuom tarpu 
išrinkus vieną raštininką (Gene
ral sekretai’), kuris butų ta vie
ta, kurion susieina visos gijos, 
t. y. draugijų reikalavimai, 
nam tą darbą neapgalin
Įima išrinkti pagalbininką. ' At
sitikus kokiam nors svarbesniam 
reikalavimui, kuris paliečia visų 
draugijų gyvenimą, kviečia ji
sai draugijų įgaliotinius, kurie 
draugiškai su juo išriša tą rei
kalą. Tuose posėdžiuose kas- 
kartą renkama valdyba iš atsto
vų dalyvaujančių draugijų. Nu- 
balsavimas užtvirtino, jog pasta
rasis (paskutinis) užmanymas 
rado kur kas daugiaus pritarė
jų, negu pirmasis ir tokiu budu 
liko priimtas.

Tada liko užmanyta išrinkti 
naują komisiją, kuriai butų pave
sta išdirbti šitoje prasmėje 
įstatus ir po vieną egz. prisių
sti apsvarstymui kiekvienai drau-

1 le
ga

Vidun

kiękvienam, kiek tiktai 
nt, savo tautos gerovei.

JOVARUI UŽUOJAUTA.

Jovaro atsiliepimas į visuome
nę “V. L.“ No. 12, 1912, rado

das labai palaidas, nesutvarkili
tas ir, žinoma, nenuoseklus. Man

ir pašalpą duodant.
Pašalpa, jeigu atneša pagei

daujamus vaisius, nei kiek nema
žiau aplaimina davėjus negu pri-

Pašalpos priėmimas mažina as
menyje paties savimi užsitikė- 
jimą, o pastarasis nualina ir nu
žemina žmoguje dvasią.' Todėl

tautiškuoju iubkititojuini kiek
vienoje Jokioje u kėje- mokykloj c

Pradėkime darbą su Jovaro 
ūke. Šito sumanymo pykinimas 
suteiks visiems kiltus jausmus, 
auklės Lietuvybės dvasią ir visi _ 
busime ^suvienyti bendruoju dar
bu.

1 šaukšto
man vilias

žinau, kad šitas su
su si 1 a u k s sk i a 11 i 11 gų
(keistina, kad prita- 
siitartimi Iručiu. Man 

rodosi, pirmiausiai priderėtų iš
girsti balsą pritarėjų ir iš jų 
tarpo išsirinkti tvarkomąją val
dybą su iždininku J)O apsauga.

-J

TAUTŲ KONGRESO ATBAL
SIAI.

ta ik u jau buvo pranešta 
spaudoj apie Tautų pri- 
ijį kongresą, kuris atsi-

lietu \ių 
rengiam
buvo šią vasarą Paryžiuje. Kaip 
buvo minėta, tame kongrese da
lyvavo su viršum 20 įvairių tau
tų iš Europos ir Azijos. Lietu
viai tame kongrese taipgi turėjo

įvairių tautų atstovų, tame kong
rese taipgi dalyvavo daug žy
miu Francuzijos mokslininku,

pirmas atbudusių Prūsų lietuvių 
susivažiavimas.

Tai svarbu^ apsireiškimas tau
tiniame lietuvių judėjime ir to
dėl visa Lietuva nekantriai laukė 
šio susivąžiayimo pasekmių.

“Birutėj“ randame apie tai 
kantį apųašyiyą:

Į tą suvažiavimą atsiuntė 
kančios cjrąugjjos, savo atstovus: 
“Aušra;? iš Raškai vių, “Aržuo- 
las

se-

še-

,iš Ųaskalvių,
iš Rūkų, “Byrutė”

“Dobilas” iš Vainočių, 
“Gumbinės lietuvių draugija”, 
“Jaunųjų draugija iš Klaipėdos, 
“Klaipėdos lietuvių rinkimo (sky
rimo) draugija“, Lietuvių gie- 

Tilžūs, “Ru- 
‘Sandora“ iš 
dys” iš Kul-( 

minų, “Tilžės .lietuvių rinkimo 
draugija“, “Vanagų rinkimo ša
kinė draugija“, “Vainikas“ iš Ka
tyčių, “Žiedas“ iš Grėžpelkių. 
Tokiu budu dalyvavo 15 drau
gijų. Išėmus “Berlyno lietuvių 
draugijos“, Lankupių “Jaunimo”, 
“Tėvynės Mylėtojų Draugijos”, 
Vyžių “Vainiko” ir “Šilokarčia- 
mos rinkimo” draugijų, dalyvavo 
visos lietuvių draugijos Mažo
sios Lietuvos.

Posėdį atvėrė, antrai valan-< 
dai pasibaigus, komiteto narys 
p. Gudaitis iš Tilžės, pasveikin
damas taip skaitlingai susirin
kusius draugijų atstovus^ To- 
liaus nurodė tikslą šiandieninio 
suvažiavimo, kuriuo esąs sujun
gimas visų lietuviškų draugijų 
Maž. Lietuvoje į vieną centra- 
linę valdybą arba centrą, kurios 
vieta turėtų būti Tilžėj. Pagalios 
paskaitė komisijos išdirbtą įsta
tų projektą, kurį padavė svarsty
mui. Vienok kilo užmanymai, 
jog svarstymas tų paduotų įsta
tų ir galutinis jų priėmimas bu
tų negeistiną^}. Negeistinas jau 
vien iš jto ątžvilgio, kad visų 
draugijų ąąnąfjai nežino dar nie-^ 
ko apie ^jios įstatus, kokie jie 
yra ir ar draugija iš jų priėmi
mo aptuktų į kokią nors naudą. 1 
Su tuomię sukiko visi delegatai. 
Tada liko užganyta išrinkti vai-;

ta“ iš Pogėgių,

važiavime dalyvaujančiųjų. Tomzs 
padarius, jeigu randa .už reika
linga, paskirtame laike savo pa
stabas, turi sukviesti komisiją 
susivažiavimai! draugijų atsto
vus užtvirtyti pątobulintus “san
taros“ įstatus/ Atstovų skaitlius 
priguli nuo draugijų stiprumo. 
Priimta liko sekanti norma: 
Draugijos lig 30 sąnarių siun
čia susivažiavimai! po vieną at
stovą, nuo 45 du, taip-pat tiktai 
du ir 60 sąnarius turinčios drau
gijos. 75 sąnarių turinčios siun
čia jau tris ir 1.1. Komisijon 
įstatų išdirbimui liko išrinkti 
sekanti asmens: J. Aušra iš 
Mingotų, G. Garnys iš Paskal
ysiu, M. Gudaitis ir E. Tonušaitis

kas ir nusidavė. Pirmininku liko 
išrinktas <oyimlias ir raštininku { 
Vanagaitis, abudu iš Tilžės.

Ponas ųVid^nas tada trumpai, 
paaiškino, kacj, sudyg jo niioino-( 
nes, nebūtų atsakančiai jau da-, 
bar sutverti tokią centratinę val
dybą, kaipo komisijos projektuo-; 
jama^ bet kas kur svarbiaus ;su-j 
tverti draugijų “santarą”. To-i

Nevertėtų mums prisidėti prie 
nužeminimo musų viešų veikėjų 
dvasios. Man rodosi, mums ne
vertėtų duoti Jovarui aukas — 
lyg nugybusiam elgetai. Visai 
tautai nemalonu, kad musų vie
šas veikėjas yra priverstas elge
tauti! Taigi, atkartoju 
padoru duoti Jovarui z 
tokis pasielgimas

Sorl)bnnos profesorių ir kitų 
rašytojų, politikų ir diplomatų. 
Laike kongresu ir tuojaus po
kongresui 
pradedant 
M al in", “Le Figaro",O 

ir baigiant maž
mums ne-> t 
jukas. Ši- 

butų labai ne
dvasios alini-

užsipelnė liau-

duodami skatikus su
it eį duodame Jo- 

Davėmc, 
. bet prie- 
bc vilties

mas.
Jeigu Jovaras 

dies dainiaus vardą, tai tasai jo
jo nuopelnas lai mus priverčia 
palaikyti Jovarą paguodonėje, 
nors jisai-pats-savęs ir negtiodo- 
tu. Mes v
valgymui. . . . 
varui rytojaus vilties, 
gal ir vėl duosime... 
šais pašalpgavį stėri 
ateitis. Tokis liūdnas
Jovarą verste-verčia į 
tą". ?

Visai advernai išrodytų sekan
tis vaizdelis: ■ •

Mes Jovarui neduokime jokių 
aukų. Mes atsiliepkime į 
tautiškas draugijas bei ; 
nios dvasios asmenis ir ' 
surinkkime ($2090.00 ar 3000.00) 
pakaktinai pinigų ir inteikkime 
tuos pinigus 
Draugijai“ 
kad “L. M. 
roję vieloje 
mis. Tasai 
turtas ir
ūkininkams ūkininkavimo mokyk
la. Žmonės, atsila.nkantiejie į 
ūkį, rastų tenai mokintoją, kuris 
širdingai jiems viską išaiškintų 

ir ką dirbti, idant musų 
tėvų žemelę geriau išnau- 
sulyg vėliausių agrikul- 

n u rodymų, 
mokslas nebūtu .v

ir mokintojas turėtų pil-

despera-

visas

tą straipsnių. Tas žinias atkar
tojo ir kitų Europos šalių laik
raščiai. Įdomumo dėlei paduodu 
čia įžanginį straipsnį garsaus 
franctizų sociologo Bougie, Sor- 
bonnos profesoriais. Šis; straip
snis tilpo vienam iš didžiausių 

I Francuzijos laikraščiu “La De

tautų sindikatas.' Nesenai 
atsibuvo prirengiamasai .tų tautų 
kongresas. Jame dalyvavo vi
sos tautos, pradedant nuo šalto-

pechc" ir tapo atkartotas dau-
gelio kitu svetimų šalių laikraš
čių. Štai jisai:

” Naujas sindikatas yra
organizuojamas, — tai yra

tanui. Jos bandė susipažinti tarp 
savęs ir bandė atkreipti į save

idėja, ant jos pažiu- 
o gana paradoksai įš
ali būti siauresnio už

Lietuvių Mokslo 
Vilniuje su išlyga, 
D.“ nupirks kur gc-- 
mažą ūkį su triobo- 
ukis bus “L/ M. D.“

vienkart aplinkiniems

na tautą ragina: “žiūrėk pati 
savęs“? Tai yra obalsis siauro, 
blogai suprasto. patriotizmo. 
Suomis ar lenkas visų pirmiau
siai reikalauja, kad nieks nelie
stų jų savitumo. Jie nenori da
lei sti kitų įtekmės prie savęs, 
jie labiausiai rūpinasi atsiskirti 
nuo kitų ir priešinasi asiniil’a- 
cijai. Be abejonės, jie turi dalį 
tiesos.

Bet tuos žmonės, kurie taip 
tarp savęs skirtini, riša tos pa
čios kančios, tie pats persekio- 

Šie tėvynainiai, atvykę
kongresai! iš

J. Vanagaitis ir V. Vidunas iš 
Tilžės.

Dar lieka paminėti, jog tapo ir 
apie tai svarstoma, ar gali da
lyvauti toj santaroj ir politiš
kos draugijos. Daugumu balsų 
nutarta, kad joms negalima. Ne
galima jau vien dėlto, jog joms 
prisidėjus, valdžia galėtų daryti 
santarai negeistinų kliūčių. To
kie tai buvo svarbiausi nutarimai.

Malonu buvo pastebėti, jog 
daugumas delegatų labai užsiin
teresavo išrišimu įvairių drau
gijos klausimų, kas yra geru 
ženklu ir pamatu tvėrime tos 
jau seniai reikalingos draugijų 
santaors Maž. Lietuvoje. Ne
maž nudžiugino ir tūli telegra
mai, siųsti gerb. tautiečių iš Ame
rikos. Jie buvo tartum veidrodis, 
kuriame atsimuša ta širdinga 
užuojauta bendrame tautos’ darbe. 
(Čia seka išskaitliavimas <ir 
rinys aplaikytų Iš Amerikos 
leg ramų:

1. Nuo ikun. Ambrom ai čio 
Chicago, U L, vardan 
Vartų” parapijos.

2. Nuo “Apšvietos’
“Lietuvos
Daukanto“, “Vyties“, 

ir 37-os T. M. D. kuopų, 
:S. L. A. kuopos ir Lietu-? 

vių * Evangelikų dr-jos" iš Chica
go, UI. K ' j

3. Nuo Lietuvių Daktarų Drau
gijos iš Chicago, Ill. I

' 41 Nuo Dr. A. K. Rutkaudko iš j

Nuo 
dr-stes, 
“Sii^ano 
28-0'

is t .paduoda užmanymu 
t svarstyti vien apie tai

i. Ar nori pareiti J santarą, »t .y
į sutarimų dalyvaujančios drau
gijos? 2. fcdkiu budu įyykdinti] prezidento 
tų pageidaujamu

zidento

truk-! jimai. ,

tu - 
te

as»
AuŠrcfs1

' i

; moterų
Ūkininko“,

(A

šventą 
do jus, 
turos

Kad 
domas
niausią laisvę parodyti savo ga
bumą ir tąją meilę prie savų 
žmonių (apie kuriuos per tiek 
metų rašė-dainavo), n'ies išside
rėsime iš “L. M. D.“ kad Jovaras 
butų pakviestas užimti tokio mo- 
kintojaus vietą, kol jis gyvas.

