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JUNGTINIAI VALSČIAI.

Mieste Presidio gauta žinia, jog 
nelaisvėn tapo paimtas tėvas re- 
voliucijonierių vadovu generolo 
Orozco, pulkininkas Pascual 
Orozco. Suėmė jį Junginių Val
sčių pusėj. Gauta žinia, jog Jung-

viškai čiabuvį žmogų ligi Paber-

voliucijonierių vadovas,
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Metai XXI

. džia naudojasi iš kilančių viduri
nės Amerikos republikosc maiš
tų, kokius tankiai pats ameriko- 

/ nai sukelia, kad galima but žve
joti drumstame vandenyj. Jung
tiniams Valsčiams užmeta, buk 
jie palaiko revoliuciją ir Mexi
ke, kurią nori savo globoti pa
imti taip, kaip mažas vidurinės 
Amdrikos republikas; nesikiša ( 
dar į pietinės Amerikos reikalus, 
kol neapvaldyta Šiaurine ir Vidu
rinė'Amerika; nesikiša ten gal 
ir todėl, kad numano, jog besi- 
kišimai į ispaniškų republikų rei
kalus gali tas republikas, dabar

syk jau jos neleistų šiaurinei 
publikai kištiesi į ne .savo 
kalus.

Dabar užgimė revoliucija 
publikoj San Domingo, kur Jun
tinių Valsčitj agentai ir dab 
prižiūri muitines. Todėl Jung
tiniai valsčiai į San Domingo

re- 
rei-

re-
pr_

vus. Pasiuntimą ten kariškų lai
vų teisina tuomi, jog nenori lei
sti revoliucijonicriams muitines 
ir republikos iždą paimti. Bet re
voliuciją ramiai rengia San Do
mingo politikieriai Jungtiniuose 
Valsčiuose. Ir dabar kilusioj 
revoliucijoj dalyvauja, o gal ją 
veda New Yorke gyvenantis San 
Domingo Horatio 

užmušto 
prezidento Caceras munisteriu. 
Vasquez state savo kandidatūrą 
prezidento vietai bet tapo iš
rinktas prezidentu jo priešas Vic
toria. Todėl Vasquez išdūmė 
į Haiti, o paskui atkako į New

Revoliucija pirmiausia kįlo 
šiaurinėse pakrantėse Puerto Pla
ta apskrityj. Prie Sanchez 48 
valandas traukėsi smarkus mu
šis. Prezidento valdžia giriasi,

Haiti 
todėl 
siun- 

kariš-

visgi besiplatinimo revoliucijos 
nesulaikė, revoliucijonieriai val
do šiaurines pakrantes.

Revoliucijonieriai prie 
rubežiaus užėmė muitines, 
Jungtinių Valsčių valdžia 
čia į San Domingo savo
kus laivus, nuo kurių išsodinti 
jūreiviai turės užimti muitines 
ir valdžios rinkimo mokesčių 
įstaigas, kad iš jų revoliucijonie
riai negalėtų naudotiesi.

Turbūt kitur nėra taip neaiškių 
teisių, kokias visaip galima aiš
kinti, iš ko, žinoma, advokatai 
moka naudą sau truakti. Ne
aiškumų yra ir Jungtinių Vals
čių muitų tarifoj. Dėl to ne
aiškumo kartais išeina juokingi 
nesusipratimai. Nesenai 
ninkams prisiėjo laužyti 
kad išrišti klausymą, ar
yra paukštis. Dabar priscina iš
rišti, kas yra silkė. — žuvis, ar 
ne žuvis.
y2 cento nuo svaro, o už žuvis
blekinėse muitas yra 30% jų ver- 

• tėSr Dėl to tai ir muitininkai 
laužo dabar galvą kas yra silkė?

muiti-

višta

Už silkes muitas yra

žuvių, kad gauti muito 30% ver

MEXIKO.

o*

Apie dalykų stovį Mexike 
prieštarnaujančios ateina žinios. 
Sulyg vienų — revoliucijonieriai 
valdo visą Sonorą valstiją; su
lyg kitų, jie yra labai blogame 
padėjime. Katra iš tų žinių sto
vi arčiau teisybės, tą žino tik 
vietiniai gyventojai.

Pereitą savaitę revoliucijonie
riai užėmė miestą Ojinagą ir 
nelaisvėn paėmė mažą kariume- 
nė^ garnizoną, kuris nemėgino 
girttiesi, ries amunicijos neturė
jo. 15-gi rugsėjo dieną po smar
kiam muštai miesią tą nuo re- 
Voltaeijcmierių atėmė Imriumenė.

'r

ar prieš mūšį

nežinia. Miestą Ojinaga už-
^;o prezidento kareiviu, ir

išvijo revoliucijonierius, kurių, 
kaip matyt, čia nedaugiausia 
butą.

Revoliucijonierių vadovas Sa
lazar paėmė miestą EI Tigre. 
Miestas tas daugume amerikonų 
apgyventas, aplinkinėse yra ame
rikonams prigulinčios kasyklos. 
Mūšyje užmušta 7 valdžios ka
reiviai, o 12 sužeista, sužeistas 
ir vienas amerikonas, bet nepa
vojingai.

paprastas susirinkimas apkalbė
jimui kaip pagelbėti žmonėms. 
Socialistai reikalauja panaikinimo 
muitų ant šaldytos mėsos ir ati
da rymo
jams iš kitų kraštų.
gabenti mėsa iš Danijos ir gal
vijai iš Šveicarijos. Miestas 
Magdeburg, Dresden, Mainz nu
tarė reikalauti, kad per rubežių 
butų įleidžiami svetimi gyvi gal
vijai ir kiaulės. Berlynas nuta
rė įsitaisyti speciališkus laivus 
gabenimui mėsos iš Australijos. 
Valdžia vienok iki šiol nenori 
muitų sumažinti, bet nėra abejo
nės, kad žmonės ją privers mui
tus mažinti. Valdžia privalė 
pintiesi viso krašto reikalai 
ne mažo skaitliams gyvulių

kiškai, bet savo atsakymu paro
do, kad supranta, kas jam pasa
kyta ; dažniausiai gi atsako “nie 
rozumiem”. Tcčiau drąsiai 
klausk lietuviškai kiekvieno su
tikto žmogaus, važiuojančio iš 
toliau Vilniun, jis iškarto atsa
kys lietuviškai, bet paskui susi
griebęs, kad nedorą darbą darąs, 
stengsis su tavim kalbėti lenkiš
kai.

Žmonės 
prakalbinti 
ir išplečia 
nuostabos 
lietuviškai.

— Ten už Paberžes jau tikro
ji Lietuva. Ten visur lietuviš
kai susikalbėsi, aiškino: man vie
nas žmogutis.

Tcčiau endekizmas siekia net

Įima pasakyti perfrazuojant 
At i Įlos žodžius. Pamėgink pri
eiti kokiomis nors humanitarė
mis idėjomis prie žmonių, en- 
dekizmu užkrėstų ! Taigi ar rasis 
koks nors idėjinis lietuvis, kuris 
nemanytų, kad reikia tą vėžio 
išbertą Lietuvos vietą gydyti ?!

IŠ PLATELIŲ, Telšių pav.

Platelių ir Plungės parapijose 
aptikau keletą ūkininkų; kurie, 
turėdami iš savo vaikų piemenų

— Geras būdas dvi Evangeliji

kun. Brazau-

C1U o ru-

o
pirma lictu- 
kiškai. Tuo

IŠ VARĖNOS Viln. gub.

, o
au-

dero ir buk revoliuciją rengėsi 
sukelti kareiviai; ypač neužga-
nedinti

jų daug nori rcvoliucijonienų pu
sėn pereiti.

Kad prezidentas A£adero di
delio žmonių pritarimo net sosti
nėj neturi, tą geriausiai rodo 
tas, kad jam atėjus kongreso su- 
sirinkiman, jį išsvilpinp tautos 
atstovai. Sukilimai rengiami bu
vo prieš Madero ne tik sostinėj, 
bet teipgi miestuose Pueblo, 
Monterey ir Saltilla. Bet .val
džiai pasisekė rengiamo sukili-' 
mo vadovus suimti, todėl sukal- 
bininkai, likę be vadovų, revo
liuciją tolesniam laikui atidėjo.

Musų parapijoje 
džių, bet nė vieno 
į viensėdijas. Jau 
sodžius susitaręs, 
tininką ir

Gyventojai trauke liosus (bur
tus.), katras kur ištrauks, tam 
tenai bus, nes yra nelygus lau
kai: vienur geresne žemė, ki
tur smėlynai, p? 
kę liosus ])amatč 
teko 
su vis

nėra 
buvo 

parsivežė

yra so- 
išėjusio 
Barei ų 

ma-
išmieravo laukus.

kad vieniems 
perdaug gerai, o kitiems 
bloga. Tokiu budti vieni 
užganėdinti, o kiti norėjo, 
antrą kartą permieruotų. 

Dabar nutarė taip: kam teks

vu si s geros žemės atmokos tam, 
katram teks bloga, pinigais. Pa-

NICARAGUA.

Revoliucijonieriai republikoj 
Nicaragua dar laikosi, bet ten 
esančių Amerikos kariškų laivų

ras daiktas butų, kad ir kiti so
džiai eitų į viensėdijas, kaip Bo- 
briškių, Druckunų ir kiti sodžiai, 
nes iš to krašto visu laukai ly-

maža
Giraites Macukas.

— Aušra —

lietuviškai “ponaičio” 
“labai stebisi, taip 

akis ir turbūt tik iš 
išp r a d ž i o s a t sak i n ė. j a

apie 2 verstu nuo Malėtų, tai 
pirmas, kur žmones su savo vai
kais kalbasi tik lietuviškai ir 
lenkiškai jų dargi -poterių ne
mokina. Šiaip gi užėjus sodžiun, 
girdi suaugusius kalbant tarp 
savęs lietuviškai, bet vaikus 
kalbinant sugadinta lenkų kalba.

— Tai mat pas mus iš seno 
toks paprotys, kad vaikus mo-

su-
is-

tol, kol endekizmo Lietuvoje ir 
ženklo neliktų. Bet tai 
darbas!

Jau nebetoli Giedraičių 
valandą, kita, kalbuos su 
nėmis tik lietuviškai. V 
vietoj keliai skiriasi:

— Meldžiamieji, kuris čia be
las į Giedraičius?

Žmonų būrelis, sustojęs rugius 
kirtęs, veidai pikti, atsako man 
lenkiškai rūsčiu 
suprantą, ką aš

Aš atkartoju 
viškai, bet jau 
manydamas, gal 
kiau.

— Toks jaunas ir nekalbi len
kiškai! Ar nesarmata? girdžiu

mėsą sau suvartoja,
i

jau

balsu, kad nc- 
jiems sakau.
klausimą lietu- 
kitais žodžiais, 
neaiškiai pasa-

kuomet ponai, 
sios Evangclii

■jc jų ne
(loma

kiną tik lenkiškai, o paskui 
augę lietuviškai ir jie patįs 
moksta.

Paklausius gi šeimhiinkes, 
ir ji taip buvo auginta,' 
greit atsakė, kad taip

ar 
'— ji man 
1, ir kad

Tas endekizmas, bevažiuojant, 
pagalios pradeda nusibosti. Jo
kių minčių, jokio galvojimo, jo
kio, pagalios, gyvumo V Tik tiek 
ir tegirdi kaip tik įv 
dekizmo įstaigas.’ Vį1^
rodo tartum kokia ta’ 'liga už- 

tautinia- 
nėra: tai

cjį- 
šalis iš-

revoliucijonieriai tu-

nuo prezidento karo 
Amerikos admirolas 
revoliucijonieriai tu-

IŠ TRAKŲ.

mus žmonės mėgsta

ras pelnas. »
Yra čia ūkininkų, skaitančių 

laikraščius. Regėjau \ ieną toki 
ūkininką kurs pats nors nemo
ka rašto, tcčiau pašinų>ino išmo-

noriai klauso, bc-

:yti, nei 
nenorin-

ar to-

vertėtu
v

įve-

/

Tuosc jų rūsčiuose žodžiuose 
aiškiai girdėti lietuvių akcentas 
ir maišosi lietuvių žodžiai. Tai
gi aišku, kad jie negalėjo būti 
ateiviais iš kur nors kitur.

Juk tai buvo ramus gyven
tojai, manau sau, bet atėjo vil-

kitą po teismus. Dėl menkiau
sio mažmožio, dėl vieno-antro 
žodžio ir beskundžia kaimynas 
kaimyną teisman. l.’latcliečiai K-
už tai, kad steigia naudingas 
draugijas, gerina savo ukius ir 
vartoja geriausius ūkio padar
gus, yra pagirtini, o. už bloguo-

.m jų kalbą statoma 
. bet kai paaiškino,

SIUS 
tini, nes tuomi bereikalingai aik- 

skatiką, veltui gaišina bran- 
liką, o kas svarbiausia, ga- 
savo vaikų ir tolesnių bu

simųjų kartų dorą .ir sąžinę.

eidami i: 
darvtu k v v 
žmonėms

nesama, nes

ponai

nurimo.

nc- 
nei 
tuo

d variu i n-

diduma

laukia, kad 
rėš prie jo 
mu išderėti 
sulaikymą, 
mano, jog
rėš pasiduoti, nes išsodinus jūrei
vius nuo Amerikos kariškų lai
vų ir jiems užėmus geležinke
lius, revoliucijonicriams tapo per
kirstas privežimas maisto ir amu
nicijos. Ar vienok Amerikos 
admirolo viltys išsipildys, neži
nia ; tą neužilgio pamatysime.

iš

sigerti^ Musų dekonas kun. Ma
liukevičius pradėjo uoliai ragin
ti žmones užsirašyti prie blaivy
bės, ir didžiuma žmonių noriai 
rašosi. Bet-gi atsiranda ir tokių 
nesusipratėlių, kurie nenori už-

krėsta. ♦Indefercntiškų 
me klausime beveik ir 
karštas endekas, (o tokių dau
giausia), tai karštas lietuvis. Vie
tomis lietuvystės neapykanta 
taip didelė, kad, kaip man sakė, 
neapkenčia dargi rūtos, nes tai 
esą “klopų”, “karnų” gėlelė. Lie
tuviškų dainų gėdisi ir nekenčia, 
nes tai kamiškos, kitų gi nemo
ka ir turbūt nesupranta, nes jiems 
svetimos dvasios. Juk sulenkėję 
vistick pasilieka lietuviais, jie 

oru kvėpuoja,
ir vistiek jiems Pavislio dainos 
svetimos, nesuprantamos. Klau
siausi ir neatsiklausiau užgirdęs,

neapkęsti savo artimo, kad ir 
praeivio, kalbančio netinkama 
tiems vilkams kalba.

Jieškau kitų lenkų kultūros 
pėdsakų. Juk lenkų kultūra taip 
išgirta, taip daug gero ji mums 
buk padariusi.
- -Viename, kitame 
klausiu žmonių, ar 
kius laikraščius. Šen 
kad skaito jaunieji

skaito ko
teli užgirsi, 
kokius ten 
bet kokius

— nesužinojau. Kiti skaito ir 
rusiškus. Bet kaip vienų, taip ir 
kitų mažai esą, tokių sodžių ma
žai užeini. Šiaip gi perdėm ran
di žmonių, nemokančių nei skai
tyti, nei rašyti, ir tai ne 

senųjų, bet ir tarp 
ir tai dargi Vilniuje

tarp 
nųjų,

jau

šios šalies
leg vai su 
susikalbi, 
ma vieta, 
regeriai turi

Yra čia/

ku r

dainos. Kaip

netinkamai
Kelcivis.

šaltinis —

BALKANŲ PUSSALIS.

mus yra tokių, kurie pasakoja 
žmonėms apie kokią tai “polską 
viarą”. Žmonės nebežino nė ko 
klausyti.

Taip-gi atradau Platelių ir 
Plungės parapijose keletą šeimi-

šių iš obuolių, grušių ir uogu 
dirbti vyną ir saldumynus.
labai naudingas daiktas! J' 
kuodaugiausia musų moterų
moktų taip sunaudoti vaisius ir 
uogas, tai tais metais, kuomet 
jų daug yra, nebešertų jais kiau-

is-

liu.c

— Jaunimas. Tarpe Platelių 
jaunuomenės randasi padorių 
šviesių jaunikaičių ir mergaičių, 
kurie tinkamai sunaudoja liuo- 
są nuo darbo laika: skaito laik-V v tl

raščius ir įvairias doras knygeles, 
mokinasi pas vargonininką gie
doti ir gražiai dainuoti. Malonu 
ir minėti. A. L.

šaltinis

IŠ MAURUČIŲ, Marijamp. pav.

ja inkurti ūkiškų padargų dirb
tuvei Mauručių stotyje. Dirbtu
vė norima padaryti “Žagrės" sin
dikato vardu ir dirbdinti padar
gus sulig “Žagrės” nurodymų. 
Didelė reikalingų pinigų dalis 
jau suorganizuota. Išsirinkta
pabrikui Mauručių stotis kaipo 
patogiausia komunikacijos vieta 
nes 'iš čionai lengvai galima pa-

tais ne tiktai 
bernija, bet 
ir Vilniaus t

gu-

Dalininkas/ 
šaltinis —

«

tar- 
ve- 

tar- 
ma-

tijos mėgino taikyti vedančias jau 
antri metai karą viešpatijas — 
Turkiją su Italiją, siūlė savo 
pininkystę, bet nė viena iš 
dančių karą pusių Europos 
pininkystės nepriėmė. Dabar
noma į tarpininkus pakviesti 
Ameriką, kuri, pati neturėdama 
svarbesnių reikalų ant Balka
nų pussalio,. geriausiai į tarpi
ninkus tinka.

Rumunijoj važinėjo Austrijos 
ministerių pirmininkas ir kaip 
laikraščiai mano, jam pasisekė 
Rumuniją patraukti ryšin Vidu
rinės Europos viešpatysčių prieš

Miestelyje yra miesto ketur- 
klesė mokykla, kurioje šiais me
tais mokėsi apie 120 mokinių, 
tame skaičiuje yra jo lietuvių; 
mergaičių mokyklą lanko apie 17, 
bet lietuvaičių nėra nė vienos. 
Gaila tik, kad mokykla jau nuo 
rugsėjo mėn. kapeliono nebeturi.

;— Neseniai čia viena moteriš
kė pagimdė tris mergaites ir vi
sos liko gyvos. P. Trakietis.

— Aušra —

IŠ VILNIAUS APYLENKĖS.

tilo, kad net liūdna pasidarė. Ro
dosi šalis atbudo, suaimanavo ir 
vėl užmigo, užsnūdo. Žodžių 
negirdėjau, gal jie ir .ne lietu-

— pirma vieta 
žmonėmis lietuviškai

Giedraičiai gi — pir
ktu* lietuviai-kulturt- 

užėmę “ p 1 a c 6 w k ą ”. 
lietu vis-vaistininkas

gerb. Valeika, okun. lietuvis ir 
keletas susipratusių lietuvių val
stiečių. Lietuvis iteligentas atė
jo čia plūgą su savim nešinąs. 
Tuo plugu jis ir manąs nuveikti

Nors karas su albanais apsi
stojo, bet galutino susitaikymo 
dar nėra. Turkija sutinka iš
pildyti visus svarbesnius albanų 
reikalavimus. Bet už tai prieti
kiai su Bulgarija genda. Ant ru- 
bežiaus buvo mūšiai turkiškos ir 
bulgariškos kariumenės.

VOKIETIJA.
Kaip visur, taip ir Vokietijoj 

neišpasakytai pabrango valgio 
produktai, ypač mėsa, nes gyvu
lių augintojai, naudodamiesi iš 
muitų ir uždraudimo gabenti Vo
kietijon gyvus gyvulius, mėsos 
kainas kelia vis labiau ir darbi
ninkams dabar sunku mėsos nu
sipirkti. Žmonės reikalauja, kad 
butų sušaukus parlament© nę-

Aš manau, kad kiekvienas di
desnis miestas daro didelę in- 
tekmę į savo artimiausių apy- 
lenkiij valstiečius ar šiaip gy
ventojus. Su Vilniaus gi apy- 
lehkėmis yra taip: juo arčiau 
Vilniaus, juo dažniau užgirsti 
“endekuojantį”, juo - žmones 
tamsesni, juo jų pasauliožvalga 
siauresnė, sttsikuopusi, tik tau
tystės ir tikėjimo klausime. Tie 
du klausimu čia neatskiriami.

— Musų kunigas geras. Jis 
su ponais eina. Visur tik “var- 
šavekai”. Lietuviškai niekad ne
kalba • #■#•’

Taip tai pasididžiuodama gy
re Paberžes kunigą Vaitiekūną 
kokio tai pono Jelenskio ar Ja
sinskio kumetė, •v > . p

Paberžė tai pirma Utenos vieš
keliu vieta, pirma, taip sakant, 
“stotis”, kur su kiekvienu visai 
lengvai lietuviškai galima susikal-

Wgu mkalHatj. lietu-.

