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Liūtam wur—

IŠ PANEVĖŽIO.

nevėžio Sodininkavimo Draugi
ja rengia čionai antrą iš eilės

1) čiepų; 2) vaisių ir uogų; 3) 
daržininkavim'QZ4) auginimo gė
lių bei žolynų; 5) mokslo; 6)

jog musų visuomenė ne-
5 progos joje atsilankyti.

B. Krasauskas.
1— Lietuvos žinios —

IŠ ŠAKIŲ.

Apy lenkėje priviso daugybė 
žiurkių. Niekur jų atsiginti ne
galima. Jos jau taip įsidrąsino, 
kad nesenai (liepos 20 d.) vie
nam ką-tik gimusiam vaikui nosį 
nukando. Pė Ką.

— Lietuvos žinios, —

IŠ PLUNGĖS, Telšių pav.

Liepos 20 d. mus u

siu etnografiškų daiktų : daugiau-

etc.

šiose vietose: Medingėnai, Dei- 
vakrėlis. Žvirzdaliai, Purvaičiai,
Pcldiškė,

alontis,

kasžin, ar

ir brangus 
retys. Tik, 

į jį nors 
Lauksime

smulkesnių kelionės
— Rugpjūčio 27 d. čia arklių, 

galvijų ir naminių audeklų paro
da. Skelbimas trimis kalbomis

taigi ir tie, kurie vietinės kalbos 
nemoka, turi proca apie tai su-
žinoti
Čia Žemaitijos centras, indo'mu 
ar daug žemaitiškų arklių teks 
pamatyti? Tankiausiai buna su 
ardenais mišinys. P.

— Lietuvos žinios —

IŠ ROKIŠKIO, Zarasų pav.

su žeme iš po to miško.

kėnų ir Daukupėnų sodžių kai
miečiais. Žydas atsiims sau mi-

ciams.
Kaip matyt, musų ponai bai

gia naikinti miškus. Pristigęs

šalinti ir miško sargus. Vienas 
jaunas žmogus, kurs da gali tar
nauti, pristojo pas žydą, o kitas 
senelis, tarnavęs grapui su vir
šum 40 metų, liko be jokios Pa

47 rublius. Senelis prašė grapo

porą dešimtinių žemė

užsirustino, liepė tarnui

pagrasino, kad 
nebegrįžtų.

Taip grapas 
neliui už 40 m.

daugiau 'senelis

tam se-
tarnystę.

to senelio pasigailėti: žadąs duo
ti tam seneliui 2 dešimtini.

Akyžada.
— Lietuvos žinios —

LIETUVIŲ KALBA PANE
VĖŽIO MOKYTOJŲ 

SEMINARIJOJ.

paskyrė 400 rttbl. apmokėti lie
tuvių kalbos mokytoją 1912—13 
m. Draug pranešta Vilniaus ap-

kasmet prašyti tam tikslui 
«qo rublių.

—- Lietuvos žinios —

po

IŠ RYGOS.
pą-Policija nenoriai davinėjo 

littdymus tiems rinkėjams, kurie 
tik nuomuoja butus ir patįs tu- 

• ri pranešti miesto- valdybai apie 
savo norą dalyvauti rinkimuose. 
Ypač sunku buvo gauti tokių 
paliudymų darbininkams. To-

LIETUMI

Q

kad užprotestavus prieš tai, su
streikavo. Prie streikuojančių 
prisidėjo kitų fabrikų darbinin
kai. Streikuoja 1500 žmogių.

— Lietuvos žinios —

IŠ GARDINO.

Bresto gimnazijos mokytojas 
J. Jablonskis paskirtas gimnazi-

Viltis

nima dėl šliubu kataliku v v v
voslavais. Tame paa

su pra

() šitas
1891 m. cirkui, reikalauja: 1) 
kad užsakai butų skelbiami pra-

no nuo savo 
katalikas pri-

&

X-

•x]

teisev 5 e to
t#

j auna ved is-ka tulikas 
rašto 17a s i ž a d ė i i m a

1 m. 
toks 
ant

sioj. Taigi pamažu grįstame se
novei!.

— Lietuvos žinios —’

nesenai, viename sinodo po
sėdyje buvo svarstomas Vil
niaus stačiatikiu arkivyskupo

vienu
pamaldas.
ui nutarė 

j sakė ar

ti tam tikra žinovu komitetą toms v v
pamaldoms versti. Vertimas tu

Viitls

Ištremtas pernai Archangelsko 
gubernijon trims metams buvu- 
sis Klecko klebonas (Minsko g.) 
kun. \r. I larasimavičius gavo iš 
vidaus reikalų ministerijos lei
dimą baigti ištrėmimo pabaudą 
užsien\'je.

Viltis

Durnos

šiomis dienomis iš Karpio 
taičių dvarą (ranev. ap.), 
1 <90 dešimtinių žemės.

— Viltis —

apie

LIETUVIAI ELZAS-LOTA- 
RINGIJOJ.

ir m. lenkmečių daugelis

zas-Lotaringijoj. Čia jie ingijo 
nejudamojo turto. Nesutrauky
dami rvšiu su Lietuva, jie kas
met g 
n ink u s
ninkai iš Kauno gub. Daugiau-

Lictuvos darbi-

-l.otaringijon siais 1912 m. Ga
bentojai patįs apmoka kelionę, 
todėl ir atsiranda gana daug no
rinčių ten keliauti, nors ant vie
tos uždarbis ir neperpuikus.

— Lietuvos žinios —

IŠ AMERIKOS.
KEROSINO TRUSTAS TEI

SMAN PADUOTAS.

Dallas, Texas. Tūli žymus at
stovai Standard Oil Co. ir Ma-

man patraukti už sukalbj prieš 
Piercė-Fordyce Oil Ass. Texase 
ir už išnaudojimą žmonių. Teis
mas reikalauja trusto panaiki
nimo.

NAŠLĖ IR 1500 JAUNIKIŲ.

Kansas City, 
čia graži ir turtii 
rėdama apsivesti,

no-

patalpino apgarsinimą. Ant ap
garsinimo atsišaukė 1500 vyrų 
norinčių gražią našlę vesti, bet 
gražioji iš jų nė vieno sau ne
išsirinko. Terp atsišaukusių bu
vo 66 studentai Harvardo uni
versiteto, 30 studentų Yale uni
versiteto, 13 O^ordo universite-

našlės pinigais savo aristokratiš
ką kilmę papuošti. 200 jaunikių 
buvo turtingų, turinčių po 200,- 
000 dol. Terp atsišaukusių bu-

su pačioms, 207

NEPRIPAŽINO MOTERIMS 
BALSAVIMO TEISIŲ.

jįllci idenos fabrikos darbininkai, Columbus, Ohio, Ohia yslstj-
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Photos by American Press Association.

TVANAI PENNSYLVANIJOJ.
Regykla miestelyj Canonsburg, Pa. Tvanai padare 5 milijonus doliarų nuostolių. 

Du miesteliu visai sunaikinta. (Skait. “Iš Amerikos”).

mėginta per referendum

permainas valstijos konstitucijom 
Terp kitoko, sumanyta buvo pri
pažinti moterims lygias su vy-

jaut vienok moterų priešų balsai

DEBESIŲ 

Pittsburg,

PRAPLYŠIMAI.

Pa.

siautė audros su debesių prap- 
lyšimais, kurie pagimdė tvanus, 
o jie labai daug nuostolių pri
dirbo. Padarytus nuostolius skai
to ant 
žiausiai.
pridirbo farmeriams i

2 milijonų doliarių ma- 
Dau gi ausiai nuostoli ų 

ir geleži n- 
Skaitlių pražuvusių 

žmonių paduoda ant 40 asmenų.

GAL TAI TEISYBĖ.

E1 Paso, Tex. Tirinėjąs prie
tikius senatorius Fall išreiškė 
nuomonę, jog kilusi priėš Diazą

amerikonų
pinigais, ypač ją palaikė kero- 
sino trustas. Senatorius Fall 
Sako, jog jis žino ir vietą ir lai-

Jungtiniams valsčiams ir kitos 
Amerikos republikos užmeta, kad 
ir kitur amerikonai revoliucijas 
sukelia 
tvarką.

ne-

mažinti, nes joms nuo pasigėru
sių ir girtuokliaujančių vyrų dau
giausia kęsti prisieina.

-SNIEGAS.
Carson City, Nev. Ne vado j, 

aplinkinėse. Carson pusėtinai pa
snigo, laukai, užsidengė sniegu; 
tuom tarpu rytuose nepaprasti 
karščiai ir audros su perkūnais ir 
debesių praplyšimais. Kam karš
ta rytuose, tas gali keliauti į

šalta, kur tikra žiema.

EXPLIOZIJA PARAKO DIRB
TUVĖSE.

Knoksville, Tenn. Krautuvėse

bačkų parako. Užmušta keturi 
darbininkai ir tiek jau sunkiai 
sužeista.

BANKRUTIJA KENTUCKY 
VALSTIJA.

Lexington, Ky. Laikraščiai 
praneša, jog iždas Kentucky val
stijos tuščias, surinkimų neuž
tenka išlaidų uždcifgimui. Bė
gančių skolų yra $1,400,000, ve
teranams neišmokėta 400,000 dol.

poracijos be teismo pasiduotų, o 
teismuose klausymas mokesčių 
gali vilktiesi per metų eiles, o

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ. “

Camp Douglas, Wis.

RUSIJOS VALDININKAI GA
LĖTŲ NUO AMERIKONŲ

• PASIMOKINTI.
Jackson, Mich. Čionykščiam

Lž tai kalėjimo užveizda užsi
manė juos biauriai nubausti. De
šimtį kalinių vadovų išvedė, pri
raišiojo “galva žemiu, uždeirgė

tol, kol keli kaliniai ncap-
m i re

išradimą užpatentuoti.

KARO LAIKAS.

Charleston,

streikuoja 
natorius 1

rio

W. Va.

riausiu.

nes

už nešiojimą revolve- 
tė metams kalėjimai!

FARMERIAI IR TARIFAS.

7000 farm erių

menai

apie

ali farmeriams paža-
)iausiu dalvku. apie

nuomones far-

bar saugoja Amerikos pramoniją 
nuo svetimtautiškų prekių, kišą, 
aunštas tarifas cal dar truputi
ir pramoni-

IS DARBO LAUKO
Atlantic City, N. Y. AtsL 

buvo čia susivažiavimas atstovų

kirf dirbtuvių darbininkų.. Dar
bininkų unija sutiko ant suma
žinimo 20% algų. Dirbtuvių sa
vininkai norėjo sumažinti algas

t i 20'4 . Mat dirbtuvės pasirū
pino. naujas stiklo pūtimo maši-

darbininkai negalėjo senųjų ai 
gu palaikvti.

Didelėse čia-

(liri)o 2<) Kolegijų proiesoriai, no
rėdami praktiškai su darbu su
sipažinti. Jiems fabrikai viduti
niškai mokėjo po 20c. už darbo 
valandą, arba po 40 dol. mėne
siui. Didesnė tų profesorių dalis 
2vven<) darbininku namuose.

<: Lawrence, Mass. Likosi su
imtas William Wood, preziden
tas American Wollen Co., teip
gi turtingas fabrikantas bred. 
F. Atleaux. Jiems užmesta, jog 
sukurstymui žmonių prieš strei
kuojančius Lawrence darbinin
kus,'jie norėjo surengti keliašTli-

teipgi šunų augintojas Dennis J. 
Collins kuris išsyk prisipažino

upę Lemomsier pasažieriniui 
Chicago, Minneapolis ir Omaha j 
geležinkelio traukiniui, jis iššo-

esą negelbsti farmeriams. Far- 
meriai, sulyg M ilsono nuomo
nės neturi jokios iš tarifo naudos 
ir todėl jie privalo remti demok
ratų partiją, kurie nori tą ap
saugojimo tarifą panaikint.

Su tokia \\ ilsono nuomone ne
galima sutikti, nes ji yra klai
dinga. Pirmiausia reik žinoti, 
jog jeigu numuš muitus nuo jve- 
žiamų iš kitų šalių ta\orų, tai tų 

Į tavorų (langiaus atvež į šią šalį.

Milwaukee, 
v o čia 5 (70 dokų 
bininkai rcikal; 
už laiką, kada jiems prisieina 
laukti laivų ir už perstūmimą gė

Wis. Sustreika- 
darbininku. Dar-

darbdaviai nenori

<; Red Lodge, 
kasyklose darbai

mokėti.

Mont. Anglių 
pradėjo gerai

Pribuvusiam iš kitur

to užmušta šeši žmonės, o

kas yra brangesnis, 
išdirbamas pigiau,

iŠ VISUR.1
GAISRAI.

Los Angeles, Cal. Ocean Park 
pasilinksminimo darže siautė 
gaisras, kuris išnaikino 150 trio- 
bų. Nuostolius ugnies padarytus 
skaito ant 250000'' dol. Trūksta 
12 žmonių, su kuriais nežinia,

svetimų kraštų išdirbiniai, ne
esant muitų, padarytų didelę kon
kurenciją Amerikos išdirbiniams. 
Žmonės greičiau perką tą, kas 
yra pigesnis ir Amerikos tavo-

|| Montenegro karalius sutrau
kė prie Turkijos rubežių savo ka- 
riumenę. Mūšiai tarp montene- 
grinių ir turkų nuolatai pasitai
ko, kaipir kad butų kilęs tikras

rai,
ta-

neleisti karo, bet abejotina, ar tas

vietoj mažintiesi, auga.

GAZOLINOS

Philadelphia, 
pietinėj miesto 
indas, kuriame

EXPLIOZIJA.

Pa. Skalbykloj

Ir todėl pirmas dalykas, kuris at
sitiktų, panaikinus muitus, butų 
sumažinimas darbininkų algų.

žmonės sun-

gijimą abejojama. Expliozija 
pagimdė koksai menka p rot is, ku-

rosą.

UŽTVINO KASYKLOS.

Biwabel, Minn. Šitose aplinki
nėse siautė audra su debesių 
praplyšimu. Užtvinę vandens

EXPLIOZIJA.
Diego, Cal. Netoli 

National
nuoSan

čia, National City* Marconio 
dirbtuvėse 2 rugsėjo dieną buvo 
smarki /jxpliozija. Tikrai žinia, 
jog užmušta 2 žmonės; trūksta 
13 žmonių, su kuriais nežinia, 
kas atsitiko. Trioba dirbtuvių 
tapo su visu sugriauta. Viršu
tiniai namų ruimavbuvo italų ap
gyventi; kas su tais žmonėms 
atsitiko, tikrai nežinia. Mano,

siveržęs iš pratrukusios dūdos.

MOTERYS PRIEŠ GER
TUVES.

Los Angeles, Cal. Po moterų

DOVANA UŽ ŽIURKIŲ 
GAUDYMĄ.

Washington, D. C. Jungtinių

suradimui geniausio ir pasekmin- 
giausio budo žiurkių naikinimo, 
nes žiurkės yra tai vienas iš vo-

javus. aruoduose ir labiausiai pri-

ligų, ypač gi • azijatiško maro.

MĖGINIMAI; AUGINTI SVE
TIMŲ KRAŠTŲ AUGALUS.

Washington, D. C. Žemdirby- , ) ; * j , e
stės departamentas rengiasi mė-

kraštų javus ir medžius. Mėgi
nimams paskirta 40000 dol. Sėk
las, javų it medžių iš visų že
mės kraštų, augančių tokiuose jau 
pusiau sausuose plotuose, jau par
sigabeno. Prisiveisus medžiams 
sausuose plotuose, ten paskui ly
tus tankiau būva, kas patemyta 
antai Egipte, kur, panaikinus mo
kesčius nutį, paimu medžių, jų 

terys gįęngįasi girtuokliavimą su- daugiau prisodinta*

tas sumanymas sunaikinti saliu- 
nifikams girdymą žmonių. Rei

tų duodama silkes ir kitoki sūrus 
valgiai gimdanti troškulį; smuk
lininkams uždrausta girdyti sve
čius. Leista, valgant, gerti tik 
vieną kartą. Neį^tabu, jeigu mo-

HHHI

prigėrė trįs darbininkai, vienas iš 
jų buvo niontenegrinas, o du ita
lai.

MĖSININKAS KALTAS.

New York. Viena moteris, 
apsirgusi nuo pagedusios mėsos, 
padavė teisman Armouro Co. už

są. Teisėjas Noycs vienok iš
teisino Armouro Co., bet apkal
tino mėsininką, nes jo pareiga, 
imant mėsą, persitikrinti, ar ji 
sveika. Teisėjai mat turtingiems 
malonesni.

ROMYTI GALIMA.
Olympia, Wash. Augščiausia- 

sis teismas pripažino teisėtomis 
teises, liepiančias romyti asmenis, 
prasižengiančias prieš gamtos 

rūmo 
By- 

dak-

įstatus, kokios teisdarių 
šitoj valstijoj tapo užgirtos. 
loj kokio ten Petro Fielen 
tarai pripažino, jog tokios 
racijos nepavojingos ir ne 
skaudžios yra*

.esi

suprantama, turėtų sumažėti ir 
darbo žmonių reikalai. Žmonės c
turėtų dar labjau suvaržyti sa
vo naminius reikalus: turėtuc 
rinkt ies pigesnį maistą, drabu
žius ir t. t. Tas viskas galų-gale 
turėtų atsiliepti ir ant farme- 
rių, kurie dastato tą maistą, gal-

aiškus dalykas, jog juo mažiaus 
pinigų eis per žmonių rankas, 
juo labjaus kiekvienas skaitysis

tiems farmeriams. Todėl klai
dingas yra demokratų manymas, 
buk tarifas (muitai) neapeina
farmerius.

turetų

rie jau per penkiasdešimts metų 
savo programą žmonėms peršia, 
bet žmonės visgi jo priimti ne
nori ir per 50 metų neprileido 
demokratų partijos prie val
džios, išskyrius Clevelando 
prezidentavimą, kuris pasi-

tas papuolė į tokią bedarbių ir 
tokius sunkius laikus, kokių iki 
tam laikui dar nębuvo ragavęs. 
Republikonų partija palaiko ta
rifą ir gal todėl labjausiai žmo
nės ją iki šiolei rėmė.

fas (muitai) ant nekuriu tavo-

mažint. Tą supranta ir republi- 
konai, ir todėl jie žada sumažin
ti muitus ant tų išdirbinių, kurie 
patįs gali konkuruoti su svetim- 
tautiškais išdirbiniais, bet jie ža
da sumažinti tik tiek, kad tas 
neužkenktų algoms.

t

Turkijos

nes dėl pinigų stokos Turkija ka-

vedamos Paryžiuj ir Berne. Tur-

be uosto Benghazi, 
toms saloms sutinka 
savivaldą.

Italų užim- 
pripažinti

lyti! # pa- 
pr i dirbo 

nuostolių ant 35 milijonų dolia- 
rių, bes tvanai išnaikino dar ne-

t va nūs, kurie

|| Minsko gubernijoj, Slucko

bin. Sudegė 200 namų
sinago-

|| Vakarinėj Austrijoj, prasiša
linus nuo vietos visogalingam mi- 
nisterių pirmininkui J. Forestui, 
pastatytam didelių žemės savi-

partijos rankas. Toji partija į 
trumpą laiką spėjo daug page
rinimų įvesti. Austrija labai sau
sas kraštas, todėl laukams rei-

ministerija neįstengė parūpinti 
pakaktinai; darbininkų ministe
rija jau dabar žemdirbiams pa
rūpina dusyk daugiau’ vandens 
ir tai su toms pačioms mašinoms. 
Rupinimo vandens įtaisas pave
dė patiems žemdirbiams. Iška-

ope-. Iš šito atžvilgio republikonų sė daugybę naujų artezijaniškų 
labai*partija išmintingesne už demok- pūlinių vandens reikalaujančiuo-

\tų partiją se apskričiuose. Pagerino



tiek būvį mažųjų žemes valdyto-

dinu dirbtuvę, kad paliuosuoti 
mažus žemdirbius nuo išnaudo- 

/ jimo sumonopolizavusių mašinas
didelių fabrikantų. Geležinke
lius, gatvinius karus išpirko nuo

UHujh AMERIKOJ
I

IŠ ROCKFORD, ILL.

vvlo lietuvių parapijoje įvyko pa-

eina štai iš ko:

lietu-

kimas, kuriame nutarta apšaukti 
“streiką”, neiti į bažnyčią ir ne
duoti kunigui pinigų. Streikas 
jau prasidėjo: nedėldieniais žmo
nės neina bažnyčion, o kurie nu
eina mišių išklausyti, tai tie "ne
duoda pinigų už suolus. Bet už
taigi šliubai, laidotuvės, krikš
tai ir kitoki patarnavimai visgi 
yra apmokami, o ar tie dešimtu
kai, kurie eina parapijos skolų 
apmokėjimui, buvo ar nebuvo,

EŽ T U V A

“Draugas”, “Keleivis”, “Laisve” 
ir .“Saulė”* .<< ; p.