Kaip Jovaras sutvarkius ūkį 
— tas prigulės nuo jojo širdin
gumo ir sumanumo. “Kaip pa
siklos, taips išsimiegos.“ Jovaras 
užims mok i n toj aus vietą ant mu
sų nupirktos ūkės ir už savo vi- 

'SO gyvenimo pasišventimą turės 
toje tikėję prieglaudą ir maistą. 
Mes 4gi neduosimu skatikus jir 
auksinius, idant davę ir vėl duo
tume suvalgymui—be jokios ki
tos vilties rytojaus dienai, kaip 
tik bado viltį. Mes pasielgki- 
me visai priešingai: susitarę, mes 
insteigkime patys sau ūkę ir 
užkvieskime Jovarą joje ūki-, 
ninkauti. Musų induti pinigais 
-nepražus, bet nuošimčiais ap- 
laimins musų viešąjį darbininką.

Lei sk i me Jo va riti i šsi auklei i; 
savęs paguodonę, kad jis jaustų-i 
si saver vietoje — musų ūkiniu-J 
kų švietėju. Jojo darbas musų 
tautiškoj ukej bus jojo amžinas 
pantinklas. Jam Iltims, Jovaro 
ūke bus pavesta kitam ufcsipel-: 
niūriam tautas ukininkui-darbi-;

adantį
toliau rodytų visiems pavyzdingą

keturių pasaulio
kampų, gali parodyti vienas ki

tas į vairių-įvairiausiais rūbais. 
Vieni ir kiti vra prispausti, visi 
yra priskirti prie valstijų prie
šai savo norą, visi yra valdomi 
įstatymų, kuriuos ne jie patįs 
užtvirtino, visi yra valdomi' val
donų, kurie priguli ne prie jų

pačias irageaijas, tuos * pačius 
kentėjimus. Kiekvienas iš jų gal: 
papasakoti savo kalboje, kaip jų 
žemė tapo jiems išplėšta, kaif 
jų kalba draudžiama, kaip jų vai
kai verčiami savo tėvų išsižadėt 
— visa šita siaurumų eilė pa 
prastai paeina iš pergalės ir ankš
tai surišta su viešpatavimu vie
nos tautos ant kitos.

Štai ka visos šios tautos* nori 
sudėti j krūvą! Šiai kas jas visas 
riša! Jų sopuliai, jų sielvartas.

uainkui, «— ne dykūnui,

ūkininkavimą.
Lai. neatsira 

narni “kritikai”

nori vienu balsu sušukti, jie visi 
nori' apkabinti Augsčiausios Tei
sybes aukurą, idant priversti pa
rausti iš gėdos “civilizuotąsias” 
tautas.

Tiek nuodėmių, kurios šiandien 
yra daromas urve, jie nori ap
skelbti, ir traukti bendromis jie- 
gomis prasikaltėlius prie dieninės 
šviesos.

Tautų* principas yra vienas iš 
didžiausių nuopelnų Europos sa
manes XIX amžiuje. Bet dė- 

tik principu,
Tokias ukes pri

derėtų įsteigti kiekviename baž- 
k 7. Nuq “Lįetuves’Y g^lrtftitarnavusitt

ja! Jis tebepasiliko tik pi 
kuris — kaip ir 'daugelis 1 
yra taukiaus peržengiamas 
žemas negu godojamas^ <

ir lau*



Pašnekelių Kampe!

tuo

jų vėl pagarsėjo

u z

oru grovene cio

me

atleisi

nas 
rašė

skausmą!
Ayt savo

poni groviene!. ... 
pirma negu jis grįš. .. 
vieną stalčių atidarytą

baisumu.) Aš?! r Jo

Tai kas juos turi, pasakykie, dėl Dievo

kad 
laikais 
čia iie

Vienok, — 
jie atsieks 
- žemę tai-

šimtus, jeigu ne tūkstančius,

suprantu aš tą viską, 
negalimas daiktas.... 
užsiimti Yuomi....

nuo tūlo laiko labai persimai1- 
os permainos 

1

rių jis tapo pirmu kartu pavarto 
tas tik apie 300 metus.

Sulyg nekunų nuomonės kompa 
są pargabeno Europon garsus j u 
rininkas-keliautojas M a r k o P o

Grovas (patog 
buvusio 
ineina, 

deda
Luigi. Ak, 

čiau...

pačioje?.
su mušu maža ir nešiote/ Pasakiau

nors išdirbystė 
taip senai buvo

Prigimtis žmonėms vieną lie- 
žuvį ir,dvi ausi davė, idant mes 
du kartu daugiaus kity klausytu- 
m neru patįs Jcalbętumčuu

Įvairiose vietose jis šiek- 
usikreipia arba į vieną, 

Tas nukrypimas 
lygus, ir kas stebėta

is mainosi ne tik meta- 
bet net kiekvienais me- 

kiekvieną mėnesį ir net

Ksantippai, kuri savo vyrui, 
Sokratui, išmetinėjo, jog jis pra
stai savo prietelius vaišina, šis 
atsakė: “jeigu jie mus myli, tai 
jie ant to neatsižiurės; jeigu-gi 
jk musų nemyli — tai mums nėr 
ko' apie juos rūpintis.”

VEIKIANTIEJI ASMENIS 
Grovas Jurgis.
Groviene Renata, jo pati.
Luigis, tarnas. /

randasi čia 
čia (rodo į

kad čia jų nėra.
Dieve mano, Dieve, 

.. . Luigi, pasakykie, kur?.... 
skrynią.) Čia.

(stengiasi a tidary t i.)

Emigracija seiliaus ir dabar
(Liuosi ruožai).

Mokslas apie magnetizmą iki 
šiolei neyra visiškai išaiškintas 
ir apie magnetizmą nedaug ką 
iki šiolei žinome daugiau, negu 
apie giminingą jam elektriką.

Nevienas paklaus, kodėl mag
netinė kompaso vilyčaitė visados 
atsikreipa į šiaurių pusę?

Netoli nuo šiaurinio žemės po
liaus, menama, žemėj yra labai 
daug naturališkos magnetiškos 
medegos, kuri traukia linkui sa
vęs kiekvieną magnesuotą daiktą. 
Tą vietą vadinama magnetišku 
žemės polium.

Kompasas, savo keliu, nevisa- 
dos tikry-tikriausiai nurodo j tą 
vietą 
-tiek 
arba į kitą šalį 
ne visur 
niausią, j 
šimčiais, 
tais 
kiekvieną dieną.

Šito apsireiškimo priežasties 
niekas iki šiolei gerai išaiškinti 
negalėjo. Nors šie nukrypimai 
gana žymys, tai vienok jie svar
bus tik astronomams, geome
trams ir jurininkams. Šiaip, pa
prastuose atsitikimuose, nieks to 
užtėmyti negali.

105. Kas išrado kompasą? Me
name, kad nereikalinga aiškinti, 
j<ą reiškia žodis “kompasas“. Vi
si žino, kad tai yra mažutėlis in
strumentas, kuris nuolatinai ro
do šiauriy pusėn. Sprendžiant 
iš istoriškų užrašų, reik manyt, 
kad komposas ir magneto ypaty
bės nebuvo žinomos Europoj net 
iki 12-m šimtmečiui. Vienok, pa
siremiant ištikimų šaltinių žinio
mis, galima spręsti, kad Chinuo- 
se ir kitose rytinės Azijos šalyse 
apie tai žinota jau žiloj senat
vėj. Sulyg chiniečiy chroniky 
magneto išradimas siekia 2634 
metų dar prieš Kr. Gim. To lai
ko chronikose randame žinią, kad 
chiniečiy imperatorius“, vardu 
Hon-ang-ti, išradęs “instrumentą, 
kuris visados rodo piety pu
sėn.“ (Vienas galas kompaso vi- 
lyčaites rodo visados j šiaurius, 
o kitas, -žinoma, priešingon pu
sėn j pietus). Iš pradžių kom
pasas, rodosi, buvo vartojamas 
4k kelionėse sausžemiu, ypač 
tyruose

< • J f. V, r • j7,‘.-. ■. ■ • '• > z

j

KLAUSIMAI.
108. Kas tai yra Evoliucijos 

teorija?
109. Iš kur paeina paprotis bab 

zamavimo numirėlių kūnų?
no. Kodėl buna žemės drėbė-* 

jimai?
n 1. Nuo kaip senai žmonės ge

ria alų?
Atsakymai bus kitam numery).

Grovas. Nebeturėjau spėkų jai atsakyti, bet gal 
mano ašaros apreiškė jai, jog su širdies skausmu 
priimu uždėtą ant manęs priedermę ir išpildysiu

PIRMOJI SCLV \ 
Luigi, paskui Grovas.

Luigi (senas tarnas, sulinkęs, žilas, juodai apsitai
sęs, seno tarno typas aristokratiškuose namuo
se. Užimtas sustatymu vazonų ir puokščių į 
vietas ir sutvarkynfu nekuriu smulkmenų išblaš
kytų ant biuro ir stalelių. Išbliškęs, nusilpnė
jęs; liūdesio ir susimaišymo reikšme veide.) 

yriškis, augštas, tvirtas, 
Kairės pusės durimis 

vasarinį žiponą, kurį

(Jauno aristokrato kambarys turtingai 
tas, — kaip visuose aristokratų namuose. Žic 
jo viršuje veidrodis. Po dešinei*dvejos durįs, kurių 
tarpe randasi didele skrynia, puikiai apdabinta, tarsi 
tiesiog pritaikinta prie puikiai išdalintų aristokratinių 
rakandų. Iš priešakio po kairei — biuras, po dešinei 
—■ “DORMEUSE“. Didesės durįs po dešinei pusei.)

Pereito numerio klausimų atsa- Į 
■ kymai.

104. Kaip senai yra žinomas 
medicinos (gydymo) mokslas? 
Pradžią medicinos mokslui da
vė bene senovės aigiptiečiai. Iš 
senovės užrašų galima numa
nyt, kad aigiptiečių kunigai pir
mi- pradėjo tirinėti kai-kurių li
gų priežastis. Savo keliu, žino
ma, jie labai-labai mažai apie tai 
nusimanė. Pythagoras, garsus 
senovės graiku filozofas-matema- 
tikas, bandė išaiškinti ligos fi- 
lozofiją ir vaistų veikmę apie 
592 m. prieš Kr. Gim.

Ilippokrates, vadinamas medi
cinos tėvu, paliko daug veikalu 
apie įvairių ligų gydymą ir anais 
laikais nieks negalėjo taip gerai 
pažinti ligų, kaip jis pažindavo. 
Jis gyveno nuo 460 iki 359 ar | 
377 metų prieš Kr. Gim

131 metais prieš K

106.. Kaip senovės, lietuviai 
!skaitė laiką? Žydai skaito laiką 
1 (metus) nuo sutvėrimo pasaulio, 
krikščionys — nuo Kristaus gi
mimo, mahometonai—nuo Maho
meto “pabėgimo“. Senovės lie
tuviai pradėdavo savo metskait- 
lį nuo kokio nors svarbaus atsi
tikimo: karės, tvano, maro ir 1.1. 
Metai turėjo 12 mėnesių. Mė- 
nesis traukėsi nuo jaunojo mėnu
lio iki jaunamjam. Metai prasi
dėdavo ne nuo Sausio, kaip da
bar, bet nuo Balandžio, kaip ir 
pas senovės romėnus. Sąvai- 
tė prasidėdavo nuo petnyčios. 
Šita diena buvo pašvęsta Perkū
no dievaičiui.

Mėnesiai vadindavosi beveik 
taip pat, kaip ir dabar juos va
diname, tik kai-kurie turėjo, ki
tokius vardus.

1. Balandis (April) kitaip va
dinosi dar Karveliu arba Mildvi- 
nis (Milda — meilės dievaitė. 
Kitaip ją vadindavo Aleksote. 
Jos dievnamis buvo Vilniuj, Ge
dimino darže, prie dabartinio Ge- 
diminkalnio — ten, kur dabar yra 
Trijų Kryžių kalnas).

Berželis (June) vadinosi Sė- 
- sėjimo mėnuo; Liepos mė- 
(July) anais laikais turėjo 

Gruodis (Dc-
nu o
vardą Šienpjučio 
cember) vadinosi Siikis.