— Dainos neužmuši! — prisi
minė man kokio tai, turbūt po
eto, žodžiai. Bet apie patį Vil
nių juk ir dainos užmuštos!....

Mačiau paveikslą, rodantį mir
ties šmėklą. Kur ji perėjo — 
tik lavonai ir tyrlaukiai beliko. 
Keliaujant ligi “tikrosios Lietu
vos” (taip čia vadina vietas, lie
tuvių apgyventas), man dažnai 
tas paveikslas prisimindavo: iš 
Vilniaus bangomis slenka ende- 
kizmas. Ten, kur pasiekia jo 
šaltos bangos, viskas miršta: 
rūtos vysta, dainos nustoja skam
bėję, pasakos užmirštamos, žmo
gaus protas 
raukšlėj a

IŠ BALBIERIŠKIO, Mar. pav.

Yra tai kampelis, iš kur labai 
retai atsitinka sutikti žinių laik
raščiuose. Puiki tai vietelė ant 
Nemuno kranto.

Balbieriškis, lig lenkų valsti
jai sugriuvus (1795 m.), prigu
lėjo Vilniaus vyskupijai. Baž
nyčioje viskas tuomet buvo čia 
atliekama lenkų kalboje. Ir tik

IŠ KYBARTŲ, Suvalkų gub.

>artuose atidengiama val- 
vyrų gimnazija. J a pi pa- 
direktorius ir mokytojai, 

metais bus atidengta pri
rengiamoji, pirma ir antra klesa. 
Kvotimai prasidės rugpjūčio 15

d žios

rugsėjo 1 d. Gimnazijos atiden
gimas patvirtintas Augščiausiu 
paliepimu liepos 1 d.

— Lietuvos žinios —
pirmiausia pradėjo

žmonėse tobulesnius

nežinoję. 1910

ja, vyskupo Lubienskio laikais 
pradėta Balbieriškio bažnyčioje 
grįžti prie” lietuvystės. Buvo

tį Lietuvos kūną vėžį.
J steigę vart. draugi ją, lietu

viai pirmų 
platinti 
įrankius, 
žmonės
metais lietuviams pasistengus, vi
same Giedraičiu miestely! par
duota 
viams 
12—14 sodžių 
Dabar steigiama čia moterų ūkio 
mokykla. Tikimasi, kad greit 
bus užbaigti visi formališkumai

________ a miestelyj par- 
apic 400 plūgų. Lietu- 
inkalbinėjant išsiskirstę 

vienasėdžiuosna.

važiavo kur-tai per Balbieriškį. 
Buvo nedėlios diena. Laikyda
mas mišias, vyskupas išgirdo 
lenkiškai rąžančių giedant. Ma
tyt, gražiai giedota, kad sugrį-

IŠ ALUNTOS, Ukmergės pav.

Girdėti, kad Aluntos miestelyje 
atidaroma, keturių 
mokykla. Tuomi 

vietiniai pažanges-

Dusią, ar jau 
klesų m'icsto 
esą rūpinasi 
nieji žmonės.

— šaltinis
3

susitraukia, susi
tartum gėlelė šalčio 

Tokioj gi dirvoj pra
deda bujoti artimo neapykanta, 
tuščias pasididžiavimas, kvaily
stė, žmogaus paniekinimas, visą 
šalį tartum koks svaigulys api
ma.

Teko man taipogi matyti žmo
gų vėžių sergantį. Sveiką kū
ną vis labiau, vis giliau liga ėda. 
Žiūrint gi į Lietuvos ' žemlapį 
man prisimena toji liga: ten, 
kur Vilnius ir jo apylet^kes bal
tai nudažyta — tai endekizmo 
išėsta vieta. Čia gal dar ir 
gyvas kūnas, bet sergantis. Ser
gantis gi netik iš tautinių, bet ir 
iš demokratinių visos žmonijos 
idėjų atžvilgio. “Kiir 1 pereina

kiti juos užrėkė, 
susipratusiųjų bu-

būti valsčiaus, pa

dėti gyvuoti.
Visame valsčiuje yra vienui 

viena mokykla. Mokama viskas 
joje tik rusų kalba. Lietuviai 
per valsčiaus sueigą norėjo iš
reikalauti ir lietuvių kalbos įve
dimą, bet 
Dar mažas 
relis!

Kokia gali
rapijos ir 1.1, tvarka, patįs skai
tytojai galite numanyti: mini
mumas savo reikalų supratimo.

“Aušros” čia ateina gerokas 
pluoštas. Rodos 30—-40 egzemp., 
“L. U.” 3~4, “L. 2.” ir “Vil
ties” irgi po 1 ar po 2 egz.

Tokie tai Giedraičiai, pirmo
ji Utenos vieškeliu lietuvių “pla- 
cowka”. Bet kaip tai geistina, 
kad tokias “plac6wkas” stiprin
tų ar naujas steigtų lietuviai in
teligentai. Ypač gi daktarai to-

ir visai čionai 
pakeista lietu- 

dalykas apsiėjo

KUNIGŲ 
NIAUS

PERMAINOS VIL- 
VYSKUPIJOJE.

vyskupijos valdytojoVilniaus 
įsakymu perkeliami šie kunigai: 
kun. Kaz. Packevičius, katedros 
kamendorius, — kamendoriu į

mano arklys, ten •sęole ijieauga ; kiose vietose reikalingi, o ių ten 
Kur pereina ei^ekiamas, ten yį jr nėra> Petras. |
klos gyvos minties nerasi, ga- _ uetuvo, ainio# - '

klcbonui neleisti toliau žmo
nėms giedoti lenkiškai, kad ne- 
darkyjtų gražios lenkų kalbos.

Tokiuo budu pradėta Balbie- $ * riškio bažnyčioje giedoti, lietu
viškai. O klebono Vabalo (Žu
kovskio) laikais 
lenkiškoji buvo 
vių kalba. Šis 
be jokių riaušių
dėlto, kad tuomet dar nebuvo 
endekų ir kad lenkų čionai kaipir 
nesama, nes ir Balbieriškio žy
deliai visi lietuviškai kalba. Tik 
keli miestelėnai, neva lenkai, atė
ję tuomet pas kun. Vabalą at
sisakė toliau “kantarauti”, (pa
sakę kunigui: “Bądž zdrow, 
księže proboszczu”, (“buk svei
kas, kunige klebone”). Vienas 
jų sutikęs toliau lietuviškai gie
doti ir šiandien dar vadovauja 
giesmininkams, droždamas po 
Evangelijai senove: Taria sudnam 
abroze, ko jam, kaip sužinojau, 
negina klebonas, gerbdamas jo 
senatvę ir kitados pąrodytuo-

Igius gerus norus.

je; kun. Myk. Želudzevičius iŠ 
Parafijonavo kam. į Koriciną; 
kun. Stan. Tilmanavičius ir šv. 
Rapolo bažnyčios kam. į Drują; 
kun. Maks. Sarosiekas kam. *iš 
Lydos į Bielostoką; kun. Vacį. 
Turlajus, Bielostoko kamendo- 
rius, klebonu į Jeziorus; kun. 
Baltr. Jasiakas iš Gardino pran
ciškonų bažnyčios kam į Ivją; 
kun. Pelik. Miginas, Kosciene- 
vičių klebonas, kamendoriu j 
Pranciškonus Gardine; kun. Eur. 
Chvasteckis, Jeziorų kleb., kle
bonu f Koscienevičius. Naujai 
įšvęstieji paskirti kamedoriais: 
kun. Stan. Pietkevičius į Per
loją ; kun. Autuchievičius į So- 
kulką, kun. Ad. Baranauskis i 
Zabludovą, kun. Kaz. Mącįeiču-
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nuo Naujų Metų žada įsteigti 
tris naujas moterų gimnazijas:
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/š VEISIEJŲ, Suvalkų gub.

Pas mus dabar dideli lietus, 
’irmiaus javai išrodė neblogiau-

O jfe?

teisė

rado

Šito, tur-
nepaleis.but,

SNIEGAS.

VISO

mai.
tikriausia

apsirikimas.šu
nie n esy j.

Viltis Photo* copyright. 1912,

o
bū
tie

su’ tokiais 
nedaro.

tuomi
“kur
mėsą

mano 
pasi- 

į pre-

1 
suėda

demokratai 
tų pjovynių

negras buvo
metų ir

k u n. Žiogo 
daiktų rinkinį.

^Lietuvos 
labai daug 
žemės

by American Press Association.

Minėti broliai tei- 
prokuratorių

buvo j uod spa Ivis, o 
amerikonai ceremonijų

Wytheville, Va. Tapo suim
tas vienas iš brolių Allenų, Vic- 
toras Allen, 
sme nušovė
ją ir šerifą ir sužeidė keletą žmo
nių. Prisaikintiejie 
Al leną nekaltu ir

naudot ir savo kai 
zidentus perstumti.

d uom tarpu Rooseveltas jau 
nuo senai vėl' no visas valstiias

itai žinoma 
nes anot patarlės, 
is, ten trečias

f
kas į Bielską, kun? Liud. Olšev- 
skis į Šv. Rapolo bažn. Vilniu
je, kuiį, Juoz. Pucilovskis į Vol- 
koviską, kun. A. Radziukas į 
Brestą, kun. Bol. Krasodomskis 
į Lydą, kun. Bron. Šimkevičius 
į Bielską.

— VUtla —

Rodūnios lietuviai pasiuntė po
piežiui telegramą apie paskuti
nius Rodūnios bažnyčioje atsiti
kimus.

— Lietuvos žinios —

va. Jo nuomone, Mokslo, Drau
gija turėtų tam dalykui skirti 
kiek pinigų ii pasikviesti žino
vą chemiką, muziejaus saugoto
ją. Parodyti, kaip yra tokie se
novės daiktai saugojami, prof. 
E. Volteris atsiuntė vokiečių kal
ba parašytą brošiūrą: “Prof. Dr. 
Rathgen. Zerfall und Erhaltung 
von Altcrthumsfundcn”, kurią 
jis gavęs Muenchcno Vokiečių

ilUETUVJte

distų bažnyčią prie Cedar 
Pagadyta miesto drūčiai ir 
giau triobų.

St.
dau-

KUN. ŽIOGO SENOVĖS 
DAIKTŲ RINKINYS.

munjx Kad jis šią vasarą, 
darnas Medingėnuose, ne til 
kęs Imp.
ziejuj P(

KOLERA
rin-

krašto ir Augstosios 
vietose, surinkęs jau 

medžiagos iš musų 
archaiologijos ir palaioet-
3S. Pats kun. Žiogas tu

ri sustatęs paskutiniuoju dešimt
mečiu surinktųjų daiktų katalo
gą. Katalogas toks:

1. bąrasas kirvelių, kylių ir 
kaltelių be kiaurynių No. r— 
128.

2. Sąrašas tokių-pat 
tik su kiaurynėmis No. 
viso labo 173 numeriai.

3. Akmeninių

VIENUR PERDAUG, KITl/R 
PERMAŽAI.

New
ir kir-

kiams galąsti ir pačiu įrankių
t

kitokių
karolių No. 1—108.

’6. Akmenukų laidynėms (svai- 
dyklėms) su pratrintomis kia’u- 
rynėlėmis No. 1—32.

7. Labai indomių 
bet nežinomų, kam 
akmeninių daiktų No.

8. Salantų parapijos Kalnalės 
filijoje surinktų akmeninių gry
bų, kulkų ir 
i—24.

■ 9. Didesnių

ir įstabių, 
reikalingi,

York. zVplinkincse New 
pūva šimtai tūkstančių 
obuolių, nes nugabenus 
juos parduoti, negalima 

ek, kad apsimokėtų jų 
s ir gabenimas. Pūva 

laukuose tomatai ir bulvės, nes 
dėl tų- pačių priežaščių neapsi
moka kasimas ir rinkimas. Tuom 
tarpu mieste beturčių vaikai ma

li era ga u- 
iew Yor- 
Etiropos,

per brangios.

bušelių 
miestan

to tik obuolius, bet jų 
ja; pereituose metuose 
kan bulves gabeno’ iš 
nes vietines buvo
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KAIP IŠRODO SULYGINUS LHJ AUGSCIAUSIU VISAM PASAULYJ NAMU 
SU DIDŽIA USIU PASAULIO LAIVU.

Iš dešines yra ‘‘Metropolitan Life” namas 700 pėdų augščio, iš kairės-tik ką užbaig
tas Wood worth namas 750 pėdų augščio (abudu New Yorke). Tarp jų yra galu pastaty
tas naujausia ir didžiausis pasaulyj ląivas “Imperator” 900 pėdų ilgio. Anglijoj buda- 
vojama dar didesnį laivą.

čia iš 360 akrų farmeriai 
76000 dol. pelno į metus.

nes
turi

DRŪTA KELIAUNINKĖ.
Philadelphia, Pa. Atkako čia 

19 metų mergina Dora Rodri-

AUDROS IR LEDAI,
t i

New Y»^k. Rytiniuose New 
Yorko ir vakariniuose Connecti
cut© apskriciuose siautė audros, 
puolė ledai kumščios didumo, ku
rie pramušė triobų stogus. Le-

SUĖMĖ ŽMOGŽUDĮ, BET 
TEISMAS PALEIDO.

Denver, Colo. Viduriniuose 
ilorado valstijoj apskriciuose 

rugsėjo dieną pasnigo; Den- 
vere sniego buvo 3 coliai, d'cr- 
mometras rodė tik 340 augščiau

UŽTIKRINA, JOG PABAIGS 
KANALĄ.

Washington, D. C. Jūrių
partamentas garsina, jog dt

ie Panamos kanalo kasimo eina

laivu

GRAŽUS APSIREIŠKIMAS.
Princeton, W. Va.

niu minia linčiavo n
Johnstoną už sužagimą 14 metų

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Ęrie, Pa. Netoli Fagan Road

pėkščią kelionėn aplink žemę. 
Apkeliavo jau Europą ir Šiauri
nę Ameriką. Iki šiol atliko 15000 
mylių kelionės. Šita mergina yra 
duktė jubilerio iš Amsterdamo,

bako pliantacijose Connecticute. 
Mokinių karo akademijos sto
vyklose West Pointe sulaužyta 
apie 50 medžių. Perkūnas uždegė 
nemažai triobų, p tame ir Man- 
hassato bažnyčią.

AREŠTUOS BESIVALKIO
JANČIUS NAKTIMIS.

New York. Teisėjas Cornell 
prisakė policijai areštuoti kiek
vieną patiktą ant gatvės po 12 
vai. naktyj žmogų distrikte 
“Great White Way.” Pirmą nak
tį po išleidimo prisakymo suimta 
15 žmonių.

ckel Plato geležinkelio trauki
nys ir iš dalies susidaužė, 
žeista prie to sunkiai 28 
nes, 20 sužeista lengviau.

znio-

Pittsburg, Pa. Netoli Dairy 
lokomotiva užbėgo ant pasažieri- 
nio traukinio. Prie to užmušta 
du žmonės, o šeši sunkiai su-

NEPASISEKĖ VERMONTO 
VALSTIJOJ.

«1

išviso

ir mažesnių 
surinktų įvairiose 

vietose No. 1—48.
10. Įvairių-įvairiausių kryžių

mc-

u. Visokių akmeninių daiktų

Išviso tokių daiktų,, aprašytų 
kun. Žiogo rinkinyje esą apie 
1000. *Mokėta už kiekvieną jų 
nuo 20 kap. lig 2 rubl., viso 
labo daugiau, kaip 300 rubl.

12. Geležinių ir žalvarinių daik
tų, ne netikėtai anteitų, bet ty
čia daromais kasinėjimais rastų 
Imbaruose, Plateliuose, Šatėse,

VYRO KRAUJAS NEGEL
BĖJO.

Marshaltown, Iowa. Norėda
mas gelbėti savo pačią, nes ji 
permažai kraujo turėjo, Thomas 
H. Thronton ligonbutyj davė 
kvortą savo kraujo į 
gančios pačios įleisti, 
no’k nepagelbėjo, nes 
po operaiejai jo
pasimirė; patsai Thornton nete-

MIESTO TARYBA TEISMAN 
. ATIDUOTA.

Denver, Col. Prisaikintiejie

vie-

moteris

šių ėi'himą ir kitokius prasižen
gimus. Suimti miesto valdiniu- < »

kai pastatyti po kaucija 1000

SEIMAS LENKŲ SANJUN- 
GOS AMERIKOJ.

Kenosha, Wis. Čia prasidėjo 
seimas Lenkų San jungos Ameri
koj, bet pasibaigė blogai, nes pa
ti sanjunga suskilo. Vaidai už
gimė todėl, kad atmesta trįs de
legatai iš Milwaukces už tai, kad 
jie negalėjo prirodyti, jog atliko

kiekvienas. velykinę. Atmesti delegatai tei
sme išgavo “injunction”.

reiks kelių savaičių, kol

PAKVAIŠO IŠ NUSIMINIMO.

PERDAUG ŠOKO.
New York. Ant laivo 

toria”, bešokdamas, s 
mirė 53 metų A. M. 
Daktarai susekė, jog jis 
mirė nuo širdies ligos, 
šokio “Turkey T rot” mokii 
na mergina. Gal mokytoj

Christian, 
pasi

ima t 
j a ti
pe r-

valstijų yra nedidelė Vcrmonto 
valstijėlė, kurioj nesenai atsibu
vo gubernatoriaus ir kitų virši
ninkų rinkimai.

mažiausių, betgi amerikonai pa
pratę i a skaityti rodykle aušo

nusilpnmt, ir beabejončs nusilp
nins rcpubl ikonų partiją, ati
traukdamas nuo jos dalį bflsų. 
Vienok Roose veltui tas nerupi, 
nors jis ir sakosi, kad jis pats 
rcpublikonas, ir tik nori patai
syti rcpubl ikonų partiją. Roo- 
seveltas labai įtūžęs ant Tafto, 
— kam jis nepasitraukė iš vietos 
ir neužleido Rooseveltui savo kė
dės? Už tai jis ir kerši na, todėl 
jis ir naują partiją sutverė, kad

ie tai dasižinos, atė- 
rinkimams. Žmonėms jau 
) tos politiškos prakalbos, 
>esigyrimai ir kitų niekini- 

( ) Roosevelt as tuomi jau 
pagarsėjo. Vcrmonto gy-

IS DARBO LAUKO.1 i

Iš kasyklų apygardės. Iš Penn- 
sy Ivan i jos antracito apygardės 
pereitą Rugpjūčio mėnesį išsių
sta iškastų 6,576,59! tonų ang
lių, — visu 

! giau negu

Priešingas

milijonu 
pernai tą patį mė-

mažiems streikams.

išsiuntinėjo laiškus distriktų per- 
dėtiniams, kuriuose jis priešina
si apšaukimui mažų streikų įvai
riose kasyklose, kol eina ta
rybos tarp angliakasių komiteto 
ir kompanijų. Jis sako, kad toki 
streikai tankiausiai užkenkia pa
tiems streikieriams ir visai uni
jai, ir velyja, kad darbininkai sa
vo reikalavimus perduotų taikos 
komisijai, bet patįs liktų prie 
darbo pakol komisija neužbaigs

rinėjimai ir kasinėjimai kaštavę 
ne mažiau, kaip po 1 rubl. nuo 
daikto, tai yra 361 rubl. Kun. 
Žiogas žinodamas, kad geležiniai 
ir žalvariniai daiktai greitai gen
da ir rūdija, archaiologų komi- 

® sijos nurodomas' ir patariamas 
nuvalijo juos ir aptepė tam tikru 
tepalu, kad negestų.

Skaitant tik išlaidas, tą rinkinį 
galima esą kainoti lig pusantro 
tūkstančio rublių.

Daiktai rinkti daugiausiai Kau
no gubernijoje, be to, dar Kur
šo gub. apie Elerną ir netol Di- 
naburgo, Vitebsko ir Vilniaus 
gubernijose.

< Visas

Laporte, Ind. Geležinkelio 
traukinys pervažiavo važiuojan
tį skersai bėgių 62 metų farme- 
rį Salomoną Shipec ir užmušė jį 
ant vietos. Mat sargas, (labo 
kelią, Ashlej farmeriui 
ženklą, kad gali važiuoti, 
užvažiavus ant bėgių,
bėgo traukinys ir ,jį) sumalė. 
Pamatęs, kas atsitiko, sargas* 
gavo iš nusiminimo proto su
maišymą.

PAGARBINO ROOSEVELTĄ.
Portland, Ore. Atkako čia už 

savę agituoti kandidatas prezi
dento vietai T. Roosevelt. Gy
ventojai priėmė jį eutuzijastiš- 
kai. Mergaitės barstė jam 
einant halcn brangias rožės, ku
rių vertę 'apskaito ant 1000 dol.

rinkinys laikomas tam 
vietoje ant klebonijos

Žiogas mėgstąs ir foto-Kun. 
grafuoti. Jis turįs apie 200 ne- 
gativų iš archaiologijos, bažny
tinės istorijos ir architektūros, 
etnografijos ‘ir t. I.