18 d. Fugpjū^člMiL. K. Vy
tauto draugystė .Jure jo extra su
sirinkimą, kurįame nutarta Eiti-

T&m tikslui
paskirta iš f kasefc k^įtas dolia- 
rių. Dabar taipo; raOasi nema
žai knygų, nes ^|tįs įaugai ne
mažai ' jų suakMd 
k i e k k a s t u re j d W ga j o. 
giausiai aiikavcOiį:

į[«

, Nunešdami 
Dau- 
. Bi-

jotiesi, įvedė priverstiną tarna
vimą kariumenėj, jauni vyrai turi

kamendoriaus ' prie 
šv. Jokūbo paraiii niiau rūpėjo. Špitolninkas.

manevruose. Bet
tapo vyskupo paskirtu prie sv. 
Antano ligonbučio. Lietuvio ku
nigo gyvenimas prie ligonbučio IŠ

pašaukti tarnyston,
ZANESVILLE, OHIO.

Račkaitis ~ 
Pretkionis už 
kavo mažiaus.

Gražus tai

10 ||ol.
8 $ol.
2 dol,,

J’ertės, 
^.ertės, 
o kiti au-

. . fir r
L, O 
tujoj

nes Vejalis.

to,
šinimą tarnavimui kariumenėj 
teisman patraukta net 10000 jau

nu-

kė užsirašyti.
tarnavimą k;

daugiams užsidirbti : nedėldieniais 
atvažiuodavo atskaityti mišias,

lių yra tamsus. Kai]) dirba, tai 
dirba, o po darbo tai kito už
siėmimo neranda, kaip tik gir-

IŠ PHILADELPHIA, PA.
nonykštė T. * M. D. 74 kuopa

gaus užmušti

j ir tulos 
prisi laika n-

žmo-

saus vokiečio mokslinčiaus,

darže instituto limpančių ligų, 
likosi įrengta bažnyčia jo vardo.

v ra * K och o

varinė
la-

dievu, todėl jam bažnyčias stato.

prie
uždarytų durų byla 07 Kariški 
laivyno jūreivių, apskųstų už mė

mieste

naikino net kelis šimtus namu.

Ispanijoj užgimė streikas. 
Fabrikai mieste Gvido tapo už
daryti. Malagoj pasitaiko n no

streiklaužiais ir po 
žinkeliu darbininkai

miestus, kur apšat 
pasiusta kariumene.

Francu zi joj, netoli miesto 
Bordeaux, seniau, 1 amžiams 
prieš Christaus gimimą kape ra
do dideli stiklini indą, ant kurio

dulkes, pasirodė, jog tai yra į 
dulkes pavirtęs vynas. Taigi tai 
butą vyno daryto su viršum 2000

|| Mexike, apl i ūkinėse Asceu-

rez, buvo mušis revoliucijonic
rių su valdžios kariumene. Už
mušta 2 revoliucijonieriu, 3 pa-

Aplinkinėse Ascension krūvon 
suėjo abudu revoliucijonicrių va
dovai — Arozco ir Salazar.

valdžiai

prie

y

, arčiaus susipažinęs su

erpra>tai clg- 
visai nepriti

ji nuo vietos.

vaisiu, šoko prie lietuvių para-

gelbos. Pirmininkas, geros 
dies žmogus, su savo broliu 
šaukė parapijos susirinkimą ir 
susirinkimui patarė priimti už 
kleboną vyskupo pastumtąjį kil

siems,

ši iš

vien augusiu, bet ir mažų
Sprendimo ir balsavimo

ar ne.

ti pirmininko užtariamąjį kuni-

čių” pasitaisyti, nes jis, j 
žadąs daugiau “neragauti" 
reiškia, negirtuokliauti. Ant

nepilnamečiai.

imtas
pra-

Tą daro netik vyrai, bet

sų,
ria
vis iš pinigų,

ir Kazyruoją, — ir
— nemyslinkit, kad 

Tai jau, rodos, niekur

pajudino naują klausymą — rei
kalą sutverti blaivų apšvietos 
kliubą. Jau tas vardas “blaivus” 
yra svarbus, nes žinomas juk 
musų kliubų užsilaikymas — tu
rėti kuodaugiausia pelno išgė
rimu. Naujojo kliubo užduotis 
visai kitokia — jo užsilaikymui 
manoma surasti kitoki budai. 
Pats užmanymas kilo todėl, kad

užtvirtinti jų kleboną. 
? delegacija, lietiniams

nes
suti-

apsigy veno
lietu

Po visam tf'ukšinui, dalykai ėjo 
senovišku keliu. Skandalai apie

tu viškos krikštynos, kiekvienos

vių, bet ir lenkų pokiliai vis 
gimdė naujus skandalus. Para
pijos reikalai kunigui, matomai, 
nelabai rūpėjo.

pi jos, tik už savo 
dalykus.
mininko

ėmiau už

mani (estas, kuriame 
“Aš jį pri- 

iš jį ir atsta-

visai negražiai atrodo. Čia yra 
dvi vietos, kur nedėldieniais alų 
ir arielką pardavinėja ir kazir- 
riinkus užlaiko. Jeigu šitas dvi

1110 prasimanytų. Dabar negali: 
kai]) tik nedėldienis atėjo, tai ir 
bėga j tas “velnio koplvčias”

lieka.

jeigu šiądien kuris iš lietuvių nu
mirtų, tai reikėtų jo palaidojimui 
kolektuoti, nes daugumas cento 
prie dūšios neturi. Jokios pašel- 
pinės 
tautos 
s tuose,

nėra.
ir mie- 

<1 ra 11-

įdėję rišlios prie
Lietuviu Ameri-

kia, verčiau tuos pinigus to- 
“koplyčiose” praleidžia, vieton

arba mirčiai. 'Todėl ir svetim
taučiai iš mus tik pasijuokia.

IŠ MARTINDALE, PA.

Čia dariai kitokių nėra, kai]) 
tik anglių kasyklose. Šiuom lai
ku dirba vidutiniškai — po 4 
ir 5 dienas į sąvaitę, o kiti dir-

tokių, kurie visai nedirba. Ap
švietimas v. tarp vietinių lietuvių 
visai žemai stovi, laikraščius ma
žai kas skaito. J.iuosą laiką tan
kiausiai praleidžiama prie kortų.

lictu- 
laik- 

iš to 
žino-

musų broliams

raščių skaitymu, tai butų

nūs, mat, dar nežino, kad 
io galima praleisti 
smagiau, negu prie 
girtuokliavimo. Žn
naujienų iš laikraščio da- 
ir daug ko pasimokinti 
gali. Varkdienis.

ti! ar v
visokiu v 
sižinai
lengvai

lai-
kor-

lose 
ba 'f 
mas 
kad 
ketų.

tautiškas albanų alfabetas;
Albanijoj valdininkai mo- 
albaniškai; išleidimo ypa- 
teisių. kalnų gyventojams,

tų atsaKomyben patraukti 1111- 
nesteriai, įleidę italus Tripoliu,

ai jiems butų sugrąžinti; kad

/aidžios lėšomis atstatytos.

Portugalijoj, mieste Aldria

nigas susivaidijo su policija, nes 
aužė jos padavadijimus . Poli
esiai mėgino jį suareštuoti, bet 
paprašius, kad jam leistų laido
jimo drabužius nusivilkti. Poli- 
cistai sutiko ir kunigą nulydėjo į 
artimą kleboniją, kur kunigas, pa

šovė. Tas taip įpykino susi
rinkusius priešais žmonis, kad 
jie įsiveržė kUbonijon, pagriebė 
kunigą ir jį užkankino.

x || Anglijos vaizbos biuras pra
nešė visų laivų kapitonams, jog 
kiekvienas iš jų bus pasiųstas 2 
metams kalėjiman, jeigu šaukia
mas, nęsiskubįs pagelbon ant ju- 

atsiradusiam kokiamtų pavojuj 
ors laivui

kleboną 
tysiu”. Bet kai]) šv. Jobo gies
mėj sako: “kai]) žmogus storo-

ir čia. Pirmininkas 
savo pagelbiniūkais

si! ke- 
nueina 
“Šioks, 
mums 

irį ne
seniai priėmėme, yra hiogut’ ir 
todėl mes jo nenorime....”

sakė: “Prieteliai, kiek aš turiu 
savo globoj parapijų ir dekoni- 
jų, susidedančių iš įvairių tautų, 
bet nė su viena tauta man nerei
kia turėti tiek nesusipratimų, 
kiek su lietuvių tauta. Štai ir

žinojau pirmiau negu jus. Aš 
jam daviau progą pasitaisyti, bet 
to nesulaukdamas, atstačiau jį 
nuo vietos. Jųs-gi sakėte, jog

Vos porai san vaičių prabėgus, 
dabar jau jo nenorite. Kodėl 
nelaukėte jo pasitaisymo? Ga
ilaus, kokia valdžia ir tvarka jums 
gali but reikalinga, jeigu jus vie
ni ateisite vieną dieną, ko rei
kalaudami, o kiti kitą dieną atei
site, jau man liepdami atsiimti 
tą, ką vakar jums daviau?”

Taip delegacija nieko 
jusi, išdūlino. Neilgai
tuojau įvyko parapijos

nelaimė- 
laukus,

---------------------- —r—...................
2 rugsėjo Bostono anglai so

cialistai Tremont Temple su
rengė prakalbas. Kalbėjo pro
fesorius Wellesley kolegijos, El
len Hayes, ir Anglijos parlamen
to atstovas Hardie. Žmonių bu
vo pilna svetainė ir prakalbos vi
siems patiko,>ką rodė delnų plo-

Po- prakalbų socialistų kliubo 
salėj buvoti diskusijos: buvo sta
tomi klausimai ir ant klausimų 
atsakinėta. Diskusijos teipgi su
sirinkusius ' užganėdino.

monstracija su protestu ; manoma 
Massachusets ir kitose valstijose 
surengti visuotiną streiką, nes

ną, (ar Ettoro? Red.). Lietu
viai teipgi rengiasi. Jie eis iš So. 
Boston su muzika ir trauks su 
kitais j paskirtą vietą.

Grikštas.

IŠ NORTH BRANCH, MINN, 
eina gerai; ir išDarbai

. Darbininkams
i , .moka po ^1.75 dienai;
į — $3-5° savaitei
^>f)o $2.00 ir

rasti vietos įrengimui švietimo 
įstaigų, kaip antai: knygynų, vie
tų pasimokinmui dainų, dekliama- 
cijų, sceniškų lošimų; Kad tą but

geleži ūkelio 
boardas 

; farmeriai moka 
‘ ■ duoda boardą; ma-

* 1 *<

lunuošė moka $2.25.

nėra. Bedantis.

turėti atsakanti vieta.

rugsėjo dieną sušaukė susirinki
mą, kuriu atėjo tik 30 asmenų, 
bet atėję pritarė užmanymui ir 
pastojo nariais minėto kliubo, ku
rį pavadino “Lietuvių Jaunuo
menės apšvietos k 1 rūbas”; susirin
kę išreiškė norą dąrbuoticsi, or-

mėnesio pn. 543 So. 2nd st.
Toki kliubai mums labai rei

kalingi pakėlimui musų jaunuo
menės: čia ji gali šviestiesi, la
vinti kūną, lavintiesi meno sri- 
tyj, kai]) tai: mokintiesi daina
vimo, 
'Tie , man rodosi, labai

J. J.uodzįkynas.

IŠ PHOENIX, BRIT. COL., 
KANADA, r

30 rugpjūčio pas mus snigo, 
sniegas užklojo žemę ant pusės

IŠ BERCHWOOD, WIS.
27 rugpjūčio dieną šitose ap

linkinėse kilo audra su ledais ir 
smarki vėtra, kuri nemaža nuo
stoliu pridirbo. Piuso Deraičio

vartė kernus, kitus ledai iškapo-

tus, stogą numetė ant žemės. Jo
no Martinaičio ir Antano J ūsą iš
lauže daug medžių. Ir miestelyj 
nemažai nuostolių pridirbo: iš
daužė langus, išlaužė daug me
džių, vienos kompanijos apdraskė

Deraitis.

IŠ ROSARIO, Argentina.

vu-Krivaičiu dr-jos visuotinas
C- V-

susirinkimas. Rinko naują val
dybą. Pirmininku išrinktas T.

jo padėjėju St. Ro- 
Pirma musų dr-ja nie-

ir
mėnuo

Medvilnes trusto prezidentas, kurį suareštavo ir kalti 
už padėjimą, dinamito laike buvusio Lawrence streikena

(skait. (“Iš Darbo Lauko”),

mą, 
liamacijos.

Buvo taipgi ir kelios dek-Į jis paremtų darodymais, kur ir 
“Mirtos" choras bei so-

i korespondentas pasako, buk

ir mci-
tais yra “lietinių tautos ir kata
liku šmeižikai". Ar ir kokias

liais lietuviškais 
riais (nejaugi k mano.

“Lietuvos" redakcijai nereikia, 
kad kas paremtų faktais: bile bu
tų parašę, kad socialistai tą ar

tvirtinti, rodos, butų labai klai-

Kad dalyvavimas su rcvoim- 
cijonieriais yra pavojingu, daro- 
dė tą faktais ,kaip lenkų rcvoliu-

kai]) musų revoliucijonicriai ne
geriau pasielgė, atstovaudami 
Mariampolės draugiją “Šviesą” 
(koki revoliucijonicriai? Red.);

Pas mus kitokių darbų nėra tik , ligoniams si 
vario kasyklose. Dirba jose apie kalbėta apie 
800 darbininkų. • Yra ir unija. 
Buvome manę streikuoti iškovo

nuo nario po pesą, tins sutaisy
tas fondas vaidinimams taisyti, 

ir t. t. Buvo 
mą Bucnos-

pogi paminėjome ir. . . . ketvirtą

nija, turbūt sužinojusi apie ren- nuomonę, kad kunigui nėra 
tos V. D.; kunigas, girdi, vis vic-

nebus.

musų draugijas Žalgirio mūšio 
apvaikščiojime, atspaudindama ir

dalindama juos už dyką ypatoms, 
nepriklausančioms prie 14 buo

už tai jau

didžiausis absurdas, ji su mielu 
noru (?) talpina. (Redakcija ir 
nuo tamistos jokių kitų “faktų” 
neturi, kaip tik jūsų rašteli, ku
riam turi tikėti tai]), kai]) ir anam

'Tamsta reikalau-

taipgi be jokių “faktų“ įtaria
te, buk “Lietuva” su mielu noru 
talpina viską, kas tik blogai apie

k mate . o 
vertėtų to
Red.).

patiems, matot, irgi 
pasimokinti.

turiu pa-

grvnai
“Mirtos” 

tautiškas, k?
kai!

tučiu 'Tautiška Dainoriu Drau- v v

Mažiausias mokestis yra 
iki 5 dol. Darbas čia ne 

’ ragy ve n i m a s — 
Dirba kiekvieną 
dirbame ir sek

sunku 
i dol. 
dieną,

lyti atstovų kairiųjų, kurie
i darbo žmonių reikalus.

Šalnoblauzdis.
I ginti

ma
tu r i paniją už tai, kad jie stengėsi 

atimti suaukotus katalikiškų 
draugijų lietuviškai mokslainci

tumo
lietuviai, be skir-
1. “Mirtos” cho-

ir

dažnai
niuosc.

Lietuvių čia yra mažas būrelis,
terp jų penki vedę, o keturi pa-

pinigus.

vieni.
čia

A. M... .la.

Polemika.
CLEVELAND, OHIO.

dieviškų korespondentų. Papeikė 
ypatingai “Lietuvą” už talpinimą

bereikalingai, nes kalbėtojas til

IŠ VANDERGRIFT, PA.

Iš visur laikraščiuose matyt vi
sokių žinių-žinučių, bet iš musų 
miestelio retai kada kąnors ten
ka pamatyt, tarsi, čia visai lie
tuvių nebūtų, arba jie visai nie
ko neveiktų. Teisybė, šio mieste
lio lietuviai seniaus buvo dikčiai 
apmirę, bet pastaruoju laiku, at
siradus keliems darbštesniems 
vaikinams, jie pradėjo gana gerai 
darbuotis.

BRIGVILLE, PA.

2 rugsėjo dieną šitose aplinki
nėse siautė audra su smarkiu ly
tum, nuo ko užgimę tvanai daug 
nuostolių pridirbo. Užbėgo dirb
tuves, vienose dar nedirba ir da
bar. 3 dieną vėl smarkiai lijo, 
vanduo užnešė tiltus prie kasyk
lų, dėlto dabar ir kasyklos ne
dirba. Bakanas.

su-
Antka k t u v i ų ap vai kščioj i m as. 

apvaikščiojimo buvo pakviestos

neima atsakymo už savo “ko
respondentų” raštelius, o talpina 
juos, pasitikėdamas jų sąžinišku- 
mu, ant jų atsakymo,—taip pat,

vo dainelėmis ir teatrališkais per
statymais. Man rodos, kad dailė 
ir dailės darbas kiekvienam lie
tuviui neyra kenksmingas, bet 
greičiau bus naudingas. Bet tai 
sakydamas, pasiremiu civilizaci
jos, doros bei solidariškumo prin
cipu. (Nesuprantama, ką čia no
rėta pasakyt. Red.). Labai liūd
na. jeigu teisybė, kaip p. Dr. 
Narys sako, kad bažnytinės drau-

Musų miestelis 
bet labai dailus. 1

lai, nors yra ir keletas lietuvių.

sun”). Jų gyvenimas, sulyginus 
su kitų miestų gyventojais-lietu- 
viais, yra truputį geresnis, nes 
jie nemato tiek daug durnų ir

ir du syk tiek pavienių. Yra ke
letas vertelgų ir šiaip pasiturin

Lietuviai turi dvi draugyste: 
vieną bažnytinę, o kitą tautišką. 
Jų vardai yra: Šv. Juozapo ir

>. K. Vytauto. Pastaroji 
gerai darbuojasi, turi įstei- 
savo kliubą. Į kliubą pa-

gana

IŠ BOSTONO, MASS.

1 rugsėjo d. čia buvo parengta 
apie pusė tuzino prakalbų! Pami
nėsiu tik svarbiausias, -’apleisiu 
menkesnes. ,v -d

5 kuopa L. S. S. parengė pra
kalbas, laike kurių L-eltanprotes
tai dėl laikymo kalėjiine Lawren
ce audyklų darbininkų ^vadovo 
Ettoro. Protesto rengėjai savo 
kalbose rugojo, kad nepranešė, 
kada bus teisme Httor6 byla. 
Aukų surinkta 28 do!4\ stt« centais. 
Prakalbos tos atsibuvo, 7^3^ val- 
vakare, 8 vai. vakarę buvo pra
kalbos anglų socialistų. Cįa ang
las kalbėtojas aiškiai ir supran
tamai, ne tuščiais šauksmais, 
kaip tai būva musų socialistų su
sirinkimuose, aiškino priežastis, 
kurių dėl socializmas platinasi, 
aiškino pasaulio prietikių persi
keitimus.
F. Ries

Kalbėtojas buvo M. 
iš Toledo, Ohio valsti-

susinu- reina Lietuva3

gystės, išskynus 3-čią Socialistų 
kuopą. Dasižinojus, kad “Mir
tos” chore yra didesnė pusė socia
listų, šv. Jurgio dr-stė atsakė 
“Mirtos” chorui. '(Kodėl draugy-

nojo? Užkviesti ir paskui atstum

būtent: Dr. V. Kudirkos dr-stė, 
14 ir 178 SLA., TMD. kuopa ir 
atsisakė nuo dalyvavimo apvaikš
čiojime, užstodami “Mirtos” 
choro socialistus. Šv. Jurgio dr- 
-stė pertai nieko nenukentė (bet 
bereikalingai žmonės įžeidė. 
Red.). Parodoj dalyvavo apie 
2000 ypatų. Parodą vedė p. Po- 
vylas Skunskis. Labjausiai at
sižymėjo Lietuviškas Tautiškas 
benas, Šv. Kazimiero kareiviai ir 
Lietuvių Jaunikaičių Gvardija. 
Pribuvus j Acme svetainę, p. 
Brazaitis pasakė įžeginėj pra
kalboj apie šv. Jurgio dr-stės 
augimą ir išsip.lėtojimą į galin
gą draugiją. P. P. Skunskis iš
dėstė trumpai visą draugystės 
istoriją; pp. J. Vladislavičius ir 
Jonas Židziunas, pirmi dr-stės 
organizatoriai, tapo apdovanoti 
gėlių bukietais. P. J. Rakauskas

Liet tas neatsiliepė. “Ke- 
Kovą” etc. tiktai paminė-

tikos.
Laike prakalbų užtėmyta gale

rijoj vyrą, besikalbantį su mo
terim ir ką tai užrašinėjantį. 
Tvarkos vedėjai patėmyjo jam, 
kad nesišnekučiuotų ,0 kada pa
klausyt nenorėjo, tai tapo išpra
šytas už durių. Tėmytojas.