Latviai turėjo 13 mėnesių.
Prūsų lietuviai pradėdavo savo 

metskaitlį ne nuo Balandžio 
mėnesio, bet nuo Vasario ir juos 
vadino sekančiai:

1. Pusčius (vasaris, ragas).
2. Kovinis (ragutis, pridėlinis).
3. Karvelinis (balandinis).
4. Sultekis (velykų mėnuo).
5. Gegužinis (žiedų mėnuo).
6. Sėjinis (visjavis, pūdymo

’ Apie tai, nėra nei kalbos. Net, 
— nieko čia nėra svarbaus; ponai 
įžiningai užtikrinti jog nieko svar- 

Manau net, jog butų geriaus, atidėjus 
ską vėlesniam laikui, kada ponas grovas 

truputį aprimsi, o poni margrovienė išvažiu'osj 
Villaltus. \

Grovas. Ne, ne; kadangi uždėta ant manęs ta taip 
sunki ir podraug taip opi priederme, tai turiu 
tuojaus ją išpildyti, ir dar netrukus, kiek mano 
skausmas leis.... Tuomsykiu, i^ki pasimatymui, 
Luigi. Dar čia sugrįšiu. (Eina durių link, kai
rėje pusėje, per kurias pirma įėjo.)

Luigi. Ponas grovai pro čia išeini?
Grovas. Taip, dar prie margrovienės grįžtu; palikau 

ją po jos gydytojo globa. Dabar turime dar 
pakalbėti apie paminklą, kuris turėtų būti Viliai- 
te pastatytas. Kur mano žiponas? O, štai jis. 
(Išeina kairėn. < Keletas minučių pauzos, vėliaus 
duryse po kairei pasirodo Rdnata, atsargi, be
sidairanti.)

ANTROJI SCENA.
Renata ią Luigi.

Renata. Luigi!. . . .
Luigi (nustebęs ir persigandęs.) P 

na i s ?
Renata (duryse.)^ Ar nieko nėra? 
Luigi. Tik-ką ponas grovas išėjo. 
Renata. Mano vyras?
Luigi. Taip, išėjo pro čia (rodo į kairę) 

pas ponią margrovienę.
Renata. Ar jis dar čia sugrįš? ’ ’
Luigi.

n ės 
Renata

Šių laikų immigracija. >
Seiliaus didžiausį ateivių skait

lių duodąvo Vokietija ir Skandi
navų tautos. Šiais laikais emigra
ciją iš šių kraštų, galima sakyt, 
visai pasiliovė todėl, kad ekono
miškos ir politiškos sąlygos jų 
locnuose kraštuose taip žymiai 
pasigerino, kad nėra žmonėms di
delio reikalo mesti savo tėvy
nę ir trankytis po svetimus kraš
tus, bejieškant sau naujų namų, 
geresnio pragyvenimo. Pietinė ir 
Rytinė Europa dabar dastato 
daugiausiai ateivių, kuriuos su
traukia ir prie savęs palaiko di
deli pramonės centrai rytinėse 
valstijose. Vienok reik nepamiršt, 
kad daugumas ateivių, kaip: ita
lai, slavai, madiarai, lietuviai ir 
graikai iš prigimimo yra palinkę 
prie žemdirbystės, ir todėl nėra 
abejonės, kad sunkus, pavojin
gas ir visados intemptas fabrikų 
darbas jiems greit įgris, ir jau 
dabar duodasi patėmyt' didelis 
tarp jų judėjimas: ju 
fabrikų į laukus, iš m 
m as.

Amerikonai farmeriai.
Vienas rimtas anglų laikraštis, 

a judindamas šiądieninj žemdirby, 
stės stovj ir stengdamasi išrišti 
klausimą, nuo ko labjausiai pri
klauso šios šalies dabartinė ir 
busianti gerovė, atsakymui pa
naudoja lakonišką apgarsinimo 
formą: “Reikalaujam* gerų

Renata (skubindama.) Rakt 
karštai'.) Kas turi

Luigi (nežino dar ką 
nau.... tuo tarpu 
grovieneMfį viską 
grovienės 
aš tą viską atliksiu 
ne įšeik iščia.... ’ 
vieno tuojaus apleisk tą namą 
dabar.... Kiekviena sekunda...

Renata (pertraukdama, in pykusi, tiesiog su piktu
mu.) Bet ar gi nesupranti, jog aš jau nuo' sa
vaites iš neramumo mirštu! Ar gi to nesupranti? 
Jo netikėta įnirtis.,.. Jis gi nieko riesutvarkė, 
nieko nepramato. Tik galvokie, 

' poperio lapelis,, ar kitas mažmožis, 
vyro, kurs iščia visai neišeina

nesupranti, Luigi?....
Luigi. Poni groviene, gerai

bet toje valandoje, yra
Poni groviene leisk, man

Renata. Ne, aš iš čia neišeisiu, pakol'....
Luigi (pertraukdamas.) Bet tai negalimas daik 

tas!....
Renata. Negalimas

107. Kaip buvo išrastas stik
las? Senovės rašėjai sako, kad 
kiaurai permatomo stiklo išradi
mas priklauso fenicijonų kup- 
čiams. Gilioj senovėj ' fcnici- 
jonai buvo labai pagarsėję savo 
prekyba ir ilgomis jūrių kelio
nėmis. Tai buvo geriausi se
novės jurininkai. Fenicijonai 
buvo senovės žydu kaimynai. Su 
savo laivais jie keliaudavo ne tik 
į Aigiptą, dabartinę Graikiją ir 
Italiją, bet nuplaukdavo net į da
bartinę Angliją ir, sakoma 
net Baltiko jūrės anais 
jiems buvo žinomos. Iš 
parveždavo gintarą. Vi 
tokių kelionių, fenicijonų laivas, 
prikrautas salietros akmenų, grį
žo namo iš tolimos kelionės. Su
stojęs pakraštyj š^.iltinio jūrių 
kranto, fenicijonai, nerasdami ak
menų, padėjo keletą salietrinių 
akmenų ant smilčių, ant jų pa
statė puodus ir užkure ugnį. Mat, 
valgį sau pagaminti norėjo. Nu
kėlę puodus, labai nusistebėjo, 
ra^J^jaHętrįnįua akmenis gavįc-j

tik kuo- 
paminėdamas ofiso 

savo adresą. Geras 
kaip ir kiekvienas 
ntis gėdę žmogus

Grovas. Ištiktų jų
nė.,... Net klausiaii jo, kas bbvo^fi

• do priežastis
Luigi* (savaimiai.) Oi! turėjo jis^didelį nusiminimą, 

nešiojo širdyje didelį sopulį.3... H
Grovas, (kurs paskutinių LuigiJ žodžių negirdėjo, 

permainydamas toną.) Jo p&peri'ai 
(rodo į biurą), ar ne tiesa? Ir 
skrynią.) Čia net svarbiausieji. i,u

Luigi (su skubrumu.) Ar ponai' groyai nori 
jaus tuomi užsiimti? h

Grovas. Ne toje valandoje, bet1 netrukus; gal 
šiandieną. Reikia margrovienės’ linkėjimus 
pildyti ir kuogreičiausiai nunešti jai kelius 
lengvinimo žodžius, bet tikrus, sąžiningus 
džius.... Gal ir pats galėsi man padėti?

Luigi. Iš tikros širdies, ponai grovai.
Grovas. Tu užtikimiausiai buvai patikėtas visais 

reikalais ir tavo pono paslaptimis; galėtum net 
papirmininkauti.

Luigi. Jeigu .ponai grovai suteiksi man tą garbę....
Net. . j .? (Staiga nutraukia....)

Grovas.’TSakykie, Luigi, nekraipykie nieko.
Luigi. Ejne!.... Tiktai taip sau prisiminiau....
Grovas. Bet gi sakykie, jei ką žinai?.... Ar gal 

kokia moteris?
Luigi. O, ne, m 

kiek aš žinau 
grovai, galiu- 
baus

jog menkas 
surastas mano 

arba kieno kito, 
visados!. . . . Af, tu to

labai 
pagarsėjo Galen, kuris buvo di
džiausiu autoritetu medicinos 
srityj kuone per tūkstantį metų. 
Apie 980 m. pagarsėjo vėl vic- 

arabas^ Avicenna, kuris pa- 
“Kanoną“ (medicinos siste

mą), kurią .vadovavosi viduram
žių daktarai.' (

Medicinos mokslas perėjo iš 
Rytų į Vakarinę Europą vos apie 
1150 m. Net iki 15-to šimtme
čio galui medicinos studijavimu 
ir jos praktikavimu Europoj 
siimdinėjo dvasiškių luomas. Pra
džioj 16-to ! šimtmečio garsus 
šveicaras Paracelsus suartino ir 
arčiau sujungė mediciną su che
mijos ištirimais ir tuomi davė 
pradžią praktiškai medicinai. De
vynioliktame šimtmetyj chemiš
ki ir "fiziologiški tirinėjimai pa
siekė tokio laipsnio, kad me
dicinos mokslas ir praktika visiš
kai persikeitė. Šiomis dienomis 
praktikavimas medienos yra vie
nu iš augščiausių ir svarbiausių 
mokslų ir beveik visose šalyse 
yra rankose mokytų vyrų. >

Niekas negali žmonėms tiek 
blogo padaryit, kaip žmogus ne- 
ntrsinianantis apie mediciną, bet 
gydantis kitus. Todėl visose ša
lyse yra išduoti įvairus įstaty
mai prieš taip vadinamus šun
daktarius, ir sunkios bausmės 
skiriamos tiems, kurie, nebūdami 
medicinos žinovais, bando gy-

mėnuo).
7. Liepinis (šienavimo mėriuo).
8. Rugpjūtis (degėsis).
9. Rudens mėnuo (rugsėjis, 

paukštlekis).
10. Spalinis (lapkritis).
u. Gruodinis.

• 12. Sausis.
Para turėdavo tik 16 valandų.

35 metų 
apicerio typa 

urėdamas rankoje, 
nt kėdės.) Luigi 
ponai grovai! atsiprašau, jog neužma- 
Ponas grovas tomis durimis inėjai?

Grovas (sujudintas, taipogi susimaišęs, kaip ir Luigi 
visos .tos scenos tolyneigoj.) Taip yra, grįžtu 
nuo ponios margrovienės. Nelaiminga moteris! 

Luigi (dar labjaus sujudintas ir su verksmu balse.) 
Ak, taip, nelaiminga moteris!

Grovas (įsidrąsinęs su gerumu.) O tu geras mano 
Luigi, visados čia, tame kambaryje savo valan
das praleidi. ■ /

Luigi. Sustačiau vazonus į vietąs, kaip tat pripra
tęs buvau kasdieną daryti, kada dar jis gyve
no. .. . Ak, ponai grovai, negaliu atsigauti po 
tam baisčtinam atsitikimui. Dar šiandieną, juk 
jau trįs dienos praėjo, kaip jį išnešė, bet vis 
negaliu intikčti tai baisiai nelaimei, kuri mane 
sutiko. Ponai grovai teikkis man atleisti, jog 
sakau: — kas mane sutiko, — nes aš mylėjau 
nelaimingą savo poną, kaip savo sūnų.

Grovas. O kas link margrovienės! Ąr matei ją?
* Baisybė! Yra taip nusiminus, jog nebeturėjau 

drąsos ją nors keliais užuojautos žodžiais pra
linksminti. Tokia ji buvo linksma senutė, šian
dien baigia jau gesti. (Po valandėlei.) Davė 
man raktus nuo Giovanni’o biuro ir nuo tos 
skrynios, idant aš peržiūrėčiau visus laiškus ir 
popierius, kokie po jo užsiliko. Uždėjo ant 
manęs priedermę, idant visu kuo užsiimčiau. Duo
dama man tuos raktus, nelaiminga senutė dre- 

s bančiu. balsu tarė: “Mano Jurgi, gerai peržiu- 
rėkie ‘visa ir jeigu vargšas Giovanni paliko at
likimui kokias priedermes, tai išpildyk jas taip, 
J<aip - sąžinė tau lieps; jeigu paliko kokias sko

biąs, tai tuojaus nelaukęs atmokėkie, idant nie
kas neturėtų jdkios nuoskaudos ir išmetinėji
mų nebūtų dėl jo staigaus mirimo. Tau palieku 
visa tkt, nes tu buvai širdingiausiu jo drau
gu.... Daugiaus negu draugu, buvai jam tik

ini broliu“.... Ak, kiek iškentėjau, klausy
damas tų nelaimingos ir sopuliuose paskendusios 
motinos žodžių I Ir tik manyk sau, jog ta ne
laiminga žmona net paskutinio pabučiavimo 
negayo, nei vieno atsisveikinimo žodžio nuo sū
naus mirštančio 28 gyvenimo metuose! Tai bai-

Tas neyra įstabu. Žmogaus 
gyvastis ir sveikata yra užvis 
brangiausiu dalyku, tad ir^reik 
ją ginti nuo įvairios rūšies “zna- 
chorių“, burtininkų, užkalbėtojų 
ir šundaktarių.

Jeigu jiems žmonės dar tiki, tai 
tik ačiū savo tamsumui.

Bet reik taipgi žinoti, kad, pa
sididinus daktarų luomui, pj’ivy- 
so ir tarp jų daugelis nesąžiniš- 
kų žmonių, kurie, pamindami po 
kojomis savo augštą profesiją, 
tapo nelaimingų žmonių lupikais. 
Ypač jų labai daug čia Ame
rikoj. Juos paprastai vadina 
“stebuklingais“ daktarais, nes jie 
savo apgarsinimuose žada greitai 
išgydyt visokias ligas.