Neilgai trukus, kun. Žiogas 
žadąs atsiųsti L. M. Draugijai 
Drisvetų ežero gelmių vardų są
rašą, daugiau, kaip 200 žodžių.

Ta pačia proga prof. E. Vol
teris rašo, jog ir E. M. Drau
gijai reikėtų ypač pasirūpinti sa
vo geležinių ir žalvarinių (bron- 
xia^X dailctq rinkiniu! kad ji$

Bet
at-

PASTIPO 4000 ARKLIŲ.
Topeka, Kans. Į trumpą lai-

viršum 4000 arklių. Nuostolius 
farmeriai apskaito ant pusės mi
lijono doliarių. Šimtai ferme
rių atsirado be arklių ir per tai 
javų suvežti, nė laukų apdirbti 
negali. Pirkti arklių nenori, nes 
ir pirkti gali išgaišti. Veteri- 
noriai ištyrę pastipusius arklius, 
juose rado daugybę kirmėlių, ku
rios, matyt su vandeniu į arklių 
vidurius pateko.

BRANGI ŽEMĖ.

Dixon, Ill. Farmerys Samuel 
Dyrart pardavė savo farmą ir 
gavo už akerą po dol. Bet 
fąrmeiiąi Mtiknnaj jog Jis, pęu

viešai naudai apvertus?

GERAS ATLYGINIMAS. \
Racine, Wis. Gyvenantis čia 

kalnakasys Wasielewski gavo nuo 
kompanijos Iron Mining Co. 
atlyginimą 10500 dol. Wasielcw- 
skiui prie darbo kasyklose Hia
watha išmušė vieną akį, o kitą 
pagadino. Kompanija pinigus^ 
išmokėjo be teismo. Wasielcw- 
ski.paeina iš Suvalkų gubernijos; 
gal jis lietuvis.

ri

MOTERŲ' POLITIŠKA 
PARTIJA.

Boise, Idaho. Moterys čia tu- 
lygias su vyrais balsavimo tei

ses, bet jos nutarė nebalsuoti 
už jvyrų partijų kandidatus, su
tvėrė savo partiją, visoms mie
sto valdininkų vietoms pastatė 
moteris kandidates. Bet tuom 
vyranis bus palengvinta per
stumti savo kandidatus gal ne- 
geriausius*

PRAMONĖ NESUSTOJO.
Washington, D. C. Paprastai 

prieš prezidento rinkimus Ame
rikoj apsistoja darbai, nes ne
žinodami kokia partija laimės, 
kapitalistai sulaiko pinigus, bet 
šiemet apsistojimo darbų nema
tyti: fabrikai dirba gerai, ir vaiz
boj apsistojimo nenjatyt. 
rėjimas laukuose
bet laukų produktai labai 
gus.

SUĖMĖ ADVOKATĄ.
Middletown, N. Y. Suėmė čia 

advokatą Burtoną Gibson. Jam 
užmesta, buk jis, išplaukęs valtyj 
pasivažinėti ežere Greenwood, 
užsmaugė moterį Rožę Menšik. 
Sako ir jos kūną įmetė ežeran, 
norėdamas jos .turtus pasisavinti.

ATEIVIAI.

šiemet geras, 
brau-

■fa...,— . 
u ■ '(O

PELNAS “NUO MUITŲ.
»i) • .V-.1

Washington,.- D. C. Šiemet iš 
muitų Ąmerjkos iždas surinko 
10 milijonų d^Jįarių daugiau negu 
pernai. ^lanpjna, jog gryno pel
no iš muitu įzdas turės mažiau
siai 50 ųpliję^kų doliarių; pernai 
gi Amerikos muitinės turėjo 9 
milijonus dolarių nepritekliaus.

n

ATKEkšYJO.
Norwalk, Ohio. Aštuonios mo

terys iš Chark’sfięld naktyj nuėjo 
į gyvenimą merginos Foss, išvil
ko ją iš lovos, nuvilko marški
nius, ištepė :derva ir, apibėrę 
plunksnom^, išvijo <lnt gatvės. 
Minėtos moterįš, mat nužiūrėjo 
merginą, buk ji vedą iš kelio jų 
vyrus. Po tarn atsitikimui mer
gina iš miesto išvažiavo, matyt 
jaučiasi kalta, todėV teisman ne-
įkreipč.

ištepė derva

i

Washington, D. C. Laike gy
ventojų suskaitymo 1910 metuo
se Jungtiniuose Valsčiuose sve
tur gimusių žmonių, taigi ateivių, 
buvo 13,345.545. arba 17,5% vi-

Amerikon atkako su viršum 5 mi
lijonai ateivių. Daugiausiai jų 
apsigyveno valstijose: Illinois, 
Indiana, Ohio ir Wisconsin. Val
stijoj Illinois yra 1,202,500 atei
vių. Mažai ateivių apsigyvena 
ant faunų, daugumas jų dirba 
kasyklose ir dirbtuvėse, grudžia- 
si į miestus.

VĖTROS.
Pensecola, Fla. Aplinkinėse 

Pensecola 14 rugsėjo dieną siau
tė smarkios vėtros, kurios ir ant 
kranto daug nuostolių pridirbo: 
valdžios garlaivys “Penrose” ta
po/ išardytas, o daug kitų laivių 
pagadyta. Daugelį didėlių gar-

to. Žmonių vienok nepražuvo, 
bent apie pražuvusius žinitj nėra, 

į Aplinkinėse Mobile, Alįų, aud
ra daug blogo pridirbo. Vanduo 
kįla, laukia tvano. Mieste Mobile 
žmones kraustosi iš apatinių gy
venimų. Vėjas sugriovę meten

montas eis, taip ir visos kitos 
valstijos eis. Tas reiškia, kad 
kokia partija išlošia Vcrmonto 
valstijoj, tokia partija išloš ir ru
denyj, laike prezidento rinkimų. 
Iki šiol šis priežodis apie Ver- 
montą visados išsipildydavo, ar 
jis išsipildys šiuosmet, — už ke
lių mėnesių galima bus apie tai 
persitikrinti.

Tuom tarpu Vermontė išlošė 
republikonų partija, sumušdama 
demokratus ir progresyvišką Roo- 
scvelto partiją.

Demokraai nei nesitikėjo iš
lošti šiuose rinkimuose, nes Ver
mont visados buvo republikonų 
tvirtovė, bet už tai Roosevclto 
partija, kuri kovoja (langiaus

Taftą, negu prieš demokratus, ti
kėjosi išlošti. Jie tikėjosi išloš
ti juo labjaus, kad pats Roose- 
veltas (gabus kalbėtojas) lankė- 

itijoj su prakalbomis ir 
prašė balsuoti už Rooseveltinės 
partijos kandidatą.

Jam visai nepasisekė žmonių 
įtikrinti, nes daugumas mato, 
Rooseveltui netiek eina apie 
čią partiją, kiek apie tai, kad 
čiam už bent kokį 
gauti prezidento kėftėn.

Tas jo noras taip\aiškus, 
net jo geriausi draug 
čiausi iki šiolei remėj 
jį tolia u s remti. Taip 
nojaus gubernatorius 
Missouri valstijos gubernatorius 
ir keli senatoriai, kurie iki šiolei 
karštai' Rooseveltą rėmė, dabar 
jį pametė ir perėjo Tafto pusėn.

Jeigu spręsti pagal Vcrmonto 
.valstijos rinkimus, tai galima iš 
kalno apie Rooseveltą pasakyti, 
kad “gaila darbo”, — vis viena 
jo neišrinks.

.Už tai RooseVeltas visgi gali

pa-

i ir karš- 
i atsisakė 

n tai Illi- 
Dencen,

fl Duluth, 
čia tarnauja] 
rų.
rifo pagelbininkų, nes laukia riau
šių.

Minn. Sustreikavo

Sut raukta dideli pulkai še-

5J Lawrence, Mass. Byla med
vilnės dirbtuvių darbininku va-V ** V

dovų Etoro ir Giovanitti prasi
dės 30 rugsėjo dieną.

Daluth, Minn. Streikuoja čia 
tarnaujanti ant gatvinių karų. 
Užimti sustreikavusių vietas .at
kako daug studentų Chicagos 
universiteto. Kitur universitetų 
studentai niekur, turbūt, 
žia į streiklaužius. •

nesiver*

Prczi-
Federa-

%

U Minneapolis, Minn.
(lentas Valstijos Darbo 
cijos apreiškė, jog parodymui pri
tarimo Dahitho streikieraims, su
streikuos tarnaujanti ant gatvi
nių karų miestuose St. Paul ir 
Minneapolise. Parodymui prita
rimo Dalutho gatvinių karų tar
nams, sustreikavo frachtų iškro- 
vėjai ir kiti organizuoti darbinin
kai Daluthe.

Ant pietrytinių geležinkelių 
Amerikoj streikuoja 12000 tar
nų. Jie reikalauja didesnių' al
gų ir 11% valandos darbo dienos.

fl Newark, N. Y. Nuo i spa
lių dienos čia įvesta io vai. dar
bo diena moterims dirbančioms - 
pardavinėse, biuruose ir. kitokio
se darbo vietose.

Vieno dalyko geisčiau; kad vi
si vaikai butų paklusnumo moki
nami; ir kito vėl, — kad visi, 
pradedantiejie gyvenimą, išmok-* 
tų nesaumyliškai gerą gerbti.

' Ruskin^

t
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IŠ VISUR.
ll Vokietijos ciesorius atkako 

Šveicarijon prisižiūrėti manev
rams tenykščios milicijos. Švei
carija pastovios kariumenės, to
kios, kaip Vokietijoj arba Fran- 
euzijoj, nelaiko, bet turi tik mi-

ventojai jų/labai nekenčia. Keli 
turtingi arperikonai gavo gazdi- 
nančius laiškus. Rods ispaniš
kose Amerikos respublikose ame- 
rikontj turbut niekur nemyli.

ĮĮ Iš Vokietijos Afrikon iške
liavo speciališka komisija pa
ženklinti naujus 
kiškos kolionijos* Kamerun 
jos sklypą Vokietija atidavė

rubežius Vo-
nes

Francuzijai.

LigTUVA
tu n <įtaa—atiili

3

carai; milicija susirenka kas me
tai manevrams.

/ Mexiko devoliucijonieriai pa
ėmė miestų Ojinaga. Valdžios 
kariumenė, buvusi mieste, su ge

se, o mieste paliktas garnizonas 
nemėgino gintiesi. Mieste suki
lėliai rado daug valgio produk
tų, ginklų ir amunicijos.

kią agitaciją prie.š kįlančias kai
nas valgio produktų. Darbinin
kai reikalauja, kad butų sušauktas 
extra parlamento susirinkimas 
svarstymui, kokiu budu galima 
neturtingiems pagelbėti. Kiau
lienos svaras dabar Vokietijoj — 
26—30 centų, kumpio svaras 35 
■—45 c., veršienos 55c.; svaras 
kvietinių miltų 9c. Beturčiai 
reikalauja numažinimo muitų nuo 
įgabenamo valgio produktų. So
cialistai reikalauja rubežių atida
rymo atgabenamiems iš kitur 
galvijams ir produktams.

!l Vengrijoj, netoli Kisverad 
nugriuvo dalis naujo dirbamo til
to per upę Theis ir dirbę ten dar
bininkai supuolė upėn. Prigėrė 
9 darbininkai, o daugelį sunkiai 
sužeistų pasisekė išgelbėti.

li Turkijos atstovai besitarianti 
su Italija pareikalavo, kad Ita-
lijos parlamentas atšauktų s’avo 
nutarimą, jog Italija prijungia 
Tripolį. Turkija sumano d'ripo- 
lin skirti kunigaikštį, kurį išsi
rinktų Italiją, bet sultanas už
tvirtintų. Bet Italija Turkijos 
sumanymą atmetė, ji Turkijai 
palieka vien arba sutikti su Ita
lijos reikalavimais, arba toliau 
kariauti. Ryme 2 rugsėjo dieną 
darbininkai kėlė smarkias} de
monstracijas prieš karą ir reika
lavo jo užbaigimo.

|| Londone gauta žinia, jog 
jūreiviai Rusijos Juodųjų jūrių 
laivyno sukėlė riaušes. Kariš- 
kiejie laivai bombordavo Sebas- 
topolio fortus, kurie teipgi šū
viais atsakinėjo. Vienas laivas 
tapo paskandytas, o didelis skrai
duolis pabėgo į Bughas, Bulga
rijoj.

|| Mieste Oerkeny, Vengrijoj, 
mėginant orlaivį, vėjas pagriebė 
orlaivį ir jį iškėlė. Trįs kareiviai 
laikę balioną, nespėjo jo palcistį, 
tai juos oran iškėlė 
nuo kur jie nupuolė 
užsimušė.

'■J,

ir, žinoma,

mieste Ma-|| Ant salos Kubos, 
riel laike rinkimų užgimė kruvi
nos muštynės priešingų partijų 
pasekėjų. Užmušta vienas libe- 
relas, o du sužeista mirtinai, su
žeista ir vienas konservatistas.

■ Sudrutinimui Vokietijos ori
nio kariško laivyno, nuo 21 ba
landžio dienos vokiečiai aukų 
sudėjo pasantro milijono dolia- 
rių. Mat, vokiečiai ant tos dir
vos nenori franeuzams apsileisti, 
kurie buvo vokiečius pralenkę.

Mexiko Dras 
žinių, jog ap- 
prezidento ka- 
kelias .dešimtis

Austin atgabeno 
linkinėse Torron 
riumenė išskerdė 
į jos rankas patekusių revoliu-
cijphierių. Revojiucijonieriai su 
patekusiais į jų rankas preziden
to kareiviais teipgi didelių cere
monijų nedaro, atmoka jiems pa
našiai;

Prusnose, kasyklose Geisen- 
kirchen sulūžo mediniai kasyklų 
olos paramai ir ola nugriuvo ant 
darbininkų. Užmušta penki dar
bininkai.

|Į Italijoj, aplinkinėse Tessino 
siautė audros su debesių praply- 
šimais, kurie pagimdė tvanus. 
Miestas Caccano visas vandens 
užlietas. Laukuose prigėrė keli 
darbininkai, nespėjusie į augšte- 
snes vietas nuo' užtvinusių van
denų pabėgti.

|(. Ant salas Kubos laukia smar
kių riaušių jos ir dabar atsitin
ka. Gyve r' ’uis ant Kubos ame
rikonus apėmė baimė, kad jiems 
žia ką blogo .nepadarytų, nes gy-

žmonių, o skaitlių netekusių pa
stogės, milijonais skaito, 
vo' ir daug svetinį

Prąžu- 
mUijonierių.

kurie čia atsitrauko kelti neapi- 
kantą. Tokiu pasirodė šią va
sarą atsitraukęs iš Chicagos vie
nas va iki ozą s, kuris, išdarkęs ve-

Kci-

|| Francuzijoj, mieste Niceoj, 
nurodžius Rusijos policijai, Fran- 
•euziškoji policija užtiko dirbtuvę 
netikrų rusiškų popierinių pini
gų. Rado ten 150000 netikrų ru
siškų šimtarublinių, taigi 15 mi
lijonų rublių. Suimta Paryžiuj 
koksai ten Robert Lewcntal ir jo 
numylėtinė Wolodko. Rusijos 
bankai jau pernai patemėjo dau
gybę apyvartoj netikrų šimtarub- ’ liau važiuoti negalima, nes kelio 
linių, bet paskui susekė, jog jos t šėnys išardytos, o miestas yra 
paeina iš Francuzijos apie tai plėšikų rankose. Miesto valdžia, 

išvijimui plėšikų, iš Kantono pa-

|| Chinuose 
sidedantis iš 
mėgino sulaikyti Kanton-HankaU 
geležinkelio traukinį. Nors plė
šikai šaudė į tr'aukinį, bet maši
nistas, suskubinęs greitumų, iš
truko ir su traukiniu, nors daug 
važiuojančių sužeista, atkako į 
Nova, bet čia pasirodė, kad to

plėšikų pulkas, su- 
paleistų kareivių,

paeina iš Francuzijos apie
pranešė Francuzijos valdžioms.

Reikia patemyti, kad visokį po- reikalavo kariumenės.

si labiausiai dirbimo rusiškų, ne- || Qa] 
trūksta netikrų ir Amerikos po- pavietyj 
pierinių pinigų, nors rusiški ir-Jczerskio dvare Pobikry 
amerikoniški labai išmarginti, tai \^ U¥u 
tokius turėtų but sunkiau pa-1 muo, 24 karvės ir 4 arkliai; su- 

tokius 
vokiš- 

labai 
išrodo

labiausiai mėgsta dirbti, 
kiejie popieriniai pinigai 
maža margumo turi, jie

bėjai nemėgsta dirbti.

'Tjf Pareikalavus Minsko polici
jai, Varšavoj likosi suareštuotas 
Jonas Rolak. Jis kaltinamas, 
jog Minske nunuodino visą šei
myną Markevičiaus. Atėjęs pas 
Markevičius į svečius, jis nema
tant, įbėrė į alų nuodų.
užnuodinto. alaus pasimirė abudu 
Markevičiai ir dvi jų suaugusios

Nuo

j Rusiškiejie tautininkai reika
lauja išvalymo rusiškos kalbos 
nuo svetimų žodžių (lietuviška iš 
syk valoma nukaltais žodžiais). 
Dabar antai visų mokslų termi
nologija yra svetima 
(lininiai perimti nt 
ir žodžiai yra sve

nes pava- 
ivetimu, tai

ko ji vidaus 
mažrusiškų

gubernatoriams prisiųsti mi- 
nisterijon surašus rusiniškų skai
tyklų, laikraščių, švietimo drau
gijų, kreditinių ir kitokių rusiniš- 
ku įstaigų, kuriose tik vartoja
ma rusiniškų kalba.

miesto dalyj siautė gaisras. Su
degė 100 namu, o juose keli žmo- O G ' tf

nes. x

II 25 rugpjūčio pasimirė vienas 
iš svarbesnių rusiškų reakcijonie- 
rių, žinomas nerusų, tame ir lie-

leidėjas reakcijonieriško laikraš
čio “Novoje Vrėmia” Suvorin, 
išgyvenęs 78 metus.

|| Berlyne nusibankrutino vie
na iš didžiausių Europos buda- 
vojimo draugija. Skolos jos pe
reina 50 milijonų markių.

| 4 rugpjūčio dienų tapo palei
stas Norvegijos parlamentas, nes 
jis išbuvo savo laikų, reiks at
stovus naujus rinkti.

barovskos valdžia užtiko gražų 
kaimą Osipovka, apie kurio buvi
mą valclininkai nežinojo ir jo ne
buvo ant žemlapių. Gyventojų 
kaimas turi 8000.

’i Varšavos lenkai ir žydai 
progresistai, renkant atstovus IV 
dumon, stato kandidatūrų ir 
tuviams pažįstamo ir jiems 
lankaus prof. Krzywickio.

lie- 
pri-

|| Londone, Welsh Eisteddfor 
halėj laikė kalbų Anglijos minis- 
teris Lloyd George. Jam kal
bant, vidun įsiveržė pulkas Ang
lijos suffragisčių ir mėgino kai- 

susirinkusiems 
narsias moteris 
su' dideli^ var-

tas nepatiko, jie
sumušė; policija
gu galėjo jas apsaugoti nuo dar 
didesnio kumščiavimo.

ĮĮ Moravijoj, mieste Ostravoj, 
apvaikščiojant sakalų šventę, su
simušė sakalai čekai su lenkais 
svečiais. Suvaldymui besipešan
čių reikėjo šaukti žandarus. Ma
tyt, lenkai įžeidė šeimininkus če
kus.

e Lima, 
brikones.

Jas kaltina, jog p|^uOo^į pri- 
gavėjų organizacij^Argen
tinoj, Chili, Bolivi<|j| irySrazilijoj 
daug žmonių prig&o.

|| Kanadoj šieme|gsuri|ko 228,- 
466,154 bušelius k i Čtų ‘ g|u dų, ar
ba 15 milijonų budelių daugiau 
negu pernai.

|| Varšavoj, restauranan Zab
lockio, prie Senatorinės gatvės, 
įsiveržė 4 jauni vaikinai ir nuo 
sėdinčių prie
vyrų, tarp kurių 
gi kontraktoriai, 
nigų, o kad tie 
turtuoliu pašovė 
ir pabėgo. Viei
metų vaikpalaikį, suėmė.

no gubernijoj*
kilęs sūkurys

Belsko

sugrio
vė tvartus, kur tapo užmušta pie-

žeista 20 žmonių.

|| Suvalkų gubernijoj, Naumie- 
styj pradėjo statyti stačiatikiš- 
kų 
SU

cerkvę. Stato jų prie Pru- 
rubežiaus priešais Širvintų.

dėl stokos lytaus, 
išdžiuvo, ant upės Aa 
laivų bėgiojimas.