VARDAN TEISYBĖS.
“Lietuvos” num. 35-me kores

pondencijoj iš Cleveland, O., tu

damas Lietuvuko pirmesnei ko-

su ja apsilenkia. Jis nurodo, kad 
“Mirtos” choras yra 3-os socia
listų kp. choras. Tai yra vieša ir 
saužiniai pasakyta neteisybė, nes 
nei “Mirta” su socialistais, nei 
socialistai su “Mirta” neturi nie
ko bendro. Taigi ir vertėtų to
kiems ponams rašėjams pirm su
žinoti tikrąjį dalykų stovį, o tik 
tada rašinėt laikraščiuose. To- 
liaus tas pats rašejas tvirtina, kad 
prie “Mirtos” choro priguli visi 
3-čios kuopos socialistai, kurie 
nepraleidžia progos, neišdergus 
bažnyčios ir bažnytinių draugys-

Rasojus primeta p. Lietuvu- 
kui, buk jis neteisybę parašęs ant 
kum J. Halaburdos. Gali but

J. Halaburda yra vienantinis vie- • •/ 
tiniu lietuviu solidariškumo ar- c c

kad ir šiuom atsitikimu. 25 d. 
rugpjūčio kun.- Halaburda, sa
kydamas prakalbą laike šv. Jur
gio dr-stės apvaikščiojimo, išnie
kino pirmeiviškus laikraščius* 
kaip tai: “Lietuvą”; “Tėvynę”, 
“Kovą” ir ragino nuo jų šalintis.

vagimis ir kitokiais žodžiais ir 
liepė žmonėms šalintis nuo 14 
SLA. kuopos ir nuo “Mirtos” 
choro; taipgi pasakė, kad netu
rėtų reikalo su 3-čios kuopos so
cialistais.

V. Geibis.

Nuo Redakcijos. Davėme vie-

sei. Tolimesni ginčai visuome- , 
nes nepertikrins. Užteks to, kai , 
jau apie tai parašyta ir todėl dau
giams raštelių anie šitą ddlyką ne- *♦ 1 . ••J*
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
!iuri but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mais turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti. J0 
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierio pūslės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

rankraščius

Apžvalga.
Priešrinkimine agitacija Lietu

voj. Šį rudenį bus rinkimai nau
jų atstovų Rusijos dumon se
kantiems penkiems metams, to
dėl, kaip visur, taip ir Lietuvoj 
pasklydo plati priešrinkiminė agi-

iki šiolei atstovu Andrius 
ta, — gabus ir iškalbus

" ’ Tečiaus jis Jabai, matyt, 
tinka kai-kuriems Lietuvos laik-4 
raščiams, ypač “Šaltiniui” ir “Vil
čiai”. šiuodu laikraščiu jau nuo 
senai pradėjo varyt smarkią prieš 
jį agitaciją, kad žmonės daugiaus 
nerinktų jo atstovu. Bulota pa
galios buvo priverstas atspaus- j 
dinti ir išplatinti po Lietuvą savo i 
atsakytą ant “Šaltinio” užmeti- 
nėiimii ir parodyti žmonėms, kad
ant jo neteisingai 
“Šaltinis

kad jis visai

Bulo-

laikų atsitikimai parodo, kad ji 
ir ateityje galės sulošti svarbią

Vėl kalba apie įsteigimą Vil
niuj universiteto. Lietuvos laik
raščiai praneša, v kad Vilniaus 
valdyba vėl atnaujino klausimą 
įsteigimo Vilniuj universiteto. 
Miestas skiriąs tam reikalui ple- 

-cių ir vieną milijoną rublių pi
nigais. Šiomis dienomis 
būti miesto valdybos posėdis 

'ris sukvies Vilniun Lietuvos i
Baltgudijos visuomenes 
turos įstaigų atstovus, 
riaus šį reikalą aptarus. Kauno 
miestas, kaip praneša rusų laik
raštis “Siev. Zap. Tclegr ”, siun
čiąs Vilniaus miesto durnos po
sed i n tam tikrą deputaciją. Ma-

, ku- 
ir 

ir kili

1 v •<
laikraščius ir nuo to laiko bjau
rėjosi ir pažvelgti į tautiškus 
laikraščius. Jo draugas gauda
vęs “Vien. Liet.” ir “Lietuvą”. 
Tuos laikraščius jis skaitydavo 
su didesniu pamėgimu, negu 
anuos “darbininkiškus”, bet kada 
viename iš šitų neva “darbinin
kiškų” laikraščių išskaitė, kad 
“V. L.” ir ^Lietuva” yra tau
tiečių laikraščiais, tai daugiaus 
neėmė jų rankosna net iki 1910 
metų, t. y. iki 25-m SLA. Seimui, 
kuriame jam teko but pirmu 
kartu delegatu ir kur jis tikėjo
si netik daug užgirsti apie 

baisius tautiečius, bet ren- 
ir pats jiems seime kailį

• • ■ •/F . .v .įvairiems " pęsąziniškiems “ped- 
1 toriams”, spjaudo ant savo tau
tos, niekina još1 geriausias orga- 
nizacjas, draudžia nuo skaitymo 
kitų laikraščių Tr daro viską, lead 
tik užkenkus lietuvių tautiniam 
ir kultūriniam darbui.

tuos

ere ra i

kų klės 
pinigus.

25-as

vogdami iš

nepa-i

dalies ir “Viltis”, 
numažinti Bulotos 
įkalbėti žmonėms, 
nesirūpinęs Lietu-

Bulota savo ‘‘at-

dymų, kad “Šaltinis” neteisingai 
jį įtaria, *kad jis tyčiai užtylė
davo savo laikraštyj apie Bulotos

kalus ir 1.1.
Kaip ten nebūtų, reik manyt, 

kad Suvalkų gubernija vargiai 
šiuom laiku turi atsakantesnį už 
Bulotą vyrą, kuris, part 
įgimtų gabumų, turi jau 
parlamentarišką pritirimą. J 
rusų durnoj laikas nuo laiko 
skambėjo Lietuvos vardas, 
gu durnos atstovai kartais 
kreipė didesnę domą į jos 
tinius reikalus, tai nėra nei 
žiausios abejonės, kad tas 
tiko tik
buvusių ir 
atstovų jis yra vienatinis vyras, 
kuris gali atkreipti durnos aty-

ačitt Bulotai, nes iš 
dabartinių

at- 
vie- 
ma- 

atsi- 
visti v

Lietuvos

kad tie 
darbinin-

seimas jam truputį pra-

jų atstovų jo labai neužkenčia, 
• ir daro jam įvairius skandalus, 

bet Lietuva nereikalauja patai
kauti dešiniemsiems. Už tai Bu- 
lota yra gana geruose santykiuo
se su visomis kiltomis durnos 
frakcijomis ir lyderiu “darbo 
žmonių kuopos’’. Todėl reik abe
joti, ar Bulotos priešams pasi
seks jų plianai. Greičiausiai Bu
lota bus vėl išrinktas atstovu, 
lis to užsitarnavo.

Prūsų Lietuvos susivažiavimas. 
Pereitam ųumeryj padavėm pla
tesnes žinias, apie atsibuvusį pir
mąjį Prūsų lietuvių susivažiavi
mą.

Tikimasi, kad šis susivažiavi
mas, kuriam pasisekė užmegsti 
Prustu lietuvių susivienijimą, ne
pasiliks tuščiu žiedu Prūsų liet, 
tautiškojo atbudimo ir greitu lai
ku galima bus nuo jo laukti di
delio vaisiaus. Šitą susivažiavi
mą galima iš visų pusių skaityti 
pilnai nusisekusiu. Penkiolika 

z draugijų susijungė į . vieną “san
tarą”, kurios tikslu bus atgaivinti 
lietuviškai užmigusį Prūsų kraš-

pradžia, kokios neturėjo anuo lai
ku ameriKiečiai-Iietuviai, tverda
mi savo Susivienijimą. Naujai 
užsimezgusi “santara” neturės 
jokios politikinės spalvos, poli
tiškos draugijos nei negalės pa
stoti jos nariais. Tuomi Prūsų 
lietuviai nori išvengti nesmagu
mų ir varžymų iš vokiečių val
džios pusės, o ramiai atsiduoti 
savo, tautos kultūriniam darbui. 
Amerikiečiai-lictuviai, vardu savo 
didžiausių organizacijų, laikraš
čių ir šiaip draugijų, karštai juos 
sveikino ir kvietė darban, {do
mu bus čia patėmyt, kad Didžio
ji Lietuva, būdama ten pat “po 
šonu”, visai šaltai praleido šį isto
rišką atsitikimą. Matomai ten 
dar ir dabar dar prisilaikoma tos 
nuomonės, kad “ar šiaip, ar taip 
paimsi •=» Prūsų Lietuva yra jau 
žuvusi” ir todėl neapsimoka ant 
jos atkreipti didesnės atydos.

Laikas parodys, ar tokia nuo
monė yra teisinga. Paskutinių 
laikų judėjimas parodo, kad Pru- 

j'sų Lietuvos anaiptol negalima 
’ įkaityti žlugusia.
Į Prūsų Lietuva anais laikais 
tmvo lopšiu, kuriame išaugo tau-

t niaus universiteto steigimui.
Jeigu šis sumanymas įvyktų, 

butų tai labai pageidaujama ir

ų dainos ukrainiečių 
Lvovo ukrainiečių laik- 
Dilo”, savo literatūros 
Nedilia” išleido rinkinį 

lietuvių dainų, verstų ukrainie
čiu kalbom Rinkinys užvadin-

kalboj.

dainos
dain" ir

Dainos verstos iš ■ Šleicherio. 
Vertė Vasilis Simovičius. Ver-

rai perduoda musų dainų dvasią.
Juo toliau, juo labjau svetim

taučiai pradeda lietuviais įdo
mauti.

Kaip jis tapo suvadžiotas. Pa
skutiniame “Tėvynės” numeryj

šmėkla". Jį galima butų pava- 
‘Mano išpažintis’, nes ra
gana smulkiai ir vaizdingai 

diktoką savo gyvenimo 
— ta dali, kuri rišasi su

dinti

gyvenimu.

daugumas jo d r a u g u - s o c i a list 11 
Buržujai, Despotai, 

ir t. t., bet 
tautiečiai neatkreipdavo ant tų 
šukavimu atydos ir rimtai svar- 
stydavo savo organizacijos rei
kalus. Tas labai nustebino jau
ną delegatą ir jis pirmu sykiu 
pradėjo abejoti apie tai, ar tei
sybę tie “darbininkiški” laikraš
čiai apie anuos tautiečius kalba.

nai atsikratyti nuo tos šmėklos 
ir manė sau, kad tie tautiečiai 
yra “šiuleriai”; bet gudrus, — 
taip gudrus, kad visados moka 
apsisaugoti nuo nužiūrėjimo. To
dėl Jaunas delegatas užsispyrė

tauticčiu
sir-

SLA. centro, ten pažinti visas 
paslaptis, visas tautiečių “šiule- 
rystes ir vagystes” ir paskui vi
sa tai apskelbti viešai visuome
nei.

Pi
jaus

greit pasitaikė Tuo-

raštinės būti centralinio
sekretoriaus 
ėmęs vietą, sekioti

žingsnį. Per kiauras dienas, va
karus ir tankiai iki vėlyvai nak-

viešuoju lietu vių
P. Vitaitis yra jaunas ir ener

giškas \ yrukas. Jo patyrimai, jo 
tautinis atbudimas, jo nuomonių 
išaugimas ir persimainymas ne
yra įščmimas: ačiū susibėgu-
sioms šiais laikais aplinkybėms, 
šimtai, jeigu ne tūkstančiai, jau
nikaičių žengia tais pačiais žing
sniais, kaip ji 
m as tik tame, 
teisybės ir, ją

z engė.

pagirti-suradę
nai drąsiai prisipažinoCkad tapo 
suviliotas ir suklaidintas, tuom 
tarpu daugybė kitų visai nesiru- 

s pažinti, o jeigu 
tai visgi sarma- 

prie to prisipa- 
, kad tuomi save

ir persitikrina, 
tijasi, ar nenori 
žinti, manydami 
nužemintų.

Męs gailimės, kad negalime 
delei stokos vietos ištisai to raš
telio atspaudinti ir turime pasi- 
ganėdinti tik trumpesne jo per-
ž valga.

Rašėjas atsimena, kaip pirmu 
sykiu jame kilo susipratimo dva
sia ; kaip, jaunikaičiu būdamas, 
jis, išgirdęs apie didelė tautišką 
lietuvių organizaciją (Sus. Liet. 
Am.), visu jaunikaičio karščiu už
sidegė organizuoti ir vienyti vi
sus lietuvius bendram naudingam

buvo manęs sutverti

pas jį atsilankęs lietuviškų kny
gų “pedliorius” pirmu syk už- 
nuodino jauną protą neapykantos 
nuodais. Jis taip aprašo to ped- 
lioriaus atsilankymą:

Parėjęs iš darbo tyčiai anks
čiau, kad išsiųsti tuos pinigus 
(kuopos narių mokesčius), atra
dau svečią — kningų pardavinė
toją, kuriam ir pasigyriau apie ta 
musų sumanymą, tikėdamasis iš
girsti pagyrimą.... Bet mano 
svečias suraukė kaktą ir, papur
tęs galvą, pradėjo pasakoti apie 
SLA. nebūtus daigtus! 
šiai išpasakojo, kaip 
daigtu darbininkui yra 
O SLA. kaip tik tokia
ir yra. Jo viršininkai — skriau
dėjai, vagjs Ir ^pirmos rūšies šiu- 
lieriai. Negana, sako, kad mus 
skriaudžia kapitalistai, tai kam 
da duotis išnaudoti tautiečiams? 
Juk tai butų didžiausia kvaily
stė. ...

Pirmiau- 
pavojingu 
tautystė, 

‘tautystė”

. “To man užteko” — sako to
liais rašėjas.

Jis sugrąžino visus pinigus, 
blankas ir popieras sudraskė ir 
sudegino, sutikęs savo draugus, 
papasakojo apie tai, ką jis gir
dėjęs apie SLA. nuo ano pedlio- 
riaus, ir įvaręs jiems tokią bai
mę, kad turbut anie žmonės dar 
ir. dabar bijosi apie SLA. ir pa- 
mislyt. Žinoma, Jis užsirašė pas 
aną pedliorių “darbininkiškus”

atskaitas, kvitas, “šnipinėdamas” 
ir vis j ieškodamas tų “šiulcrys- 
čių, vagysčių”, bet.... nerado.

Nu, koks čia paibelis! — mis- 
liju vienas sau — rašo toliaus 
p. Vitaitis. Juk negalėjo be fak
tą taip žmones šmeižti; čia. turi 
but kur nors keli tūkstantukai 
ni’glernžta! Vienok jokio vagy
stės pėdsako surasti negalima ir 
gana, nors aš taip atydžiai ir 
stropiai šnipinėjau.”/

Taigi vieną kartą, įsidrąsinęs, 
jis stačiai užklausė apie tai cent
ro sekretoriaus, kuris išaiškino 
jam, kaip kontroliuojami SLA. 
pinigai. Dabar jis ir pamate, kad 
SLA. užvesta tokia sistema, kad 
kiekvienas centas yra pridaboja- 
mas kelių ypatų; kad atskaitos, 
kvitai ir orderiai parodo kiekvie
ną centą, iš kur jis ateina ir kur 
eina; kad mažiausias neformališ- 
kumas tampa praneštas seimui 
ir kad tokiu budu negalimas da-

vogti nors centą, taip kad to ki
ti tuojaus nesusektų.

Tas galutinai atvertė rašėjo 
nuomonę. Jis pamatė ir persitik
rino, kad leidžiami nedorų žmo
nių ir laikraščių paskalai apie S. 
L. A. buvo ir yra neteisingi, kad 
Susiv. Lietuvių Amerikoj bu
vusioj ie ir.
šininkai ir 
neteisingai šmeižiami ir 
namį. Jis pasijuto sugėdintu, kad

vir- 
vadovai buvo ir yra 
šmeižiami ir nicki-

Dabar, pats viską pa
akini is persi
gavo brolius 
ir meilėj ir 

abelnai lietu-

kai am s. 
matęs ir locnomis 
tikrinęs Jis šaukia 
stoti SLA. eilesna 
vienybėj darbuotis 
vių gerovei.

Tokia yra p. Vitaičio “išpažin
tis” ir toks yra jo “atsiverti
mas”. Tas tik dar.sykį patvirtina, 
kad teisybė galų-gale tur iš
plaukti viršun ir paskandyti ne
teisybę. SLA. susilaukė dide
lio smūgio nuo anų neva “dar- 
binikiškų” laikraščių ir įvairios 
rūšies “pedliorių”, kurie dar ir 
iki šiam laikui nesiliauja ardyti 
ir šmeižti musų didžiausių ir nau
dingiausių lietuviškų organizacijų, 
prisidengdami darbininkų gero
vės skraiste. Jie tyčiai sėja tarp 
žmonių neapykantos sėklą prieš 
apšviestesnius lietuvius, prieš in
teligentiją, prieš seniausius lietu
vių laikraščius, kurie nuo dvi
dešimts su viršum metų (Jarbuo- 
jasi lietuvių pakėlimui. Ne vieną 
tokia neapykantos 
jaunon širdin, kaip 
šito atsitikimo, ir 
šiądien yra šimtai
nų, kurie, ačiū.aniems nevipf<dar- 
,bininkiškiems” laikraščiams, ačiū

sėkla jpuolč 
matome ir is 
užnuodijo ją. 
jaunų vaiki-

nąs puses, stengiasi išvirkščiai/žinoti biure, kur koki 
aiškinti ir neva kritikuoti, patįs 
peikiamojo ir kritikuojamojo da
lyko vieton nieko geresnio ne-

i<J yra dar
bai, kur lengviaus dalbas gauti,

paduodami . 
žTai musu o kasdic nines

nėra

tokiu budu demoralizuosis musų 
jaunuomenė? Męs manome, kad 
neilgai. Jau šiądien išmintinges
ni ir doresni vyrai iš tų pačių 
musų “Keleivinių” ir “Koviniu” u v v
neva socialistų pradeda bjaurė
tis nešvariomis intrigomis ir' ne
švariais šmeižimais anų neva 
“darbininkiškų” laikraščių ir agi
tatorių. Ateis laikas, kada musų 
jaunuomenė ir visuomene pra- 
trins sau akis ir pamatys tikroj

amžinos, 
ilgainiui

tad reikia tikėties jas 
išnykšiant iš musų tar-

užmestu sumanvmu ir

turiu pastatyti du ^4.

b* •

ko Biuru, ir 2.
glaudos namus
Apie antrąją, t.y 
mą, čion nekalbėsiu, nes tas klau
simas nėra dar

— b LA; I rie
šu Kolionija.

užmestas ;
šviesoj visus anų agitatorių dar
belius ir persitikrins, kad tai bu
vo ir yra netikri darbininkų drau-

kų skraistėmis suvadžiotojai.
Tas laikas netoli. *

Svetimus myli, savų neapken
čia. Pietinėj Amerikoj išėjo aikš
tėn žiaurus indijonų kankinimai 
kaučuko plantacijose. “Laisvė” 
tuom teisingai pasipiktino. Ja-

kuri

ti ir 
mui

jokiu budu pati negalėjo 
naminių reikalų susitvarky- 
atkakliai priešinosi įvedi-

“Laisvė” ir už juos užstojo ir dar 
labai pabarė “Lietuvą”, kuri pa
gyrė mirusį Japonijos mikado 
už jo gerus savo šaliai darbus 
(ne už Korėjos užėmimą). Lie
tuvoj lenkai lietuviškose bažny
čiose muša, drasko ir net iki 
kraujo pralicijmo dacina, skriaus- 
dami lietuvius, varydami lauk jų 
kalba ir norėdami lietuvius o
locnamc jų krašte išnaikinti. 
“Laisves” gera širdis-saviems ne
turi užuojautos.
kas davatkas ir davatkinus 
ša.... Jos draugė, “Kova”,

lietu viš
tų li
nu o 
Lai

Pasirodo, kad jie moka gailėtis 
tolimų svetimų, bet pas juos 
nerasi nei krislo užuojautos sa- 
viemsiems.

Tokia , jų užuojauta ir sveti- 
meimsiems: tušti žodžiai, kro- 
kodilių ašaros ir tiek!... Kas nc-1 v 4moka mylėt savo matusės ir sa
vo locnų brolių, tas juo labjau 
nemoka ir negali gailėtis svetimų 
ir tolimu žmonių. Tai jau toks

C > k t J

gamtos įstatymas. “Draugas”, 
apie tai minėdamas, gal ir tei
singai tokius vyrukus pavadina 
išgamomis.