Tokius daktarus labai lengva 
pažinti. - Lai skaitytojas įsitė- 
mija sau tą, kad:

Juo daugiaus kuris gydytojas 
žada, juo labjaus jis save gar
sina per laikraščius, juo jis yra 
neištikimesnis ir pavojingesnis. 
Geras daktaras niekados negar- 
sinasi daugiau 
trumpiausiai 
valandas ir 
daktaras 
ras ir 
kados,savęs negiria

uigi! (Su baime, 
raktus ?
atsakyti.) Bet.... aš neži- 
nežinau dar..,. Palik poni 
man. . . . viską, kas ponios 

jau aš apie tai pažiūrėsiu....
1. .. . ■ Bet dabar poni grovic- 
Meldžiu, užkeikid, poni gro- 

tuojaus išeik,

«ti šviesos spindulį ant šitų visų 
neteisybių, ir tuomi sulaikyti jų 
nuolatinį, atkartojimą 
vyriausias šio naujojo sirfdikato 
tikslas. Visa jų viltis ikišiol yra 
šioje šviesoje. Visa jų jiega yra 
toje pagelboje, kurios jie laukia 
nuo’sukilusios viešiosios nuomo
nės. Atsiras nemaža žmonių, 
kurie manys, jog šioje valando
je visa tai yra tik tuščia sva
jonė.. Jie, rasit, paklaus šių nau
jųjų nuskriaustųjų apgynėjų: 
‘Parodykit jųsų kareiviją!’ jie 
sakys visų tautų prispaustiem- 
siems, susirinkusiems Bebelio 
kongresan: ‘Sutverkite jus legi- 
jonus, kurie galėtų lėkti pagel- 
bon kankinamoms tautoms. Apie 
tokius legijonus galėjo svajoti 
dąr 1848 m. Bet laikai persi
keitė. Šiandie vyriausią žodį tu
ri didžiosios kanuolės. Ką-gi jus 
joms priešstatysite ? Vien gra
žius velijimus ir popiergalius, iš- 
margytus raidėmis f... .

— Nepykime ant šių pasity
čiojimų. .. Labiau įsigilinę, pama
tysime gilias jiegas, — jiegas 
augančios demokratijos, kuri ei
na pagelbon šitai saujalei sužei
stųjų vadų be kariumenės, ir jei 
jų pastangos yra vertos keno di
džiausios domos, tai vien todėl, 
kad jie vienyja tautas, rišdami 
jas dviem grynai demokratiškais 
jausmais. Imperialistai norėtų 
amžinai atskirti patriotišką jau
smą nuo taikos (pacifistiškų) 
jausmų. Vienas dalykas šiandien 
yra aiškus: vienintelę pasiseki
mo viltį privalo turėti šiandien 
tautų apgynėjai demokratijos 
principo iSsiplėtojime v- pirmiau
siai, o pagaliams — pažangoje ir 
išsiplėtojime taikos įstaigų. — 
Susipratusia tauta reikia vadin
ti tą, kur kuonoplačiausi ir kuo- 
nožemiausi kiekvienos tautos 
sluogsniai dalyvauja tautos judė
jime.“ Kalbėdami apie susipra
tusią tautą, mes neturime ome
nyje liaudies, kuri yra karalių 
rankose (nė daugiau-ne mažiau) 
— tik avių banda.

Kada tautos bus susipratę, iš
tisos šalįs negalės tapti karalai
čių kraičium. Kuomet visos 
tautos materijališkas ir morališ
kas likimas bus pavojuje, visi 
pavaldiniai turės teisę gauti bal
są toje svarbioj 
štai dėlko visos 
Stengias paversti pavaldinius pi
liečiais ir gelbsti minioms iš
reikšti jų norą, yra didžiausia 
paina tautos nuvergimui.

Kur liaudis yra pati savo val
donu, ten negalimas yra viešpa
tavimas vienos tautos, o paver
gimas kitų. Kada visos tautos 
pačios savimi valdysis, tuomet 
pati mintis kitos tautos užkaria
vimo turės išnykti.

Pati terptautiškų konferenci
jų mintis galės išsiplėtoti grynai 
šioje demokratiškoje atmosferoje. 
Šita idėja rėmėsi Anna Eksteiu, 
rinkdama milijonus parašij po 
savo peticija, kurią ji rengias 
įduoti trečiajai Haagos konefren- 
cijai. Tai pačiai idėjai pritaria 
sąnariai Carnegie ištaigos, kurie 
taip stengėsi nickuomi neužgauti 
dabartinių valstijų. Pastangos 
Tautų Sąjungos organizatorių su
tinka čia su pastangom taikos 
jurisprudentų. Visi šie geros va
lios vyrai dirba vienam augš- 
tam tikslui, visi jie nori perkeis
ti tarptautišką teisę, kad ji tik
tų teisingiems demokratijos rei
kalavimams. 2

Geros kloties šiems pasauli
nės taikos prakilniems pionie
riams! Šioj valandoj visi vėjai 
jiems yra priešingi. Sveikinkime 
vienok drąsuolius, iškėlusius nau
ją baltą vėluką! Jie turi ne vie
ną priešingą srovę 
audra-po-audrai — 
jų išsvajotą žemę, 
kos per teisę.”

Tokia yra nuomone pagarsė
jusio socialogo apie užsimezgusią 
sąjungą. Su ja negalima nesu
tikti.

Vienok vis-gi atsiranda tarp 
mus lietuviškų “socialogų“, ku
rie myli pašiepti tą idėją, jos ne
suprasdami ir toliaus savo kie- 
n^elio nieko nematydami.

\ P. Banys.

pripuola tikram draugui ir teisingam žmogui. 
(Sėdasi.) Dar įsivaizdink sau, mano Luigi, jog 
be to neišmatuojamo sopulio, kuris margrovie
nės širdį perima, nauja rūpestis ją apėmė,4 ar 
jos Giovanni, be jos, kaipo motinos, neturėjo 
dar ko kilo brangaus šiame pasaulyje..., Gal 
kokią moterį, numylėtinę.... Gal kuomi rūpi
nosi. .. . Globėjo kokį kūdikį. .. . (Prie šitų 
žodžių Luigi puola Ifėdėn ir rankomis uždengia 
savo akis. Grovas, stengdamos sulaikyti savo 
nuliūdimą, stoja, artinasi prie Luigio ir drau
giškai deda ranką ant jo peties.)

tusius į kiaurai permatomą mas« 
są. Salietra nuo ugnies karščio 
sutirpo ir susimaišė su smiltimis

Tokį 
turime padavimą apie stiklo iš« 
radimą. Tas turėjęs būti apie 
750 m. prieš Kr. Gim. Vienok 
yra likę pėdsakai, kurie nurodo, 
kad Aigipte daug seniau stiklas 
jau buvo žinomas. Senovės mu4 
zėjuose yra šiiTOteliai, aigiptiečių 
dirbto stiklo, kuris, sakoma, yra 
mažiausiai 3500 metų senas. Iš 
Aigipto dirbimas stiklo perėjo į 
Romą 'Cicero laikuose (106-43 
prieš Kr. G.). Dar ir dabar nieks 
negali išdirbti taip gražiaus stik
lo, kaip anais laikais išdirbinėjo 
romėnai.

Viduriamžiuose vcnecijonai la-* 
bai pagarsėjo gražiaus stiklo iš* 
dirbyste, o po 
cechai. •

Savo keliu, 
stiklo jau nuo 
žirjoma, visgi jo vartojimas lan
guose prasiplatino vos pradžioj 
ketvirto šimtmečio. —

Dėlko? Luigi, juk matai 
aš mirštu iš baimės! Didis DiėVc !r'Raktai! 
raktai! Kas turi raktus? Juk tti1?. ..°.

Luigi.Ne.... ui di
Renata. Margrovienė? 0/

Luigi. Taip-gi ne!.... Bet dėl dievo, tyliau, 
kas užeiti.... '<L

Renata, Taigi kas turi raktus? Pasakykie! Ar tu 
nori mane prapuldinti, Luigi?! - v

Luigi (
Renata

' meilės pasakykie!....
Luigj (nesusiturėdamas.) Ponas grovas..., 
Renata (persigandus.) Jis! Mano, vyras!.. ..
Luigi (greitai, idant nukreipus mažiausią įtartį nuo 

savęs.) Poni margrovienė atidaVe viską sutvar
kyti ponui grovui, kas tik prigulėjo prie jos sū
naus.... Bet ponas grovas apie pleką nieko ne- 
žino, net \nedasipranta. , .. " *

i' XToliuns bus^« j ’■

Luigi (atsikeldamas.) Ponai grovai 
nebežinau jau ką darau....

Grovas. Mano Luigi, gerai 
Tik ką pasakei, jog m 
sūnų.

Luigi. JGI jis prie manęs užgimė, visados sale jo 
buvau ir jo jaunystės dienose ir jo kelionėse, 
visados ir visur.^.. Daugiaus negu jo tėvas, 
kurs, panašiai jam taipogi pasimirė jaunas. Ga
liu pasakyti, jog daugiaus net, negu jo motina, 
kadangi poni margrovięnė nuo tiek jau metų 
gyvena sodžiuje.... Ir tos pasenusios mano 

z akjs turėjo žiūrėti, kaip jį, trijų dienų, be 
vieno žodelio iš čia išneše.... Map rodosi, jog 
jį dar ten matau, ant jo skaisčios lovos, jog 
matau dar tą puikią galvą, be judėjimo, numi
rusią!. (Pradeda verkti.) O! ponai grovai! 
aš iš galvos išeisiu!

Grovas. O jeigu dar matytum jį, taip kaip aš, kada 
nukrito nuo arklio ir galvą į akmenį užgavo. 
Tiktai pamąstykie, Luigi, kokia tai buvo baisi 
man valanda, kada girdėjau iš jo lupų žodžius: 

v “mirštu”..,. Tai buvo jo paskutinis žodis!....
Šiandien gi lygiai septinta diena.,.. j, 

Luigi. Nelaimingas mano ponas nuo tūlo laiko buvo 
_ aavj^aelaĮmg

(Tąsa iš 34-to num.).
Arčiaus prisižiūrėjus Suvienys 

tų Valstijų valdžios darbui, leng
va patėmyt, kad jos mechanizme 
vienas ratas trukdo, stabde-Eitą, 
nors turėtų būti priešingai: vie
nas kitą turėtų varyti. Taip Ko
mercijos ir Darbo departamentas 
stengiasi sulaikyti, sumažinti ir 
suvaržyti immigraciją, tuom tarpu 
kitas, Vidurinių Dalykų departa
mentas, skundžiasi, kad stoka 
žmonių, kurie galėtų užimti irri- 
guotas farinas ir tokiu budu pa
gelbėtų valdžiai sugrąžinti tuos 
70 milijonus doliarių, kuriuos ji 
išleido sausų žemių irrigavimui.

Arkansas’© valstijoj yra nedi
delis miestelis Tennington, kuria
me per šimtas italijoniškų šeimy
nų sutvėrė žydinčią ir turtingą 
kolioniją toj vietoj, nuo kurios 
dar nesenai amerikonų farmeriai 
buvo atsisakę' kaipo nuo niekam 
netikusios.

Medvilnės plantatoriai pasakys 
jums, kad italijonai ir kiti atei
viai, kuriems dabar yra kalami 
anti-ateiviniai pančiai, padaro 
100 sykių daugiau darbo, negu 
vietiniai negrai. Imkime skandi
naviškus ateivius Minnesotos, 
Ndrth Dakotos arba Montanos 
valstijų, arba vokiečius centrali- 
nio Kansas’©, kurie savo darbu 
ir triusu labjausiai prisidėjo prie 
tų valstijų pakėlimo. Panašių

>ugrįš, bet ne tuojaus: iš ponios margrovie 
apartamentų išeis tiesiog/ '
(įeidama.) Taigi išeis Sodo gatvėn. Pui 
neužmatis mano karietos?’ ’’

Luigi. Ar ponios grovienės 
Renata. Taip,

jai, jog,valandėlei užeisiu pas ponią margrovienę 
Luigi. Pro čia, pro tą kambarį? Bet, kas do neat

sargumas! Ir kodelgi pro čia?
Renata. Tu manęs klausi?.... O mano laiškai 

mano fotografijos !. .
Luigi (persigandęs.) Ak
Renata. Greičiaus, greičiaus,

(bėga prie biuro, atranda
ištraukia ir varto popierius.)

Luigi/ Gi poni groviene žinai 
Renata. Tai kur?

galvos netenku!
Luigi (rodydamas .1

Renata. Ak, taip, teisybė
Užrakinta !. .. . Kur raktai ?

Luigi (stovi tylįs, susimaišęs, nežino net, ką at

/ ' Marco Pragę
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Viena veiksmo drama
Verte A. Matutis \



Vėl Karščiai
.....—....

Jei nenori turėt “bosą, 
Pabandyk tu tokį šposą: 
Nuvažiuok pas eskimosą. 
Ten bedarbės neturėsi, 
Tenai karščio neregėsi

nemokėsi.
Ledo stubą pastatysi, 
Per dienas žuvis badysi 
Ir jų v uodegas rūkysi.

Viskas.