čia

"netoli

Šuliniai

Bielsko, 
grybaudama girioj moteriškė po 
grybu rado kokį ten žibantį daik
tą. Ištraukus, pasirodė, kad tai 
yra monstrancija. Matyt, ji pa
vogta kokioj bažnyčioj ir vagiliai 
ją girioj po 
jo.

|| Iki šiol turkai Tripolyj ne
turėjo orlaivių, nes jų parsigaben
ti negalėjo; dabar vienok jiems 
teko vienas italų aeroplianas. Ka
pitonas Moizo lėkė iš Znaros į 
Tripolį, Let kelionėj motoras pa
gedo ir orlaivys su jo vedėju 
nupuolė ir pakliuvo j turkų ran
kas

samanoms pakavo-

susitvėrė komitetas, 
surengti orlaivių 

Londono į Indijas.

II Anglijoj 
kuris mano 
lenktynes iš 
Ilgumas kelio nuo Londono į In
dijas yra 7200 kiliometrų.

Pereituose metuose valdžios

duota 91,650,236 viedrai degtinės, 
arba 2,107,789 viedrais daugiau 
negu užpernai. Iždas nuo žmo
nių už degtinę gavo 782,076,591

biausis iždo pinigų rinkimo šal
tinis. Gyventojų skaitlius Ru
sijoj į metus pasididina 1,5%,

|| Francuzįjoj, netoli Lens, ka
syklose Clarence cxpliodavo ang
lių dulkės. Ęxpliozija išgriovė 
kasyklų olų ir užbėrė dirbusius 
darbininkus. Iš olos ištraukė 
13 baisiai apdegusių, bet dar gy
vų, užmušta-gi 40.

|| Anglija dirbdina dabar di
džiausią karišką laivą, kuris svers 
30000 tonų. Greitumas jo bus 
29 mazgai į valandą. Taigi ta
sai laivas bus ne tik didžiausias, 
bet ir greičiausias.

li Likosi pavogtas Rusijos och- 
ranos surengtas surašąs paslap- 
tų šnipų, besidarbuojančių Ru
sijoj ir užsieniuose. Dėlto tai 
daryta kratos redakcijose laikraš
čių “Birževija Viedomosti” ir 
“Ruskoje Slovo”, suimta laikraš
tininkai Romanov ir Stunbo, teip
gi vyresnysis šnipas Rakovsky j. 
Rakovskyj tų surašą pardavė re- 
voliucijonieriams, o tie mano jį 
perduoti 
suradėjui
buttj tai labai svarbi žinia, nes 
Rusijos šnipų, ochranai tarnau
jančių, yra daug ne tik Rusijoj, 
bet ir užsieniuose, terp jų yra 
svarbus ir maži, svarbiųjų padė
jėjai; juo kur yra daugiau Rusi
jos ukėsų, juo daugiau jų daboji
mui Rusijos valdžia ten laiko 
savo šnipų.

z garsiam šnipų
Burcevui. Ištikro

vieno stalelio 5 
buvo du turtin- 
pareikalavo pi
nodavę,1 abudu 

mirtinai į pilvų

|| Žemės drebėjimai išgriovė 
dalį miesto Gvadalijora, Mexike.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ BROOKLYN, N. Y.

Pas mus daug apie ką kalba
ma, bet, tarsi ant juoko, mažai 
kas nuveikiama.

Porą metų atgal čią buvo su
manyta visų lietuviu’bendromis 
jiegomis pastatyti namą, kuriame 
rastų “prieglaudą” musų teatra
liškoji scena, kur galima butų už
laikyti knygyną, skaityklą, jau
nuomenės kliubą (įtaisius jai 
žaislus, gimnastikos įtaisas etc.), 
kur galima butų tinkamai įsteigti 
vakarinius kursus ir L t.

Nors šis klausimas' yra viens 
iš opiųjų šiądieninitj klausimų, 
kurio įvykdinimu reikės noroms- 
nenoroms greitai užsiimti netik 
pas mus Brooklyne, bet ir kito
se didesnėse lietuviškose kolio- 
nijose, kur musų jaumtomenė 
greitai žengia ištautėjimo ir de

šiai dėlei stokos tiftkaitių pasi
linksminimų), tai vienok mus 
brooklyniečiai pakaibėjo-pakalbė- 
jo ir — vėlią klausimą,Jkampan 
numetė. ?

Teatrališki perstatymai pasta
ruoju laiku* Mikčiai tajpp^iictuvių 
prasiplatino; žmonės juos pamė
go ir reik pripažinti, kad musų 
teatralinės kuopelės ir dainorių 
draugijos sulaikė daugybę jau
nų lietuvių ir lietuvaičių nuo 
paskendimo svetimtautiškose 
bangose. Atėjo laikas, kada mu
sų scena jau išaugo iš vaikiškų 
rūbų ir įieško didesnes erdvės. 
Bile kokiais lošimais šiądien jau 
ir žmonės neužsiganėdina. Reik 
geresnių, labjau išsilavinusių lo
šėjų, reik ir geresnių scenerijos 
įtaisymų. Tam viskam atsiekti 
reikalinga patogi ir atsakanti vie
ta. Tuom tarpu męs viską tu
rime, bet vietos neturime, o be 
jos nieko nei pradėt negalima.

Bene užėjus rudenio teatrali
niam sezonui, ir vėl pradės 
musų brooklyniečiai labjaus tuo- 
mi rūpintis. Vertėtų, nes šis 
reikalas juk neyra neįvykinamas.

Teko girdėt, kad rugsėjo 8 d. 
Draugelio svetainėj buvo susi
rinkę keletas ypatij apkalbėjimui 
scenos reikalų.

Vietinė TMD. 3-čia kuopa, 
kaip teko girdėti, greitu laiku ža
da išdalinti savo nariams šiemet 
išleistas paskaitas iš biologijos 
ir bakteriologijos.

Žemaičių Antanas.

lionį 
stutį ir kitus, nepralenkė ir lie
tuvių tautiškojo himno, kurį pa
juokdamas, taip jo žodžius tyčiai 
oermainė: — Lietuva, tėvynė 
musų, tu ubagų žeme, iš praeities 
tavo sūnus tik kvailybę semia.

Mano išsireiškimas kaslink 
Rockford’o socialistų mane ne
apvylė. Ir štai jie surengė spra- 
calbas, kurios įvyko 1 dieną rug
sėjo. Kalbėtojum buvo K. Šeš
tokas*!

Šį kartą reik Šeštoką pagirti 
už jo pasakytus pas mus žodžius. 
Jis atvirai pasakė, jog kiekvie
nas lietuvis, kas jis nebūtų, — 
ar socialistas, ar kas kitas, — 
turi visur ir visuomet pamyti, jog 
t is yra lietuvis, savo tautos sū
nūs ir todėl yra tautiečiu, nes 
kiekvienas yra tautiečiu, nežiū
rint kokia tauta jį auklėjo.

Raginime skaityti laikraščius ir 
knygas p. Šeštokas irgi vyriškai 
oasirodė, nes neskirstė, nepata
rė išimtinai skaityti “tik darbi
ninkiškus laikraščius” (puoštus 
antgalvyje su kalvio stovyla) ir 
knygutes (su raudonais virše- 
iais), bet liepė skaityti viso

kius raštus ir knygas.
Jeigu p. Šeštokas ir kiti kal

bėtojai pasirodytų visose prakal
bose rengiamose socialistų ir ci- 
cilikų su tokiais žodžiais, tai be 
abejonės 'pebutų pas mus šią
dien to doriško mėšlyno kai ku
riuose laikraščiuose, o pati so
cializmo idėja pas mus butų idė- 
t a, o ne amaras, smeigiantis 
žmoniškumo ir patriotizmo dva
sią ir auklėjantis demoralizaciją 
ir ištvirkimą,, kurį per pastaruo
sius 7 metus taip plačiai pasėjo, 
cai-kurie musų darbininkiški ne
va “apaštalai”. Todėlgi, Rock- 
i’ord’o socialistai šiuom kartu 
gali but pavyzdžiu savo pusbro
liams, slėpiantiemsiems po so
cializmo skraiste, kad jie ne- 
tviestų kalbėtojais tokių nieka
tauškių,—vadinasi, kurie demora- 
izuoja žmones, kurie nemato sau 
šitokio priešo, kaip tik tauta ir 
sapitalizmas, ir nemato kitokio 
išganymo, kaip ik “Kova” ir so-' 
cializmas.

Taigi, paantrinu, verta ir vieti
nius socialistus, ir p. Šeštoką už 
šią prakalbą pagirti.

Tečiaus gal bus ne pro šalį 
badaryti kelis patėmijimus.

Kuomet p. Š. kalbėjo, jog kiek
vienas turi savo tautą mylėti ir 
ją gerbti, iš publikos kilo klau
simas — ar socialistai visi yra 
tautiečiai? Kalbėtojas atsakė, jog 
taip, o jeigu, girdi, koks randasi iš 
socialistų niekinantis tautystę, 
toks, suprantama, vietoj smege
nų, girdi, turįs bulvinę košę, ir 
socialistai tokį savo tarpe ne
laiko, prašalina jį iš tarpo savęs.

Čia tai jau p. Š. atsakė per- 
greitai, be apsvarstymo. Kad yra 
tarpe socialistų tikriausi lietuvy
stės 
kai, 
Štai 
nėti

skleidėjas. Reikia žinoti, kad žodis 
“prašalinti” galima suprasti, kad 
juos reik “nužudyti”. O antras vėl 
dalykas, ;— • neskaudus prašili- 
nimas tų ar kitų ypatų, nieko 
nereiškia. Jeigu Tafto ar Roose- 
velto kėdėn atsisėstų pats p. Š., 
tai jis greitai pamatytų, kiek jis 
galėtų suteikti permainų ir tą 
tik galėtų pajusti, kad nereika-

Užbalis.

IŠ ALBANY, N. Y.
Lietuvių čionai labai mažai, su

lyginus su kitas mestais. Mat 
fabrikų nedaug, nes Albany yra 
sostinė New Yorko valstijos 
(capitol).

Rugsėjo pirmą dieną jaunas 
vaikinas Juozas Kakčukas buvo 
išvažiavęs Amsterdaman su kitu 
savo draugu pasisvečiuoti. At
lankęs kelis pažįstamus, nuo pa
skutinio išėjo, sakydamas, kad 
tuoj pargrįž. Bet nepargrįžo. 
Visi manė, kad jo namo j Alba
ny nuvažiuota, bet po kelių die
nų pasirodė, kad jo Albany nėra. 
Duota žinią policijai ir už kelių 
dienų rasta nuskendusio upėj la-

Niekas nežino, kokiu bu-

- ................. ,,į||

čių gėrimų ir jo liudininkai Sp- 
gauti už kreivų prisiegą. Ne| 
nesmagu darosi ir apie tautystę 
su svetimtaučiais šnekėti, o ką 
jau besakyti apie aprašinėjimų 
lietuviškuose laikraščiuose tokių 
nepageidaujamų atsitikimų ? ' Gal 
todėl ir iš Kenosha, Wis., retą! 
besimato laikraščiuose žinučių.

Darbai eina gerai ir dar vis 
gerinąs. Ateiviai gauna darbų 
pasirinkti. Diena nuo dientos 
šnekama apie vakarinę mokyklų. 
Parapija nors ir buvo nutariusi, 
bet tečiaus neatidarė lietuviškos 
mokyklos. Gaila. Miestas gar
sino, kad vaikai, nelankanti mo
kyklas, bus gaudomi ant gatvių ir 
jų tėvai bus baudžiami $25.00 už 
nesiuntinėjimų jų mokyklon.

Telšių Pliumpis

IŠ PITTSTON, PA.
Pitstono kasykloj, galerijoj 

num. 9, angliakasiai ^buvo ap
šaukę mažą kaipir streikelį ir 
kelias dienas nedirbo. Priežasti
mi buvo tas, kad kompanija ne
norėjo prašalinti dviejųz^ęnų bo
selių, kurie labai buvo darbinin
kams įgrisę. Ypačrjsu: tvėrimu 
anglių buvo bėda. Bet (lcaip sti- 

rltflxn 4-n i . t* 4 «AU .'.♦•n z-1 A .

|| Miestelyj. Dairon, Soloniki 
apskrityj, Turkijoj expliodavo 
ant rinkos į pulką žmonių me-1 
sta bomba. Expliozija užmušė , 
2°|/T"h3, x73.OZU^1/L!UŽeldė'lst0j0 (lirb?> tai ir ^gliš"'pradėjo 

krančių siautė smarkios vėtros, 
kurios paskandino daug žvejų 
laivelių; ant kranto išgriauta 
daug kaimų.

II į?r^e. Newfoundland0 _ pa- svertj gerjaus negU įdriiM, ir dar- 
bininkur nereik tinglhiat/fi.

Piftstdhietis.
t ■ Ji)

voną.
du ta nelaimė atsitiko. Kai-kurie 
sako, kad buvo išsigėręs, bet jis 
niekados nepasigerdavo. Buvo 
doras vaikinas ir visi jo labai 
gailėjos, dasižinoję apie nelaimę. 
Velionis prigulėjo prie Šv. Jur
gio draugystės, buvo vicc-prezi- 
dentu. Paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergės pavieto, Traškunų 
parapijos. Paliko tėvus Lietuvoj 
ir vieną brolį Amerikoj.

Albanietis.

mus 
vargo-

IŠ ROCKFORD, ILL.
15 d. rugsėjo TMD. 117 kuo

pa buvo parengusi prakalbas, 
kalbėtoju buvo p. Kl. Jurgelio
nis iš Chicagos. P. Jurgelionis 
pirmiausiai kalbėjo apie TMD. 
reikalus, o paskui apie mokslo 
reikalingumą. Prakalbos visiems 
patiko, nes kalbėtojas aiškiai, su
prantamai ir liogiškai kalbėjo.

Pertraukoj buvo dcklemacijos, 
kurios irgi
Padengimui ‘lėšų, aukų surink
ta $4.50; už jas TMD. 117 kuo
pa yisiems aukavusiems taria šir
dingą ačių.

Subatoj, 14 d. rugsėjo, atsibuvo 
tos pačios TMD. kuopos su
rengti šokiai, į kuriuos žmonių 
prisirinko nemažai; kuopa šiek- 
-tiek uždirbo, nors nekurie šios 
kuopos nariai prieš tokį vakarą 
protestavo. (Gražus ir manda
gus pasilinksminimas neyra kenk
smingas, atpenč — dar žmonėms 
reikalingas, todėl galima pro
testuoti tik prieš negražius ir 
nemandagius pasilinksminimus, 
jeigu toki rengiami. Red.).

P. P. Petrėnas,

raginta rašytis

mišparų nėra; 
kąnors tautiško

IŠ KENOSHA, WIS.
Rugsėjo 8 d. buvo^ pas 

astilankę keturi svečiai 
nininkai, tai turėjome progą pa
sigerėti tikrai gražiu giedojimu 
laike sumos. Pamokslas buvo ir
gi geras ir retai lietuvių bažny
čiose girdimas: nurodyta svarbu
mas vienybės ir 
į draugystes.

Vasaros laike 
užtai yra proga
veikti. Vietinė T.M.D. kuopa to
je dienoje po piet turėjo prakal
bas Balčaičio svetainėj. Kalbė
toju buvo p. Mikolaitis, iš Chi- 
cagos, studentas, kuris daug apie 
ką iš reikalingiausių ir naudin
giausių dalykų priminė, nors, ži
noma, visko negalėjo priderenčiai 
išaiškinti, nes tam reikėtų ne 
vienos-antros valandos, bet kelio
likos dienų. Publikos buvo pil
nutėlė salė, tiktai moterų ir mer
ginų tebuvo labai mažas nuo
šimtis. Ką jos veikia? —■ neži
nia. Gaila, kad prie prakalbos

pageidaujajnos. Publikos užsi
laikymas zlaike prakalbos buvo 
pagirtinas. Tiktai po prakalbų, 
prasidėjus rinkliavai kalbėtojaus 

B ra
bi sk į 
labai 
žmo-

naudai, kada dekliamavo

ir

nusisekė neblogai.

■

*

IŠ ALBANY, N. Y.
Kaip kituose miestuose, taip 
pas mus vaikinai mėgsta pa

bert. Iš pasigėrimo tankiai iš
eina peštynės, o iš peštynių tei
smas. Paskui arba “šaltojoj” pa
tu])!, arba po kelis doliarius užsi
moka. Tai vienas blogas musų 
jaunimo paprotys, o antras — tai 
vėl dievai žino nuo ko perimtas 
paprotys daužyti laike veseilių 
torielkas. Reikia, ištikro, net ste
bėtis, kaip šis netikęs ir negra
žus paprotys tarp lietuvių išsi
platino. Žmonės nusidaužo sau 
nagus, susižeidžia rankas (kitam 
tai ir operaciją net reikia paskui 
daryt), suteršia sau ir kitiems 
drabužius, ir koks-gi iš to sma
gumas? Juokiasi paskui svetim
taučiai iš tų “paliokų”.... Tas 
visai negražu, ir reikėtų lietu
viams nežiūrėti ant lenkų, kad 
jie taip daro, bet mesti tą neti
kusį paprotį. Vertėtų taipgi mu
sų vaikinams rečiau žiūrėti j 
stiklelį ir bonkutę, o tankiau imti 
rankon knygą arba laikraštį ir
naujienų visokių pasiskaityti bei 
šio-to pasimokinti. Butų daug 
geriau s. Albanietis.

ir lietuviškos tautos dergi- 
negali but jokios abejonės, 
net ir vardais galime pami- 
tuos vyrukus, nes jie ir pa

tįs su tuom nesislepia, o visgi
jie yra LSS. nariais — ne tik na
riais, bet net ir ramščiais. Lie
tuvių tautos niekinimu, kaip ži
nome, viešai atsižymėjo: J. 
Baltrušaitis, Strazdas, Špokas, ir 
kiti mažesni, kaip antai: Iksas, 
Vidikas, Smelstorius, Michelso- 
nas, neminint jau tokių, kaip: 
Raulinaitis, Gegužis, Antonov- 
Montvydas ir kiti, kurie yra pir- 
mesniųjų tikraisiais gramofonais. 
Kas jie yra, ar ne socialistai? 
O ką su jais padarė iki šiol tikri 
socialistai, kurie mato, jog so
cialistas yra tautos vaiku, kaip 
ir nesocialistas? Ar prašalino 
juos iš tarpo savęs? Ar nors 
vienas rimtas socialistas pakele 
savo balsą prieš tuos savo tautos 
niekintojus? Ant šių klausimų 
p. Šeštokas turės atsakyti, kad 
ne. Ir jeigu ne, tai kodėl?

P-s Šeštokas butų išmintingai 
padaręs, jai butų pataręs rim
tiems socialistams, vieton pro- 
ėstavimų prieš valdžias viso pa
saulio (kurios ant to tik nusi- 
spjauja), bent kartą per metus 
užprotestuoti prieš tuos tautos 
(lietuvių tautos) purvintojus, 
kas pakeltų paties socializmo idė
ją, kurios pasekėjai greičiaus 
įgytų žmonių užuojautą.

Antra pasarga p. Šeštokui J^ali 
but ta, kad pasiliautų su tokiais 
išsitarimais, kaip kad “Taftą su 
Rooseveltu reikia prašalinti”. Čia 
tai jau eina apie . patiem kalbėto
jams likimą, nes už šiokias agita
cijas kalbėtojas gali greitai atsi
durti už grotų, kaipo anarchijos

už 
d a

ii
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IŠ DONORA, PA.

rugsėjo dienų pobažnytinėj

Kliubo mėnesinis mitingas. Terp 
kito ko, buvo pakeltas klausymas 
įtaisyti bažnyčioj naujus vargo
nus. Bet pakėlus tą klausimą, 
susirinkę pasidalino į du skyrių: 
vieni rėkė: nupirkti vargonus, 
o kiti priešinosi, šaukė: nerei
kia naujų, nes ir seniejie geri. 
Pasibaigė viskas tuom, kad, pa- 
sipravardžiAvę vieni kitus viso
kiais gražiais vardais, nieko ne- 
nutarę, išsiskirstė. Musų kliu- 
be nėra mat vienybės; yra ten 
dvi priešingos, neužsikenčiančios 
partijos — katalikų ir socialistų; 
vieni kitus, kad įmanytų, šaukš
te vandens paskandytų. Žino
ma, terp savęs sąnariams besi- 
ėdant, kliubas nieko nuveikti ne
gali. ‘ Jaunas Lietuvis.

neramu. Bet negalima 
tuom stebėtis: žmogus yra 
gumi ir, beklausęs tyliai apie po
rą valandų, pagalios užsimano 
“atsipusti”. Užtai ateityj gal 
vertėtų pasirūpinti prakalbas su 
dainomis pamarginti.