Literatiškos naujienos. “Žvaig
ždėj” pradėjo eiti plati Prano 
Vaičaičio bijografija (gyvenimo 
aprašymas), sutaisyta jo j^ines- 
nio brolio, kun. J. Vaičaič®.

Aeroplianų lenktynės. Pereitą 
panedėlį vakarinėj Chicagos mie
sto dalyj, ant “Cicero Field”, at
sibuvo tarptautiškos lakūnų 
lenktynės. Dovaną išlošė fran- 
euzas Vedrinės, kuris perlėkė su
virsimi dvyliką mylių į 6 min. 
56 sekundas, darydamas tokiu 
budu 107 mylias į valandą.

Paukščiai gali sprogt iš pavy
dumo, pamatę tokį neišpasakytą

Ateiviai. Pereitą liepos mėne
sį atvyko Amerikon 2199 lietu
viai, 

isV O

Tuom pačiu laiku išvažia- 
Amcrikos 398 lietuviai.

Užmirštas bet svarbus 
klausimas.

metai tam atgal Susivieni- 
Lietuvių Amerikoje jsteige-

. 27 

jimo 
jai, tiesdami pamatus šitai orga
nizacijai, vadovavosi labai pra
kilniomis mintimis, kurių dalis 
ilgainiui;; turėjo žlugti, nesusi
laukusi parėųiimo. Ir paskui iš
kildavo yjenas-kitas prakilnus su
manymas, bęt, praskamlTėjęs ai
du, turędavo(j dingti, tai paramos 
nesulauks, t<p pačių sumanyto
jų energijai išsekus. Rods' jau 
pripratome prie to, kad musų 
nors ir gražiąųsie sumanymai nie
kados nępąsiekią galutinio tiks
lo, jai pątįs: sumanytojai
darbuoja išsijuosę iįzi pat galui. 
Šiaip daugelis pritaria ir pagi
ria, bet aktyyiškai niekas iš pri
tariančiųjų neprisideda; didžiu
ma visiškai indiferentiškai žiu
ri J tas vieno-kito mus darbinin
ko pastangas, o dar kiti netik dalies ir kulturinį. 
skeptiškai atsineša, bet bando dą turėtų ir atskiri žmonės, ypa- 
surasti kad ir geriausiuose su- tingai tik-ką atkeliaujantieji 
manymuose nctinkąmąs k silg- Lietuvos. Jie lengvai galėtų sų-

nesi-

nėra dar

j am a.

nesunaudotas ir au-

sumanymas bus pilnai

'neg. JXamo klausimas 
pas mus taip pribren- 
juo nedaug teįdomau-

pirmasis sumanymas rci- 
platesnio a p k a 1 b ė j i m o.

vienijimą, sumanė įsteigti prie jo 
darbininkų biržą, kurioje lietu
viai bedarbiai ir tik-ką atkcliąvę 
galėtų gauti tinkamą pagalbą ir 
informacijas. Jie net 15% visų 
SLA. gautu Įplaukų skvrė tos

Tokiu budu jie šį klausimą dėjo 
pamatau to budinko, kurį 
tuviai, jų nuomone, turėjo

lie
sai!

iki 
vos 

l>o 40 metų nuo pradžios immig- 
racijos šion šalin tesuskatome 
steigti immigrantų šelpimo drau
gijas, kurios ir šiandieną vos te- 
pastovi ant savo kojų. Apie 
kitus ateivių rėmimo ir globėji- 
mo budus mes beveik visiškai 
negalvojame, o jai kiek ir galvo
jame, tai dar nieko neesame pa-

Musų ateivystė Amerikon

Kitos tautos toli mus pralen
kė. Gražiai galėtume pasimokin
ti iš amžinai persekiojamosios 
žydų tautos. Jie taip stropiai 
darbuojasi savo ateivių šelpimu, 
kad visoj Amerikoj yra jų auko
mis užlaikomi informacijų lau
rai. Tų biurų centrai randasi 
uostų miestuose. Į centrus iš 
biurų perijodiškai siunčiama vi
sos reikalingos inforihacijos apie 

:. y. kur kokie darbai 
ir kokio amato darbi- 
ali gauti darbą, kokie

ar

jiems pilnutėles infor- 
ir išsiunčia (norinčius 
ten, kur jie, sulig savo 
gali gauti užsiėmimą.

ateiviai
gauna sau lai- 

ir 
Pi-kartais ir

negalėtume is-

priimdami savo globon ateivius, 
suteikia 
macijas 
keliauti) 
amato,
Gan tankiai biedinieji 
tokiuose biuruose 
kinę prieglaudą, 
pastogę, o kaip 
nigus kelionei.

Mes, gal būti,
pradžių taip sutvarkyti šitą klau
simą, kaip žydai. Mums stinga 
vienybės, pagalios stinga ir bro
liškumo, kurio mumyse tiekos 
metų politikiškasai persekiojimas 
vis dar neišdirbo. Tačiaus dir
bant, galiipa ilgainiui ir prie to
bulumo prieiti. Tiktai reikia im
ties darbo su gerais norais. Dar
bas be gerų norų nebus vaisin
gas, o vieni tik geri norai nieko 
nereiškia; sakoma, net, kad ge
rais norais ir pragaras išgrįstas.

Iki šiol mes vis dar pasitenki
name viena kita korespondenci
ja laikraščiuose, bet tvarkaus ir 
bent kiek sistematiško rankioji- 
mo žinių apie darbus ir abelnai 
apie musų žmonių gyvenimą — 
visiškai nesimato. O juk laikas

Tokio darbo biuro, apie kokį 
čia kalbu, negalima pavadinti ne
reikalingu ir nenaudingu. Pa
tįs jo sumanytojai matė jo nau
dą; tik to sumanymo įkūnijimas 
prigulėjo taip-gi ir nuo aplinky
bių. Tuokart, kada tiesta Su
sivienijimo pamatai, Amerikoje 
nedaug lietuvių tebuvo. Tada 
tokiame New Yorke su apielin- 

tebuvo 4 draugystės, o
dabar čia ju priskaitoma apie 60! 
Aišku tatai, kad toks biuras tuo
kart nebuvo dar pribrendusiu 
klausimu; užtat šiandieną — kas 
kita.

Iš tokio biuro butų nauda vi
siems. Visųpirma naudą turėtų 
visuomenė, nes rinktųsi lietuvių 
gyvenimo statistika, parodanti 
musų ekonominį padėjimą, o iš 

Didelę nau-

k ė m i s

is

t

adresus nežinomų sau vietų lie
tuvių, pas kuriuos galėtų nuva
žiuoti ir kurių butų širdingai ir 
draugiškai priimti. Taip pat 
apie darbus gautų teisingas( kiek 
tai but galinia) informacijas ir 
ilgėliau gyvenantic lietiniai be
darbiai. (.) organizacija, kuri

čiam Jokio amato? 7. Kiek 
vidutiniškai uždirbama? 8. —• 
Kj^k, vidutiniškai imant, lėšuoja 
pragyvenimas? 9. Ar nestrei-

ma, tai kokiose išdirbystės ša- 
? kokios streiko priežastis? 
lietuviai streike dalyvauja? 
tarpe skebų lietuvių nėra?

a r

tuo darini užsiimtų, įg 
je liaudyje užuojautų

m u sų o rga 111 z a cij 11
Abelnai imant, 

kad toksai darbo 
kos lietuviams lab

simo

irei

g y ve n nne.
man rodosi

su m a ne.

ir

ai orga-
sumanv-

arti 250 kuopų, kurios iš įvairių 
miestų ir miestelių gali suteik-

menuo 
viams

irbiais, siuntinėtų 
žinias, pagelbėtų

Biurui tinkamiausi

atei-

labdaringa, ir plačiai žinoma or
ganizacija.

tokio sumanymo 
dirbant vis- 
o vnač i aikas galima atsiekti, 

visuomenė pagelbės
Šito sumanymo įkunyjimui

žmogus.
metus 1

tar-
su-pu, išpradžių, Darbo Biuro 

organizavimą turėtų paimti į 
vo rankas vienas 
keletą mėnesių, ar į 
jam pasisektų prad
ir darbą prie šiokio-tokio 
nodumo privesti. Paskui 
liautis 28-as seimas pradėtąj 
bą peržiūrėtų ir planą užtvir
tintu ; seimas turėtu išrinkti 
darbščią ir iš inteligentiškų žmo
nių susidedančią komisiją, kuri 
turėtu dirbti, ranku ncnulei- 
džiaut, idant pradėtasai darbas 
eitų pirmyn ir tobulyn.

Jai visuomenė pripažins tokio 
biuro reikalingumą ir naudingu
mą, tai pradinį organizavimą ap
siima vesti šių žodžių autorius, 
pasitikėdamas susilaukti visuo
menėje parėmimo ir pagalbos

vie-

Sckąs iš eilės klausimas — tai 
lėšos. Pats darbas butų idėjos

tume priderančiai už jį atlygin
ti visiems, kas prie jo rankas 
pridėtų. Dirbant, reikėtų atsi
žvelgti į tai, kad musų išeiviai

pareiga yra visur :ir visad 
tiesti jiems brolišką ranką, 
lėšos vis gi bus 
suisrašinėjimai 
pradžioje nebus 
Ateityje — gi

Bet 
: spaudos darbai, 
ir t. p. Rods, 
to viso perdaug, 
tuos ekspensus 

kuriomis parems
šį darbą visuomenė ir musų drau- 
gijos; pagelbės taip-gi ir tam 
tikra (minimališka) mokestis, 
imama nuo tų, kurie informacijų 
reikalaudami kreipsis į 1 
Leiskime, kad bus imama 
nuo reikalaujančio žinių iš 
ro; tatai nebus perdaug, o 
to musų žmonės neturėtų 
tinties prie visi 
mo patarnavimo, 
simas neatrodo 
einamas.

Toliau s reikia 
D 

dus veikimo, 
yra šitokia: 1.
ro bendradarbis,

IOC.

prie

ai neat lygi n a- 
Tatai šis klau- 
risiškai nepri-

paminėti ir bu- 
Mano nuomonė 

— kiekvienas biu- 
t. y. SLA. 
kas mėnuo

turi prisiųsti ant tam tikrų la
pelių Biurui reikalingas žinias 
apie darbų stovį jo gyvenamoje 
vietoje; 2. — IJiurc butų vedami 
tam tikri rekordai, iš kurių vi
sada butų galima žinoti visa tai, 
kas su šiuo klausimu rišasi. 3. 
— Reikalaujantiems informacijų 
butų atsakinėjima irgi ant tam 
tikslui parūpintų lapelių. 4. — 
Sutraukos suplaukiančių į Biu
ro informacijų butų garsinamos 
laikraščiuose kas mėnuo, bent 
sevaičia po tam, kaip duotojo 
mėnesio informacijos bus susių- 
stos į Biurą. 5. — Atskaitos iš 
Biuro veikimo yra po kontrole 
SLA. Centro ir garsinamos laik-
rašei uose.

Svarbiausio klausimai, kurie 
turėtų tilpti informacijiniuose 
lapeliuose,- turėtų būti šitokie:
1. — Kiek mieste gyventojų?
2. — Kokių tautų dąugiausia?
3. —» Kiek maž-daug lietuvių, 
šeimynų, pavienių? 4. — Kokių 
darbų daugiausia? 5. Kokių 
amatų darbininkai gali lengviau
sia gauti darbus? 6. » Ar sunku 
gauti darbas žmogui, nemokan-

t >:

10. — Ar yra apieimkesc tarme- 
riu? lietuviu, turinčiu farmas?

v C

11. — Ar lietuviai eina parsi- 
samdvti pas farmerius? kiek vi
dutiniškai mokama? 12. — Ar 
yra kokios prieinamos lietuviams 
kalbos ar amatų moky 
lietuviai lankos? kiek lietuvių 

lietuvių

jos turi narių." 15. — Ar yra lie
tuvių vertelgų, kokius jie “biz
nius" turi."

'Tai tokie, mano nuomone, tu
rėtu būti svarbesnieji klausimai, v ►
Dalis jų butų kartojama tiktai 

• L 2, 3, 
15; kiti gi8. 9, 10. ii.

kas mėnuo.
t i dar keletas antraeilinės svar
bos klausimų, kurie gali but įra
šyti į- informacijų lapelius.

Neabejoju, kad šiuo klausimu 
dar ne sykį reiks užimti laikraš
čiuose vietą, kol pasiseks jis gy
venimai! įvesti, Lid šiuo žygiu,

turėtų kokius patėmijimus, ku
rių nenorėtų talpinti laikraščiuo
se, tesiunčia juos man “Tėvy
nės” adresu; tai bus . medžiaga 
darbui ir pasimokinimui.

V. K. Račkauskas.

SUSIVAŽIAVIMAS AMERI
KOS LIETUVIU MOKSLEI

VIŲ CHICAGOJE.

nan 
vien

kalbama per 
{alinga lietu- 
susirišti vic- 
iolei tai buvo

tyruose.
cagos ir aplinkinių 
oksleiviai, nutarėme 

turėti visų Amerikos lietuvių 
moksleivių susivažiavimą, kuria
me galėsime tvirtai susiorgani-

<u 1912mine : 2 
metuose.

Šiuomi kviečiame visus lietu
vius moksleivius Amerikoje, ne
atsižvelgiant į pažiūras nei lytį,

I ric negalėtų ypatiškai at važiuoti, 
I tai lai išreiškia raštu savo nuo- 
hnonę kaslink susivienijimo ir ki
tų su juom surištų reikalų.

Visokių informacijų dėlei mel
džiama kreiptis* šiuo antrašu: 
Antanas A. Šlakis. 3321 South 
Auburn avė., Chicago, Ill.

Susivažiavimo vieta bei kitos 
smulkmenos bus vėliau pagar
sintos. Užkvietimo Komisija: 
A. A. Šlakis, Northwestern Unv. 
Pr. Šivickis, Illinois University. 
S. Naikelis, Chicago University. 
P. Sinkus, Valparaiso Unv. 
K. Gugis, Armour Institute.

PRANEŠIMAS.

ranesamc.

A C \V

/

/

i

m.,

Mišiomis. Mišios atsibus panc- 
dėlvi ir utarninkc <) vai. ryto.

Taigi meldžiame gerbiamųjų 
atstovų nepasivėlinti atvažiuoti 
ant mišių, nes po mišių praši

Atstovai, važiuojanti Pennsyl
vania geležinkeliu, turi išlipti prie

Nuo Market st. reikia imti Kin
ney karai, einanti į rytus ir va- 

is-žinoti

tai .prieisite New York avė., ten 
surasite Šv. Jurgio dr-jos sve
tainę, kurioje atsibus kongresas. 
Važiuojanti Central geležinkeliu 
turi išlipti prie Ferry st. dypo, 
Newark, N. J., Ferry st. eiti 
kairėn iki Jeferson st, nuo čia 
pasukti dešinėn ir -prieisite iki 
New York avė. Palinksminimui 
svečių bus koncertas ir teatras. 
Koncertas atsibus nedėlios vaka
re, rugsėjo 15 d. Koncerte daly
vaus vietinis Šv. Cecilijos cho
ras, p. K. Strumskio choras iš S. 
Brooklyn’o, N. Y. ir p. J. Ste-< 
ponavičiaus choras iš Elizabeth, 
N. J. Panedėlio vakare, rugsėjo 
16 d., bus suloštas teatras, atloš
ta bus vaizdelis “Žmogžudžiai”.

Viskas atsibus toj pačioje 
Jurgio dr-jos svetainėj.

Kongreso rengėjai.
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Azevas pasiduoda RevoliHcijdnieriu Teismui
ko nuo to laiko, kaip Bureevas

sios policijos santikiūs su re- 
voliucijonierium Azevu, kuris 
pasirodė sykį revoliucijonierių 

po-

jog jisai .-.niekad nebuvęs tikru 
policijos tarnu ir jeigu jisai tar
navo .policijoj ir ėmė nuo jos al
gą (1000 rubl. j mėnesį), tai vien 
tik dėlto, kad to reikalavo revo
liucijonierių reikalai. Azevas

Imentas išėjo ant streiko.
Prasidėjus streikui, kompanija 

tuojaus iššaukė policiją ir dc- 
dektyvus, kuriais apstatė visą 
dirbtuvę, o tuom laiku išsiuntė 
savo agentėlius į Philadelphia

-—j  ——--------------- .------------------------------------------

Pąšnekėlių Kampelis.
' j r

Atsakymai pereito ^um. klausimų.
108. Kas tai yra evoliucijos 

teorija? Žodis “evoliucija” reiš
kia permainą/!persikeitimą, nuo-

yra tik viena dalelė, tik viena 
evoliucijos teorija. Evoliucija

išdaviku, o

nusižudęs, buk jisai tebetarnau-

sijoj. Bet nei vienas iš šių

rių-į vairiausi paskalai.

AZEVAS.

nierių darbus, kuriuos ilgiau »nc-

streiką sulaužyt. Tie agentai, 
girdėjome, siūlė Philadelphijoj 
katijonams po $31.00 į sąvaitę 
ir kvietė važiuot dirbt į Balti
more, ■—■ neva į naują 
Mat, nori kitų miestų

sudėtinių for ibių iš įprastų formų. 
Lengvesniam (supratimui duosime

binis) klausimas, bet istoriškas 
klausimas. Čia neina apie tai 
ir neprivalo but ginčaus, ar vis-

k rančius

Sėjame grindus, drba sodiname 
žemėn medžio sėklą. Po tūlo

eina apie tai KAIP susitvėrė? 
Jau buvo minėta, kad Linnaeus

» WM!
* *
ii 1

T

Buvo 
rusu

rasti, kad ir 
sakas to gars

•asiryzo su- 
žeme ped-

Surcevas.
Buvo tai 
rentai ne-

ir štai jo darbas ir kantrumas ne

jieškojimų jam pasisekė užeiti 
ant to garsaus šnipo pėdsakų ir

tai

bus neilgam.

kiai!, o rasi, ir su visu

kas kita. Aš jums patariu 
matyti su manim, nes yra

atveju. Aš jus užtikrinu, kad 
tai yra vien mano sumanymas.

noriu jus matyti vien dėlto, kad

matyman, jeigu jus sutiksite, vie- 
nų-vienas ir vien dėlto, kad su

few

BURCEVAS.

Ant šito laiško tuojaus atėjo 
toks Azevo atsakymas:

“Jųsų pasiulimą priimu. Jis su
tinka su mano paties noru, nes 
aš jau seniai trokštu mesti spin-

pasimatyman į Frankfurtą ant 
Main’o*) 15 d. rugpj. Supran
tama, jog aš teip pat nestatau 
jums jokių sląstų.\ Kaslink vie
tos pasimatymo, aš ją jums pa
skirsiu laišku, adresuotu poste

Burcevas, nuvykęs paskirtam 
laike j Frankfurtą, pasimatė su 
Azevu.

Azevas, išpasakojęs^ Burcevui 
daug įvairių paslapčių, tvirtino,

♦) Vokietijoj

tvirtino, 
nimu ir 1 v
kunigaikši
1)ubasovo

tai dagir-
iš prastose savo formos
augti, arba vystytis į

nūs į tam tikrus 
padalinimą priėmė

aus, admirolo 
geriausiai lin

nierium, o ne šnipu.

siduodas revoliucijonierių teismui 
ir apsiimąs išpildyti ju nuspren-

revoliucionieriai nuteistų mirtini,

pijelyti.

dimą pranešime vėliau.
P. Banys.

DIDELIS LIETUVIŲ KRAU
ČIŲ STREIKAS BALTIMORE, 

MD.

k raneiu

Bros. Co., kur daugiausia lietu
viu kraučiu dirba.

lišku, kaip diena, kad kompa
nija užsimanė sulaužyt kraučių

nesulaukus

dirbtu-

nuo

a va ryt as. kom- 
unvuodegiauti:

isi “kišeniniai” 
, kad visiems 
kad nei vienas

kol darbai vėl nepasigerins.
‘Kiešninio’ departamento krau- 

msirinkimą ir, ap- 
to darbininko rei- 
kad visiems butu T c

sumažintas darbas ant tiek, kad 
visi galėtu dirbti ir kad visiems

j v

užtektu darboc

mas išrinko komitetą, kuriam pa

panijai pranešti. Kompanija ko
miteto visai nepriėmė ir tuom 
parodė, kad ji visai nenori tai
kytis bet, norėdama 
kraučių uniją tru-

; d., stl- 
rugpju-

CIO,

leido 
jus apie 
bininkai

Panedėlj, 5 
vienuolikos I 
kompanija jau 
į šapą: mat, ji dasižino-

ir sumanė juos už tai
nubaust.