Jis teisybę sako. Kiekvienoj 
viešpatystėj visos šalies gerovė 
labjausia remiasi ant žemdirby
stės pamato, nes žemė, o ne kas 
kitas, išduoda didesnę dalį pro
duktų, žln ogaus p ra: 
reikalingu. Šių protink 
šis pagimdo ir palaiko 
lies industriją.

visos ša-

ranie stovyj, reik kad 
ir kiti žemės savininkai

buty ge- 
farnieriai 
gerai nu-

jie nemokės ištraukti iš žemės 
tiek naudos, kiek galima.

Pastaraisiais laikais Suvienytų

miai gerintis, tečiaus, aplamai 
paėmus, amerikonai yra netikę 
farmeriai. Jeigu žemdirbystė ge
rinąs!, tai tas daugiausia pasi- 
dėkuojant immigracijai iš’Euro
pos. Iki šiolei Europos immigran- 
tai pristato geriausį farmeriy l iū

nados farmeriavimo ir tarp Su
vienytų Valstijų.

Betvarkė apie amerikoniškų 
farmerių najnus, tvoros apaugę 
žolynais ir krūmais, išmėtyti be 
pastogės . ūkio padarai — visa 
tai tuoj aus pasako, kad arba šits 
farmerys niekados neturėjo dide

lio supratimo apie gerą farmeriavi- 
mą, arba vėl jo galva yra lab- 
jaus kuom kitu užimta, bet tik 
ne rūpestingu savo turto sutvar
kymu. Tuom tarpu, važiuojant 
kitu (Kanados) ežero šonu, prieš 
jūsų akis ritasi mylia po mylios 
dailiai, rūpestingai išdirbtų lau
kų, gražių ir tvarkiai užlaikomų 
ūkio namų, — tarsi važiuotum per 
kokį parką ar daržą. Taip- vis-

kolionistai, kurių 
vadiname tikraisiais 

turėjo daug ge-

NiekopaPašauS nėra pietinėj eže
ro pusėj, nes čia (išskyrus keletą 
vinvuogiy pliantacijų) ameriko
nai ne tiek yra farmeriais, kiek 
žemės spekuliatoriais, žemės sy
vų čiulpikais. Paėmė skjypą že-
mės,

Amerikos 
' ainius mes 

amerikonais, 
rų ypatybių, vienok reik teisy
bę pasakyti, kad jie gerais far
meriais niekados nebuvo, nors 
daugumas iš jų tik tuom ir už
siimdavo. Jų ainiai, t. y. vėles
nių ir šių dienų amerikonai, bu
vo ir yra spekuliatoriai, žemės 
išnaudotojai, girių naikintojai, 
kasyklų ir galvijų spekuliatoriai, 
bet niekados,!, abelnai paėmus, 
nebuvo ir dar šiuom laiku nėra 
pakantrus, darbštus, išmintingi 
farmeriai.

Šio drąsaus tvirtinimo pripa- 
rodymui galėtum paduoti daugy-

ryti, — .žemes rūpestingas ap
dirbimas, palaikymas jos syvų- 
jieįų jam nerupi.

Dideli žemės plotai, kurie šią
dien žinomi Mohawk Valiev

ley vardais, andai buvo “Ameri
kos daržai.” Neišpasakytas kvie-

užganėdinti visos viešpatystės 
reikalavimus. Anais laikais mi
nėti kloniai buvo taip garsus sa
vo kviečiais, kaip šiądien, pavyz- 
din, Raudoniosios upės klonis,

dinsime tik keliais, kurių, mena
me, pakaks.

Kam teko keliauti tarp New
Yorko ir Chicagos s—į vieną ga-

nadoj (tarp Niagara Falls ir De
troit) ir pietiniu Erie ežero kran
tu Suvienytomis Valstijomis, 
grįžtant atgal, — tas lengvai ga
lėjo patėmyti skirtumą tarp Ra

spekuliatorius greit iščiulpė vi
sus žemės derlingus syvus, metė 
ir persikėlė toliaus, kur žemė dar 
buvo nejudinta — j Illinois ir 
Iowa valstijas. Iš čia jie pra
deda jau taipgi kraustytis toliaus 
į vakarus ir į Kanadą, palikdami

mę, kuriai reiks ne vienu mėty, 
pakol išmintingas farmeriavimas 
vėl sugražins jai derliaus jiegas.

“Tėtei nepatiks,” atsakė

Į0Q§ Waitkus Lina
1068 Žemgolis Frąnk
1080 Zoongajti Karmls
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Koncertas.
atsibuvo koncertas, surengtas 
naudai p. Viskoškienės.

, Tai buvo pirmai viešas p-.

REDAKC1J0SATSAKYMAI.
P-ui A. Pranaičiui. Jeigu visi 

butų geri

Pereitą nedėldienj 1750 So. Union st. Sckanįjs šil
si rinkimas bus nedėlioj, 8 d. rug
sėjo. J. S. Vitkus.

tu viešai

Rasite, kaip kam gal- pasirodys 
nesuprantamu kalbėjimas apie 
“iščiulpimą,” apie žemės išnau
dojimą. Vėliaus mes turėsime 
progą plačiau apie tai pakalbėti. 
Šiuom-gi kartu pasiganėdinsime 
pasakymu, kad “šiame pasaulyj 
niekas nieko už dyką neduoda” 
— net ir žemė. Kiek išmintingas 
ūkininkas ištraukia iš žemės jie- 
gų javų auginimu, tiek jis jai pri
valo sugrąžinti atgal rūpestingu 
apdirbimu ir mėžimu. Jeigu gi 
jis iš žemės ims daugiau jiegų, 
negu jai duos, tai žinoma galų

nenoroms
“maišytis’

Angliškos kalbos kliasos. Fel
lowship House, 831 W. 33rd pl., 
tapo surengtos kliasos lavinimui- ■ 
si angliškoj kalboj. Kliasos ski
riamos vien lietuviams vyrams, ’„žmones butų geri, sąžiniški ir 
Miss Austin yra mokytoja. Apart' vienodai suprastų tvarką, tai ne
to laikas nuo laiko bus kviečia- * 
mi amerikonai, kurie gelbės ve-'

Kadan-

Apie pusiaudienį to parapijorfai 
sumj^ atėjo pas kleboną, išgąstin
gai verkdamas. Užklausus, kodė| 
jis verkia, jis atsakė, kad ant gat4 
vės šienas išpuolė iš vežimo. Kle* 
bonas, širdingas žmogus, vaikui 
užtikrino, kad tame nėra nieko 
baisaus ir paprašė ii pas save

ATSAKYMAS DARGUŽIUI.

Be kvitų negarsiname aukų. 
Kuomet D. J. Dargužis prisiun
tė kvitą, jo surinktos aukos jau 
buvo pagarsintos “Keleivyje”. 
Manome, kad užtenka pagarsint 
viename laikraštyj. Todėl ir ne- 
dėjom “Kovon” aukų nei po pri- 
siuntimui kvitos. Kvitą sugrą- 
žinom. “Kovos” Redakcija.

Kad spręsti apie naujos moki
nės balsą, reik būti geresniu 
žinovu, negu rašėjas. Galima tik 
pasakyt, kad be abejonės jis dar 
reikalauja lavinimo. Pirmu kar- 

pasirodyt labai retai 
pasiseka, nes noroms- 
dainininkas pradeda 
ir negali savo balso 
P-nia Vis-nė, nepa-

pratusi rodytis ant scenos, kaip 
sykis, anot lenkų išsireiškimo, 
“gavo tremos” ir tas jos daina
vimui žymiai užkenkė.

Apart p. V—nies; dalyvavo 
programo išpildyme taipgi p. Ja- 
nušauckienė, kuri publikai jau 
gerai pažįstama. P-nia Janu- 
šauckienė jau gerai prie scenos 
pripratusi, pertai užsilaiko ant 
scenos daug ramiau ir dainuoja 
daug liuosiau.

cijos bus laikomos du sykiu 
vaitėn ir už 3 mėn. laiko 
imama $3.00 užmokesties.

bu s
A

VIETINES ŽINIOS.

kokios jau nuo senai niekas 
nepamena. Padaryta labai 
daug nuostolių. Perkūnas 
trenkė net 75 vietose, uždeg
damas namus. Ugniagesiai 
tečiaus visur greit paspėjo.

p. Sarpalius, nepribuvo ir jį išva
davo p. A. Pocius, kuris sugriežė 
keletą veikalėliu be prisiruošimo, 
iš atminties.

Publikos buvo mažai. Negali
ma labai nei stebėtis: oras buvo 
visą dien neišpasakytai karštas ir 
reikėjo tikro pasišventimo, kad 
važiuot ir sėdėt uždarytoj sve
tainėj kelias valandas. Dainiu- 
kės gavo po bukietą gražių rau-

Netektį gero arklio. K. A" 
kubaitis, visiems žinomas 
Bridgeport naminių rakandų 
krautuvės savininkas, neteko sa
vo gražaus arklio. Arklys su
sižeidė tvarte lenciūgu koją ir 
iš to užsinuodino kraujas ir į 
antra dieną jau buvo po arkliui. 
Savininkas kainavo arklį į apie 
500 doliarių.

ant

gi taip nėra, tai ir reikalingi įsta
tymai, kurie blogiems žmonėms 
neleistų blogo daryt ir kurie už
laikytų vienodą tvarką. Įstatus 
daro patįs sau žmonės ir patįs 
jų klauso. Todėl galima pasa
kyt, kad žmonės valdo (tveria 
ir reguliuoja įstatymus), toki 
įstatymai valdo žmones patol, pa
kol įstatai teisuotai neyra permai-

Bet kunigas jam užtikrino, kad 
jis tą dalyką su jo tėvu pilnai 
aprūpins ir ragino, pirma negu 
jis grįž prie šieno, truputį už- 
pietuoti.

Po pietų kunigas užklausė, ar

pietų.

tino.
nepatiks,

lyj vietų buvo pertrauktas.
Daugybė telefoninių \ ir tele-

Ketverge p-nia Viskoškienė iš
važiavo Europon ir žada pastoti 
Berlyno konservatorijom Reik 
linkėti jai geros kloties.

^Pažįstamas.

Blaivininkų kuopa ant West 
Side, kuri turėjo susitverti pe
reitą nedeldienį, nesusitverė. Susi
rinkimai! (turbūt dėlei labai kar
štos dienos) neatvyko užtektinai 
žmonių ir todėl viską atidėta iki 
patogesniam laikui. Apie kitą su
sirinkimą bus vėliaus laikraščiuo
se pagarsinta. L.

Napolionui Šalčiui, Toronto. 
Rašto suprasti negalima kaip rei
kiant, todėl jo pataisyti negali
ma, o nepataisius ir talpinti ne
galima.

p. V. Geibia, Cleveland, Ohio. Tilps 
kitam numery j. Jus žinote, už ką ba
ratės tarp savęs, bet redakcija apie 
tai negali nusimanyt, jeigu jai vieni 
taip, o kiti kitaip rašo. Taigi berei
kalingai ir redakciją tamista paba
rate.

Klebonas, negalėdamas supra
sti, kas gali jo tėvui nepatikti, 
užklausė, kodėl jis mano, kad jo 
tėvas bus už tai priešingas.

“Ba matot, kunigėli, tėtė po 
šienu,” išaiškino vaikas.

APGARSINIMAI

P. 
pats

Tėmytojas, Cleveland, Ohio. Toks 
atsakymas, kaip ir p. Geibiai.

Užunariui, Chicago, III. Sunau-

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

p.
(losime vėliaus.

Nesavqsis, Brooklyn, N. Y. Menk
niekiai, nedėsim.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE. 

Savaitinis surašąs.

departamentas tapo pašauktas 
į 500 vietų, kad tenai išpom- 
puoti vandeniu prisemtus 
beizmentus. Lietus irgi buvo 
nepaprastai smarkus: laike 
apie \y2 valandos išpuolė 1% 
colio vandens.

Nelaimingų atsitikimų su 
žmonėmis vienok nebuvo.-.Nie
ko neužmušta. Vienoj tik vie-

miną ir pataikė į pianiną, ant 
kurio tuom laiku skambino 
moteris. Pianjna.s^ tapo. visai 
suardytas, o moteris tik ap
svaiginta.

L a ik rast in ink ų susivagi az 'i- 
1110 posėdžiams, kurie 'atsibus 
šiuosmet Chicago j, paimta 
svetainė La Salle Hotelyj ant 
trijų dienų: 26, 27 ir 28-to 
rugsėjo.

Vis žvejoja tarp lietuvių. Ne
senai buvo “Lietuvoj” rašyta apie 
tai, kad ant Bridgeporto agen
tai bandė sutverti tarp lietuvių 
svetimtautiškų organizacijų kuo
pas.

Dabar pranešamą, kad ir ant 
West Side toki agentai sukasi 
aplink lietuvius ir dalinėja, mėto 
po durimis, prikimša pilnas kra- 
sos dėžutes įvairių aprašymų, kur 
išgiriama svetimtautiškas organi
zacijas ir kviečiama prie jų pri
sirašyti. Galima ir dabar atkar
toti tą patį ,ką pirmiaus.: lietu
viams neapsimoka rašytis prie 
svetimų organizacijų, nes jie tu
ri tokios pats savas organizacijos. 
Susivienijimas Liet. Amerikoj, 
pavyzdi n, nėra nei kiek blogesnė 
ir lietuviams daug naudingesnė 
organizacija *už bi-le kokią sve
tini tautišką organizaciją.