10, 11 ir 12 rugsėjo šiame mie
ste atsibuvo 12-tasis Seimas Len
kų Draugijų Amerikoje. Seimas 
prasidėjo su paroda, kurioje lie
tuviai nedalyvavo. Prasidėjus 
seimui, vienas iš delegatų užga
vo žodžiais dvasišką vadovą, kurs 
savo avelei išpirko “varantą”. 
3 delegatai tapo seimo atmesti 

neatlikimą velykinės. Jie ta- 
išėmė “injunction” ir sulai- 

seimą nuo 8 valandos po pietų 
rugsėjo iki 12 rugsėjo, 7 v. po 
t. Tie atsitikimai ir nepa

prastas seimininkų karŠčiavima- 
si pagimdė visai prastą ameriko
nų apie lenkus nuomonę ir gal 
dabar ne vienam sulenkėjusiam 
lietuviui pasirodys, kad lenkai 
žemiaus lietuvių stovi ir todėl 
neapsimoka dangstytis lenkų 
skraistėmis, bet geriaus būti kuo- 
mį^esant, tai yra lietuviais.

1 ečiaus ir lietuviai pertankiai 
pasigarsina šiame mieste su pa- 
peiktinais darbais: štai tą su- 
areštavojo už gyrtybę, kitą už pa
leistuvystę, tretį ir ketvirtą už 
apleidimą ir neauklėjimą pride
rančiai vaikų. O kame da-bila 
lietuvio už išginklavimą policmo- 
no? Kame tas. pasibaisėtinas lie
tuvių žaislas su “šaltu garu”, ku
ris vieną lietuvį į kapines nu
varė, o kelius padavė į teismo 
rankas? Apart to dar yra lietu
vis saliunininkas teisme už da
vimą nepilnamečiams svaiginan-

s

IŠ ALBANY, N. Y.
Čia lietuvių mažai: bus apie 

50 šeimynų ir apie 100 pavie
nių. Negalima apie juos nieko 
gero pasakyt. Kitur, girdėt, lie
tuviai kruta, o pas mus vis ap
migę, arba jeigu jau sukruta, tai 
reik policisto, kad juos nu
malšintų. Tas tankiai atsitinka 
ypač laike veseilių. Laikraščių 
skaityt nepapratę; ateina jų tur
but tik apie desetkas ekzemplio-

Į IŠ ROCKFORD, ILL.
|| Mexico valdžia garsina, jog Neseniai rašiau “Lietuvoj” apie 

aplinkinėse Ojinaga revoliūcijo- Rockford’o lietuvių^' socialistų 
nieriai, vedami generolo Salazar, prakalbas, kurias jie čia tankiai 
tapo kariumenės sumušti ir tu- parengia ir į kuriąs buvo pa
rėjo pasitraukti į. San Bcrnar- kvietę keletą sykių lietuvystės 
----- Įdarkytojus ir lietuvių pjudytojus.

fame raštelyje aš prisipažinau, 
jog tikiu, kad Rockford’o lietu
viai socialistai, ateityje vengs 
.icsusipratimo vaisių įr daugiau 

tokių (padaužų,

dino.

t:

|| Chinuose, provincijoj Che
kiang siautė baisus taifūnas, ku
ris išgriovė daugybę kaimų ir

Užmušta prie to 75000 nekvies kalbėti
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NUO REDAKCIJOS.
Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
maial turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir sąyo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamufN jai rankraščius 
taisyti.
Netinkamus! laikraščiui

. Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 

' popiečio pusės, paliekant plačius tar- 
; pus tarp eilučių.

teisę atskiri'
trumpinti ir

rankraščius
grąžina au

Lenkų kalbą , pakeitė lietuviš
ka. Laikraštis “Reč” praneša, jog 
Kauno katalikiškoj dvasiškoj se
minarijoj, lenkiška kalba mok
sluose,- maldose ir pasikalbėjime 
tarp savęs mokinių pakeista lie
tuviška. Iš tikro Kauno semina
rija yra lietuviškiausia Lietuvoj 
mokslo įstaiga; mokinių ne lie
tuvių, arba bent lietuviškai ne
mokančių, ten nėra.

Apžvalga.
Rodūnios Interdiktas. Vil

niaus gubernijoj yra Rodūnios 
parapija, kurioj yra arti trįs tūk
stančiai lietuvių. Atgijus lietu
vių spaudai ir prasidėjus jų tau
tiniam susipratimui, ir čia pradė-

nytinės pamaldos butų laikomos 
ne vien lenkų, bet ir lietuvių 
kalba. Tečiaus nuo seiliaus įsi- 
vyrarvę lenkai jokiu Hudu neno
rėjo išpildyti teisingų lietuvių 
reikalavimų. Nesutikimai tarp 
lietuvių ir sulenkėjusių ir su-

“Laisves” byla užbaigta.
svč”, num. 74-ame, praneša, kad 
jos byla su p. A. Ramanaucku 
iš Lawrence, Mass., pavieto 
Grand Jury užsibaigė. “Laisvė” 
buvo kaltinama už krirninališką 
apšmeižimą, vienok teismas ne
radęs ženklų kriminališko ap
šmeižimo ir “Laisvę” nuo atsa-

Lai-

“Laisvė” taip baigia savo pra
nešimą :

“Taigi tautiečių pasikėsinimas 
ant “Laisvės” nuėjo ant vėjo.”

Ir pakelti laikraštį iki augščiausio 
laipsno. Bus talpinama kuodaugiau- 
siai pamokinančių raštų, o vengiama 
asmeniškumų, tuščių ginčų ir asme
niškų užsivarinčjimų, kurių pilni lie
tuviški laikraščiai ir kure įsiskverb
davo “Keleiviu” taipgi. Ir ypatin
gai į tai akreipta bus atida. Musų 
užduotimi ateityje bus, kad “Kelei
vis” butų švariausia iš visų laikraš
čių, kad jis butų skaitytojams tikru 
doros ir mokslo šaltiniu, žodžiu, 
“Keleivyje” bus įvestos radikališkiau- 
sios permainos.

Męs prašom skaitytojų, kad ir jie 
mums tame padėtų, nes tas daug pri
klauso ir nuo jų, ypač kurie rašinėja 
žinutes, straipsnelius 
reikia užmiršti visus 
nieko nepridedant nė 
tik tą, kas atsitiko, 
niekuomet nereikia 
ką kiti pasakoja.
žinai, 
mis
anglų laikraščių.

ir t. t. Rašant 
asmeniškumus, 
atimant, rašyti 
Taipgi rašant 

remtis ant to,
Ko pats tikrai ne

to niekad nerašyk. Su žinio- 
gerai yra pasiųsti iškarpos iš

Mums smagu 
“Keleivio” pasiz 
dar 
du išpildymą,
ko nenorėtume tam labai tikėti, 
jau 
pi m as

smagiau patėmyt tų priža- 
Vicnok pirm lai-

Andrius J. Vištalius
i (Višteliauckas),

■ J13 atminė. Daugiaus^ jam jau 
neteko savo tėvų žemėsj matyt ir 
sudėjo jis savo kaulus svetimoj, 
tolimoj nuo tėvynės, šalyj.

Lai toj svetima žemelė buna’ 
jam lengva!

Višteliauskas buvo seniausias

augo, ir pagalios priėjo net prie- 
muštynių bažnyčioj. Vilniškė 
“Viltis”, kuri uoliai rūpinasi Vil
niaus gub. lietuvių reikalais, nu
siuntė Rodunion savo atstovą ir 
savo laikraštyj iškėlė visas lietu
vių skriaudas, podraug nurody
dama, kad lenkininkų pusę pa
laiko ir Vilniuj susėdę lenkinin
kai kunigai, arti diecezijos vy
riausybės stovinti; kad dvasiške 
vyriausybė, matomai, nori už
gniaužti lietuvių reikalavimus, jų 
neišpildžius. Iš “Vilties” šias ži
nias perspausdino rusų laikraš
čiai ir pagalios diecezijos vyriau
sybė buvo priversta Rodūnios 
riauše kaip nors užbaigti.

Rugpjūčio 5 d. buvo nusių
stas Rodunion diecezijos admi
nistratorius, kun. Maciejavičius, 
kuris paskelbė parapijonams nau
ją bažnytinių pamaldų tvarką; 
toji tvarka turėjo būti tokia: 8 
dienas per metus visos bažny
tinės pamaldos turėjo būti lietu
vių kalba, o kitos visos dienos 
liekasi lenkų. Be to dar lietu
viams turėjo būti sakomi lietu
viški pamokslai kas šventadienis 
ij* leista, pasibaigus visoms pa
maldoms, lietuviškai giedoti.

Pasiuntinys pasakė, kad jeigu 
lenkai nesutiksią, tai jam 
ta uždėti ant parapijos 
nišką bausmę.

Rodos, nedaugiausiai
viams suteikta, bet lenkininkų at
kaklumas buvo toks didelis, kad 
ir su tais mažais dvasiškės 
riausybės reikalavimais jie 
tikti griežtai atsisakė. Sako,
kj jsileisį “Litvą” bažnyčion, tai 
paskui jos neišsikrapštysi. Die
cezijos valdytojas noroms-neno- 
roms buvo priverstas uždėti ant 
parapijos interdiktą. Interdiktu 
uždraudžiama laikyti bažnyčioj 
iškilmingas pamaldas, giedoti, 
skambinti varpais ir groti var
gonais.
taipgi gali but tik be vargonų 
ir varpų. Išpažinties galės pa- 
rapijon'ai eiti tik prie vyskupijos 
valdytojo, arba jo įgaliotų ku
nigų. Interdiktas nebus nuim
tas nuo parapijos patol, pakol 
patįs parapijonai nepasirašys, kad 
jie priima vyresnybės siūlomą 
tvarką.

Tokiu budu riaušininkai tapo 
nubausti. Čia reik patėmyt, kad 
ir pats pasiuntinys, matomai, pa
laikę lenkininkų pusę, ir tik at
kaklus lenkininkų priešinimąsi 
privertė jį uždėti interdiktą. Sa
kydamas pamokslą, jis taip pa
sakęs: “Aš žinau tokių parapi
jų, kame pirma prašė lietuvių 
kalba pamaldų, bet paskiaus pa
sisakė, kad nenori.
mai tuojau išnyko. Rūpinkitės, 
kad ir pas jus taip butų (staraj-

ris jautėsi nusKriaustu, būtent p. 
Ramanauckas. Ką tautiečiai ga
li bendro turėti su “Laisve”? 
Bene čia tiktų patarlė, kad “bai
mė turi dideles akis.” —

Petrauckas Suvalkų gubernijoj. 
Lietuvos laikraščiai praneša, kad 
Mikas Petrauckas, žinomas ame
rikiečiams dainininkas, žada duoti 
Suvalkų gubernijoj apie 10 ar 
12 koncertų, nuo 1 d. iki 25 d.

Žadarna 
miestuose 
viskiuose,

duoti koncertus šiuose 
ir miesteliuose: Pil- 

Šakiuose, Naumiestyj,

bartuose, Seinuose, Kalvorijoj ir

Apie Strasdelio sukaktuves. 
Tarp TMD. viršininkui kilo su
manymas pažymėti tinkamu bū
du 150 metų sukaktuves gimi
mo dienos lietuvių dainiaus A.

paliep- 
kano-

lietu-

su-

kurios išpuola ateinančiais 19(3 
metais. Sumanyta surinkti ir 
išleisti visas jo dainas kartu su 
jo plačia bijografija ir surengti 
jo paminėjimui TMD. kuopose 
vakarus, kaip savam laike buvo 
suruošti V. Kudirkos vakarai.

Literatiškas Komitetas ir 
Centro Valdyba dar neišdirbo 
galutino pliano.

Strasdelis mažai žinomas var
du, bet jo dainos plačiai po Lie
tuvą pasklydo ir taip gražios, taip 
lengvos, kad daugumą jų skai
toma Lietuviu tautiškomis daino- 
mis.

vien todėl, kad šis atsilie- 
išrodo priverstinu, o ne 

iš savo locno noro. Redakcija 
tokių svarbių pranešimų nieka
dos nededa tarp apgarsinimų —■

riuj, o jeigu jis slepiamas laik
raščio užkampiuose, tai jau tas 
neparodo “ščyros intencijos.”

Bereikalingai taipgi visados 
verčiama visą kaltę ant nebagų

nui kailį lupa....
Visgi lauksim-lauksim, — ir 

nepamiršim gerą žodelį tarti, jei
gu “Keleivis” ištikro mes tuos 
purvinus takelius, kuriais jis vin-

PRANEŠIMAS.

Jau ne sykį, ypač pastaraisiais 
laikais, buvo musų laikraščiuose 
rašyta apie reikalingumą sutver
ti lietuvių moksleivių susivieniji
mą, kuris, vardan broliškos mei-

dran ryšiu visus Amerikos lietu
vius moksleivius. Prijausdami 
taip puikiam ir svarbiam suma
nymui,* vietiniai Chicagos mok
sleiviai nutarė sušaukti visų mok-

visi lietuviai moksleiviai, 
y pa tiška i

ciama
Kas negalėtų ypatiskai susiva
žiavime dalyvauti, teiksis prisių
sti žeminus nurodytu antrašu sa
vo patarimus ir nurodymus.

Manome, kad nėra reikalo pla
čiai aiškinti šio susivažiavimo 
mierį. Užteks tuom tarpu pasa
kius, kad svarbiausiu jo micriu 
bus padėti “kertinį akmenį” tam 
tikrai moksleivių organizacijai, į 
kurią galėtų prigulėti visi lietu
viai, lankantiejie vidutines ir ■

Po žodžiais “visi moksleiviai” 
reik suprasti tai, kad naujai tve
riamas susivienijimas nenori ir 

bent kuom apsi- 
jo geidimu yra

V

D A LIETU WA NEPRAŽUVO!
(Rašyba nemainyta).

Dar Lietuwa nepražuvo, 
Pakol mes gyvenam;
Bus ir wel teip kai buvvo 
Laisva laike sawam.

Marsz, marsz Lietu wiai
Wisi į wienybę!
O wisi liežuvviai

Gavome /(trumpą 
Paugos iš Buenos

A. J. Vištalius.

žiniltę nuo p. 
Aires (Argen- 
rugpjučio, šių 

Buenos Aires beprotnamyj 
audringo 
seniausių 

senukas
Vištalius arba

metų
užbaigė dienas* savo 
gyvenimo '< vienįas iš 
Lietuvos budintojų, 
Andrius Joną

Šiuom laiku dar negalima 
duoti smulkaus• jo gyvenimo 
rašymo,...nes mažai kam jis

pa-
ap-
te-

.“LietuvOs Mylėtojas”, aprašy
damas gyvenimą musų žymesnių 
raštininkų savo knygoj “Lietu- 
viškiejie Raštai ir Raštininkai”, 
taip pradeda Vištaliaus bijogra-

Šiądienikšteje Lietuvoje labai 
musų gar- 

tėvynainis Andrius Jonas 
žmogus šviesus,

mažai pažįstamu yra 
bus
Višteliauckas, 
nors jam teko tiktai šešias kle-
sas gimnazijoj kuomet tai pa

žinutę iš Lisabonos, Portugalijoj, 
jį negirdėta 
tik 1888 me- 
Argentinos. 
nebuvo sta-

iš Europos Ar-

per kelia tą metų ir 
tais atėjo laiškas iš

Tečiaus Višt; 
čiai nuvažiavęs 
gentinon. Bar
turtą Orlencuje, ir apleisdamas 
Europą, jis išvažiavo į Braziliją. 
Čia vienok į trumpą laiką susir
go jo vaikai. “Negerai padariau, 
—- rašo Vištalius iš Argentinos 
— kad išvažiavau iš Brazilijos,

tininkas; jis rašė letuviškai jau 
tuose lakuose, kada lietuviškoji 
inteligentija buvo dar visai su
lenkėjusi ■— prieš uždraudimą

Dumokite, brolai mano mieliau
si iš vieno kaulo ir vieno kūno 
ir tuomi pat vieno kraujo, lietu
viai Galionai! Ar ta prastoji pa
saka nerodo jums aiškiai, kad jus' 
dar visi vieno kūno sąnariais esa- 

įpačiai rodo jums Liežuvis,^ 
tuomi pačiu visi kal- 

nors žodeliai ne- 
šukraipyti mažumą yra! 
ar Jus savų lietuvininkais, 
lis, latais, lėtais, latviais,

žiamaičiais, kurais, kuršais, pa- 
rusais ar prūsais ar žalukais ir

te, 
nes 
bate, 
kurie 
Todėl

lietuviškos
Jis buvo vienas is “Aušros

leidimo užmanytoj u.buvo ir jos
Raštų jo rods yra nedaug, bet 

tie .koki yra, nepriguli prie pa

šia yra eilių. Geriausios, 
sios “Aušroj” eiles — tai 
Vcstclio (Lietuvio) eilės 
gėjimas” (Hop, Hop, kas

Gražus yra jo vertimas 
tolioraudos” Kraševskio. Ir “Lie
tuvoj” tilpo poras jo eilių.

Yra dar rankraščiuose ne ma
žai jo filologiškų išvadžiojimų, 
bet daugumas jų yra fantastiš
ki, per tai ir moksliškos vertės 
neturi.

buvo

Vištaliaus pamokinimas apie 
vienybės reikalingumą.

Žiūrėkite!.... Kairė su deši
ne pradeda vaidytiesi ir muštie- 
si, ne iš džiaugsmo abiejų rankų 
delnai plojasi, bet iš piktumo ir 
pavydo. Štai kokia atmaina! už
simanė beprotės rankos amžinai 
atsiskirti, o tai dėl savo nelygu
mo, viena antrai nenori pripa
žinti pirmos vietos; kairė užvy- 
di dešinei, kad ją visi labiaus 
garbina, o dešinė užvydi kairei, 
kad ji nereikalauja taip sunkiai

ginčą pakėlė dėl savo nelygumo;

ti; ausys, lu| 
darkytiesi, o 
gurno, 
nariai, 
žiausio
va i dyXi.cs i

nuo 
ir smulkiausio, 

ir barticsi,' o 
savo stono ir

visi sa
iki 111a- 
p ra dėjo

užimtos
n

ir tarno gero 
geros moty-

t. t. vadinatėsi, visi kaip esate, 
katrie kalbate letgaliuniska kal
ba, esate vaikais vienos gentės, 
vieno kūno ir kraujo atžalomis! 
Ar jums neprieteliai Varvarai, 
niekočiai ir kiti pagonai ikal-

ne vienos mot y uos vai
te? Jie nori jūsų išjiyki-

mo, todėl kusi jus ant issiskiai- 
dymo, dalinimosi į pcrdalas, idant 

ale 
ir 
ir

nei tiek

viens kitą jiesišclįbtumėje, 
ncapsikęstumėte tarp save 
nepriet diskai valdytumėte:

proto neturite, jog 
timo kūno, kartais jums duota, 
aprokuota yra gerai tu bedie
vių, idant jiems šimteriopus pro- 
šimčius atgabentų! <Ar nežinote 
iš nusidavimu švieto, kad tuk
siančiai paveikslų reiškia apie 
atsitikimus, kur neva mylimieje 
prieteliai, pasikvietę ant Česnių, 
savo mieluosius

teia i vra •/
vy liotoj u i

čemeryčiomis ?! Tokie prie- 
žudonui arba šėtonui 
lygus!

PRIE SUMANYMO.

36 
“Jovarui 
kauskas,

N O. “Lietuvos”, straipsnyje 
užuojauta”, p. Rut- 
šdėsfęs silpnąsias pa

labai, mano nuomone, puikų su
manymą, būtent : surinkti kelis 
tūkstančius doliarių, nupirkti 
sklypą žemės, aprūpinti jį reika
lingu pavyzdingam vedimui ūkės 
inventoriumi ir ta Lietuvos vištio- v
menės turtą (kajpo fondą šelpi
mui užsitarnavusiųjų visuome
nės veikėjų, reikalaujančių mė

'f

ro sąnario, sunaus 
tėvo Eroto, ir 
nos Širdies Išminties!' Tas 
vienas būdamas, kaipo pulkau
ninkas, nors visokius skambėji
mus ir suokimus turintis — ku- 
rio vardas Liežuvis — visus są- 
narėlius meilingais žodeliais ši- 
taipos įkalbino: Mylimicjic ma
no viengentainiai, vienkuniški są- 
narėliai, broleliai ir sesutės! Ko- 

dėlei keliatėsi 
ir kūdikiškai

varui iki gyvos galvos.
Tas sumanymas, mano nuo

mone, yra vienas iš prakilniau
sių. Labai gaila butų, kad jis

tų naudingų sumanymų, kurie 
liko tiktai sumanymais. Galima 
tikėtis, kad daugelis atsiras to-

kas persunkti bus įvykdinti, — 
reikėtų daug laiko, daug triū
so.... Bet tas neturėtų ataušinti 
nuosekliųjų dvasios. Jeigu mes 
būtumėme pasirūpinę tuomi pir
miau, kuomet visa eilė badaujan
čių musų gabių vyrų be laiko 
žengė į kapus, tai šiądien Jova
ras jau butų aprūpintas. (Dar 
nežinia, ar Jovaras sutiktų pri
imti tokią dovaną. Red.). Tode- 
lei, šį dalyką įvykdindami, jei, 
sakysime, ncsušelpsime pagarbiu 
budu Jovaro, tai tikrai, ateityj 
sušelpsime tą, kuris nūnai dar 
nėr mums žinomas.