Tuom kartu darbininkai tu-

šitą atsitikimą tapo raportuotą. 
Lietuvių Neprigulndngai Uni
jai, United Garment Workers of 
Amerika ir visiems lokalams; 
visi su didele simpatija pritarė 
tiems darbininkams. Visi išreiš
kė nuomonę, kad reik stot pakol 
laikas į kovą su kompanija už 
jos neteisingą pasielgimą ir tuo
mi ginti netik duonos kąsnį ir

teises.
Tapo sušauktas “Coat” Depar

tamento kraučių susirinkimas. Į

kraučiai. Susirinkimas vėl nuta
rė pasiųsti firmai reikalavimą, 
kad pavaryti darbininkai butų 
priimti atgal; išrinko komitetą 
ir nusiuntė^ pas firmos “bosus”, 
bet jie komiteto nei neprisileido 
ir dar grubijoniškai atsakė,\kad, 
girdi, jeigu jums nepatinka, ką 
firma daro, tai galit, sako, eit 
sau namo,...

“Coat” departamentas parodė, 
kad jis daugiaus neleis sau ant 
sprando . jodyt: visas departar-

kraučiams paaiškintų apie Bal- 
timorės streiką, kad žmones ne-

pieno, nes 
kraučiai, o

Tie, kurie 
ir, pamatė, 
gauti, grį:

liet kompanijai 
, kiek nuo ožio 
ai neyra joki

daro.

ir

dėjęs streikas yra ne juokai ir 
kad kompanija nenori išpildyt 
teisingų darbininkų reikalavimų, 
ir, matyt, nori suardyt kraučių 
uniją, taipgi pradėjo bruzdėt.

ves komitetą iš senų darbinin
kų ir pasiuntė pas firmą su rei
kalavimu, kad paliuosuoti dar
bininkai butų sugražinti ir kad

Šitas komitetas irgi nieko gero

išmetė ant

VISO.

), matyt, kompanija ncsiti-
Mat, “Coat” departamen- 

kuris pirmiaus išėjo ant strei- 
susideda beveik \ isas iš vie

ini tik
is ameri-

kai! amerikonai ir žydai užtars 
už lietuvius, tuo labiau, kad kom
panija buvo kursčiusi ameriko-
nus prieš lietuvius.

Kompanija mėgino 
pasiuntinius atkalbin

)er savo 
ameriko- 

kad lietuviams nc- 
2 ir net išdrukavo

cirkuliorius

buotis; organizatoriai

agontų, nes

niekas neužimtų streikicrių vietų.
Žmonės tam prijaučia.

iniau v d am a,

yra nc-

žmones.
Didesniu susirėmimu iki šiolei c- v

dar nebuvo, tik vienas skebas

Virš m i-

snies: du po $6.45 ir vienas $2.45.

Distrikto

kicriu naudai, v
Visi žmonės

riams prijaučia ir

giaus, bet jau dabar ir tie nyk
sta. Mat buvo surengta kele
tas mass-mitingų, tai žmonės 
paklauso: kad ir nedorėlis koks, 
tai visgi bijosi eiti skriausti strei- 
kierių. Šiuomi pranešam visiems 
Amerikos kraučiams, kad pas mus 
Baltmorej (yra streikas. Pasi
saugokit, kad agentai jus nepri- 
gautų, nes kartais per jų apga
vystę ir teisingas žmogus gali 
but suviliotas ir lieka "streiklau
žiu.

Iki 
gerai, 
gerų

šiolei streikas eina labai

darbininkų, o streiklaužiai 
darbo padaryt negali. Jeigu

J. Lietuvnikas,

tik 
tai

iš prastos sėklos formos •susi
laukiame didelio medžio su šak
nimis, šakomis, Japais ir vaisiais, 

medis 
yra. sudėtinė forma, išsivysčiusi 
keliu nuolatinos permainos iš 
lai.ai prastos sėklos formos. To-

rimo, toki yra dabar ir bus atei
tyje, be jokių permainų. Tas Lin- 
naeaus padalinimas stūmė kitus

galėjo a 
Bu f fonas

yra vaisius

jame nepatėmyjame, apart balti
nio ir trynio, Vienok, padėjus

laiką kelių savaičių išsivysto vi-

au-

ir šiame atsitikime galime pasa-

dasi kiaušinyj, viščiu-

vienas į kitą nepanašių

daugybę įvairiausių žuvių, ore — 
milijonus įvairių-įvairiausių va
balų. Apart dabar a 
gy v u o j a n č i ų gy v u n ų,

žemes 
žemės

ne
suakmenčjusių gyvūnų, ku- 
gyveno tūkstančius metų at- 
ir kurių veislė šiądien jau

visą tą. tuojaus mums ateina 
galvon mintis, kokiu budu ant 
šios žemės at'sirado šita visa ne
suskaitoma daugybė įvairių-įvai- 
riausių gyvūnų formų? Ar visos 
šitos formos užsiliko nepermai
nomos nuo |>at jų laiko sutvėri
mo, ar gal pirmiaus gyvenę gy
vūnai delei kokių nors . priežas
čių nuolatinai keitėsi ir senai-

šiądieninius gyvūnus?

kyrius arba rūšis ir tike-

rūšis niekados nesimaiuo, t.

bus toks pats arklys, o nuo jo 
jokia kita gyvūnų rūšis išaugti

gyvūnų 
no, kad

rūšis

sutvėrimo, kaip dabar 
aišku kad tuomi daro- 
kad jokios evoliucijos 

nėra. Jeigu-gi, atpenč, priparo- 
dytum, kad tokios rušįs augimų 
ir gyvūnų nuo įvairių aplinkybių

tai

jų pratė-yra toki, kaip buvo
vių pratėviai, tai tas 
kad evoliucija buvo.

Šiądien beveik kiekvienas ži-

jimu seklų (nors ir skiepais) 
galima išauginti naujos rūšies 
kvietkas ir medžius, maišymu gy-

sies gyvulius. Iš to matosi, kad 
gyvūnai gali perkeisti savo formą 
ačių įvairioms aplinkybėms.

ma išdėstyti bei mažios dalelės 
daugybės pavyždžių, kuriais mok
slinčiai nori pfipaiiodyt, kad gy
vybė ant šio pasaulio išsivystė 
evoliucijos keli'u nuo prastų for
mų gyvybės, v net ’iki labai sudė
tinių, iki ausčiau sios gyvybės 
formos ~ iki žrttogui. 1 X • .t r • < < •
ja, kad pasaulyj nebūtų evoliu
cijos. Jeigu 11 nenutinkama, tai 
nesutinkama viėn(,tik su įvairio
mis evoliucijos teorijomis arba 
išvadžiojimais.
Pradžia evoliucijos teorijos pasi
rodė pabaigoj septyniolik
to šimtmečio, bet pradėjo vysty
tis tik apie i860 metus. Čia reik 
patėmVt, kad labai daugelis klai
dingai {maišo evoliucijos mokslą 
su .Darvinizmu

visos rusjs. 
manyt, kad 

rušįs gyvūnų išsivy
stė iš žemesnių rūšių. Po jo eina 
visa eilė mokslinčių, kurie tą 
teoriją pradėjo vystyti. Čia .’gali
ma paminėti tik. vardus svar
besnių mokslinčių: Lamarck, St. 
Hilaire, Darvinas, Sucnceris,

Weismannas.
ir

ją stojo kovon teologų darody- 
mai, ypač kada klausimas priėjo 
prie paties pasaulio sutvėrimo. 
Teologų da rodymai rėmėsi ant 

šventraščio žodžių apie pasaulio

Vienok bus neproša- 
iis, kad kaikurie iš

Šv. Augustinas, atvirai išreiškė 
nuomonę, kad Dievas sutvėrė 
viską “užmazgoj”, — geresniam

nors šiądien ne- v
koma su įvairio-

Photo copyright, 1912, by American Press Association.

JULES VEDRINES, 
kuris savo lakstytuvu greičiau už paukščius lekioja.

(Skait. “Apžvalga”).

mis
tai

ir tolimesnio tos

Draugijiniame žmonių gyveni
me evoliuciin reiškia nuolatini v 
keitimąsi žmonių surėdymo.--- o —---

109. Iš kur paeina paprotys 
balsamavimo numirėliu kunu? c c

1 gelio tūkstančių metų, 
gal į savo kūną, jeu

numirėlio kūną nuo puvimo. Iš 
čia ir kilo balsamavimo papro-

mavimc 
pu vimo. 
nemoka

numirėlių kūnų balsa- 
tai yra sulaikyme jų nuo 
Dar ir d alia r žmonės 

u žbal sa muoti nu m i r ė 1 io 
p, kaip aigiptiečiai mo

muoti kūną, kad jis netik kad 
nepuvd, bet -visai neatsimainy-

lių proporcijas, nesusitraukdavo, 
ir veidas nenustodavo savo pana
šumo.

Tokius balsamuotus kimus jie 
vadindavo mumijomis. Kažku
rios mumijos kuopuikiausiai už
silaikė net iki šiai dienai, nors 
tie žmones mirė daugiaus kaip 
3 tūkstančius metu atgal. Gc- 
ruošė ir dideliuose muzejuose ir

tas tokias senovės 
mumijas (Chicagos

pamatyti keletą jų “Fine
Insitute ant Michigan avė.,
Adams st.; atidar

kiekvieną nedėldienį

Dabar jau žmonės, (kaip 
jome, nemoka panašiai 
muoti, nes toji senovės ai

ta už
nuo 1

minė-

skaitome, kad Nikodemas su Juo
zapu iš Arimatcos, atėję paimti

mišinį iš myros ir tūlos 
aliejų, kad užbalsamuoti 
taus kūną. {Dabartiniais

savim 
rūšies 
Kris

lai kais

las kamforuoto vininio spirito, 
kaikurie vartojo tam tikslui kar-

-----o------
110. Kodėl buna žemes drebė

jimai? Žmonės jau nuo senai 
stengėsi sau išaiškinti žemės dre
bėjimų priežastį. Daugelis mok-

tas spėjimas nerado sau daug 
pritarėjų, nes spėjantic visgi ne
galėjo savo išvadžiojimų niekuom 
rimtesniu patvirtinti. šiais lai-

mes drebėjimai ir vulkanai (ug
niniai kalbai) randasi labai ar
timam tatp savęs ryšyj ir kad 
žemes drebėjimus ir vulkanu iš-

Mallet davė la

ki nima.

mčs drebėjimai ir vulkanai tan
kiausiai buna arti jūrių. Visi ži
no, kad musų žemės kamuolio vi
durys yra “ugninis”, 
žemės vidurys neyra 
yra mišinys ištirpusii 
link kuriuos vra atš

ve, spėjama, yra

denį išsiveržia

kietas, bet

van

Nuo susidūrimo vandens su kai 
tais ištirpintais metalais štai;

garo,

vietoj

garus ir t. t.

akyvas instrumentas,< vadinamas 
seismografu, kuris parodo žemės

nors žmogus jo jausti nc-
jaučia.

------o-------
m. Nuo kaip senai žmonės 

geria alų? Germanai ir Bretonai, 
kurių ainiai gyvena šiądieninėj 
Vokietijoj ir Anglijoj, mokėjo 
daryti alų iš miežių ir kviečių 
seniausiuose laikuose.
užrašai, kurie apie tas tautas už
siliko, jau mini apie alaus dary
mą. Tacitus, garsus romėnų is
torikas, sako, kad germanai jau 
gėrė alų tais laikais, kada jis

Seniausi

maine šimtmetyj po Kristaus gi
mimo. Plinius, kitas žinomas 
senovės romėnų rašėjas, mini, kad 
Ispanijoj žmonės darydavo pa
našų gerymą iš kukurūzų (kor
ini) ir vandens. Seniausi 
kiški rašytojai kalba apie 
ną”, daromą iš miežių ir ka< 
kai išmoko nuo aigiptic<

grai-
“vy-

prieš Krist. Gim.) minima 
gėrymą, vadinamą “sam- 
kuris buvo daromas iš rv-

apic
-šu”• • zių.

Todėl nors tikrai ir nežinoma, 
kokiais metais tapo alus išrastas,

mes drebėjimai turi ką nors ben
dro su apsireiškimais atmosferoj 
(ore)., CPatemyta, kad prieš že
mės drebėjimus buna tankiai dj- 
deli lietus tose vietose, kur jų 
paprastai visai nebūna; kad sau
lė darosi labai raudona; kad kįlajčioti jūrių dugnu?

Darvinizmas smarku .Vėją! fa 11 Vienok šj- 1x3. Ar yra tokia viešpatija,

kėjo daryti jau labai senai, —; dar 
prieš Kristaus Gimimą.

o——
KLAUSIMAI.

X12. Kaip žmones gali vaikš-

kur revoliucija niekados nesibai
gia?

114. Nuo kada žmonės pra
dėjo vartot laikrodžius?

115. Kas pastatė didžiausią pa

VIETINES ŽINIOS.
Kūdikių gydykla. Rugsėjo 6 

-ta diena užsidarė vasarinis se- v *-
zonas “Tyro oro gydyklos”, kuri 
buvo įsteigta ant Bridgeporto,

Gydykla veikė per tris me
nesius ir jos veikimas buvo labai

miaus išdėstyto rezultato:
it

lankė motinos su 96 kūdikiais. Iš 
jų 27 kūdikiai buvo laikomi gy- 
dvklos šėtroj ; nei vieno mirties

perėjo 113 kudykių 
jau penčiai atnešti ir mirė.

savaiti ‘

ti kūdikiai ir 8 kudykiai buvo 
laikomi gydykloj šėtroj. Vienas 
mirė delei motinos neprižiurė- 
ji 1110 nakties laike.

Iš 262 sergančių kūdikių nei 
vienas nemirė, būdamas ‘‘Tyro 
oro gydyklos” šėtroje.

Šis dar sykį turėtų musų mo
tinoms aiškiausiai paradyti, kad 
svarbiausiu dalyku auginime kū
dikių yra tyras oras ir atsakantis 
kūdikio amžiui maistas. Gydyk
los prižiūrėtojai pranešė, kad tan
kiausiai sergantiems vaikams

tik ricinos aliejumi sutvarkyti it 
išjdauti vidurėlius.

Gydykloj buvo keli daktarai pc 
miesto sveikatos departamentą 
globa. Dr. A. L. Grcičunas bu
vo at šokom u ir nuolatiniu gy
dyklos vedėju ir prižiūrėtoju.

Užsidarius šiai vasarinei gy
dyklai, pranešamop%ad motinos, 
turinčios sergančius kūdikius ga
li per visą žiemą, reikalui \įsant, 
kreiptis kas utarninkas ir p&tny- 
čia apie 10 vai. iš r^to į kūdikių 
gydyklą, kurią užlaiko “Infant 
Wcllfare Society”, 1048 W. 31 
st. Ten motinos gaus visus pa
tarimus už dyką; reikalui esant 
ten sutaisys jų kūdikiams vais
tus, o neturtingiems suteiks ir 
daktaro pagelbą už dyką. Rei
kalui esant lai motinos tuomi pa-

Šie žodžiai neyra joks bizniš- 
kas apgarsinimas ir jie yra rašo
mi “Lietuvos” redakcijos vardu. 
Daugiausiai kūdikių miršta to
dėl, kad ne visos musų motinos 
žino, kaip ”reik tinkamai su kūdi
kių apsieit, kaip ir kuom*jį pe- 
nėt ir 1.1. Chicagos miesto mo
teris sutvėrė keletą labdaringų 
draugijų, kurios užlaiko panąšiag



1

a

Shenandoah, Pa. sušuko vaikas, įbėgęs kam-
vedusios

patiko nelaimė vienų jaunų lietu-

ir taip sutrynė, kad nebagas greitirnuo

ka- nustebinti,

mo-
o-ailestim nu-

sio
N u iriėmėsi už darbo

REDAKCIJOS ATSAKYMAImoterų draugijadžiausią lietuviunvcia.
kraitė i u

metųMorta Kačinskaite, APGARSINIMAI
M. D. Susirinkimas. Rūg

ti ž kelių

mirė 8 nuoriškų

buvo

/

ver-

ir

4-
P-

BE VIRĖJOS. .
Maluninin-

do.

D r-stėsreiškia

Gerai išvirtas mai-

jonis vietų.

JUOKELIAI
SUTVĖRĖ?to ne

norėda-ir
darban, ne

atsakė vaikas.
kalbama,

Balius!

ramius

su

po Draugijų Reikalaipiet.

Eskulapas.

ant

vienam atėjus linksmu laiku pakeisti^ Grand st.,

(naminių 
elektriškų

juo 
su

it z- 
til-

kreipa 
nijitno

mu st 
didelio

Vienas 
įsiutusio

tau
at-

Nori įsteigti naujų mokyklų. 
. Roko dr-stė ant West Side

kimų skaitytoj 
numerio vietoj.

M. Dūda, prez.
P. Tananevičia, sekr.

3249 S. Morgan st.

Dr- 
val.

po
III.
šio 

mu-

pervažiavo 
vienų mer-

. Nauja mot 
rcitų nedėlfli 
B ridge port o

Lake, 
vaiki- 

Wheel 
Wood 
storos

Bedančiui. Eiles netinka. Men
kos.

pasidarė?*’ visi namiškiai

t uo- 
ka d

šunena.
“Nu.... Bepigu jam

t: » ..4„„1,..«:i  ui....

rų draugystė gavo ir... 
atmetė,—j 110 labjau, ka

ir gali išgydyt 
minėtų skaudu

jos. Triner,

veiks-
Ned., 

HULL 
ir So.

/aikų, kuris neper- 
į viena bažnytinę

lių. Aptiekosk 
1333—1339 So. 
Chicago, III.

vėrė ant 
" I .ietu vos

riti vidutiniu ir
V v

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

moterįs ir merginos. Mokestis: 
mėn. 25 centai ir $1.00 Įstojimo.

Moksleivių susirinkimas. Pe
reitos sųvaitės pabaigoj, “Auš
ros’ svetainėj atsibuvo Chicagos 
moksleivių sušauktas susirinki
mas, kuriame nutarta

Žinomas rašėjas Meredith sykį 
pasakė, kad išmintingas vyras 
negali gyventi be virėjos. Tas 

svarbu yra

skyriaus pirmininkų H.

“Paklausk

Bakanui. Žinios reikalingos iš 
lietuvių gyvenimo, nes apie kito
kius svarbesnius atsitikimus grei
čiau ateina kitais keliais ir tai 
pilnesnės.

tavoro uz apie 83.000. vagiliai 
kurie, matyt, gerai pažįsta vieta

p. L—e, Cicero. Ačiū. Peržiurėsim. 
Korespondencijos juo trumpesnes, 
geresnės ir juo greičiau galima 
rast

turi metu.v-
Paliudijimas iš mokyklos

amžių, charakterių ir

sugauti, nes rasta tūlas

viavimų. Pati žinia menkutė, ne 
svarbi, toki atsitikimai būva gana 
tankiai, bet jais nelabai kas rū
pinasi.

jaus numirė. I laki 
mirties priežastim 
lis sykiu su

iškaščiu: mokykla

Lietuvių Jaunimo Ratelio Va
karas. Rugpjūčio 8 d., nedėlios 
vakare, Šv. Jurgio Parap. sve
tainėj, Liet. Janu. Ratelis piginu 
kartu statė ant scenos dramų

Publikos buvo pilna svetaine ir 
užsilaikyta kuogeriausiai. Pasi
baigus perstatymui, buvo šokiai. 
Viskas užsibaigė labai gražiai.

jų svajoti nėra nei mažiausio rei
kalo. Vertėtų, kad musų drau
gijos rimčiau žiūrėtų į visuome-

Vaišvila, 4502 So. 
d. šio mėn. 
ligonbučio džio- 

Vel i on i s
Palaidojo ket-

Rugpjučio
Meldažio
Draugija

tu.“

niai atsilankytų.
Laikina

M.

šalę jau esančios parapijinės mo 
kyklos. Tam tikslui, matomai 
išsiųsdinėta vietinėms bažnyti
nėms draugystėms užkvietimus

p. A. Susmara, Pandegrift, Pa. 
Ačiū už prisiųsta dainelę, bet ji 
laikraštin dėti netinka, pasiųsim rin
kėjams liaudies dainų.

“Ugi visas trūkis 
per keturis žmones ir

3. Rekomendacijų nuo trijų at
sakančių ypatų (vienu gali but 
mokytojas ar mokyklos perdė-

Brusokas pirmu 
uit scenos” savo

ir
kokį nors

bai nulindo ir susirūpino. I a- 
tiodėlvi iš rvto išvežė laidoti.

tik vos keli mėnesiai, kaip

p. Vargdieniui. Jųsų rašteli sutrum- 
pinom, išleidę apie burdingierių ir 
gaspadinę, nes tas visuomenei ne
svarbu; apart to nelabai aiškiai apie 
tų atsitikimų parašyta.