Neinteikti dėl įvairių priežasčių 
(blogo adreso, etc.) adresantams 
laiškai galima 
šioje Krasoje, 
Jackson B Iv.,
Room 175. Vardai surašyti taip 
kaip jie paduoti ant listos. 
duokit prie adresato laiško 
dėtą numerį:

atsiimti Vyriau- 
Clark gtv., tarp 
ir Adams gtv.,

Pri- 
pa-

Apsisaugokit nuo neteisingų

Pereitą subatą ar nedeldienį 
tapo pavogta iš Linquist & liauna 
Affg. 
t u vės

parašo
su minėtos 
antspauda. 

viefio lietu-

Norėtų statyt naują bažnyčią 
ant Bridgeporto. Girdėjome, kad 
Lietuviu Evangel ik 
kun. J. J. Razoka? 
Bridgeporto vietos,

parapijai bažnyčią.
vio, kuris tuom laiku

mainyti minėtos kompanijos če
kį saliune ant kampo Western 
avė. ir 21-os gatvės. Čekis buvo 
netikusiai parašytas (matyt, ne
mokėta parašyt) ir vyras vos ne
liko suareštuotas. Jam pavyko 
vienok tuom laiku išsisukti. Mi
nėtas vyras gyvena netoli 
gatvės ir Halsted st.

Bandyta ir kitose vietose 
kius mainyti. Čekių knygelė 
duota vardu Central Bank 
Trust Co. of Illinois.

ce-
• v 
1S-

parapijos 
j ieško ant 

kur naletu

skuti nio savo susirinkimo pra
dėjo vėl, po vasaros vakacijų, kru
tėti ir darbuotis. Didesnėj i da
lis narių užsimokėjo savo mo
kestis ir keletas naujų sąnarių 
prisirašė. Nutarta kiekvieną 
susirinkimą parengti kokį nors 
programėlį, arba viešus ginčus 
(debatus). Kuopa laiko savo su
sirinkimus po SLA. kuopos su
sirinkimo Šeitiaičio svetainėj,

5 
22 
26 
62 
63 
66 
87 
93

142 
148 
165 
234 
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Adomlnas Jos. 
Arlouckas John 
Ankszkainis Anton 
Bleniciewichu L. 
Bindoris Will 
Blanzkys Anna 
Bruzgaitė H. 
Bucznius Anton 
Cėrmas Matias 
Dargis Julija 
Dinus A.
Dumonies Katozyno 
Gedivilas Lewonas 
Greitschunas T. 
Greycyke Wince 
Gudleinkis Jorzi 
Guzonis Boustaw 
Jokubatis Dominikas 
Juzaitis Jonas 
KairU Hortlnzie 
Kaliliaucunas Dominik 
Karlauskis Toni 
Kibililis Francis 
Kilris Jurgis 
Kondrotas Jos. 
Kondrat John 2 
Kriczunas W.
K r i am enek i u te J u d i ta 
Kucincklš William 
Kuntrimate S. 
Kulinsviotė Barbara 
Kaskis Jonas 
Libiaris Peter 
Lukaszewiczie K. 
M asini is Jonas 
Masjulis Jozapas 
Matas Franciszkus 
Matinkus Jonas 
Mickus Anton 
Mileuskis Kazimir 
Mortunas Pawel 
Nawodouckaite Mige 
Norbulene Stala 
Palys'' Lamas 
Petkewlczeni Olesai 
Petrauskaitė Anna 
Radnicku Naruke 
Rakauskis Simon 
Rankauskitė A. 
Rotkauskas M. 
Ruskus Jonas 
Serwa Juzupas 
Shotgus Bessie 
Siinanauskis Leonas 
Stasinskaitis Kazimer 
Stankiotis Mikola

Juozui Kalveliui. Tamista! vely
tum pirmiau pasimokinti lietuviškai 
rašyti, o paskui jau eiles rašinėti. 
Metam gurbą n.

Raščjui. Bukite kantrus: tokių raš
telių turime krūvą ir visų iš karto 
sunaudoti negalime. Parašytumėt ko
kių naujienėlių iš lietuvių gyvenimo, 
tai tą greičiau galėtum sunaudot.

Komitetui, E. St. Louis, III. 
gavome. Peržiurėsim.

Raš
telį

JUOKELIAI
TEGUL SAU SKĘSTA.

Maušius ir Joškus važiavo 
drauge į Ameriką. Kada Joškus 
miegojo, užėjo smarki audra, su
gadino laivą ir tas pradėjo skęsti. 
Maušius 
vą pas

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant raudos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant loų-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netolj 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
\š čia galima važiuoti Chicagon 
svrytkariais 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 užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite j

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

TEISINGA PAŽIŪRA.

Joškų, budina:

šipus važoj in dugno!”
Maušiu, ko tau sthokas? 

Tegul jam važoja kuli nohi! Jam 
phi man visai nephiklauso!”

keiktas

DU ASILAI.

našlės sūnus turėjo vc-Vienas 
žirnelį ir 
žinodamas sutiko einant jaunikį 
su mergina. Jaunikis norėjo mer
ginai pasirodyti, koks jis guvus

ciai:
“Klausyk ! Kaip tu manai? Ai

tą v o mama neparduotų man to

gerai
al sakė:

“Ar tu manai

Buvo 
jaunikis 
mergina

kad tavo mama 
asilu ?”

gražu pasižiūrėti, kaip 
pakabino nosį, kada jo 
negalėjo susilaikyti juo-

VAIKO ABEJONĖ.
Klebonas pas vieną savo pa

rapijom! užsakė šieno vežimą.

.^Teorija, kad z daugumos ligų 
pradžia randasi grumuliavimo or
ganuose, kas sykis vis gauna 
daugiau pritarėjų ir paprastai 
gydymas prasideda nuo tos vie
tos. Tas darodo, kam mes tei-* 
si ngai rekomendavome vartoti 
Triner’o Amerikonišką Kartaus 
Vyno Eliksirą visose ligose, ku
rios prasideda nuo nustojimo 
apetito ir konstipacijos, arba ki
tokio vidurių suirimo. Dabar 
mes užganėdinti, kad to vaisto 

kas metai vis dau- 
norime jį rekomen- 
kurie negali priimti

giau. Mes 
duoti tiems, 
tiek maisto, kiek jų kūnas reika
lauja ir kurie negali tinkamai jo 
sugrumuliuoti; taipgi tiems, ku
rie po valgio kenčia nuo atsirū
gimų ir pilvo skaudulių. Aptie- 
kose. Jos. Triner, 1333— L339 S. 
Ashland av., Chicago, 111.

PRANEŠU

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

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

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

Jurgis su savo kiaušiais išlaimėio laižybas
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SEVEROS GOTHARDISKU ALIEJUMI
(SEVERA’S GOTU ARI) OIL)

Jis numalšina skausmu. Turėk jį visuomet po ranka. Įgijo jis sau

Kaina 50 centą

Severus Mestis nuo Kataro
(SEVERA’S CATARRH BALM)

JUJU&M

KAINA 25c.

Didesne Dalis Ligų
Kam skursti su savo bizniu prastoje vietoje, kada geriausia biznio I

vieta da laukia tavęs neužimta
Severos Pigulkcs nuo Kepenų SEVERA’S LIVER PILLS

ir ■

4

is

v*
ft

Tūkstančiai žmonių sava valia paliudijo, kad Severos vaistai jiems pagfeĮbčjo!

jMUMh’Jtti,,

1^3
c^a

Lietuviška Svetaine — “Hall Lithuania” dabar statopia prie Iląlsted, terp 31-mos ir 32-tros gatvių

Geriausia Biznio Vieta Laukia Tavęs

Halsted st., tarp 31-06 ir 33-čios gatvių, 
yra geriausia biznio vieta.

Čia dabar atsidaro nauji štorai-po-štOrui 
dar yra reikalingi čia sekantie storai:

Moteriškų drapanų
Dry Goods.
Hardware
Fprniture
Fotografo Galerija
Barber Shop
Bučernes
Grosernes
Duonkepyklos
Motelis ir kitokį,

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

Čia yra dabar statoma didžiausia, bran
giausia 
kaip tą matote ant paveikslo.

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

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

Taipgi prasidės statyti didelis muzikališ- 
kųjų instrumentų storas.

Su viena vasara, su vienu sykiu čia už
sibūdavo j a šiuose dviejuose blokuose net 
devyni lotai.

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

Tas, turbūt, ką 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 ddr visos vietos 
neužimtos.

Apžiurekit šią vietą, išsirinkit sau tinka- 
minusį lotą, o męs Jums pastatysinje ir ištai
sysim storą kokį tik ir kaip tik norėsit. Arba 
parduosim Jums lotą ir galite patįs budavoti 
sau storą šioj vietoj.

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

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St;

Draiigijų Reikalai
PIRMAS BIRUTES VAKARAS.

“Birutė” stato scenoj puikų 
nimo vaizdelį

“Švarkas ir Milini" 
su dainomis ir šokiais,

Paraše V. Gutowskl. Vertė Jaunu
tis. Subatos vakare, rugsėjo (Sept.) 
7 d., 1912 m.
je. 2242-44 W. 23rd pi.

Pradžia

gyve-

M. Mieldažio svetainė-

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 šird^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 šį vakarą.

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

KOMITETAS.

yra gražiausias veikalas, kurį turės 
progą pamatyti Lietuviška visuome
nė, ant Lietuviškos scenos, ir Lietu
viškoj kalboj. Dar reikia priminti, jog 
šitas vakaras yra rengiamas per ar
tistus mylėtojus “LIETUVIŲ JAUNI
MO RATELIO,” tai lošimas bus at
sakantis ir užganėdinantis visuome
nę. Tikimės jog tas pirmas vakaras 
ant atidarymo sezono bus atlankytas 
meiliai per visus lietuvius ir lietu
vaites. o užtikriname, jog nesigailėsi
te. Po perstatymui balius.

Su pagarba, 
LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS.

po piet, 
po piet.
Dr-stės 

Tikietas
dainos ir

Dievuliau! Strėnas!
Kiek tai žmonių kenčia skausmą strėnose a r šon e? Ar daug žmonių 
žino, kas jiems gali pagelbėti tokiuose atsitikimuose? Kaip numalši
nus skausmą? Greičiausiai ir tikriausiai palengvėja patepus

yra tikrai vaistu iš visų išrastųjų vidiniam 
nosinių slogų gydymui. Jis veikia tiesiog į 
gleivinę plėvę, išklojančią nosies vidų ir kitus 
alsavimus takus.

Švolnina uždegimą, sukietėjusias plėves pastato j 
normali padėjimą.

kuriomis susergame, 
neveikimo, kuriuos 
pranyks.

paeina nuo užkietėjimo ir kepenų 
atitaisius ir nuo jų paeiną ligos

savo pasekmėmis vertos patikėjimo. Josios grąžina žar
noms ir kepenims prigimtą jų veiklumą.

Kaina 25 centai.

Pardavinėjama visur, visose aptiekose. Jai tau duotų kitokius 
vaistus ažuot Severos, neimk jų. Rašyk mums. 

Gydytojo patarimui adresuok:

W. F. Severą Co. ‘'““J”

lietuvius 
ant virš-

veiks- 
Ned., 

HULL 
ir So.

Stato scenoje pirmu kart Chicagoj 
labai juokingą veikalą vardu: “GY
VIEJI NABAšNINKAt,” trijų 
mų Lisensko-Koničiaus juokai. 
15 d. rugsėjo (Sept.), 1912. 
HOUSE TEATRE, prie Polk
Hausted gatvių. Durys atsidarys 7:30, 
lošimas prasidės 8:00. Rezervuotos 
vietos po 50c. ir 35c., ant balkono 25c.

DRAMOS DRAUGIJOJ, priguli ga
biausi lietuviai artistai daugeliui pa
žįstami lošėjais Vaitiekūnas, Briedis. 
Sankunas, Moskienė, Dundulienė, Da- 
mijonaitienė, Prušinskas, šlikienė ir 
kiti scenos mylėtojai. Režisierius: Kl. 
ir B. Vaitiekūnas, Sufliorius A. Lalis. 
Kurie tik norite pamatyti juokingą 
scenišką veikalą, gražiai artistiškai 
suloštą, tai pasiskubinkite nusipirkti 
išlaiko tikietą A. Olszewskio arba 
J. M. TananeviČio bankose; vėliaus 
gali nelikti vietos. KOMITETAS.

Didelis I*kilm inyas Apvaikščiojimas 
ir Balius!!!

Parengtas Dr-stės Vienybės, pami
nėjimui penkių metų sukatuvių, atsi
bus Ned., 15 d. rugsėjo (Sept.), 1912. 
Vienoj iš didžiausių ir gražiausių 
naujai įrengtoj svetainėj taip vadi
namoj Pilsen Auditorium, 1655-7-9 
Blue Island av., prie pat 18-tos gat. 
Svetainė atsidarys 2-rą vai. 
programas prasidės 3-čią vai. 
Tnžanga iki 5-tai vai. su 
ženklu dykai, nuo 5-tos vai. 
25c. porai. Bus prakalbos,
deklemacijos, po prakalbų bus pui
kus balius.