Taigi remkime užmanymą! 
Dirbkime! J. Charžauskas.

s

La Plata, kuria- 
sau žemės 
popierinių,

jusų
“už 
o i

nevienoje

MOKSLEIVIŲ REIKALUOSE.

kraujas
Visi kėblu- Seimas prasidės 28 d. rugsėjo,

nas beprotjiamy

III.

“Lietu-

si kitais radtais zeceriams Ir 
sustatytas ir atspauzdintas vi*

K. A. Vasiliauskas, 
Moksleivio” redaktorius.

tįsiu nuodu, ku- 
,m visą gyveni- 
privedė prie to,

noms anksčiau.
Moksleiviu Komitetas

ir šliubai

ta- 
jis

Turime nema-

jau n u ome ne be

tyj. 1 as viskas, žinoma, nema
lonus dalykas, ypač laikraščiui, 
kuris sakosi, kad rašo tik vieną 
teisybę ir dar sakosi kovojąs už

kios priežasties 
viens prieš kitą 
vaidyjatėsi? Kam 
barnis? Ar jus
beje esate, ar jus n€ iš vieno tėvo 
ir vienos motynos savo gyvastį

lc tas viskas ir išeis netik vi
suomenei, bet ir “Keleivio” 
naudai, nes pagalios jis žada

Kadangi jis Ijuvo pabėgėlis iš 
£ulo laiko turėjo 
j kraustytis. 1886

randame paminėta, kad nastį surasti, kad padonais ne- 
baisįngęį mą.

v «*»

kuose”
jis atsiuntęs .apie savi trumpą ’pastotų

smė yra “Pulkim ant kelių”, ku
rią giedama kiekvienoj lietuvių 
bažnyčioj. —

r

Nedyvai, kad lenkininkai lietu
viškose parapijose taip augštai 
galvas neša, jeigu net vyskupijos 
pasiuntiniai juos drąsina “rūpin
tis”, kad ir pas juos taip butų, 
— vadinas, kursto prie agitaci
jos, prie lenkinimo lietuvių.

Reik tikėtis, kad tas jiems nie
kados nepasiseks.

Giria Lietuvos linus. Pabaigoj 
I910 m. ir pradžioj 1911 metų 
Maskvoj buvo visos Rusijos linų 
paroda. Dalyvavo ir lietuviai. 
OEžerenų ir Ukmergės pavietus 
^atstovavo Kuzma, kartu su keliais 

Skitais vyrais. Nesenai Kuzma 
pranešė, kad rusų ūkio ministe
rija prisiuntė didelį pagyrimo 
laiškų (pochvalnij list)’ už išsta
tytus anoj parodoj Lietuvos li
nus*

Žada pasitasyt. Nėra to blo
go, iš ko neišeitų gero, — 
sako priežodis. Taip atsitiko ir 
su lietuvišku laikraščiu “Kelei
viu”. Turėjo jis porą bilų tei
sme už kriminališkus apšmeiži
mus.’ Už vieną buvo nubaustas 
pinigine pabauda, kitą vėl buvo

susivienijimas 
siaurai

rubežiuoti, nes 
suvienyti visą 
mokinančiąja 
skirtumo lyties, tikybinių ir po
litiškųjų paž valgų.

Toks moksleivijos susiartini
mas buvo jau senai reikalingas, 
vienok nepatogios aplinkybės ne
leido šiam sumanymui iki šiol 
įsikūnyti.
jau

cago ir Philadelphia yra centrai, 
kur rasime diktokus moksleivių 
būrius; nemažai yra jų ir kitose 
vietose. Todėl ir norima šiuos 
visus moksleivius surišti vieiian 
ryšiu, kad bendroji moksleivių 
organizacija suvienytų visus tuos 
moksleivius, ku 
nepaliovė savo

gi išrodo ne iš locno noro, bet 
visgi žadama.

34-me jo numeryj, mažutėlėmis 
’raidėmis, tarp apgarsinimų, “Ke
leivis” talpina tokį atsiliepimą:

Į VISUOMENĘ]!
ftiuomi pranešam skaitytojams, kad 

tilpęs 31 num. “Keleivio” juokuose 
piešinėlis “Jonas šventukas, Jėzaus 
švogeris”, tilpo • per savininkų neap
sižiūrėjimą. Ji» buvo parašytyas vi* 
supirmiausiai vokiečių rašytojo K. 
Kelzner’o ir tilpo vokiečių laikraštyj 
je; paskui liko išverstas į lenku 
kalbą ir pereitais metais tilpo šėri
kų juokų laikraštyje “Bicz Božy”, 
o šįmet tilpo lenkų dienraštyje 
“Dziennlk Ludowy”. Pagaliaus buvo 
išverstas lietuvių kalbon ir prisiųstas 
“Keleivio” redakcijai. Peržiūrėję 
męs ketinom jį gražinti vertėjui at? 
gal, bet per neapsižiūrėjimą jis pa
teko 
liko
sal mums nepatėmijus.

Taipgi pranešam, kad nuo Šio lai
ko musų pastangomis bus gerlnt, ‘‘Ke
leivį” ant klek tik musų pajlegos 
ištesės, kad skaitytojams jis butų 
tikru žibintuvu ir kelrodžiu | jų 
ateitį. Musų pąstangomls bus įgyti 
Keleiviui” geriausius sądarblnlukus

10 vai. iš ryto “Aušros” svetai
nėj, 3149 So. Halsted st. Suba- 
tos vakarb bus ten pat sureng
tas vakaras. Nedėlioj po piet 
svečiai ir vietiniai aplankys vie
ną iš gražiausių Chicagos parkų, 
Jackson Park, kuriame randasi 
vienas iš didžiausių ir įdomiau
sių Amerikos muzėjų.

Nedėlios vakare bu^ iškilmin
ga vakarienė ir pasilinksminimai. 
Kitas programo smulkmenas ga
lima bu$ sužinoti ant vietos.

Tie, kurie norėtų prisiųsti nu
rodymus ir patarimus, malonės 
juos siųsti šiuom antrašu:

Moksleivių Komitetui, 
% “Aušra”,

3149 S. Halstęd st., Chicago,

Ištikrujų, velionio Vištaliaus 
gyvenimas buvo taip audringas, 
kad šiądien vargiai surasi žmo
gų, kuris galėtų jo visą gyvenimą 
tvarkiai ir teisingai papasakot.

Yra daug užsilikusių jo laiš
kų ir kitokios medžiagos, kuri 
meta šviesą ant jo gyvenimo, bet 

1 visa tai išmėtyta, nesurinkta dar 
vienon vieton ir tik ateityje tą 
galima Ims padaryt.

Todėl dabar pasinaudosime tik 
tomis žiniomis, kokios randasi 
po ranka.

Andrius Jonas Vištalius gimė 
1837 įlietuose Suvalkų guberni
joj, Senapilės pavietė, netoli nuo 
Aleksotas.

Mažai kas dar težinoma dabar 
apie jo jaunas dienas. Suaugęs 
jis turėjo prasišalinti iš Lietuvos 
ir apsigyveno Vokietijoj, Poz
nanians provincijoj, vietoj Va
dinamoj Orleniec, (Erelnyčia — 
vadindavo velionis).

1873 metais • jis vedė lenkę. 
Šeitnyniškas. jęį gyvenimas ne
buvo laimingas j! Su žniona, kaip 
matyt iš jo laišįcų, labai nesutik
davo, ir skirtu Alas jų tautystėj 
bene buvo didz®ap. y ’ ,1. ris uznuodino . j; 
mą ir pagalios ’

kūdikėlių ir'dvejatos gentainių, 
pabūgau ir pabėgau, kad pasku
tinio nepatrotyčiau, kuris iš na
gų smerties taip jau vos išsika
sė, nesą per 4 adynas buvo ma
rinamas.”

Atvykęs Argentinon, jis apsi
gyveno mieste 
me nusipirko 
10000 frankų
6000 auksu rokuojant.”

Čia jis gyveno “iš atsigaben
tų skatikėlių”, bet ir tuos grei
tai pabaigė. “Uždėjau, kas tie
sa — rašo jis toliaus — bazarėlį, 
kupčystę, ale su tuomi vietoje 
pelnyti, prapelniau pusę pinigų.”

Tuom tarpu jo šeimyniškas

gyn. Nuo sunkių gyvenimo ap
linkybių jo protas pagaliaus ta
po eiti silpnyn ir jis tapo ati
duotas į Buenos Airės beprotna
mį (menama, savo pačios ir sū
naus), kuriame ir užbaigė savo 
ilgo gyvenimo dienas.

Savo laiškuose pažįstamiems 
jis tankiai, jau būdamas beprot
namy j, karčiai nusiskųsdavo 
ant savo sunaus ir pačios ir ant 
savo padėjimo beprotnamyj.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj, apie tai išgirdęs, kas me
tai rūpindavosi senuko likinu. 
Buvo net kilęs sumanymas iš
imti jį iš beprotnamio ir pasiųsti 
Lietuvon arba partraukti į Su
vienytas Valstijas, vienok tas/pa
sirodė negalimu ir SLA. kas me- 
Tai tik siųsdavo “seneliui afit 
bako” po 60 doliarių,. kurių, 
sakė, jam užtenka.

Velionis nebuvo pavojingu šu
nį išėliu. Iki paskutinių metų jis 
tik retkarčiais turėdavo lengvo, 
dėto sumišimo užpuolimus, kurie 
apsireikšdavo tame, kad kalba 
jam pradėdavo maišytis. Šiaip, 
kitomis valandomis jis visai pro
tingai mąstindavo ir kalbėdavo. 
Dar besirengdamas iš 'Europos 
važiuoti, jis jau jautė,, kad dau- 
giaus neteks jam matyti savo nu
mylėtos Lietuvos. “Jau mano 
kaulelių neparnešiu, kaip rodosi, 
Lietuvon ,pakavoti, • rašo jis 
vienam savo laiške, Omu ii ale ką da

. ....J 1 .A'.,'ir iš Vokietijos' 
metais Vokietijc’s valdžia priver
tė jį išvažiuoti Sš Vokietijos ru- 
bežių. J^ų prieš tai jis ilgą 
laiką susirašinėdavo su savo pa
žįstamais Suvienytose Valstijose, 

f Brazilijoj, Peru ir Argentinoj,
Nurodymai ir įtarimai labai besiteiriaudamas* kuri šalis butų 

geistini ir butų labai gerai, jeigu geresnė apsigyvenimui. “Lietu- ___ , . ___„
jie < butų prisiųsti kelioms die- viškuose Raštuose ir Raštiniu- ryti?! Noriu nors vaikams vai-

esate, stambiausi ir smulkiausi iš 
jūsų? Kad kokia nelaimė atsi
tinka vienam iš jūsų, ar ne visi 
podraug jaučiate skaūsmą, ar 
ne visi kenčiate? Akelės*'mielo
sios mano! ar judvi ne dvi tik
tai viename kūne įstatytos ant 
apsargos visu savo sąnarėlių? Ar 
ne dėlto jums duota ta didė 
stebuklingoji galybė pernykti 
spindulėliais savo iki paskutinių 
vartų tamsybės ir saugotiesi abi
pusiškai? Ar-gi kad viena iš jud
viejų suserga ir apalpsta, antra 
n'atboja ir nesirūpina apie ap
saugojimą nuo pažeidimo ir apie 
išgydymą?! Rankelės brangiosios 
mano! ko judviems vaidytiesi 
tarp savęs? ar-gi judvi n’einate 
pagelbon viena antrai čėse ko
kios nelaimės? Ar-gi benešant 
sunkią naštą, nesidalinate sunku
mu, nesilengvinate * ir nesišel- 
piate? Ar-gi nesiginate abidvi 
prieš neprietelių kokį iš paskiau
sios sylos išsėmimo? Ar-gi ne- 
siglostote abipusiškaijei katra 
jūsų suserga arba alpsta?!” Kal
bėjo liežuvis puikiai ir išmintin
gai, o sąnariai vieno kūno klausė, 
o išklausę paliovė vaidytiesi, su- 
sigerino ir gyvena ikšiolei, ne- 
kad vienas kitam neužvydėdami 
nei vietos, nei stono. Visi są
nariai pripažino liežuviui daug- 
tyrystės stoną, nes jis yra lieko- 
riumi viso kūno.... Viską ge
rai' išguldė ir išrodė, kad tą vai
zdą pakėlė tarp jų kokia svetima 
šyla svetimo kūno, kušintoj is, 

’apgavikas, įlindęs tarp jų kaip 
žaltys, o rokuodamasi už brolį 
vieno kūno ir kraujo, ir vienos 
dvasios, apipaikino juos, idant 
potam, sudraskius juos, savo gen
tiškam kunui priteikti ant pra- 
ryjimo„ o ant savo pasistiprini-

Taip laukiamas lietuvių Rymo- 
-Kataliku moksleiviu susivažia-

V v

vimas jau įvyko. Šitasai seimas 
didžiai yra svarbus, nes jame su
tverta Susivienijimas ir vienbal
siai tarp kitko nutarta išleidb- 
nėti moksleiviams mėnesinį laik
raštį “Moksleivis”. Ašai, kaipo 
išrinktasai redaktorius, skaitau 
už garbę pranešti draugams ir 
visuomenei, kad “Moksleivį

mė nėšyje 1912 m. 
iiius gerbiamieji sandarbininkai 
malonėkite siųsti šiuo adresu: 
' K. A. Vasiliauskas,
857 W. Sherbrooke st., Montreal,

Canada.
Antras Rymo-Katalikų mok

sleivių seimas atsibus ateinančiais 
metais. Visi kiti moksleivių nu
tarimai bus paduoti pirmamjame 
“Moksleivio” numeryje.'

Tfiel^vienoj ypatoj, prie kurios 
prisiartini, jieškok, kas joje yra 
gero ir stipraus; gerbk7 tą; 
džiaugtos tuom ir, kiele galėda
mas, stengkis tame ji sekti.

Ruskin,
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GENEROLAS NOGI.

Nepaprasta Gen. Nogi Mirtis
Jau ne sykį Japonija nustebi

no visą pasaulį savo karžygiš
kais darbais, savo žmonių gabu
mais, savo kareivių narsumu ir 
savo nepaprastu patrijotizmu.

Iš menkos barbariškos tautos 
į penkias dešimts metų likti vie
na iš stipriausių ir pilnai civili-

nes, reik pripažinti, kad tai 
yra karžygiškas tautos darbas, 
kurį gali atlikti tik žmonės ne
paprastai gabus. Šios tautos 
narsumas aiškiausiai pasirodė lai
ke paskutiniojo rusų-japonų Ka
ro. Tame taipgi apsireiškė ir 
japonų nepaprastas patrijotizmas 
arba savo krašto ir tautos mei-

ir kalbėta. Dabar vėl visas pa- 
sulis apie tai /kalba, nes Japoni- 
ioi pasitaikė atsitikimas, kuris

kuris gal galės mums išaiškinti, 
bent iš dalies priežastį Japo
nijos nepaprasto augimo.

rugsėjo 13 dieną, kada lavoną 
nesenai mirusio Japonijos Mika
do išnešė į kapus, vienas iš di
džiausių šios dienos Japonijos 
vyrų, garsusis Nogi, saužiniai 
nusižudė kartu su savo žmona.

dėlės- mirusio Mikado meilės ir 
dar todėl, kad jis manė, jog tokiu 
savo pasielgimu, — duodamas 
savo gyvastį už savo ciesorių, — 
jis suteikia jam didžiausią garbę.

Kada mirusio Mikado lavoną 
išnešė iš šventnamio, generolas 
Nogi su savo žmona, (abudu da
lyvavo laidotuvių ceremonijose), 
tyliai ir niekeno nepatėmyti pra
sišalino iš būrio palydovų ir, 
parėję namo, prisiruošė prie mir
ties. Nogi parašė laišką jau
nam Mikadui, kuriame jis pra
nešė, kad jis aukoja gyvastį jo 
mirusiam tėvui. Po to jis ir ji 
apsirengė senoviškais Japonų ru
bais ir papildė 
trumpu kardu pervėrė sau gerk
lę, o ji kardą įsmeigė sau pilvan.

Čia reik patėmyt, kad senovėj 
japoniečiai turėjo tokį paprotį, 
sulyg kurio nusižudymas delei

binga mirtimi. Tas paprotys 
viešpatavo ti4< tais laikais, kada 
Japonija buvo dar barbariška ša
lis; šiądien jo labai retai kas pri
silaikydavo ir tai tik tarp tam- 

' sesnių minių.
Kad tą galėjo padaryt vienas 

iš apšvieščiausių ir garsiausių 
Japonijos vyrų, — niekas nesiti
kėjo ir visas civilizuotas pasau
lis tuomi nusistebėjo.

Genoral Nogi buvo Japonijos 
karžygis. Jis buvo vadovu japo
nų armijos, kuri paėmė Port 
Artūrą; jis-^nustojo po Port Ar
tum savo dviejij sūnų, kurie ta
po užmušti prieš pat rusų gene
role Steselio pasidavimą; jis taip
gi užtikrino japonų pergalę ties 
Mukdenu.

Tai buvo garsiausis ir labjau- 
siai mylimas Japonijoj karžygis.- 
Toks jo pasielgimas yra' mums 
nesuprantamas, ir gal kiekvienas 

* , iš musų pavadins tai barbarišku 
pasielgimu. Tas teisybė. Žiū
rint j šią saužydystę europinės 
civilizacijos akimis, yra tai bar
bariškas pasielgimas. Vienok, at-

gi nusižudė, noroms-nenoroms 
turime pripažinti, kad podraug 
tai yra ir be galo prakilnus pū

sielgimas, nors ir ima mus šur- 
puliai, jį sau atsivaizdinus.

Gal nieks taip gerai negali
mums išaiškinti pirezasiies Ja
ponijos kilimo, kaip ši nepapra
sta, tragiška generolo Nogi mir
tis. Jis ne sykį aukojo savo 
gyvastį už savo šalies laisvę ir 
gerovę, už savo ciesorių, kuris 
sulyg japoniečių persitikrinimo 
yra netik šalies tėvu, bet ir pu
siau 
kos

dievu. Chinų ir rusų kul- 
jo neėmė, tatai jis’ pats

vyzdį jaunoms japonų gentkar- 
tėms, kaip jie privalo savo kraštą 
mylėti. Baisus pavyzdis! Tc- 
čiaus jis japonams suprantamas.

Rusų diplomatas, esantis Ja
ponijoj, dasižinojęs apie genero
lo Nogi ir jo žmonos mirtį, pa
sakė: “Tai, matote,—yra kareivis 
ir tai, matote,—kareivio žmona. 
Ar galima stebėtis, kad mes; ru-
sai, tapome sumušti?”

Prie to galima dar dadėti : 
galima stebėtis, kad Japonija 
same kame padare stebuklin 
žingsnius pirmin, jeigu jos
nųs persiėmę tokia beveik virs- 
gamtiška savo šalies meile?

ar 
vi

gus

pasklydo po visą Japoniją ir pa
darė milžinišką įspūdį. Aštuoni 
oficieriai, kurie kartu su juom 
ėmė Port Arturo tvirtovę nuo 
rusų, sekdami savo vado pavyz
dį, taipgi nusižudė. Japonai be

bet podraug jaučiasi savo šir
dyse puikus, turėdami tokius, kaip 

Arturo 
išsitiesė, 
tvirtove, 
ir pasi- 

už savo

Nogi, karžygius. Pbrt 
veteronai-kareiviai vėl 
tarsjl po Porth Arturo 
neatbodami ant mirties 
ruošę atiduoti gyvastį
brolių gerovę ir tėvynės garbę. Ir 
tuom pačiu jausmu šiądien verda 
krūtinė kiekvieno jauno japonie- 
CIO.

Šita begaline savo tautos meilė 
(patrijotizmas) pastatė Japoniją 
ant kojų, išdirbo civilizuotą ir 
stiprią viešpatystę ir padarė ją 
baisia kiekvienam Japonijos prie
šui. Šita meilė yra didžiausia 
jiega ne tik japonų, bet ir kiek
vienos tautos. Ursus.

NAUJAS DARODYMAS.