Pavogė prekių už $3.000. 
rcitų suimtų po piet 
kompanija po firma 
Brcitung ir Bijanskas,. 
savo šapų vidurmiestyj po num

visų užsiėmė
io graboriška

tas visai nepagirtinas dalykas. 
Vietinė parapijine mokykla, kiek 
mums žinoma, yra rankose gerų

Draugija“ stato 
ant scenos Hull 
(Polk ir Halsted

Lisensko-Kony-

2. ragavo , 3. rirsiyoos 
“Mirtų Vainikas“.

Iš muzikalfškų veikalų, po 
irnaliaus vadovyste, nutarta'

kad tuomi i 
esantie nėge-i

KAS
“Kas tave 

kunigas pas 
seniai atėjo

juos už

ilsi m i n- 
jis dar

su-

susivažiavimas. Aštri ti- 
minėto susivažiavimo pa- 
atstumė nuo ano susivie- 
daugelį moksleivių, kurie

susivienyti vien' ant bend
rų pamatų ir visiems mokslei
viams artimiausių reikalų—mok-

kliubams, 
vakarų, 

Dramos 
Mockų

pavojingu, tatai įsodinta jį 
rieton ir greituoju nuvežta

PUIKUS SEPTINMETINIS BALIUS! 
parengtas Lietuvos Mylėtojų 

atsibus rugsėjo 15 d., 3:30 
J. Juknaus svetainėj, 
W. 14 gatvės, Cicero, 
senus ir jaunus ant 
baliaus. Bus puiki

reitų pčtnyčių. VclioniŠ gyveno- 
pas savo gimįnaitį Stanislovų 
Šatku. 4šd8 So. Donore st., ku-

paaiškino, 
Čia aplinl 
kai kurie 
riausiuose santikiuose su vietiniu
klebonu, kun. K. Ambrozaičiu, i 
nori tuom užkenkti parapijiniai

yra, tai

raštininkes: H. Carney, išrinkta 
pirma ir W. Pajauckienč — ant-

dama ant kiemo, pereitų savaitę, 
užsidegė drapanas.
i-šgasties buvo tai, kad 
dienų mergaitė mirė.

.Nelaimes ant Town of 
Jonas Lukošius, 23 metų 
nas, dirbdamas Griffin 
Co., ant kampo 43-čios ir 
st., laike darbo dasilytėjo
elektrikinės vielos ir tapo užmuš- 

sušaukti tas ant vietos. Tas atsitiko pe

reik imu. Velionis Saikus 
. pačia ir tris mažus Vai

vai. atsibus Chicagos Tėvynžs' 
Mylėtojų Draugijos kuopų cent
ro susirinkimas, Meldažio svetai
nėje, 2242 W. 23 Place. Geistina

kūdikių gydyklas. Augščiaus pa
minėtoji gydykla yra viena iš 
tokių kūdikių gydyklų.

“Dievas!’’ atsakė kūdikis.
“Žiūrėk,“ tarė kunigas, “ar

(šešis “

tuojaus issirinko sau valdybų, 
kurion įėjo: 1K^ Chmicliauskiene, 
prezidente: S. Miniat, ‘ vice-pre
zidente; IC Juzaiticnč, prot. raš
tininke; M. Žuraitienė, išdinin-

Amatų mokykla jauniems vai
kinams. . Spalio 1 d. prasidės 
pradinėj ir High school prie Chi
cagos • Universiteto amatų mo
kykla jauniems vaikinams. Į šių 
mokyklų gali pastoti tik 14 me
tų arba vyresni vaikinai (ne jau
nesni), kurie pabaigė mažiau-

Lekcijos prasidės nuo 8:30 v. 
iki 12 .v. ir nuo 1 vai. iki 5 v. 
po piet. Pusę laiko mokiniai 
mokinsis praktiško amato, o kita 
pusė laiko bus pašvęsta mokini- 
muisi anglų kalbos, istorijos, pai
šymo, skaitliavimo ir kitiems da
lykams, kurie gali but reikalingi 
prie amato. Mokiniai nereika
laus mokintis vakarais namie. 
Labai gabiems ir darbštiems vai
kinams mokykla duos “scholar
ships’’, tai yra toki vaikinai ga-

Mokykla bus taip vedama, kad 
vaikinai galės išbandyt keletą 
amatų ir išsirinkti sau tokį, prie 
kurio turės didžiausį palinkimų. 
Iš mokinamų amatų galima pa
sirinkti: dailydystc (karpentery-

niechanikų, spaustuvių darbų 
(printing), namų tepliojimų ir 

• namų vidujinį dekoravimų, ir 
mechanikų amatų.

Tik aprubežiuotas mokinių 
skaitlius bus kiekvienoj k^iasoj, 
todėl ..norinti tuom pasinaudoti, 
juo atsišauks anksčiau, juo bus 
geriaus. Prie atsišaukimo (ap
likacijos) privalo but pridėti se
kanti paliudijimai:

1. Tėvo, ar motinos paliudiji
mas, kad jis nori, kad jo vaikas 
mokintųsi amato ir kad jis galės 
leisti vaikų mokyklon bent du 
metu.
vaikas

2.
apie jo
kiek mokyklos skyrių

tinis).
Šias aplikacijas reik siųsti ant

rašu :
Principal of the University 

High School, 
Belfield Hall,

Monroe av. and 5th st.
' . Chicago, Ill.

Mums pranešama, kad Miss 
Mary McDowell, 4630 Gross ave. 
(netoli Ashland ave ir 47-os) yra 
išrūpinusi mokslų visai dykai 20 

' vaikinams. Norintie tuom pasi
naudoti gali kreiptis viršnurodytu 
antrašu panedėlių ir utarninkų 
vakarais prie jos ypatiškai, arba 
prie jos asistentes Miss /Xdams.

Nuo savęs norėtume patėmyt, 
kad lietuviams tėvams abelnai 
verta atkreipti didesnę atydų į 
amatus. Lengvinus ir greičiaus 
išmokti amato, negu kokios pro
fesijos, o šiais laikais ir šiame 
krašte tankiai amatas geriaus ap
simoka ir už profesija.

Chicagon lietuvių-moksleivių su
sivažiavimas. Susivažiavimo tik
slu bus sutverti lietuvių mokslei
vių susivienijimų, taip kaip 
tų padarė Rymo-Katalikų mok
sleivių

po 75 centus jardas. Dirbtuvėj 
subatomis baigiama darbų 1 vai. 
po piet, o naktinis sargas ateina 
tik 6 vai. vakare. Vagilių, ma-j 
tyt, apie tai žinota ir tarp pirmos , 
ir šeštos valandos drąsiai atva-1 
žinota vežimu ir viską išvežta. 
Yra nuožiūra ant tūlo žydelio.

Šioj kompanijoj yra bendrasa
vininki! p. Jonas Bijanskas, ži
nomas Bridgeporto pilietis. | 
“Du metu”, sako, p. .Bij 
“sunkiai dirbom, kaip ko 
gai, pakol šiaip-taip pa; 
dirbtuvę ant gerų kojų;
dviejų metų darbas vėjais nuėjo

nore st., 
džiovos, 
vininkų
17 m. amžiaus, 
vergė.

Laidotuvėmis 
Jono T. Jude

Iš “Birutės“ Dr-jos veikimo.
29 d. rugpjūčio “Birutės“ Dra

mos skyrius turėjo susirinkimų, 
kuriame nutarė šį sezonų pasta
tyti šiuos veikalus:

1. “Švarkas ir Milinė“ (jau bu-

Dainos patiko — $10. paauko
jo. Pereitos subatos vakare “Bi
rute“, turėdama savo vakarų Mel
dažio svetainėj, padainavo pirmu 
kartu Sasnaucko kompozicijos 
Įvelėtų dainų. Visiems jos labai 
patiko, o žinomam musų tautie
čiui, Dr. A. K. Rutkauckui—lab- 
jausiai. Išsiėmęs dešimtinę, jis 
paaukojo ja “Birutės“ draugijai, 
prašydamas, kad ji išmoktų dau
giams Sasnausko kompozicijos 
dainelių. ; A. K.

Zinutės. BAISI NELAIME.
,- ojė, kas per baisi nelai-

visus savo gyveninio vargus Ir ne
malonumus.

Užtai gerbiamų publikų meldžiame 
nepamiršti ««1to taip nepaprastai gra
žaus perstatymo, kad po laiko ne
reiktų gailėtis.

Po perstatymui tautiški šokiai ir 
lėk iojant i k rasa. Poni ar panelė,
laimėjusi daugiausiai atviručių, gaus 
dovanų puikių knygelę. Su pagarba# 

Kom it et as.

pa pakele sumanymų suvienyti 
visas tris gyvuojančias Brook- 
lync SLA. kuopas, vienon dide
lėm kuopom Tikimasi, kad susi
vienijus galima bus daugiau 
veikti.

A. M. Virbaliui. Kad partrauk
ta čia mergina nenori už jai pa- 
siuntusio laivakortę vyro tekėti, 
tai privatiškas vyro ir merginos 
reikalas. Tokiais reikalais ne
privalo rupintiesi nė laikraščiai, 
nei jų kprespondentai. Tokiais 
reikalais nesirūpina teipgi toliau 
gyvenanti skaitytojai. Laikraš
čių pareiga daboti viešuosius gy
venimo reikalus, bet ne asmenų 
privatiškus. Tokius ir be laik-

Ant galo vienas
“Ir juos užmušė ant vietos?*’
“Ne,“ atsakė vaikas šaltai; “jie

Naujas namas ir 5 akrai žemės 
pigiai ant raudos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių. 
Iš 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, daržovėms!, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

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

■tr—■" ............... ■■■.........................................   ■■■■■

ZINAI, JuR&|, MUDVIEM ATSlTAIKO LABAI 
PUIKI pozicija! CHlCAGOJ REIKALAUJA 

enciklopedijos reoak-
6ALl! PASISKUBINKIME, TORIU-
N65 RETAI TOKIOS PROOOS 
ATS ĮTAIKO. |

i. Kaminkretis 
kas“, 2. “Šienapjūtė 
ir vėliaus “Adomas

Draugija, sako, 
sustiprėjusi keliais naujais ir ga
biais sąnariais, ir stropiai rengia
si prie žieminio sezono. Drau
gija gali už prieinamų prekę pa
tarnaut lošimais įvairioms Chica
gos draugystėms

Nupirko namų. A. Lenartavi- 
čia ir A. Doviatas, savininkai lie- 

!
tuviškos duonkepyklos ant 25 st., 
netoli Sakramėnto avė., šiomis 
dienomis nupirko gražų kampi
nį namų ant 24 st. ir So. Oakley 
avė. Mūrinis namas yra 3 aug- 
štų, užmokėta $23,000.

nu juos pamarguv ir pagražint 
geru lošimu, nereikalauja patįs 
rūpintis ir kelis mėnesius ruoš
tis; reik tik susižinoti su “Biru
tė“ ir ji viską atliks gerai ir 
pildai. H. Mockus.

Teatras, pasilinksminimai, va
karai ir 1.1. Ateinantį nedeldienį 
(15 rugsėjo) Chicago] statomi šie 
veikalai:

i. “Dramos 
pirmu kartu

ciaus veikalų oyvicjic a o as
iliukai“. Pradžia 8 vai. vakare.

2. 28-tą TMD. kuopa, Meldažio 
svet, (2242 W 
vodevilių. j) 
kartu “stato 
locnų tvarinį

“Nežinau,
“Nežinai! Kaip tau ne geda, 

tokiam dideliam, keturiolikos me
tų vaikui, ikišiol nežinoti, kas 
tave sutvėrė? Juk tai mažiausias 
vaikas tau gali pasakyti, kas jį 
sutverė !^ Petrai Mulkauskuti, 
sakyk tam žiedini, kas tave

tai padirbtas, kuris tankiai yra 
priežastimi indispozicijos ir įvai
rių pilvo ir vidurių ligų. Tokiose 
ligose Trincrio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eliksiras, visados 
suteikia geriausias pasekmes. 
Nustojus apetito, nevirškinime, 
konstipacijoj, nerviškume, prie 
galvos skaudulių arba neuralgi
jos ir reumatizmo atsitikimuose, 
kepenų ligose, pilvo ir vidurių 
ligose šitas vaistas visados atneš 
palengvinimų. Jis neturi savyje 
nieko pavojingo

J. Zolpio sulietuvinta. Atlošta 
gerai. Iš įžimesnių mergaičių 
rolių atliko labai gerai Zofija 
Laurinavičiutč, iš vyrų gerai atli
ko: J. J. Zolp, Z. Jankūnas, K. 
Rekašius, St. Ragauskis ir Pr. 
Širvinskas. Gerai lošė ir M. Mi- 
kulskaitė ir N. Ringailaitė. Visi 
kiti lošė netaip gerai. Scena bu-

“Birutės“ vakaras.
7 (L, subatos val<ar 
svetainėj; “Birutės“ 
antru sykiu state ant scenos dra
mų 3-sc veiksmese “Švarkas ir 
Milinė“.

Šiuo sykiu “Birutės“ Draugijos 
vaidintojams nekaip nusisekė at
likti savo roles. Užtai Draugi
jos dainininkų dainuota puikiai. 
Labiausiai publikai patiko Sas- 
nauskio kompozicijos dainos, ku
rių malonios meliodijos tiesiog 
žavėte-žavėjo publikų. A. K.

JO PONAS.
airių kareivis jojo 
mulo, kuris lėkė, kaip 
>*ęs. Praeivis užklausė, 
lip pašėlusiai skubinas.

mulo!“ atsakė joji- 
inulo karčius.

LIET. MOTERŲ DRAUGIJA 
“Ą P SVIETAI'

statys scenoj labai juokingų 3 veik
smų kodemijų "Užburtas Kunigaikš
tis", parašė A. Adata, ned., Rugsėjo- 
-Sept. 22"^d„ 1912 m., M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd Place. Sve
tainė atsidarys 4-tų vai. po pietų. 
Lošimas prasidės 5-tų vai. Inžanga 
25c. ir aukščiau.

Gerbiamų publikų, širdingai kvie
čiam atsilankyti į minėtų perstaty
mų, kur kiekvienas galės labai link
smai laikų >praleisti. Patsai veika
las yra gana užimantis ir be galo 
juokingas, o juokus jog visi mylim.

Taigi čia yra gera proga kiek-

Jurgio referendum uff!!
A

TURIME APSVARSTYTI, KZ} MUDU, PO 
ŠIMTS ClBUKŲ, l TĄ ANCIKlOPEDuU RA- 
ŠVSIME. '----------------ŽINAI KXJ? PARA

ŠYSIM AP1£ REFE
RENDUM. / '

KILUS KLAUSIMUI LEIDŽIA PER REFEREN
DUM, LEIDŽIA PER REFERENDUM AR REI
KIA REFERENDUM, LWZIA PER'REFE- 
RENDUM AR LEIOlMlA5 REFEREDUM PER 
REFERENDUM REIKALAUJA REFEREN
DUM, LEIDŽIA PER REFERENDUM SU RE
FEREDUM PER REFERENDUM DEL RE
FERENDUM AR REFERENDUM LEISTAS 
ant referendum Per referendum 
REIKALAVO REFERENb

JESER! PASKUI LEIDŽIA REFERENDUM 
PER REF6RENDUM-REFERENDUM0-P0- 
HEFERENDuMO-REFEREDUM DEL REFE
RENDUMO REFERENDUM AR REFER

UZ5I5UKI1W,JU«G| BA PAGAU
SIM REFGReNPUMTG

T. M. D. 28 kuopos 
Nedėl. Rugsėjo-Sept. 
15, 1912 m., Pra
kalbos. Deklamaci
jos, Monologai, Mu
zika. S T E P U K O 
O P E R A juokų iki 
ausų, M. 
svetainėj, 
23rd Place, 
statymui 
skrajojanti 
Orchestra 

džiuno.
Pradžia 5:30 va k. 

Tikietai 50c, 35c. ir 
25c. y patai.

Meldažio 
2242 W.

Po per
šoktai ir 

krasa.
E. Pag

stato scenoje pirmu kart Chicago] 
labai juokinga veikalų vardu: 
VIEJI NABAŠNINKAI,” 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- 
žjstami lošėjai: Vaitiekūnas, Briedis, 
Sankunas, Moskienė, Dundulienė, Da- 
mijonaitienė, Prušinskas, šlikienė ir 
kiti scenos mylėtojai. Režisierius: Kl. 
Jurgelionis. Sufliorius Antanas Lalis. 
Kurie tik norite pamatyti juokingų 
sceniškų veikalų, gražiai artistiškai 
suloštų, tai pasiskubinkite nusipirkti 
išlaiko tikietų A. Olszewsklo arba 
J. M. TananeviČio bankose; vėliaus 
gali nelikti vietos. KOMITETAS.

Didelis Iškilmingas A preikše lojimas 
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-rų vai. po piet, 
programas prasidės 3-čių vai. po piet. 
Inžanga iki 5-tai vai. su
ženklu dykai, nuo 5-tos vai. Tik i etas 
25c. porai. Bus prakalbos, dainos ir 
deklemacijos, po prakalbų bus pui
kus balius.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant virš- 
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 kų supratot, kaip tai yra-Vie
nybė, taigi atsilankykit ant šitos mus 
viršminėtos iškilmės, tada visi supra
sit kas tai yra Vienybė, bus gar
sus kalbėtojai, kurių balsai skam
bės toj milžiniškoj svetainėj, jie iš
reikš visų Vienybės stov| nuo 1-mos 
dienos užsidejiino iki šiai dienai, tada 
visi suprasit.
Balius! Po prakalbų

stos 
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 
KOMITETAS.

_________ ____&

“TARKA”
Juokų ir linksmybės mėnesinis 

laikraštis, išeina New York'e.
Jeigu nusibouo liūdnumas ir norė

tum prablaivinti protų, tai nėra ge
resnės gyduolės už “TARKĄ”. Užsi
rašyk “TARKĄ” ir jai tarkuojant 
jausies, kad pajaunėję! ant čielo 
šimto metų. Skaitydamas “TAR
KĄ”, jausi tiek smagumo kaip išgė
ręs tris bačkas alaus, arba suvalgęs 
dvi kvortas tarkuotų krienų.

Kiekvienas prisiuntęs doliarinę ir 
per vl- 

centų 
numerj

savo adersų, gaus “TARKĄ” 
sų metų. Kas prisius 10 
stampoms, gaus “TARKOS” 1 
visai veltuo. Adresuokite:

P. NARVYDAS, 
, Brooklyn,
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Severos vaistai pagelbsti daugybei žmonių kas metas

NESIKRIMSK!
Susikrimtimas yra tavo nervų 
silpnumo davadu. Protas nuo 
jo rudy ja, jis kasa duobe tavo 
organizmui, trumpina gyvas
tį. Pamesk rūpinęsi, buk link
smas, sustiprink nervus su pa
galba seno, ištikimo nervų 
stiprintojo, vadinamo

Severos
Nervotonu

(SE V ERA ’S NE R V OTON)

Jo stiprinančia veikme patirsi 
visame organizme.

Kaina $1.00

f <: nwrwtrtFssv'

E

Jokis Galvos
Skausmas

nežiūrint į tai, nuo ko jis pa
eina, negali ilgai atsilaikyti 
raminančiam nervus ir praša
linančiam skausmą veikimui

Severos Plyckeliu nuo 
Galvos ir Neuralgijos 
Skausmo.
(Sovera’s Wafers for Headache 

and Neuralgia)

Imk juos kaii> tik pajausi gal
vos skaudėji mft.

Severos
Gyvasties Balsamas

(^evera’s Balsam of Life)

delei savo jungtinių ypatybių 
virškinti, atstatyti ir gamtiniu 
budu suliuosuoti

Prašalina Kepenų Vangumą 
Stabdo Vidurių Sugedimus 
Suteikia Palengvinimą Užkietėji

muose
Padeda Virškinti Valgius

ir tuo patim prašalina viso
kius sugedimus skilvio, kepe
nį ir žarnų ir podraug apsau
goja nuo jų, Kaina 75c.

Pardevhūjama visose aptiekose. Jai negali gauti jų savo apielinkej, rašyk pas

j®

1
69

* 0

savo brolio Felicijono 
iš Kauno gub., Šiaulių 

žegares miesto; jau apie
Sleževičiaus, 
pav., Naujos 
20 metų Amerikoj: Gyvena S) 
field, Ill., dirba mainose. Jis 
ar kas kitas teiksis maloniai 
siųsti man jo antrašą, rašydami 
taip:

Justina Taftfais,
874 Warren av.. Milviauk
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GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos rno- 

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

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

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

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
Y iso $1.60

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieks 

i j. krzywinskio
CHICAGO.3149 S. Morgan St

Pajieškau savo dėdės Augusto Irk- 
mono, iš Šilalės par.. 
Kauno gub.; apie ^20 
koj. Seniaus gyveno 
valstijoj, 
ko nerašė; 
tuvoj.
labai dėkingas, jei praneš šiuom 
rašų:

Raseinių pav., 
met d Ameri- 

Pennsylvanijos 
Apie 16 metų niekam laiš
turi vienatinę dukterį Lie-

Jeigu kas apie jį žino, busiu 
ant-

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

Pajieškau savo dviejų dėdžių Pran
ciškaus ir Stasio Navarauckų, abudu 
iš Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
Veiverių valsčiaus, Girnikų kaimo; 
pirm keliolikos metų gyveno Chicagoj, 
III., dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti — jie patįs, ar kas kitas, 
šluom antrašu:

Mr. J. Navarauckas, 
155 North 4th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo švogerio Kasparo 
Stumbro iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Tauragė< parap.; metai atgal 
gyveno Kensington, Ill., paskui, gir
dėjau, buvo h’ittsburge, Pa. Turi de
šinę ranką sužeistą. Meldžiu duoti 
žinę — jis pats ar kas kitas — šiuom 
antrašu:

Konstantas Baltrimas, 
341 Kensington avė., Kensington, Ill.

nim-i iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New Yorl

AR NORI GERĄ NAMĄ IR GEROJE VIETOJE. 
PIRKTI PIGIAI?