širdingai ^kviečiame visus 
ir lietuvaites atsilankyti 
minėtos iškilmės kuoskaitlingiausiai,
nes visiems yra žinoma, kad Dr-stė 
Vienybė nuo seniai yra pasirengus 
kuopuikiausiai svečius priimti. Taipgi 
gerbiami tautiečiai buvot kada ant 
Baliaus ar Pikniko Vienybės, bet ten 
mažai ką supratot, kaip tai yra Vie-> 
nybė, taigi atsilankykit ant šitos mus 
viršminėtos iškilmės, tada visi supra
si^ kas tai yra Vienybė, bus gar- 

kalbėtojai, kurių balsai skam
bės toj milžiniškoj svetainėj, jie iš
reikš visą Vienybės stovį nuo 1-nios 
dienos užsldėjimo iki šiai dienai, tada 
visi suprasit.
Balius! Po prakalbų Balius!

Lietuvos Mylėtojų 
rugsėjo 15 d., 3:30 

L Juknaus svetainėj, 
W. 14 gatvės, Cicero, 
senus ir jaunus ant 
baliaus. Bus puiki, mu-

Dr- 
val.

po
III. 
šio

PUIKUS SEPT f N METINIS BALIUS! 
parengtas 

stės, atsibus 
‘po pietų, 
num. 4834 
Kviečiame 
iškilmingo
zikė, taip kad kiekvienas turės šokti; 
bus importuotų gėrynių ir kvepian
čių cigarų. Stengsimės kuogeriausiai 
pribuvusius svečius užganėdinti.

Vardan draugystės kviečia 
KOM1TETAS.

1)1 DELIS TEA T Ii A S !
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato sce

noje, pirmu kartu Chieagoje iš rank
raščio keturių veikmių dramą “IN- 
GOMARAS,” paraše Mary Lowell, su
lietuvino J. J. Zolp. NedėlioJ, 8-tą d.

šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, prie 33-čios ir Auburn av. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare. Sve
tainė a* Mara nuo 5 vai.

PASARGA; šitas veikalas yra pa
imtas iš graikiško gyvenimo, pilna? 
didžiausio 
’’^zofiškų

^aj ieškojimai
rugsėjo, 1912.

žingeldumyf pamokinančiu 
Išsivysi! , žodžiu sakant,

Pajieškau savo brolio Felicijono 
Sleževičiaus, iš,Kauno gub., Šiaulių. į 
pa v., Naujos žegarės miesto; jau apie 
20 metų Amerikoj. < 
field, Iii., dirba matuose. Jis 
ar kas ’kitas teiksis maloniai 
siųsti man jo antrašą, rašydami 
taip:

mMM

DIDŽIAUSIA

tieką ir dykai

ac

Chicago, III
Pajieškau Antano Malcevicz, iš Pa

kovęs, Šiaulių pav., Kauno gubernijos. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas meldžiu duot -žinią šiuo 
antrašu:

A. A. Wasilewski, 
50tli av., Cicero, III.

Pajieškau savo dėdės Augusto Irk- 
mono, iš Šilalės par., Raseinių pav., 
Kauno gub.; apie 20 metų Ameri
koj. Seiliaus gyveno Pennsylvanijos 
valstijoj. Apie 16 metų niekam laiš
ko nerašė; turi vienatinę dukterį Lie
tuvoj. Jeigu kas apie jį žino, busiu 
labai dėkingas, jei praneš šiuom ant
rašu :

Petras Irkmonas, 
2112—137th st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Mickevičiaus, iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Gaurios parapijos, Eeisių 
kaimo.

Meldžiu duot žinią, nes nežinom, 
kur gyvena.

Juozapas Marcinkus, 
1812 So. Halsted st.',' Chicago, Ill.

Pajieškau paneles Aldonos Tvar- 
dauskiutės; du ir pusė metų atgal 
apleido Detroit, Mich. Turiu svarbų 
reikalą ir meldžiu jos pačios,1 ar kas 
apie ją žino, atsišaukti šiuom antrašu: 

Chas. Pluntus,
270 LawtOE av., Detroit, Mich.

Reikalavimai
REIKALINGAS barzdaskutis (bar

ber), šiek-tiek žinantis savo amatą, 
gali gauti vietą pas:

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

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

Reikalingi darbininkai 
liuoti žemę, 10 valandų 
už $30.00 mėnesinės 
burdą ant farmos. 
$3.00 už “Jar fare’’, 
mal. Mano žmonės

— šiupe- 
kas dieną 

mokėsties ir 
Jus užmokate 

Darbas iki žie- 
supranta jųsų

kalbą. Parašykit laišką. Ed 
chenbach, Juneau, Wisconsin.

Rei-

REIKALINGI darbininkai prie plieno, 
atsišaukite tuojaus.

South Halsted Street Iron Works 
Gyvena " Spring- 2611 S. Halsted st., Phone: Yards 1150\, 

pats, | 
pri-’ 

man

Justina Taftfais, 
74 Warren av., Milwaukee, Wis.

REIKALINGAS vaikinas į grosern; 
kuris sukalba lietuviškftl, ir ainglif 
kai. Gera vieta geram vaikinui i 
atsakanti alga. Atsišaukit antfašu: 
724 w. ai«t ' knipoas Line raid av. t

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mį- 

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

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

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

dą, su paveikslais (apdaryta). .35c
V iso $1.60

Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi
nimą iš “Lietuvos’’ ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.1*. Mikolainis -
Box 62 New York City

RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi 

reguliariškai kas dvi sųvaiti vaikščioja 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui 
jokiame 
riniai

Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 
kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 

Amerikos, nestodama pakeliui nė 
porte. Nauji dvišriubiniai Pasažic- 

Garlaiviai t.
CZAR, KURSK, 
8 dienomis į Rot

terdam.').
$33.00
48.00
65.00

IŠPLAUKS IŠ
Birma, rugsėjo

21; Kursk, spalių
Del artesnių 

musų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson & Co., 274 Broadway, New York

RUSSIA 
1 1 dienų j 
Lietuvi}, 
klase $35.00 
klase 
klase
Y0RK0:

Russia, rugsėjo

50.00
75.00

IMWI'W

žinių 
arba

m
• ii 

I
NEW

7;
5?
meldžiame kreipties j
į Vj'riausjjj Keleivių

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Sllsko užfikrina, kad 

išmokys šokti' kiekvieną- jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
kėleta vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijoj yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. .J4ilius,ų/Silsko pra
neša visiems, kurie nori nšomkti šokt 
ateiti 2119 Sp. HalstedKst., nuo C 
vai. vak. Taipgi mokinCyisokius šo
kais Buck & Wing, Buck Skirt, Irish 
Jig, Clog, Spanish Waltz, Waltz, Two 
Step, Side Step. Pirmax IJetuviška 
Mokykla Amerikoj. § Mokytojas: 
Miss. Antanina Kietnier, / Miss. Joan
na Walets, Prof. Julius cSilsko, 2119 
So. Halsted st., Chicago, Ill.

Phone Cabal 3762.

Telefonu t

Dr. J. ftULIS
Gydytoje* lt (tattargae

1255 S. Halsted St Chicago, HL
PUIK Ml MG VALANDOS:

U rj'to lid 13; 6 Iki 9 reJtait .
VedUki «♦«* '■* ik» is pu lIiet; nao • Ikl 0

... .... .............

Lietuviška aptieka
J. KRZYWINSKIO 

3149 S. Morgan St. CHICAGO.

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir U. vis tai pasekmes nesveikų a- 
l<i- , kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. Jai; 
gu jums skauda akis, raudonosakįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o lik j ieškoki
te pagelbos. Eikite į Krzywhiskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
užakmius gvarąntuojame ir tikrai pri 
taikome akinius? Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.0(1 ir brangesni. Auksiniai akinias 
parsiduoda po įvairias kainas.
Priimamo visokius akinių pataisymui.

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

LIUOSO INŽENGIMO MUZFJUS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojimrs-Galybe

Mes esam baimin* 
gal ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į šitų 
stebėtina liuoso in* 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydaių 
žmogaus kunosvei- 
kaiu ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumui, milžinlšku- 
inai. Teipgi pilnas 
istoriškas siinrin- 
kis kuris niekiui 
ne. buvo parodytas 
dykai Siam krašte.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Serganczlu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam pado- 
jlme užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
sė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapalų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir išiirinėjimį dykai! Mes ištiri nešime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai įneš išgydy- 
sime už kožemiausiį kainį. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl be mokestinio pasiteiravi
mo. M jis perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje šviesoje 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kol Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitiklmi.
nesveikumų inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumų ir skausmų, jeigu raudasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arija sumažinta atmintis, nemiegoj^nas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjnnai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi galuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurtos tamistni daro nesmagumų; jeigu turi nors vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankiųdasileidiinų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iš ligų kurių auka tampa vyrai —TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir po- 
krėtė, o ings padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mos turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaičiaus lietuvių kuriuos mes išgydėme. Mea 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijališkų atydų teip jog 
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
526 SO. STATE ST., arti Harrison gatves CHICAGO, ILL

Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
•telaukti terp tiį. valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliom. AtsiSauk asabižk&i.

Mos kalbame Atatuviškai.

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą gaivasukį.

Padekit skaitlinę nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekviena šoną visos šono skaitli
nes j adarytų suma 105. Atsiuntę mums išrišimą, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos męs įskaity
sime jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų didumo 
ir kurie randasi Spotwood, N. J. tik kelias mylias 
nuo Didžiojo New Yorko Mieslb. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vieloj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų statymui.

Paprasta preke jų yra $179, bet šio galvasukio iš- 
riščjui atiduosime tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas mėnuo.

NUOSAVYBE YRA GVARANTUOTA APSAU
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAIS.

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

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

Leveskio Prekybos

Dienine ir Vakarine Mokykla.
Mokinania:s^=x=====3z=x=:

1. Pradinis įPriren^iamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer, plianq,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliamj

(del manančių Mrįžli Lietuvon).
ry— .. —_ .. K afbo s
Lieiuviška, Augliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smu kesnių žinių kreiptis ypatiskai 

arba per laišką šiuom antrašu:

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Hoisted St., Chicago, Hl

Rsi užprašomas tirinėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Pathol iog i jos.

tazpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija.
'sveiksta! Iszlfilmiii ir Pagarsėjusiu Asmattu.

IN LEIDŽIAMI TiKTAl VYRAI

LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKO ŽINGEIDUMU

14 S. Clark Street.
arti Mwdteon Gatves

.Itdar J niuo 10 valandos ryto iki 13 vldurnakčidl

Reikalaujant Armonikų 
tsloncer!inkų ar kitokią 
muzikališkų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogo* 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikiausias Vokiškas bei 
I tall Aka» Arwmnlkaa ui i«- 
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk lendi man, pridedams ui 2c., markf ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J. Damijonaitis,
312 W. 33rd St-- CHICAGO, ILL

I

r



terrmti,

“LIETUVOS” AGENTAI
Pas šluos mus agentus galima 

slsakytl “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų Ir užsimokėti.

už- 
a

BROOKLYN, 
J. Ambrozėjus, 
■Vincas Daunora, 
A. Lesniauskas,

Vyrai Išgydomrį 5 Diena’s

K ra ujo

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

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

SMI** clark st. pumapn 
O B ■ H 011 y B O V Tarpe Randolph Ir Lake U HIU A U U 
Valandos; 8 ryto iki 8 vak. IMcdelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstu. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užntiodiji- 
mą, Slapumo bėgimų.

Ant Pardavimo

Važiuoju Lietuvon. Kaina 
Kas nori gerų vietų gau- 

atsišaukia pas: 1437 So. 
st., cor. 14th Pl. Phone

Išgydo, kad botum sveikas

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

NEWARK, N. J.
VT Ambrazevičla, 178 Ferry

NEW BRITAIN, CONN.
, 510 Main

PITTSBURG, PA.
2400 Fifth avo.

46 So. 22-nd
445 Stauium

PETERSON, N. J. 
Taraškevičius, 70 Lafayette

PLYMOUTH, PA. 
Poteliunas, 345 E. River

PITTSTON, PA. 
Kazakevičia, 103 N. Main

PURITAN, PA. 
onas Martinkaitis.

ROCHESTER, N. Y.
Braknis, 781 Clifford

SO. CHICAGO, ILL. 
Kvietkauskas, 8602 Muskegon

SHENANDOAH, PA. 
Kryžanauskas, 38 E. Centro

SCRANTON, PA.
T. Metelionis, 1419 N. Main 

Petrikys,
SO BOSTON,

Gendrolius,
Gegužis,

Yurgeli tinas,
SPRINGFIELD, ILL. 

Tachilauckas, 1217 W. Jefferson st.
ST. CHARLES, ILL.

Kiola, 575 W. 6th
WATERBURY, CONN.

žemaitis. 827 Lm <
UNION CITY, CONN.