Vienas senas kunigužis, po pa
mokslui apreiškė savo parapijo- 
nams, kad sekantį nedėldienį jis 
skaitysąs apie tvaną. Bėgyje są- 
vaitės, koks išdykęs vaikas suli
pino

gužis

į krūvą du Biblijos lapu, 
minėtoje nedėli 

skaitė sekančiai:
kuni-

savimi 
čia jis

DRAUGAS
Viena veiksnio drama

♦

Verte A. Matutis
Renata. Bet mano laiškai ten vyduje!..., Ak, Die

ve, mano Dieve!
Luigi. Poni groviene, dar neviskas prarasta, dar. .. . 
Renata, Kokiu budu?
Luigi. Aš prie to visko busiu.... Jeigu užmatysiu 

ponios grovienės laiškus, nemačioms užslėpsiu 
juos ir....

Renata. Padūkimas!.... (Prisiartina prie skrynios, 
plėšia viršų, stengiasi atdirayti.)

Luigi (pribėga.) Del Dievo! Ponas grovas už valan
dėlės pribus! Poni groviene pasigailėdama....

Renata. Mano vyras už valandėlės turi grįžti, 
tuomi užsiimti.... Už valandėlės čion 
bus. .. , atidaris skrynią. . . . atras mano 
kus!. . . . Didis Dieve, aš.nustoju proto. . . .

Luigi. Poni groviene, drąsos! Meldžiu tą viską pa
likti man, meldžiu nesipriešinti,, — nes bus nau
ja nelaimė.

Renata. Ak, taip, nauja nelaimė' bet didesnė/ kaip 
praeitosios.... Mano duktė.... mano moti
na.... mano geras vardas....

Luigi. Taigi dukters vardu užkeikiu, poni grovre- 
nė tuojaus apleisk tą vietą! Ponas grovas už 
valandėlės pribus čion, irjcaip poni groviene iš
aiškinsi jam savo buvimą čia?....

Renata (kuriai nauja mintis atėjo į galvą.) Ar jis 
lig šiol neturi ne mažiausio dasipratimo ?

Luigi. Ne, ištikrųjų ne. .. .
Renata (nusprendusi.) Taigi pasiliksiu čionais, ma

no buvimą čia išaiškinsiu kokiu nors budu; tas 
* nieko, by tiktai mano vyras nepasiliktų čia vie

nas. Pagalios pasistengsiu jį iš čia išvadinti ir 
prikalbėsiu, idant šiandieną jau čia nebesugrįž
tų.... O tu, Luigi, tu išgelbėsi mane, tu

■ ?
R|enata. Tuo tarpu ką?..
G|3vas (stodamas.) E, jeigu tas pagalios turi būti 

' auka, sudėta ant bičiuolystės aukurio nelaimin
gam mylimiaušiam geriausiam mano draugui, 
tąsyk laikau sau šventa priederme viską išpil
dyti. Bet tiktai pamąstykic, brangi Renata, koks 
tai nesmagumas, koks tai skausmas man būti 
čionais, toje vietoje, kur męs sykiu su Giovan
ni tiek laimingų, tiek linksmų valandų pralei- 
dova! • • • • • •Renata (glamoningai staigindama stengiasi valdy
tis.) Eikiva, Jurgi, eikiva iš čia.

Grovas. Atsimenu, kada pagrįžo iš savo ilgos kelio
nės: kokia tadais buvo-Vlinksmybė! Nesimatėva 
per trejus metus ! Atrado mane jau apsivedusiu 
ir musų dukters tėvu....

Pašnekelių Kampelis
Atsakymai pereito numerio 

klausimų.

112. Kaip žmonės gali vaikš
čioti jūrių dugnu? Senovėj lie
tuviai „turėjo prasimanę labai pa
prastą prietaisą, su kurios pagel- 
ba jie galėdavo vaikščioti upių 
ir ežerų dugnu. Tą jie darydavo 
tankiausiai laike karo, pasislėpi
mui nuo savo priešų.

na....v

Luigi (su baime.) Šią

tiktai

Renata.

idant
pri- G R0\

į galvą, — tie atsiminimai liūdina tave dar (lan
giaus. .. . Eikie, išeikiva.... Dina karietoje 
musų laukia....
/as (it prabusdamas.) Gerai, eikiva. Tiktai pa
rašysiu keletą žodžių, prie kurių pridėsiu Gio- 
vanni’o paveikslą ir tąsyk išeisiva. (Sėdasi ir 
rašo. Už valandėlės:) Skulptorius turi kuogrei
čiausiai užsiimti apdirbimu škico paminklui. Juk 
žinai, pastatysime jam paminklą Villalto parke.

(Pauža. Stoja. Renata su didžiausia atydžia tėmija 
Kiekvieną jo judesį. Grovas prisiartina prie skrynios

tiesiog ncsivaldydama.) Ką

li ak t į ? 1
spyną, padarysi viską kas 
sunaikinsi mano laiškus. . . .galima bus ir

a.) Poni groviene, mano atsakomybe
Kuomi yra tavo atsakomybė prieš 1

tave intarti ? Taigi nori^ 
varda vienaitinei mano

Luigi. Mane intars. .. .
Renata. Kame? Kas drįs 

idant palikčiau nedorą 
dukterei ?. . . . O, ne, tu man to neatsakysi, juk

- tiesa?.... Tiktai pagalvokic, jog tavyje visa 
mano viltis, tiktai tu vienas gali mane išgel
bėti! Aš palauksiu čia savo vyro ir nepaliksiu 
jo vieno.... Bet prisiekkic man, Luigi, jog 
padarysi tą, ko aš meldžiu tavęs; prisiekkic man 
Giovanni’o vardu, jog padarysi tą jo meilės 
dėlei....

Luigi. Taip, prisiekiu! Net atiduosiu savo gyveni
mą, idant ponią grovienę išgelbėti.... Bet da
bar, poni groviene nusiramink, nušluoštyk aša
ras.... Štai veidrodis.... ten... 
dėl Dievo. .. . Ponas grovas grįžta, 
pažintų. .. . greičiaus. . . . greičiaus.

Greičiaus, 
. kad ne-

SCENA.
Grovas, Renata ir Ruigį.

Grovas (i n eina iš kairės pusės; pamatęs Renatą 
yiimai sustoja.) Renata, tu čia?!

Renata. Atvažiavau karieta. . . . Sykiu su Dina. .. .
Atėjo man mintin, jog tu čia esi ir įėjau....

Grovas (nustebęs.) Čionais?
Renata, (pasitaisydama.) Taigi norėjau margrovie- 

nę atlankyti.
Grovas. Taigi cikle pas ją, bus tau labai dėkinga.
Renata.
Grovas.
Renata.
Grovas.
Renata.

toje.
Grovas.
Renata.
Grovas.

Tik-ką iš ten išėjau, yra labai apsunkinta. 
Taigi gal geriaus bus ją ramybėje palikus. 
Ištikimai! Ar Dina yra apačioje? 
Taip apačioj, palikau ją su Alicija 
Eikiva.

Dar netuojaus.
Tiek čia liūdesio*' tuose namuose!
Oi, net perdaug, Renata! Ko čia atėjai?

Geriaus eikie, išvažiuokie su Dina pasivažinėti 
už miesto; aš išeisiu jūsų pasitikti.

Renata (spirdama.) Važiuokle ir tu, Jurgi, su 
mis!

Grovas. Negaliu. Už valandėlės turi čia būti 
rozzi.

P.enata.
< OVAS.
Renata.
Grovas.
Renata.
Grovas.
Renata. Aš noriu būti su tavimi. Taip man nuo

bodu vienai....
Grovas. Pagalios, kaip sau nori. (Į Luigį.) Geras 

mano Luigi, nucikie žemyn prie Alicijos, arba

kario

nių-

Ba-

Barozzi? Kas jis toks?,
Skulptorius.
Ar ilgai jis čia pasiliks”; ..

Pusę valandos, o gal truputį ir ilgiaus.
Greitai atlik su juomi, o aš čia palauksiu.
Ne, Renata, negaliu.

stiprią storą nendrę, arba tam ty
čiai išgręžtą medinę lazdą, ku
rios viršūnė vos-vos išsikišdavo 
iš vandens. Tokiu budu jie ga

orą.
Apie 1715 metus Dr. Halley 

pagarsino naują išradimą, su ku
rio pagelba žmogus galėjo nusi
leisti vandens gilumon. Šitą sa
vo naujai išrastą prietaisą jis pa
vadino “nardomuoju varpu”, nes 
ji ištikro buvo visai panaši į var-

syta sėdynė ir 
pasinerti kartu

žmogus galėjo 
su varpu van-

“Ir Nojus pasiėmė su 
savo pačią, kuri buvo” — 
apvertė lapą ■— “keturiosdešimts 
pėdų pločio ir vieno šimto ir 
keturiosdešimts pėdų ilgio.”

Su didžiausiu nusistebėjimu jis 
nusišluostė akinius, perskaitė vi
są straipsnį išnaujo ir ant galo

“Mieli mano parapijonai! Nors 
aš Bibliją daug sykių skaičiau, 
bet tik pirmu sykiu radau tokį 
aprašymą. Vienok aš jį priimu, 
kaipo naują paliudijimą ir daro-
dymą, jog žmogus yra neapsako
mai pasibaisėtinai ir stebuklingai 
sutvertas/*

Luigi. Tuojaus einu, pons grovai.
Grovas. Pasakykie, lai musų palaukia; męs ateisiva 

už valandėlės, už kėlių minučių; tuo tarpu aš 
parašysiu kelis žodžius; kuriuos tu atiduosi 
nui Barozzi, kada čia ateis.

Luigi. Gerai, ponas grovai. (Išeina kairėn.}

f.
po-

- [KETVIRTOJI SCENA. . .
Grovas ir Renata. ' y

Grovas (sėda prie biuro ir imasi prie rašymo.) 
Margrovienėa padėjimas ištikrųjų pasigąifejimo 
vertas; patariau jai, idant išvažiuotų į Villaltus. 
Reikia ją kuogreičiausiai išvadinti iš tų namų, 

% perpildytų budėsiu. Man gi pripuolė dalion ta 
skaudi priedermė, peržiūrėjimas Giovanni'o pa

laikų. O aš tuo tarpu taip trokštu ramybės 
trupučio, tylosŽinai, Renata, jau nuspren
džiau, jog netrukus išvažiuosiva arba į kokį
kurortą arba net į Šveicariją. Taip reikalauj 
nusiraminimo, pasilinksminimo!.... Tuo tai
PU. •jut. •• - <

Grovas. Atidarau ta skrvnia. C- ■ W' V
Renata. Kam?
Grovas (truputį nustebęs.) Kam? lęlant surasti Gio- 

I: vanni’o fotografiją: manau, jog surasiu net ke
letą.... Bet kodėl man tokį užklausimą už- 
duodi ?

Renata (susimaišius.) Brangus Dieve.... matai... 
esi taip nuliūdęs.,.9, apsisaugokie truputį.... 
kam-gi būtinai turi tuom užsiimti dabar. . . . pa- 
lukėkie keletą dienų, kada nusiraminsi truputį.

Grovas. Ne, ne! Prižadėjau margrovienei, jog už
siimsiu paminklu negaišdamas nei valandėlės

Renata (staigindama.) Bent palukėkic rytojaus.
Grovas (geraširdingai.) Jau parašiau.... tiktai pri-

bando atidaryti.)
Renata (suturėdama jį.)-Nedarykic.
Grovas. Bet. . . . kodėl?
Renata (neišdrįsdama.) Matai.... g

■ ‘bet. . . . gal ką iš jo praeities. ... o esi taip jau 
■‘nuvargęs. . . . sunervuotas. . . . nusilpęs. . . .

rGROVAS. Vėl čia kas! Nesibijokic manęs, pataikysiu 
valdyti save, (ramiai) apsistokie. Renata.

-Ren’ata (melsdama.) Nedarykie, meldžiu tavęs....
Grovas. Bet tavo pasielgimas išsirodo man kas-karf

- • J keistesnių (akylai į ją pažiūri ir užtėmi ja ją 
' nubliškusia.) Ką matau, tu drebi, nubalai.... 
■Renata! Del Dievo, išaiškinkie man, kas su
tavimi yra?. ...

Renata. Eikiva, išeikiva iš čia, meldžiu tavęs!
Grovas (tėmydamas, jog jo pati ką tokį slepia nuo 

jo.) Gal koks padūkimas apėmė tave? Nesibi- 
jokie ne esu gi kūdikiu.... (atsigręžia nuo jos 
ir bando skrynią atidaryti.)

Renata.' Ne, ne! Paklausykie manęs, Jurgi.... 
Dabar išpažinsiu tau teisybę, kadangi lig-šiol 
melavau.... Dabar išaiškinsiu tau mano pribu
vimą čionais. ...

Grovas. O! pagalios! nes tavo pasielgimas privedė 
mane net prie neužsitikėjimo tavim. . . .

Renata. Taip, tas teisybe.... tas viskas užtektinai 
buvo keista.... Dabar pasakysiu tau, tiktai sės- 
kies. . . . arba, ne. ... geriaus pažiurėkie, ar kar
tais

Grovas.

vęs 
jROVAS

. . . arba, ne.
nėra čia ko. .
Paslaptis ?! Renata, tu tuomi mane baidai! 
(norėdama išlaiko pasitaisyti.) Meldžiu ta- 
pažiurėkie, ar nieko nėra... 
(apsižvalgydamas.) Gi nieko Kas

Renata (į šalį.) Mano Dieve! priduokie man drąsos!
Grovas (pereina per visą sceną ir sėda.) Klausau 

tavęs.
Renata (patylėjus.) Kaip jau tau pasakiau.... yra 

tai paslaptis.... vienok tikiu.... jog nepridera 
nuo tavęs reikalauti žodžio, jog tą ką pasaky
siu.... visados pasiliks musų tarpe.... pasi
liks kaipo paslaptis.... Giovanni di Villalta....

Grovas. Kas gi tuoliaus? Ar ištikro turi man ką 
tokį svarbaus pasakyti?.... Na, sakykie. ...

Renata. Giovanni.... turėjo santikius su tūla mo
terim.... su tūla mergina.... kurią aš.... 
(vėlei nutraukia.)

Grovas. Kurią tu žinai ?
Renata. Taip.... buvo mano brčiuolė.... jau

nystes metais.... Va jis besąligiškai tos mano 
draugės turėjo laišku^ ir fotografijas, žodžiu....

“turėjo <ą, kas galėtų-moterį pažeminti....
‘Gr^Vas." Na?
Kenata. Taigi... . l^aip jis netikėtai numirė, 

Jvisi' tie laiškai ir fotografijos turėjo likti 
jį.... nesunaikinti....

tai
pas

u

Renata. Būtinai teikia, kad, tie laiškai butu atiduo- ’ f** r‘Jti jai, arba, kad juos sunaikintų kas toks, kas 
r J^apie tuos santikius žino....
(Grovas (nustebęs, neuįsitikėdamas truputį, bet vis

1 ..ramus, tylus, drąsus.) O gal tu tą padaryti turi? 
EprkTA. Tiktai aš viena apie tuos santikius žinojau 

. jr prie manęs ji, mano bičiuolė, kreipėsi.... 
n Atradau ją taip apsiverkusia, ji taip manęs to 
5 melde.. jog.... Prietogi ta moteris priguli 

prie pasaulio, yra vedusi, turi gerą vardą.... 
Pagalios ji jau taip daug iškentėjo.... kad aš 
manau, jog padarysiu prakilnų darbą * išgelbėda- 
ma ją nuo tos nelaimės....;

Grovas (kas-kart labjaus nustebęs, skausmo apimtas, 
' su išmėtinėjimu.\ Ir tu, tu tą padarei?

i’

V

Kad aiškiau suprasti, kodėl 
vanduo neužlieja varpo tuštumos, 
paimkite paprastą stiklą ir jo

11111 panarctyti. 1 anų 
stiklas visas pasiners 
bet viduriu stiklo vanduo 
įeis.

vandenyj, 
ne- 

Kad tas butų aiškiau ma
tyt, meskit vandenin šmotelį po-
pieros, ar kitą kokį plaukiojan
tį daiktą ir nardykit stiklą taip, 
kad jis popieros gabalėlį apvož
tų. Kodėl vanduo neįeina į 
stiklo vidų? Oras, kuris stikleh 

jo neleidžia.

pakol jam užtenka varpe oro 
kvėpavimui. Kad to oro užtek
tų visados, prie varpo pritaiso 
guminę dūdą, per kurią iš vir- 
šiaus jam visados užtektinai oro 
pripompuoja. Bet nors žmogus 
galėjo nusileisti gilumon, 
jis neg

rę, arba metalinį puodą su 
mine dūda ir langeliais, 

n a ra s u ž s i m a u d a v o 
ir per dūdą gaudavo 
stiklinius langelius

Tas

0*11 - 
kurį 
ant •y 
orą,

o per 
davo viską ant dugno pamatyt. 
Tokias prietaisas užsidėję, šią
dien narai gali vaikščioti dugnu 
jūrių (jeigu yra neperdaug gi
lu) ir surasti ten paskendusius 
laivus. Toki narai visados dėvi 
labai sunkius čeverykus su me
taliniais padais, kad geriaus bu-

mas nuo dugno nemestų žmo
gaus viršun.

----- o------
113. Ar yra tokia viešpatija, 

kup revoliucija niekados nesibai
gia? Šiauriavakarinėj daly j Pie
tinės Amerikos yra respublika 
Kolombia. Ji yrą apie 500,000 
bertaininių mylių didelė ir turi 
apie 4 milijonus gyventojų. Da
lis gyventojų yra baltiejie, dalis 
pusiau indijonai, mulatai ir zam- 
bos (negrų ir indijonų mišinys). 
Kraštas labai turtingais įvairiais 
brangiais metalais, bet dėlei blo
go stovio kelių ir blogo šalies 
rėdvmosi, visi šitie turtai dar

dą šalies, kur revoliucija nieka-

gulėjo ispanams, bet jie labai 
blogai gaspadoriavo ir 1819 me
tais žmonės pasiliuosavo nuo 
ispanų jungo, sutverdami Kolom-

sidėjo dar Venezuela ir Ekuador.
1831 metais

jungimas trij
SUSl-

ir
(seiliaus 

Granados

Kolombijos 
vadinasirespublika

Naujos 1 
nuo to laiko niekados neturėjo 
ramybės: kraštas pasidarė ver-

šią respubliką sakoma, ka*d nei 
vienas jos prezidentas neužėmė

nas iš jų nepasitraukė iš savo vie
tos taipgi be revoliucijos.

Neįstabu todėl, kad nors kraš
tas šiaip yra turtingas ir gražus, 
bet, ačiū blogam rėdymui, žmo
nės yra nuvargę ir nuskurę. 

----- - o-----
114, Nuo kada žmones pradė

jo vartot laikrodžius! Pacifikus, 
Veronos archidijakonas, padirbo 
vieną iš seniausių laikrodžių de
vintam šimtmetyj. Laikrodžiai, 
sukami ratukų, buvo vartojami 
vienuolynuose dvyliktame šimt
metyj. Tu laikų laikrodžiai vie
nok buvo nedaug kuom panašus 
į dabartinius. Dabartinį laikrodį

Huy*

žmo< 
laiku

išrado žinomas holandietis 
gens 1657 metais.

Prieš laikrodžių išradimą 
nūs pažindavo laiką dienos
pagal saulę, o nakties laiku pa< 
gal didesnes žvaigždes. Vėliaus 
laiką pradėta mieruoti “pieski-: 
niais laikrodžiais”, arba kliapsi- 
dromis. Šiedvi prietaisi buvo 
viena į kitą panaši, tik pirmoj 
vartodavo pieskas (smiltis), o 
antroj vandenį. Iš tam tikro sū
dymo, smiltįs išbyrėdavo į tūlą 
laiką į kitą sudyną ir tą laiką 
vadindavo valandomis.

----- o-------
115. Kas pastatė didžiausią pa

saulyj tvorą? Chinų viešpatystė 
buvo viena iš kultūringiausių se
novės viešpatysčių. Į šiaurius 
nuo Chinų buvo apsigyvenę įvai
rios puslaukinės narsios tautos, 
kurios nuolatiniais užpuilimais ir. 
plėšimais neduodavo Chinams ra
mybės. Chinai sumanė tada nuo 
tų plėšikų apsitvert ir tam tik
slui nugara rubežiniu kalnų pa
statė didelę murinę sieną, kurią 
galima pavadinti didžiausia tvo
ra visame pasaulyj.

Ši siena turi išviso 1500 my
lių ilgio ir tapo užbaigta 214-ais 
metais dar prieš Kristaus gimi
mą. Pastatymas šios sien'bs bu
vo milžiniškas darbas. Sienos 
fundamentas yra padarytas iš 
granito 
storumo,
sieni iš ceglių 
pildytas akmenimis ir žemėmis. 
Sienos viršūnė yra truputį siau
resnė, nes yra tik 15 pėdų sto
ra ; abelnas sienos augštis kai-ku- 
riose vietose siekia 35 pėdų. Sie
nos viršus buvo gražiai išdėtas 
plytomis ir tokiu budu iš sie
nos pasidarė gerų geriausis plian- 
tas, kuriuom galėjo maršuoti 
Chinų kariu menė po 10 vyrų 
eilėj. Vietomis ant sienos buvo 
padirbti dar bokštai, — toki, 
kaip būdavo senovės tvirtovėse.