Ant Bridgeporto, kur yra didžiausia ir seniausia Chicagos lietuviška para- 
kur, didžiausi lietuviški bizniai, A. Olszewskio Banka turi šimtus gerųPUa, 

namų pardavimui pigiai. Žemiau paduodame surašą namų kokius turime 
čia ant pardavimo. Perskaitykit jį ir tėmykit koki namai, kiek neša randos, 
ir kiek jie kaštuoja. i

ŠTAI MUSŲ NAMŲ SURASAS

432 — Medinis namelis su lotu ..........
395 ~ Medinis 12 ruimų, 3 gyvenimai
261 — Medinis, 9 ruimų

medinis, 
medinis,

297 — 7
436 — 6
437 — 8

230---2
455 — 5

33$ — 7

-7

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumą', akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis tai pasekmės nesveikų a-

LIUOSO INZENGIMO MUZF.jjlS
Moksliszku Žingeidumu.Žinojinui-Galybe

Mes ėsuni bnimln*

tverti. Vyrai,tikrai 
atsilankykit į Šitą 
stebėtiną liueso in- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydulų 
žmogaus kunosvei- 
kam ir sergančiam 
stovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, m ilžin išku
rna i. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dyka i šiam krašte.

Mėnesinė Mėnesinė

$ 8OO.
$IOOO.

Pajieškau Vinco Danisevičiaus, ku
ris pirmiaus gyveno Škotijoj; girdė
jau, kad dabar jau atvažiavo į Ame* 
riką; paeina iš Suvalkų gub., 
kaviškio pav., Pajieyonio parap. 
džiu atsišaukti šiuom antrašu:

John Kurnėta,
Box 27, Norris Fui. Co.

Vil-
Mel-

III.

Pajieškau savo dviejų brolių Kon
stanto ir Kazimiero Šukių iš Kauno 
gub., Šiaulių pavieto; pirma gyveno 
Chicago, Ilk, dabar nežinau kur. 
džiu atsišaukti — jie patįs, ar 
kitas, — šiuom antrašu: 

Frank Sukis,,
2 Stark st., Pittston,

Mel- 
kas

Pa.

Pajieškau savo draugo Stanislovo 
Vitkausko iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Radviliškio par., Aukštelkų kai
mo; apie du metu kaip Amerikoj. 
Girdėjau, kad pirma buvo Chicagoj. 
Jis pats ar kas kitas tegul praneša 
šiuom antrašu:

Mr. Jonas Bulzgls,
32 Edward st., Rochester, N. Y.

Pajieškau Onos Aglinienės iš Kau
no gub., Raseinių pavieto, Žvingių 
valsčiaus, Vartinenų kaimo; 4 metai 
atgal gyveno St. Louis, Mo. Turiu 
labai svarbų reikalą. Meldžiu, — 
ji pati, ar kas kitas, — man praneš
ti šiuom antrašu:

M. Grigaliūnas, 
5440 Shields avė., Chicago, Ill.

Pajieškau savo švogerio Jono Kra- 
Insklo, Kauno gub., Telšių pav., Sav- 
sele -sodos, Žarėnų parap.; pirmiau 
gyveno Kensington, 10 metų Ame
rikoj; aš vedęs jo tikrų seserį. Mel
džiu atsišaukti antrašu:

Mr. Mateušas Bumblavskis, 
<335 Kensington avė., Kensington, Ill.

Reikalavimas
Reikalingas Fotografistas, kuris 

atsakantis ir blaivus, darbas ant 
sados: J. P. Rashinski, 3200 
Halsted st., Chicago, Ill.

yra
vi-
So.

Reikalauja, kriaučių, flnišerkų, ant 
moterių drapanų; taipgi reikalingas 
jaunas vyras' dėl čistijimo automo- 
biliaus: Paul Straus, 1400 W. Har
rison st.

Reikalingos patyrusios pardavėjos- 
-moteris (sales ladies) dirbti drapa
nų krautuvėj. Turi kalbėt lietuvi 
kai ir lenkiškai: 4745 So. Ashland av

Esi užprašomas tirinūtiPnuostebumiis Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir I’atboliogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Gateri’.t.
Paveikslai Iszkllmlu Ir Pagarsėjusiu Asm 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽENGIMO MUZEJUt. 

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU
14 S. Clark Street.

arti MaJison Gatves
Atdar ,s nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

ruiijių 
ruimu o
ruimų
ruimų medinų 
aukštu 
ruimų 
ruimu c
ruimų 
ruimu

2 gyvenimai

su ruimais apačioj

5

„ $12. $1550.
. .$l8. $1550.

$16. --- $l6OO.

ruimuo

gyvenimai po 4 ruimus . $.10 
medinis, 2 gyvenimai, 4 ir 5 ruimų $18 

mūrinis, 
mūrinis, 

mu rinis, 
medinis, 
medinis 
‘mūrinis

2 gyveniniai

442 — 2 ankstu
438 — 10 ruimų 
4>5 — 1° ruimų 
399 — 2 aukštu

gy veniniai

gy vėmimu
vana ........

2 gyvenimai. . 
,10 ruimų, 2 

kampinis . 
štoras ir 3

11 ruimų ir
muro ir medžio, 2 gyvenimai . 
muro ir medžią, 3 gyvenimai 

medinis, 2 gyv. po 6 ruimus . 
ruimų medinis, Furnace apšyldomas . 
ruimų 
ruimų 
ruimu

$15. — $1800.
$12. — $1900.
$40. — $2000.
$23. — $2000.
$23. ■— $2000.
$21. — $2000.
$20. — $2000.
$20. — $2000.

314 — 2
ruimų 
ruimu

mūras su vana, karštas ir šalt, vanduo 
medinis su vana ..............................

muro namas .........................................
1 medinis, 2 gyvenimai po 4 ruimus 
mūras, 2 gyvenimai po 4 ruimus . . 
mūras, į % loto, geroj vietoj ....

$15.---$2000.
$20. ---$2100.

2

343 — 2 aukštu mūrinis, 2 gyvenimai po 5
335 — Štoras, 3 gyv. 8, 4, 4, ruimai. Lotas
296 — 2 aukštų mūrinis, 4“ gyvenimai jio 4 rms. 
3^3 — 2 aukštu medinis, 4 gyv. 2 po 6 r. 2 po 

mus. Lotas 50x125 .......................
294— 2aukštų mura$, 2 gyvenimai po 6 ruimus 
4 39 — 2 aukštų

ruimus $34. — $4000.

nutrinis, štoras ir 1 po 4 r., 1 po 6 r.
mūrinis, 2 gyvenimai po 8 ruimus . .
mūrinis, 16 ruimų, 3 gyvenimai .. 

mūrinis, 2 gyvenimai, 6 ir 71-..........
mūrinis, 3 gyvenimai po 4 ruimus . .

11 avė., 2 mūriniai namai, 5 gyv. $. 
311— 2 aukštų mūrinis, 2 gyvenimai po 6 ruimus $44. 
360 — 2 aukotų mūrinis, 2 gyvenimai (> ir 7 rms. $38. 
281 —3 aukštų mūrinis, 3 gyv. 2 po 4, ir vienas 8 r. $50.

347 — 2 ,aukštų

286
300 — 3
447 — 2

3 aukštų mūrinis, 3 gyvenimai, 8 po 7 ir 4 rms 
aukštu

$40.

$4600.

pritaikant, gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonosakįs, ne
gerai fnatote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik jieškoki- 

te pagalbos. Eikite į Krzywinskio Ap
tiekę ir dykai pritaikys. Atminkite 
užsakinius gvarantuojame ir tikrai pri 
taiku me akinius. Akiniai po 50c, $1.00, 
$2.0(i ir brangesni. Auksiniai akinias 
parsiduoda po įvairias kainas.
Piiimame visokius akinių pataisymui.

RUPTURŲ DIRŽAI.
Turime didelį pasirinkimą ruptures 
ž 1 ir pilvui bandažų vyrams, moterims 
ir vaikams. Kiekvienam pritarkinsim

dir-

aea

Visokius patarimus duodamo dyka 
Pasiliekamo visų lietuvių atsiminimui.

a** wAMvm-saMMfl

Telefonu Yerfo 1SM
Dr. J. KULIS

Gydytoja* Ir Chirurgai
MS5 S. Halsted St. Chicago, HL

PRIX MlMO VALANDOS.
Mee 9 ryto iki IS j 6 ikl 9 vakare 

MeMLt eve 9 iki 11 po pletj neo 0 Ikl 8 vak

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą galvasukįj.

Padėkit skaitline nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekviena šoną visos šono skaitli
nes | adarytų suma 105. Atsiuntė mums išrišima, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kiu-iuos mes įskaity
sime jums perkant 8 lotus 20.000 bert, peilį didumo 
ir kurie randasi Spot wood, N. J. tik kelias mylias 
nuo Didžiojo New Yorko Miesto. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vieloj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų statymui.

Paprasta prekė jų yra $179, bet šio galvasukio iš- 
rišejui atiduosime tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas menuo.
' NUOSAVYBE YRA GVARJž^TUOTA APSAU-

$100 uurt

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informaci jų iš

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yra mažiau- 
se abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjė 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. • 
turėsi paturimą ir ištirlnejimę dykai! Mes ištirinėsime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
sime už kožemiausią kainą. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Mgs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje šviesoje?
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Kol Dolerio Nereiks Moketį Pakol Nebusi užganėdintas Savo Locnoj 
Mintyj kad Mes Esame Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlkimi. kokį nors 
nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi 
koks padėjimas del kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubegimai, nuvarvčjimai, 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi galuotas ir suslsukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertaukių dasileidlmų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną iš ligųkurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIM E TAV E 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su murfii didžiausiame prlvatišknme ir se
krete, o ings padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes turime labai didelb 
patirimą gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengvinamo, be'; išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaltliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo, M j i 
išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni Vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo Imsi 
gydydami kur kitur, ateikit pus mus, mes atkreipsimo ant jus musų specijallšką atydą toip jog a‘j 
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINE.JIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMU)

CHICAGO MEDICAL CLINIC
_________ 2?.. arti Harrison gatves CHICAGO, ILL 

Musų of Įso valandai yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plot ir nuo 6 iki 1 VAkare. Jeigu negali

H
h UL/

526 SO. STATE ST
Staliauk v A tarp tų valandų, tai gali atsišaukti torp 10 ir 13 Nedaliom. AtbUhtulc usubidkai.

Mes kalbame iHtuvUkai. .<74'^7
-• • •“ ’Y*'

o

388 — 4
70 — 7

mūras,

ir 6 ruimai .
žio, 2 gyv., po 4 ruimus $20.

$15. — $2100.
$26. — $2200.

287 ---2
298---2
238---2

ruimų
kambarių mūras su vana, lotas 27x128 .... 
aukštu mėdinis, 2 gyv., po 6 r. lotas 27x128 

207— 10 ruimų medinis, 2 gyv., 7 ir 3 ruimu su vana 
ruimų 
ruimų 
ruimų 
aukštu mūras, 4

402 — 8

2

$15. — $2200.
$20. — $2500.

muro ir 4 ruimų medžio ...............
muro ir medžio, 2 gyvenimai po 4 r. 
mūrinis, vanos, nauji istaisimai . . 

gyvenimai po 4 ruimus

$2400.

352 — 8 ruimų puikus medinis nam. su vanoms ir t. t. $30.-—$2500. 
17°—aukšto mūras, štoras ir 7 ruimai su vana $25. — $2500. 
425 — 2 aukštu mūras, 2 gyvenimai po 4 ruimus .... $25.—$2500. 
163 — 8 ruimų niūras, 2 gyvenimai po 4 ruimus .... $20.—$2500.

2 gyvenimai po 5 ruimus $25.- 
2 gyvenimai 8 ir 6 ruimų $32.-- 
5, 4, 4 ir 3 ruimai .... $34.-

2 gyvenimai 5 ir 6 ruimų $26. — $2600.
2 gyvenimai 5 ir 6 ruimų $26. 
gyvenimai, geroj vietoj > . 
Vana, karštas vanduo ....

štoras ir 5 ruimai ...........
ruimu mūras, 2 gyvenimai 7 ir 4 ruimų 
nkštu medinis. 15 ruimų, geroj vietoj .... 

215—ij/, aukšto mūras, Furnace apšildomas .... 
379 —2 aukštų medinis, 2 storai ir 2 gyvenimai .. 
349 — 2 aukštų medinis, 2 gyv., po 4 ir 8 ruimus .. 
331 —2 aukštu mūras, 3 gyv., po 5 r. ir 1 gyv., 4 r, 
357 —mūras, 12 ruimų, i,r 5 ruimų namas .... 
337 — ruimų mūras, ir 2 aukštu/nedinis, užpakyj 
217 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai po 6 ruimus .. 
365 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai 5 ir 6 r., su vana $30. 
358— 1J/2 aukšto medinis, štoras ir 3 gyvenimai $28. 

28 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai po 6 ruimus .. $25. 
466 — 2 aukštų mūras, 2 gyv. po 4 r. ir 2 aukšt 

medinis namas, 2 gyvenimai, 6 ir 4 ruimų 
200 — 2 aukštu muro ir med';o, 3 gyvenimai ....

3 gyvenimai su vanom . .

441 — 2
73 — 2

280

220 — 8
303 — I
424 ~— 11

389 —

inkštu1 medinis,

ruimų mūras, 2 
ruimu mūras su v

$2600.
$2f)OO.

— $2600.
— $2600.

$25. — $2900.
$50. — $3000.
$40. — $3000.
$40. — $3000.

$31- — $3000.
- $3000.

$38. — $3000.
$36. — $3300.

$5000.po 10 r.mūrinis, t
mūrinis, 4
mūrinis, 4
mūrinis, :

mūrinis, 2
mūrinis, 4 
mūrinis, š’ 
akmeninis, 
murin. 2 po 6 r. su valioms, 2 po 4 r 
ir
akim, 2 po 5 r. 2 po 4 r. ir vienas 2 r. $55.—$5800.
mūras 4 po 4 rms, 2 medini

rm, 2 po 3 r. ir vienas 3 rms
3 namai ant 3 lotų. Biznesav

aukštų 
aukštu

inkštu

• ' c

142 — 2 čiūkšt U

33
413
429

324

102 — 3
405 — 3

2

ir 2 gyv 
2 po () ir

gyvenimai po 
gyveniniai po 6

4 rms. . .
6 ruimus 
ruimus . . 
ruimus . . 
■. su vana

$5000.

po 6 ruimus, kampas .

— $5500.
-$5500. -

$69. — $6000. 
►1.50 — $6ocx). 
$55.—$6000. 

aukštų mūras, 4 po 4 r. ir vienas 8 ruimų .. $55, — $6000. 
akmeninis, 3 po 6 rms, su vanoins $53. — $6000. 
mūras, 2 po 8 r. su vau., lot. 48x125 $50.—$6000. 
mūras, 2 po 6 iv Lotas 48x125 .... $36.—$6000. 
akmeninis, 2 po 6 r. su vanoms .... $44. — $6200. 

mūras, 6 po 4 ruimus .. $64. — $0500.
mūras, štoras, vienas 3 r.

aukštu

inkštu

aukštu
po 5 ruimus ir vienas 6 ruimų ............... $80. — $6500.
aukštu mūras, štoras, 4 r., 5 r. ir 6 r. ir vana $55. — $6500. 

239 — 2 aukštu akmenų, 2 po 6 r. su vanoms ir 4 rms $52. — $6500. 
464 — 3 aukštu akmenų, 3 po 6 r. su vanoms. Stakiai $65.—$6500. 
461—3 aukštu mūras, 6 po 4 rms. ir 2 po 4 rms $70.—$6600. 

>0. Halsted st., 2 aukštų mitras ........... $50. — $6700.
2 storai, 5 r. 41-. ir 8 r. Lotas 50x125 .... $73.—$7000
3 aukštu mūrinis, 3 po 5 ruimus su vanoms.
Lotas 50x125 .............................................................. $60. — $7000.

5

$57. — $/OOO.5 rms 2 po 4 ruimus .........j.............................. i
368 — 3 aukštų mūras, 6 po 4 rms. (r 7 rms. užpak. :
295 — 2 aukštų mūras, 2 po 6 rms. su vanoms, 2 po 4 

ruimus ir'4 ruimus, užpakalyj ............. 87
316 — 2 aukštų akmeninis, garų šildomas, 2 po 8 r.
112 — 4 aukštų mūras, 4 po 6 ruimų, su vanoms .. $75. — $8000.
434 — 3 r* 5 $8300.ruimų mūrinis, užpakalyj, Lotas 50x125 .... :

aukštu akmeninis, 3 po 6 r. su vanoins. Ga
rų a-pšyl(lomas .......................................................... :

216 — 3 aukštu mūras ,štoras ir 2 po 5 r. 3 po 4 rm. $80.—$8000.
320 — 2 aukštu kampinis mūras, 2 štorai ir 3 gyve

nimai, 4, 5, ir 6 ruimų, su vanoms, Lotas 65X
136 pėdų ......................2...................................... $105- — $12.000.

385 — 2 aukštu akmenų ir muro. Šildomas ir 6 rms.
ant kampo, ir 2 nameliai užpakalyj .... $ 95.—$13.000. 

450 — 3 aukštų mūras, 2 štorai ir 4 gyvenimai. 2 po
6 r. su vanoms, 2 po 4 ruimų. Garų apšyldo-
mas. Lotas 32x125 ............................................. $105. — $12.500

196 — 3 aukštų kampinis mūras, 2 štorai ir 2 po 6
ruimus, 2 po 7 r. su vanoms. Lotas 36x135 $130. — $18.000.

353 — 3 aukštu kampinis mūras, 2 štorai ir 8 gyve
nimai, 4 po 4 r. 4 po 3., Lotas 50x130 .. $150. — $16.000.

453 — 3 namai ir 3 lotai. Kampine properte.
Pirmas 2 aukštu medinis, 2 gyv. po viena
Antras 2 aukštu ruminis, štoras ir 2 gyveni
mai, 5 ir 4 ruimu.
Trečias akmeninis, 2 štorai su dviem rū
mais ir 2 gyvenimai po 6 ruimus su v 
nom. Lotas 75x125 pėdas ............................

188 — 3 aukštų mūras, 2 štorai, 4 po 5 r. 4 po 
r.- Lotas 50x125. Puikioj vietoj ...

301—3 aukštų mūrinis, Salimas, Svietainc, ir
po 6 r. gyve n. su vanoms, kamp. lotas

r.314 — 2 aukštu mūras, 
463 — 12 ruimu muro 

medinis, storas ir 2 
medinis, 4 gyvenimai, lotas 50x125 
mūrinis, 4 gyvenimai po 4 rms. .. 
mūrinis, 2 gyvenimai po 6 rms. . . 

mūrinis namas, su vana ...................
gyvenimai po 4 ruimus . . 
2 vanos ................................
2 gyvenimai po 6 ruimus 
štoras ir 2 gyvenimai . . . .

3 gyvenimai 
ir medžio, ?

321 — 2
302 — 2

gyvenimai

322 f

288 — 2
414 — 2

400 — 2
361 — 2
268---2
378 - 2
387 —12

aukštu 
ruimu' v 
aukštu 
ruimų 
aukštu

$26.

mūras, 2 
mūrinis, 
Medinis, 
medinis, 

ruimų mūras, ir
aukštu mūrinis, 2 gyvenimai po 5 ruimus . . 
aukštu mūrinis, 2 gyvenimai 6 ir 7 ruimai 
aukštų medinis, štoras ir 12 ruimų ..........
aukštų mūrinis, 2 gyvenimai, 6 ir 7 ruimus 
aukštu mūrinis, 4 gyvenimai po 4 ruimus . .

$24. — $3500.

$3500.

$40. $3700.

$40. — $4000.

$36. — $4000.

$166. — $15.500.
4 
$184. — $22.000.