. Eimaitls, 65 Brenna®

. J. Cheponis,

N. Y. *TBaltrušaItis Bros.,
120 Grand stWJ?nas A- Ignotas, 

229 Bodford Ave.. I’*118 Zaviackas,

N.

900 Rogers avė.

BALTIMORE, MD.
L. Gawlis, 1834
Vincas želvls, 603

N. Castle
So. Paca

st. S.

**- Pet.
CAMBRIDGE, 

Batkevičius,
MASS.

877Cambridgo st.

st.

st

st.
st.

st.

st.

st.

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Bo peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiant^ nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
i TaiS( ,aisivas JPas\ul‘nimfts,yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vieninteli bū
dą, kuriuomi 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, Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų nesveikumus 

(NemokSk už noiigydymą— Neišgydo, nemokėk)

*"*J. I. Bagdžiunas, 
+> Ąd. Gimbutas, 

Antanas Grisius, 
a^J. Janušas, 
r'Zen. Jucevicze.

Adomas Jodelis, 
f Julius Kaupas,

Vnlc. Linka, 
«*J. A. Rimkus, 
4*Vlne. Stulpinas, 
** Jonas Visockis, 
*» Ant. Vizbaras, 
w Petras Vaitiekūnas, 

P. Zmudzinavičia,

CHICAGO. ILL.
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th Pl.

2015 Canalport avejos.

avo. 
avė? os. av.

118 E. 115th
818
2232
1813
920

921
8139 Vincennes Rd.

3327 Lowo ave.«Ljęeu
33rd PUj, ’

CICERO,
•* A. K. Boczkus, 

HARTFORD
/rKar. Lesevičius,

HERRIN 
T. Adomaitis,

W. 18th
W. 24th
String 

W. 2Gth 
- 33rd

827 —
913 W. 33nd

ILL.
1318 So.

CONN.
40 Mulberry

49th

ILL.
Box

st.
st.

st.

Pl

s

Cffi

av.

st.

uoz.

K.

G.

G.

sb» Sim.

Jur.
708.

INDIANA HARBOR, IND.
Yaslulis, 3604 Deador st.

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

LEWISTON, 
Vilaniškis, 14

ME.
Summer st

MINERSVILLE,
Ramanauskas,

PA..
Box 538.

D.

av.
1514 Ross avė.

MASS.
224 Athen st.

28 W. Broadway.
233 Broadway

Užnuo d i j i m ą
Ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktaią Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgimus, Įsisc* 
nėjusias Ligas.

L i gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir * 
kitos ligos išgydomos visiškai,, 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lak® 

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

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan*

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

Juozas Sušo,
1G48 W. 18th st., ant 3-čių lubų.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jonas Kulis.
Jonas Dabulskis, 
Ben. Grabauskis 
Andrius Jurevičia 
Petras F i lenas 
M. K. Wilkevic'.e.

st.
st.

D r. G. M. Glaser

Mes Išgydom Vyrus
A. OLSZEWSKI BANK

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,
prieinama, 
ti ,tegul 
Jefferson 
Canal 2273.

LIETUVIŠKA KOLIONIJA
DERLINGOS PARMOS

KALKASKA COUNTY, MICHIGAN.
Po iškirtimui drūtmedžių mes parduodame farmom žemę 

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

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

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

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

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

Laikrodėlis Dykai! M

Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitais 
gydymais, ateitu pas mus. ir pamėgintu musų tlKrų ir ištiki
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

lUMHAJidiiMAA Paeinantis nuo užsikrėtė- /KrailjO UznuodyJimas nroarbapricžasčlųdėlku- 
' . ■* ** rių ligoms nenori kreip

tis yrio šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
^skaudulia ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo

se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKį PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
ii .. L Z rt- i m n i Ar kankina tarę nubėgimai paeinanti nua numoti peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu* 

D rnal, nualiuimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plčmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu Iš tų ženklų? Ateik past 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mav, 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, pajucdavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pa3 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

llllll į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedalioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioins nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

šiuomi aproiškiu pagodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mų į savo locną namų po numeriu

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

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tol i aus mane rems, esi u namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktĮ. Esi u specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokią operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Ke?t5 32-ros gatvės.

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

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

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

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

Louis Gigon,
4218 So. Ashland ‘av., Chicago, Ill.

6 ruimai ant raudos, ant Halsted 
ir 32 gat.

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

Kam pirkti laikrodėlį už pinigus || 
kada jį gali gauti visai dovanai.

Šitas laikrodėlis yra O 
nikelinis (Niekei), iš- 
rodo kaip sidabrinis, U 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau- JŠ 
šio darbo jo nepaga- 0 
dinsi ir gauni drukuo- 
tą gvarantija apie jo Ea 
geruma.

! —- -! Nedaro skirtumo koks ta- UZSlKiniSimai Inistos nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapinimis, pūslės nesvciku- 
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, męs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo i ligonbutį.
CllflnimoS Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
uUIlllIlflUi 8unariai’ kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE 2 U DIM O LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dani visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau- 
Šiai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves

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

Priima bankon pinigus 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, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Dalina Turtą į
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! A

7,000 egzempliorių tos,garsios knygos M

“DAKTARAS”! į
Kiekvienas apturės tų knygį, kuris tile at- ’T 
Siųs kelelį štampų už ptisiuntimo kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, V 
kaip jaui.am, teip senam, ženotiems ir ne- L 
vėčiusiems, vyrams ir moterims; ji būtinai v* 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, S 
Anglijoj ir Lietuvoje, -biznieriams ir vi- f 

alems darbiniu- 
kam žmonėmsI s

PARSIDUODA pigiai 
mas; geroje vietoje 
nr: 657 W. 18 th

1:) ruimų na- 
Atsišaukite po 
st., Chicago.

PARSIDUODA puikus kampinis saliu
nas, lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj; biznis išdirbtas kuopuikiausiai, 
nes toj vietoj gyvuoja per 21 metą. 
Mano yra locnas namas, atnešantis 
randos $85.00 į menesį taipgi ir lais- 
nls. Parduosiu kaip kas nori: vie
ną saliuną ar su laisniu, o kas nori 
gali nupirkt ir su properte. Parduo
siu pigiai, nes noriu užsidėt kitokį 
biznį. Atsišaukit pas

S. Kurilla,
4300 S. Wood st., Chicago, Ill.

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

K gauti šitą puikų Laikrodėli dovanų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

i A. OLSZEWSKI
H 3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

W Turėk Savo Namuose 8w Geriausią Degtinę v (arielką) jei jr nori būti sveikas ir turėti kuom F pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau- 

. šią degtinę
£hicag<?

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose ✓ 

STRAUS BROS, 00. OEP'T L. CHICAGO, ILL. 
216 W. Madison St* T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviSką 
pabstą-—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius minerališkus gėrymus išdlr- 
blnėja. Išdlrbėjas yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti | tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi- 
Mokiuose atsitikimuose viršmfnėtų 
minerallškų gėrymų atsišaųkit visa- 

Z'doe pas mane. Busiu Jums už tai
dėkingas. Šu godone,

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

Phone Yards 2512.

Joseph J. Hertmanowicz
Lletuvus Notaras

1; w 1 re;
Dr. O.C. HEINE

DBNT1STAS

Of IW-Iimpil 31 If s», Rdcted H
SlNMau KritpUtM.) X eUCMO, U.*

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

! Kreiptis adresu:
b

J. JL Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

3252 S. Halsted St., Chicago
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 6 vakaro kasdien. Su- 
batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. NedeJ 
Uoms nuo 1 iki 3 po pietų.

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
3%.' Už sudėtus pinigus mūsų bau 
koj duodame čekių knygutę, iš ku 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir . lotus. Išsarn- 
do bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paiaedc lala, 
seredoms, ketvergais Ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elias, Savininkas.

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėllais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

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

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, biv- 
liams ir tt. Širdingas priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam

8253 Illinois 6t.. Kerte 33rd

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

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

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

Gyt. 3U2 S. Hoisted St., ..arti 31-mos
TeteplMKie Y rd« 2390.. ..

Kad esi ne- 
sveikas, irvar- 

I gina kokios sil- 
pnybės,bet nori 
pasiliuosuotl 
nuo ligos jungo, 

yk kad nereikėtų
Sę vilkti, tad atsi-
B Šauk lietuviš
ki koje kalboje,

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vaistpalnikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip Ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
Pinigus, o ligę dar labiau užsendinu ir ar
šiau padaro!

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

PHILADELPHI08 M. KLINIKO.O
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėli, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tuk- 
stanėius teip ir tavo gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, Šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenetų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė; 
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už- 
kietejimo 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 pasiliptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

UŽ l’AI Philad. M. Klinika goriau Ir 
. greičiau už kitus teisingai visokias ligas 

gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

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

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

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

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos A yra Šios:
W Nuo 10 iš ryto iki 4 po plet. Nedėl. nuo 
& 10 iki 3. Utarn. !r Fein.) nuo 6 iki 8 vak.

Kaip padidinti savo uždarbį.
Kiekvienas žmogus, vedęs ar neve

dęs, turi savim rūpintis ir stengtis 
kuodaugiausiai sučėdyti savo darbą ir 
palengvinti savo ateitį senatvės arba 
bedarbiii laiko. Nepatingėkit prisiųsti 
savo vardo ir antrašo, nežiūrėdami 
kur gyventut, nes tas jums atneš di
delę naudą Ir mes jums pasiųsim ro
dą ne tik, kaip sučėdyt pinigą, bot 
kaip ir kur padidinti savo algą arba 
uždarbį dubeltavai. Be skirtumo, ko
kį darbą nedirbtumėt, atsišaukit 
adresuodami:

The Urnich’s Promoting Co.
(Not Ine.)

R. 25 x<>4 Randolph st., Chicago, Ill.

(A

C* 
*

VYUN TIKTAI 
IHEJIMAS DYKAI 

■kas,gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST 
CHICAGO, ILL. 
it near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos
ŽingeidujjyJ Osteologijos 
Žingeidumui Gs-omuliavi- 

ir o Organu

Tirlnek pradžia ir iszsivystima Ž/nogiszkos 
Rasos nuo Lopszio Iki Grabui. Pr.mutyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus iv M{lž,ulsz- 
kumus. ,

Tirlnek intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Davus iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime. f

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakeziui

UUOSA GALERIJA MOKSLO

SESIOS KVORTOS
DEGTINES $1.00

Kad išplatinus žmonėse mūsų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL” 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ SI .00, 
suiyg jūsų 
kykite, ko norite 
Corn ar Sour Mash degtinės, Gin, 
Rum, Peach, Apple, Apricot ar Kon
jako Brandies, etc.? į

NEDUOKITE 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, Serialis 
No. 22115-A.
PAMEGINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKA

Pamėginkite, kaip tik jus sau nori
te, ir jeigu tai nebus geriausia degti
nė, sugrąžinkite likusią mums atgal 
mūsų 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 rųŠles tik norltė. Dvylika pil
nų kvortų, $1.50; dvidešimt- keturios 
pilnos kvortos, $2.80. DYKAI kny
gutę “Paslaptis ir Istorija Degtinės 
Dirbimo Namie”, pasiųsime kiekvle 
nam, kurs tik suteiks mums savo ad 
resą. - ,

UNIVERSAL IMPORT CO.
Universal Bldg., Cincinnati, O.

pasirinkimu. Pasa-
Rye, Bourbon,

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

Nedėlioms
nuo 9:30 iki 12:00 vai.

Rezidencija

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

ryto 
v a k.

ryto

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekviena rytą

Tikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
Lietuviii pasilinksminimui paraše, suruošė Ir sugraibė JONAS VISKAS.

Linksmumas, juokas ir lengvas būdas žmogų tukdo ir 
ilgina amžių, o nerviškumas, graužimasis, perdėtas paisymas 
ir blogas būdas žmogų liesina ir suneša jam ant kelio “viso 
svieto nelaimes.” Todėl, kad Imtume sveiki, sau ir kitiems 
malonus, turime išmokti juoktis ir jaustis (langiaus smagumo. 
Ypač mes, lietuviai, turime (langiaus mokyties juoktis. Mes 
esame, tarytum, profesijonališki raudotojai: musų laikraščiai 
tankiausiai, pasriuvę ašaromis, dejavimais ir neapykanta; mu
sų veikėjai, sukryžiavę rankas, graudžiu 
pagelbą, o jau poetai .tai, tarsi pasamdyti, 
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka, 
jimas pailgina žmogui gyvenimo valandą;

lą; susiraukimas nepailgina nei vieno momento, 
kitataučius, kaip štai, pas amerikonus, juokai yra 

pilnai išsidirbę: juokdariai moka žmones juokinti, 
tai pamėgo ir išmoko juos 
“nėra gimę.” Mes netik kad 
darių, bet nei savos juokų 
turi jau daugybes tomų.

Šiame juokų rinkinėlyje,

rauda, kad jų mer

visur atranda, bet 
Smagus nusišypso-

as
o žmonės 

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

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

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

A. OLSZEWSKIS,

Garsinkites ^Lietuvoje”.

Marcinkicivi.cz