Sis surašąs yra tik maža dalis namų kiek mes turime ant pardavimo, ir jeigu jieškai pirkti namą pigiai, tai užtik- 
rinam, kad pas mus visada pirksi pigiau, kaip kitur ir net pigiau, kaip nuo paties savininko. Jei netiki, kad pigiau, tai 

k savininkas už jį prašo ir paskui ateik pas mus, o pamatysi, kad mes tau jį už pi-pamėgink kurį nori namą derinti, kiel
giau nupirksime. Mes šiame biznyje esame jau 20 metų, tai per tiek laiko išmokome namus pirkti. Kurie pas mus na
mus perka, mes paskoliname nepriteklių pinigų lengvemi išlygomi. Ateikite, o mes jums rasime namą, kokį jus norite, 
ir kie1< jums{lruks pinigų, mes paskolinsime.

Musų ^inftps ofisas yra atdaras nuo 8 vai. ryto iki 9 vakaro, tik utarninkais, pėtnyčiomis ir nedėliomis užsida
ro 6 valandą yąEare.

||A. OLSZEWSKI BANK
3252 Š:.’ HALSTED ST 

)(b < A CHICAGO
*

Seniausia Lietuvių užeiga pat 
JUOZUK!)RIDIKU

Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinki m a m s, vestuvėms, ba
liam « ir tt. Čircįingas prieini- 
masir broliška roila kiekyisnam 7 

8253 Illinois Gti. Kurto 33rd

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

reguliariškai kas, dvi sqvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nč 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai Pasažie- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK,
8 dienomis j Rot

terdam!).
$31.00

48.00
65.00

IŠPLAUKS I§
Pirma, i

spalio 3; Kurik,
Del artesnių žinių : meldžiame kreipties |' 

musų agentus,', arba | Vyriausįjj Keleivių 
Agentą: • ! '
Ą. J. Johnson Cp., ^ Broadway, New York
' r. . • ■ L 1 z ' *

RUSSIA 
11 dienų j 
Lietuvą. ‘ 
klase $33.00 
klase 50.00 
klase 75.00
YORKO:

m 
11

1
NEW 

rugkčjo 7j Czar, rugsėjo 21; Russia/ 
spalio 17.

Leveskio ir Kalbų
L] Dienine ir Vakarine Mokykla. [ |

E3=z=========s=x M o k i n a in a: =============
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas paįal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

Adei manančių grįžti Lietuvon).
■' „ i. ;'.=K ai b o s............A... =
Lietuviška, Angliška^ Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą u* Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antrašu:
G. J. LEVESKIS,

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

Reikalaujant Armoniku 
i^concertinkij ar kitokią 
muzikaiitkų Instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirmi 
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, d 
kurio matysite jog prie ma- 
nęs galima gauti visokias 

£ puikiausias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už 

kaina Degu kur kitur.
Rašyk šendl man, pridedams už 2C.» markf ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai A<L 

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

,V/tl r-;

M IMT

i
f
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LIETUVOS” AGENTAI Ant Pardavimost.

st.

ra-st

adresu:po

Ct.49th

st.

ILL.
708.Box

st.B.

N. Castle
So. Paca

avo. 
avė.

skvriu:
adresu

du
PO

Bagdžiunas, 
Gimbutas,.

už- 
ant

3149
2)

180033 rd 
32nd

CAMBRIDGE, 
Batkevkčius, 6) 

syti

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

Rodą Dovanai.

INDIANA HARBOR, 
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N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers avė.
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708 W. 17th PI.

2015 Canalport avė.
118 E. 115th
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920
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8139 Vincennes Rd.

3327 Lowe avė.
827 —

913 W.

ILL.
1318 Sb.

CONN.
40 Mulberry

k)

Pas šluos mus agentus galima 
Blsakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metų ir užsimokėti.

BROOKLYN, 
J. AmbrozSjus, 
Vincas Daunora, 
A. Lesnlauskas,

BALTIMORE, MD.
L. GawlisJ 1834
Vincas želvis, 6.03

x “AUŠROS” MOKYKLA.
st. Į Jau trečius metus gyvuojanti “Auš

ros” dieninė ir vakarinė mokykla pra
sidėjo. Mokinama:

D
2)
3)
4)

Vyrai Išgydomi’*! 5 Dienas

(■

Fet.

Ad. 
Antanas Grišius, 
J. JanuŠas, 
Zen. Jucevlcze, 
Adomas Jodelis, 
Julius Kaupas, 
Vnic. Linka, 
J. A. Rimkus, 
Vine. Stulpinas, 
Jonas Visockis, 
Ant. Vizbaras, 
Petras Vaitiekūnas, 
P. Zmudzlnavičia,

CICERO,
A. K. Boczkus,

HARTFORD, 
K ar. Lesevlčius,

P.

. K.

IND.
Deader

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

LEWISTON, ME.
Vilaniškis, 14 Summer st

MINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box 538.

Anglų1 kalbos
Lietuvių kalbos, 
Aritmetikos (rokundų), 
Istorijos ir Geografijos, 
Braižymo, 
Pradinio mokslo skaityti ir 
lietuviškai.

Mokytojai žinovai savo mokslo 
kų. Mokestis maža, 
imama, 
vaikinai ir
nes mokytis 
gėdų; atpenč, 
kyti yra 
Prisirašyti
“Aušros” 

Ant 
So.
Ant Town of Lake 
W. 46th st., (kampas Wood st.).

be skirtumo, 
merginos 

niekada 
nemokėti i 

ddižiausia gėda 
galima visada, 

mokyklos yra 
Bridgeporto 

Halsted st.

Kaip padidinti savo uždarbi.
Kiekvienas žmogus, vedęs ar neve

dęs, turi savim rūpintis ir stengtis 
ktiodauglausiai sučėdyti savo darbų ir 
palengvinti savo ateitį senatvės arba 
bedarbių laike. Nepatingėkit prisiųsti 
savo vardo ir antrašo, nežiūrėdami 
kur gyventut, nes tas jums atneš di
delę naudų ir mes jums pasiųsim ro- 
dų ne tik, kaip sučėdyt pinigų, bet 
kaip ir kur padidinti savo algų arba 
uždarbį dubeltaval. Be skirtumo, ko
kį darbų nedirbtumėt, atsišaukit 
adresuodami:

The Urnich’s Promoting Co.
(Not Inc.)

R. 25 -v4 Randolph st., Chicago, 111.

Nedaro skirtumo koks ta- UZSlXlIllSiniai "T103 ^^eikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis Slapinimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus no^s ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus pajudinus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį-
QilHnimni Uždegimai, suting ir skausmingi ulIHllillIdl sanariaL kantrybę atimančios 

užsisenėjg ligos kurios padaru 
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dusi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai 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

. Ofiso valdndos: nuo 10 ryto

{ VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Striktufbs, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų. . <
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį bū
dą, k uriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

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

(Nemokėk už neiėgydymą—Neišgydo, nemoku
nesveikumus

Išgydo, kad IC r a u j o
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimų.

UžnuodR j i m ą
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgimus, įsise
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 DOVANAIVyrų ir

Kalbu Lietuviškai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško, Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavęsi 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.

CHICAGO
pavysi gydymą
kancio gydymo

Dr Q® i 5^1 cl ark st.
Kssy a u S B Vi S & Tarpe Randolph Ir lake
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietiį

Dr. G. M. Glaser
KMKMKDKJ

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lako 

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

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

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

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

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

LIETUVIŠKA KOLIONIJA 
DERLINGOS FARMOS 

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

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

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

Kas pas mus farmų perka, tam mes duodame darbą musų 
Lumber Kampese, ir mokame po $1.00 ant dienos ir duodame

liuosų laikų.
Kelione į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 

$7.50. Kas perka farmų, tam kelionės kaštus mes sugražiname.
Apie vertę musų laukų galite klausti Wm. Bigelio, 8409 

Kcrfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplankė musų laukus ir 
persi.ikrino apie jų vertę. Dėlei platesnės informacijos ra
šykite lietuviškai pas:
C. F. HARTIGAN
431 So. Dearborn St

Manhattan Bldg.
CHICAGO, ILL.

Ir

Laikrodėlis Dykai! 0
PARSIDUODA puikus kampinis saliu
nas, lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
toj; biznis išdirbtas kuopuikiausiai, 
nes toj vietoj gyvuoja per 21 metų. 
Mano yra locnas namas, atnešantis 
ramios $85.00 į mėnesį taipgi ir lais- 
nis. Parduosiu kaip kas nori: vie
nų saliunų 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.

Kam pirkti laikrodėlį už pinigus ū 
kada jį gali gauti visai dovanai. §šiuomi aprnškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų

Šitas laikrodėlis yra 
nikelinis (Nickel), iš- © 
rodo kaip sidabrinis, M 
gerai laika laiko, yra 
tvirtas ir prie sunkiau- JP 
šio darbo jo nepaga- 
dinsi ir gauni drukuo- || 
tą gvarantija apie jo U 
geruma. 3

v

OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

Priima baukon 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 t visas svieto 
dalie.

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

į savo locnų namų po numeriu 
3149 S. Morgan St. 

Kertė n?-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namio 
ant kiekvieno pareikalavimo dienų ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose. Darau visokių operacijų. 
Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

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

gydymais, atęitu pas mus ir pamėgintu musų tiKrą ir ištiki 
mą gydymą. Męs paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir knip męs tavo išgydysim.
I/uaoIa a Paeinantis nuo užsikreti-KrailjO UZnilOdyJimSa nmarbapriezasčiųdėlku.

* ** rių ligonis nenori kreip
tis prįe še/myniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo 
se, sąnariuose, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME 
M nhAfYimni Ar kankina tavg nnbėgimai paeinanti nu * 
Niioemi peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu 

& mai, nualinimas, silpna atmintis, galvoj
skaudėjimai, plemai priešaiakis, nerviškumas, skausmaistrė 
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu IŠ tų ženklų? Ateik pas 
rnus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Abelnas Jiusilpnėjimas ~• * mirsi-
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu- 
rnu gyvenimo, ^nuilsimas, ywuirus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI -PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku- 
Inkstų nesveikumas . gali išsivystyti 

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

Specialists.
arti Madiaon gatves CHICAGO, ILL*

_ __ _ ___ _____.j'įki4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniaia 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali buj> gydomos teip pasekmingai per nusirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. ^Nerašyk bet atsilankyk.

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

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

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
įlinkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
> vakaro.

00

Parsiduoda spaustuvė su pilnu įtai- 
simu; 2 mašinos ir daugybė raidžių, 
atsišaukit, 4601 So. Ashland avė., Pr. 
Kybartas.

Parsiduoda grosernė už pigę 
kę, lietuvių ir lenkų apgyventoje 
toje; parsiduoda iš priežasties 
teries ligos. Atsišaukite: Paul 
gusz, 1828 Canalport avė.

pre- 
vie
ni o-
Ja-

EI) AND BLENOfiP ■,*-

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 
i visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom. ketvergais ir subatoms nuo 
3 ryto iki 9 vakaro. Nedčlion"- utar- 
ninkals ir petnyčloms nuo 8 ryto ik! 
5 vakaro.

t Dalina Turtą (
!
 Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 1 

000 egzempliorių tos garsios knygos B 
“DAKTARAS”! I

Kiekvienas apturės tą knygą, kuris tik at- 
jfl siųs keletą štampų už prisiuntimo kaštus. B 
ff TA KNYGA kiekvienam reikalinga,- B 
T kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- g* 
m vedusioms, vyrams ir moterims; ji būtinai 
A reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A 

W lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 3
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi- f 

eiems darbiniu- 
kam žmonėms I i

Parauda vojimui ofisas ant kokio 
nori biznio už prieinamų prekę. At
sišaukite po tuom pačiu numeriu: 
3355 S. Morgan st.

/ Parsiduoda lotai; $125,00 lotas, o 
ant lengvos išmokesties $10.00 iš sy
kio ir $1.00 kas sųvaitė;
Chicago, Ui., 
karų tik 5c. 
miesto; 35 
didmiesčio, 
pardavimas, 
bus $300.
2119 S. Halsted st., 
Phone! Canal 3762.

lotai yra 
arti prie Archer Limits 
kaštuoja į visas dalis 

min. ima atvažiuot Iš 
Rubato j ir nedėlioj iš- 

Pasiskubinkit, paskui
Savininkas Julius Silsko, 

Halsted st., Chicago, UI.

K'

► », 1
pu
’ ..A

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban-! 
koj duodame čekių knygutę, iš ku-! 
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko-' 
iina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.60 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paned< ials, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar- 
įlinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

*

•, Parsiduoda už pusę prekės graji- 
nanti mašina, apie tris šimtai muzi
kantų; yra didžiausia mašina pati 
grainanti; žingeidus daigtas turėti 
saliune, agentai gali gauti 25 centus 
nuo - doliario. Kaštuoja keturi tūk
stančiai, parsiduoda už du tūkstančiu. 
Atsišaukit adresu: Anton Laskowski, 
1302 Bauwans str., netoli Ashland av., 
Chicago.

Parsiduoda pigiai grosernė lietuvių 
apgyventoje vietoje. Bizius gerai 
eina. Priežastis pardavimo — liga. 
Atsišaukite tuojaus pas: Louis So- 
decky, 1622 So. Halsted st., Chicago,

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

Chicago

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gėrynių 
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. 60. “g DEP’T L. CHICAGO, ILL 
21S W. Madison St* T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elias, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago.

Priima baakon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Heal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles, (besės) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus l visas svieto 
dalis.

RANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ntnkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. >

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 
S| į!au liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsime ag 
M tlaugiau jų negalėsite dykai gauti. Todėl pasisku- < 

binkite su užsirašymų “Lietuvos” kurie norite 
g gauti šitą puikų Laikrodėlį dovanų. R

! Siųsdami pinigus adresuokite: m
| A. OLSZEWSKI R
| 3252 S. Halsted St CHICAGO, ILL. |

5208 W, Harrison Street

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

Rezidencija

Tel. Austin 737
Parsiduoda Groserne ir bučernė la

bai geroj vietoj lietuvių ir lenkų ap
gyvento]. Pardavimo priežastis: sa
vininkas nori grįžti tėvynėn. ,No- 
rintie pirkti, malonėkit atsišaukti ad
resu: 3440 So. Morgan st.

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurio nupiešia didelius 
pinigus, o ligą dar labiau užsendiua ir ar- 
(3iau padaro!

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

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymą ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas lickarstas, kurios kaip tuk
siančius 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
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystes sekios 
nubegimo, nerimastingumo abolno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose boi rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliuvimo-bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

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

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

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant, vi
sada adresuot reik teip:The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. ~

S S® Ateinantiems asabiškui ofiso valandos
A yra šios: A
į Nuo 10 iš ryto iki 4 po piot. Nedėl. ųuo a V 10 iki 3. (įtaru, ir Pėnt. uiioS iki B vak. ®

Parsiduoda valgykla (Restau
rant) su visais rakandais ir su- 
dynais, gera vieta ir geras biz
nis, ypač lietuviui. Atsišaukite 
adresu: F. Petrovsky, 3239 So. 
Halsted st., Chicago, Ill.

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekvieną rylą

I ikką ■išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
GALVASUKIS 15. 

$50 Dovanų
Įdėkit skaitlinę kiekvienai! lan

geliu nuo 1 iki 9 taip, kad, sudedami 
jas į visus šonus, gautumėt visados 
15. Visiems, kurie prisius mums ge
rų išrišimų šito galvasukio duosime 
certifikatų ant $50, kuris bus geras 
prie pirkimo dviejų gražių lotų 5,000 
bert, pėdų didžio, ir kurių prekė yra 
$79; todėl jie Jums kaštuos tiktai 
$29 mažais mėnesiniais išmokėjimais 
po $5. šita nuosavybė yra New Yor- 
ko rybose ir gvarantuota kaipo augš- 
ta i r 
šitas 
dienų, 
mums 
darni:

Lietuvių pasilinksminimui parašė, suruošė ir sugraibė JONAS VISKAS.
Linksmumas, juokas ir lengvas būdas 

ilgina amžių, o nerviškumas, graužimasis, 
ir blogas būdas žmogų liesina ir suneša 
svieto nelaimes.” lodei, kad butume sveiki, sau 
malonus, turime išmokti juoktis ir jaustis daugiaus 
Ypač mes, lietuviai, turime daugiaus mokyties juoktis., 
esame, tarytum, profesijonali 
tankiausiai, pasriuvę ašaromis

TEMYKIT LIETUVIAI I 
jog mes nupirkom karčiamų, ku- 
ri nuo 15 metų lietuviams žino- 
ma. Musų saliunas stovi priešai S 
didžiatisį departamentinį stora. į 
Atėjęs, atrasi smarkų lietuvį 
tiku Frank Dalkų katras yra B 
tvirčiausių iš lietuvių visoj Ame-1

KKMB

tą

žmogų tukdo, ir 
perdėtas paisymas 

jam ant kelio “viso 
Todėl, kad butume sveiki, sau ir kitiems 

smagumo. 
Mes 

i raudotojai: musų laikraščiai 
dejavimais ir neapykanta; mu- 

rankas, graudžiu balsu šaukia vėjus į 
tarsi pasamdyti rauda, kad ‘jų mer-

Joseph J. Hertmanowicz
LIbuivus Notaras

M

tai

III.

IBM

3262 S. Halsted St Chicago

CL.m XS2XLG

&

kad
ar

sausa vieta, gera kultivaeijai. 
pasiulijimas bus geras tik 1.5

Rašykit tuojaus, prisiųsdami
galvasukio išrišimų, adresuo-

SPOTSWOOD DEPT.,
63 Park Row, Room 1013, New York.

BU HH
įw ? .< .> j IHHH HHHHM11

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuviškų 
pabst ų—kai d ę, džindžerail ir kitus 
visokius minerallškus gėrymus išdlr- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos. lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydų ir pa
remti savo tautietį. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminčtų 
tnlnerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone,

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

Phone Yards 2512.

*

kikyt draugai į musų karčiamų,' 
nes bus atidafymas. Gausit ge
ros arielkos šampano ir lietuvis-1 
kų cigarų, mes gyvenam po ant
rašu : ' ■> !

Fr. Dulkus,
2013 S. Halsted st., Chicago, Ill

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

Kreiptis adresu:

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

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

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. NetCj 
lionjs nuo 1 iki 3 po įdėtų.

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 teisių mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir kri- 
minališkas visuose teismuose (suduose).

6p. UI2 S. Halsted St., arti 31-mos 
*MephoneY r<U2390

HRAM TIKTAI 
IHEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
4 MOKSLO

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 
r-near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidą'.inJ Osteologijos 
Žingeidi. Gi emuliavi- 

tr b Organu
W ■ 1 ■ ■ ....—»| .. ...............

Tirinek pradžia ir iszsivystima ? / jgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Jrabui. P'u. uty k Kei
stumus Gamtos. Žir/jeidumus Milž. |Jsz- 
kumus.

Tirinek intekmn l' zos ’?• pal '.sf nvy.-’tes,; *r- 
statytus gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose.; L.utis hzrodbietojau. 
atsakineia visokius klausymus. Didžiausia, 
proga tu»o gyvuu.mc.

D’ŽLNGA DY.XAI-
Atdaryta Verdi m;o 9 o iki \ l'?-trnakcz:-'1

MOKYKLA ŠOKIŲ
Prof. Julius Silsko užtikrina, 

išmokys šokti kiekvienų jaunų 
senų. Išmokinu valsų 6 rūšių, taip,
kad gali drųsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Silsko pra
neša visiems, kurie nori išomkti šokt 
ateiti 2119 So» Halsted 
vai. vak. Taipgi mokinu 
knis Buck & Wing, Buck 
.Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. Pirma 
Mokykla Amerikoj.

į Miss. Ahtani-na Kietnier, 
1 n i Walets, Prof. Julius 

Halsted. rit., Chicago, 
Phone Canal 3762*

st., nuo G 
visokius šo- 
Skirt, Irish 
Waltz, Two 

Lietuviška 
• Mokytojas: 
Miss. Joari- 

Bilsko,. 2119 
Ilf.

pagelbą, o jau poetai tai, 
gos nemyli....

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

Ras kitataučius, kaip štai, pas amerikonus, 
pilnai išsidirbę: juokdariai moka žmones juokinti 
tai pamėgo ir išmoko juos 
“nėra gimę.” Mes netik kad 
dariu, bet nei savos juokų 
turi iau (laugybcs tomų.

Šiame juokų rinkinėlyje, 
atvdžiai surinkti iš

juokai yra 
o žmones 

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

telpa juokingi pasakojimai labai 
tarpo šimtų juoku. Todėl kviesdamas di

delius ir mažus, apšviestus ir prastus, be skirtumo visus į juo
kų pasaulę: juokitės ir tukkit!

208 pusi. Kaina 50c.
Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS

Garsinkites ‘Lietuvoje