Tokiu budu Chinų viešpaty
stė anais laikais' gynėsi nuo lau
kinių šiaurės plėšikų. Liekanos 
šios sienos dar yra ir dabar, kaip 
kuriose vietose nubyrėję, bet, 
abelnai paėmus, užsilaikę dar ge
ram stovyj; tik viršūnė apaugo 

s. Šią garsią Chinų sieną 
per dešimts metų ir sa- 
kad keli milijonai darbi- 
dirbo ištisą laiką.

---o------ z 
KLAUSIMAI. ‘

Kur yra seniausis ant svie-

ir turi apie 25 pėdas 
Iš lauko padirbtos dvi 

o jų tarpas iš- 
žemėmis.

state 
koma, 
ninku

116.
to muzejus?

117. Koks metalas yra bran
giausias ir koks yra pigiausis?

118. Kur yra mokykla, kurioj 
priimama tik po vieną mokinį iš 
kiekvieno distrikto?

119. Kur ima mokesčius nuo 
kaimiečių ne pagal jų turtą, bet 
pagal jų svarumą (sunkumą)?.

Atsakymai bus kitam numeryj.

LIETUVIŠKŲ PAŠELPINIŲ
RYMO-KAT. DRAUGYSČIŲ 

KONGRESAS.

Newark, N. J., 16-to rugsejo<i 
Šiądien ryte prasidėjo Rymo- 
-Kat. pašelpinių draugysčių kon
gresas Šv. Jurgio svetainėj, 180 
New York avė. Kongreso pirm- 
sėdžiu tapo išrinktas p. Kazi
mieras Vaškevičius iš Newark, 
N. J., o sekretorium p. Juozas 
Brazauskas iš ten pat. Delega
tų išviso pribuvo 39, — daugiau
siai vietinių; yra taipgi prisių
sti atstovai iš Paterson, N. J., 
Bayonne, N. J., 
J., Brooklyn, I
Barre, Pa., Amsterdam, N. Y., 
Worcester, Mass., Boston, Mass, 
ir iš kitur.

Kongrese 
nigai: kun.

Elizabeth, N.
Y., Wilkes

dalyvauja .trįs ku-

, kun. Varnagiris 
<. Y. ir vietinis

Kongreso mieris toks pats, 
kaip ir jau gyvuojančio Susi
vienijimo Pašelpinių Lietuviškų 
Draugysčių: suvienyti ir su
tvarkyti visas pašelpines bažny- 
nytines draugijas, taip, kad na- 
rys, išvažiavęs iš vieno mį^stę 
kitan, galėtų ligos laike 
gauti pašelpą. Skirtumas tar.* 
abiejų susivienijimų yra tik ta’" 
me, kad prie Sus. Pas. Liet 
Draugysčių gali prigulėti viso: 
pašelpines 
stės
bažnytinės,šis susivienijimas 
mano apsirubežiuoti vien tik 
bažnytinių draugysčių priėmi
mu.

Mažas skaitlius dalyvaujančių^

lietuviškos draugy- 
kaip tautiškos, taip ii

■’ ' "-v-
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kunigų lyg rodytų, karšis nau
jai organizuojamas susivienijimas 
lik šiplei neįsteigė sukelti di
desnio užsiinteresavimo. Įnešta 
sumanymas paskirti pašelpą sa
vo draugams seneliams ir su
žeistiems, geidžiama net tam tik
slui prieglaudos namas įkurti. 
Kun. Židanavičius iš Amsterdam 
pasiūlė tam tikslui padovanoti 
savo farmą Amsterdame.

Visų įnešimų sutaisymui iš
rinkta komisija iš penkių ypa
tų.

Vienas delegatas iš Paterson,

įsileisti savo tarpan laisvamanių 
narių, nes tai esą baisiausias ka
talikams pavojus. Svarstyta 
taipgi ir apie immigrantų šelpi
mą.

Nedėlios vakare (vakar) gie- 
doriai Nlavė koncertą. Progra-

nauskio, Šimkaus, Naujalio ir 
Petrausko dainų. Užbaigta kon-

Sprendžiamąjį balsą seime tu-1 Stepuko Opera. Tokiu vardu 
buvo užvadintas muzikališkai- 
-vokališkas vakarėlis,>TMD. 28 
kuopos surengtas Meldažio sve
tainėj, nedėlios vakare.

Visi, kam teko tnatyti sykį ant 
scenos Stepuką, skubinos 
klausytų jo operos. Na, ir 
pilnutėlė erdvi Mieldažio 
tainė. Minėtame vakarėlyj 
prakalbos, deklamacijos, solo ant 
mandolinos, duetai — monolio- 
gai, duetai-dainos, pagalios Ste
puko Opera.

Visi, išimant gal kalbėtojų, at
liko savo’ užduotis puikiai; Ste
pukas, žinoma, visų puikiausiai.

Mųsų Stepukas, tas visų Chi
cagos lietuvių mylimas ir ger
biamas juokdarys, šiuo syk pa
sirodė pilnoj savo galybėj. Tai

rėš atstovai tiktai draugijų, pilnai 
užsimokėjusių įžengimus ir mė
nesinius mokesčius nuo savo są
narių. Mokesčiai yra: įžengimas 
5c. nuo 
mėnesinis
Draugijos, prisirašusios pereituo
se metuose, privalo užsimokėti 
visus mokesčius nuo 1 sausio šių 
metų; draugijos, dabar norinčios 
prisirašyti, teiksis prisiųsti San
jungos iždan mokesčius drauge 
su mandatais savo atstovų.

Tapo atspaudintos blankos mė
nesiniams draugijų sekretorių 
raportams, parodymui, kiek drau
gija turi sąnarių, kiek> surinko 
įžengimų ir mėnesinių mokesčių 
ir kitų dalykų. Draugijų sekre
toriai, reikalaudami tų blankų, 
teiksis atsišaukti’ į Generališkajį

nario sanjungos* iždan 
. — ic. nuo sąnario

Draugijos, kurioms rupi lietu
vystės labas, kurios nori, kad vi
si lietuvių reikalai butų kuoge- 
riausiai sutvarkyti, kurios nori, 
kad visi musų viešo gyvenimo 
reikalai butų tinkamai vedami, 
teiksis- iš tarpo savo narių skirti 
kuotinkamiausius atstovus; iš jų

nu “Lietuva, tėvynė musų!” 
Dalyvavo C. Brooklyno choras 
po vadovyste p. K. Strumskio, 
Elizabetho choras po vadovy
ste p. J. Steponavičiaus ir vieti
nis choras po vadovyste p. A. į jungos valdyba vedimui tolesnių 
Radzevičiaus. Koncertas nusi- ’ Sanjungos reikalų, 
sekė gerai.

Šį vakarą loš teatrą. Rytoj, 
17 d. rugsėjo, prasidės tolimes
nės kongreso sesijos.

V. Ambrozevičius,
Spec. “Lietuvos” korespondentas.

daryta, o ateitis priguli nuo 
suomenės. Su pagarba

J. J. Elias, prezidentas,

pa- 
vi-

J. J. Hertmanowicz, gen. sckr.

Hyrdoplamfc >ml
sąvaitę Clii&ig(||

NAUJI RAŠTAI
vidumięstyj,

mai hydroplanų, tai yra tokių 
mašinų, kurios oru gali skrajoti 
ir vandeniu plaukti.

VIETINES ŽINIOS.
I SEIMAS LIETUVIŲ DRAU

GIJŲ CHICAGOJ.

“Dramos” draugijos vakaras. 
Pereitą nedėldienį Hull House 
teatre “Dramos” draugija pasta
tė ant scenos trijų veiksmų juo
kus, vardu “Gyvieji Nabašnin-

Pranešame gerbiamoms lietu
vių draugijoms Chicagoj, jog I 
seimas Chicagos Lietuviškų ’

tiškas, pertai 
Šimas taipgi 
kurie aktoriai 
tikrai gerai.

yra gana humoris- 
ir nenuobodus. Lo-

savo

pasL 
buvo
sve-

buvo

Joninės. Keturių veiksmų dra
ma. Parašė G. Sudermann. Iš 
vokiečių kalbos verte K Puida. 
Kaina 45c. Brooklyn, New York. 
“Vienybės Lietuvninkų” spauda 
ir lėšos. 1912.

32 place ir Auburn avė., 7 ir < 
lapkričio dieną šių metų. 3 lap 
kričio bus parengtas puikus Chi 
ėagos Lietuvių Draugijų Sąjuii

nedakepto gydytojaus rolę ir p. 
Moskicnę, virėjos rolėj. Gaila 
tik, kad trumputė p. Moskicnės 
rolė neleido jai ilgai ant scenos

lene geriausiai, vienok, atli-

gos vakaras. Pradžia sesijų ir būti, 
vakaro bus 8 valandą vakarė pa- atkn 
minėtose dienose.

Programas vakaro susidės:
dainų lietuviškų chorų ir dainų ! no rolėj. Jo kalbai labai -atsakė 

muzikališki vei- ir gestikuliacijc 
kviesti valstijos 1 moka pusėtinai 
Chicagos miesto j jam palengvino 
mums nors po-

nuduoti ir

no “užsitraukusio” tarno, patyį- 
rūsio “vilko”. P. Damijonaitie-

solo; bus teipgi 
kalai. Nutarta 
gubernatorių ir 
majorą pasakyti 
rą žodžių.

Prieš seimą bus dar sdu susi- nė lošė neblogiausiai, tik vieto- 
rinkimai lietuviškų draugijų at
stovų: rugsėjo 27 d. ir spalių 
29 d. “Aušros” Dr-jos svetainėj, | 
pn. 3149 S. Halsted st., 8 vai. 
vakare. Minėtuose susirinkimuo
se teiksis susirinkti atstovai vi
sų lietuviškų draugijų Chicagoj.

Kiekviena Chicagos lietuviška darė 
draugija, norinti susipažinti su koia

mis stokavo jai gyvumo. P-ui

juokdarių rolės, dva 
jam jau netaip eina 
Savo prityrimui
likti geriaus už kitus. Šiuom kar- 

j tu, sulyg rašėjo nuomonės, jis 
dj greičiaus seno “le- 
negu dvarponio. Rei- 

įstatais Chicagos lietuviškų (Irau-į ketų taipgi patėmyt ir tai, kad 
gijų Sanjungos, malonės padųo-1 šiuom kartu p. V. perdaug žiu-

, nors, aciu 
jis gali ją at-

ti Gen’erališkam Sanjungos sįk-'rėjo į žemę. Žiurės-žiurės, paty- 
retoriųi skaitlių savo narių, var- lės-patylės ir tik tada atsako, 
dus ir adresus valdybos sąnarių,' Publikoj darėsi įspūdis, kad bene 
paliudytus pirmsėdžio ir sekre
toriaus ir draugijos žyme. Kiek
vienai draugijai bus pasiųsta tiek 
įstatų exemplioriu, kiek ji turi 
sąnarių.

Draugijos, norinčios dalyvauti 
sesijose I seimo Lietuvių Drau
gijų Sanjungos, privalo išrinkti 
savo atstovus ir nuo generališko 
sanjungos sekretoriaus pareika
lauti atsakančių blankų manda
tams.

aktorius neišmoko gerai savo ro
lės. O gal tai jau toks jo papra
timas?. ...

Reik dar paminėti p. Briedį, 
advokato rolėj. Sulošė neblogai, 
tik /‘too slow”, be tam tikro gy
vumo, kas advokatui nevisai at
sako.

Abelnai paėmus, vakaras gerai

rinys įkvėpė publikai gerą tipą, 
“Lietuvos” reporteris.

Dr. J. Šliupo Prakalbos.
< _ į -i

. .Dr. Jonas Šliupas, kuris atva- 
laikraštininkų suvažiavi- 

viešai kalbės 26, 27 ir 28 
26 rugs.

man
rugsėjo- šiose vietose:
Freiheit Turner salėje, 3417 So.
Halsted street; 27 rugs. J. Eliaso 
salėje, 4600 Wood str.; 29 rugs.

gtone Cy pliko salėje, 
Indiana avė. Visur pra-

K. Puidos Raštų rinkinys. 
Dramos. Tomas IV. Išleista 
“Vienybės Lietuvninkų” lėšomis. 
Brooklyn, N. Y. 1912.

u 730 
kalbų

Raštų rinkinys. Tomas III. 
Žemės giesmė. Apysaka. Para
šė Kazys Puida. “Vienybės Lie

lešos. 1911.

name savo pilvus, valgydami ne
tinkamą maistą, jo nesukramtę 
gerai. Nuo jo pasidaro daug 
bėdos ir todėl privalome žinoti 
tam tikrą gerą vaistą, bėdai at
sitikus. Tokiu vaistu yra Tri- 
nerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Eliksiras, todėl kad jis su
stiprins grumuliavimo organus, 
ir sutvers gerą, sveiką apetitą. 
Jis sustiprina vidurių raumenis 
ir neleidžia prasidėti konstipaci- 
jai. Privalo but vartojamas pil
vo ir vidurių ligose. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

ir kampas Honor© 
vak. Inžanga 75c,

ir Malūnininkas”

tuvninkų” spauda ir

20 žaidimų 
ore, su dai-

ir žinąs, kaip iš ko padaryti daug 
sveiko ir malonaus juoko. Gali
ma drąsiai tvirtinti, jog p. Vin
cas Brusokas, pažymėjo šiuo va
karu pradžią tikram, sveikam, 
bet lietuviškam komizmui.

Vakarinė Mokykla. Pereitą 
panedėlį atsidarė ant North Side, 
Šv. Mikolo Ark. parapijinėj sve
tainėj, vakarinė mokykla vyrams 
ir moterims. Mokinama pane- 
dėliais, seredomis ir pėtnyčiomis 
nuo 7:30 iki 9:30. Kas nori iš
mokti lietuviškai rašyti ir skai
tyti, arba angliškos kalbos, arit
metikos ir t. t., gali pasinaudoti 
šita gera proga. Mokyklą ves p. 
Stasys Šafranauckas, gerai pa
žįstantis mokinimo dalyką jau
nas studentas.

Artinasi ilgi rudens ir žiemos 
vakarai. Neverta jų praleisti nei 
šiaip-nei taip. Musų North Side 
jaunimas gali iš šios 
sinaudoti ir naudingų 
simokinti.

progos pa-

Teko girdėti, kad “Lietuvos 
ant West

bartinio Mueucheno Dailės aka
demijos studento, Jono Šilei- 
leikos naudai. Eskulapas.

Teatras, vakarai, pasilinksmini- 
9 

mai ir 1.1.

Sekantį nedėldienį, 22 d., rug
sėjo, atsibus

1. “Birutė’ 
m i n ak rėti s 
School 
Ilonore

Hall 
st.,

sekanti vakarai:
’ stato operetę “Ka- 

ir Malūnininkas”, 
svetainėj, 48-tą ir 

ant Town of Lake.

nuo 25c. iki 75c.

2. Liet. Jaunimo Ratelis sta
to Nagornoskio tragediją “Živi-

Bridgeporto. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Bilietai nuo 35 centų 
iki $1.00.

3. “Apšvietos” Moterų drau
gija stato ant scenos 3 veiksmų 
A. Adatos komediją “Užburtas 
Kunigaikštis”, Meldažio svet.,

Pradžia 5 vai. Įžcnga 25c. ir 
augščiau.

4. “Aušra” stato ant scenos 
komediją “Brangusai Pabučiavi
mas”, Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd PI., ant West Side. Pra
džia 8 vai. vakare. Bilietai 25c. 
ir augščiau. Šis vakaras atsibus 
subatoj, 21 d. rugsėjo.

JUOKELIAI.
LENKŲ KARIUMENĖ.

Vaikų žaidimai, 
kambaryj ir tyrame 
nomis, gaidomis ir paveikslėliais. 
Surašė Matas Grigonis. Išleido 
Juozas Masiulis. Vilnius, Juoza
po Zavadzkio spaustuvė. 191^ m.

Draugijų Reikalai

GRAžIAUSIAS LIETUVIŲ 
VAKARAS!

Ant Town of Lake, “Birutė” stato 
scenoj "Kaminakrčtis ir Malūninin
kas", operetė parašyta M. Petrausko, 
ned., Rurgs.-Sept. 22-rą dieną, School 
Hall svet., 48th st.
st. Pradžia 7:30
50, 35 ir 25c.

“Kaminakrėtis
yra vienas iš smagiausių lietuvių vei
kalų, kuris musų publiką, tikrai sa
kant, užžavėja savo malonia melodi
ja, suprantamais žodžiais ir linksmais 
juokais. Kas norite linksmai vakarą 
praleisti, gražiai ir draugiškai pasi
linksminti, tai ateikite į šitą vakarą. 
Po perstatymui balius su tautiškais 
šokiais, konfeti ir serpentinai.
Muzika po vadovyste p. P. Sarpaliaus.

■---------------------------------------------------- A
NEPRALEISKIT PROGOS

Dramatiškas Ratelis L. S. S. kuo
pų Chicagoj, rengia čiam sezone 1-mą 
savo vakarą, 
(Sept.), 1912 
nėję, kampas 
Statys scenoj
tų komediją “Vagįs".

Kam dar nežinomas 
Ratelis? Kas lankė jo 
karus pereitą sezoną,
nėra reikalo, šiemet jis su dar di
desne energija žada pasidarbuoti sce
nos ir publikos gerui. Taigi atsi- 
lankykit, o nesigailėsit, nes veikalas 
pilnas sąmoningo juoko. Pradžia 
7:30 vaakre. Inžanga 50c, 35c ir 25c.

Komitetas.

Paslaptis. Parašė Senas 
cas. Išleido V. Jakštys. 
vos” spaustuvė. 1912 m.

“Ko-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
ir

Laike lenkų sukylimo prieš ma
skolius, 1864 metuose, vienas len
kiškų sukilėlių pulkas pamatė at
jojant kazokus. Pulko vadovas, 
matydamas pavojų, tuojaus už- 
komandavo:

“Panovie! Sėskite ant arklių 
marš do liasu !”
Tuojaus viena" pusė lenkų už

sėdo ir nujojo, bet kita — nei 
iš vietos.

Vadas, perpykęs, suriko:
“Čego, jus neklausot prisaky

mo ir nejojate į girią?”
Tie atsakė vienu balsu: o
“Kiedi mus ne arkliai, bet ku

melės !”
“A to osle glowy!” sušuko va

das. “Kas man rupi, ar jus ark
liai, ar kumelės! Pasakiau jot, 
tai jot!’

p. K. Vasiliui, Plainsville, 
Roose veltas ne yra žydą 
yra holandiečių kilmės.

p. M. Kalviečiui, Wat. 
kitam numery j. .

p. Esculapui,- Chicago, 
sunaudosime.

p. K. L., Pittsburg, Pa. 
kompasą rasite paaiškinimą
tuvos” num. 36-me “Pašnekėlių 
Kampelyj”.

Magdutei, Chicagoj, Į jokius 
burtus, nei čėrus, Magdute, ne
tikėk — tai tik žmonių kvaili- 
nimas.

Teisingiausiam, St.
UI. Bus kitam numeryj.

Visiems, kurių raštai

Pa.

Apie

SLAPTAS, LAIŠKAS.
“Jonai, kur d i’n go t a s 

kur čia buvė arit mano 
U/j 1 

klausė ponas,.-
“Aš jį, ponjtji, {nuncšiau

stalo?”

į pactą

padaryt? Ar'laivai aklas, kad ne
matei- jog laiškas nebuvo už- 
adresuotas ?”.p,../n •
r.- “Taip, ponepaš;mačiau,-, kad ant 
koperto ’nebilVč) ;nicko parašyta, 
bet misi i jau, kad" ponas tyčia ne
užrašė, kad aš nežinočiau, kaili 
ponas siunčia laišką.”

BJAURI SRIUBA.

Amerikoninėje kariumenėje rei
kalaujama, kad vyresniejie lan
kytųsi į virtuves ir pridabotu, 
kad kareivių valgis 
sutaisonTas.

Tūlas pulkininkas, 
tarpe kareivių ' savo
aštrumu, kurie turėdavo būti iš
pildomi be mažiausio pasiteisi
nimo arba klausimo, kartą ties 
virtuve sulaikė du kareiviu be- 
nešančiu katilą su kokia tai

būtų gerai

pagarsėjęs 
prisakymų

“Ei, judu!” suriaumojo pulki
ninkas, “duokite man to para
gauti !”

Vienas kareivių greitai nubėgo 
atnešti samtį. Pulkininkas, pa
ragavęs, bjauriai susiraukė, iš
spjovė viską iš burnos ir suriko:

“Po šimts negerovių! Ar tai 
jus tą lakalą vadinate sriuba 
— a?”

“Ne, jūsų mylista”, atsakė su
sirūpinę kareiviai; “tai yra pa
mazgos, kurias nešame išlieti.”

LIET. MOTERŲ DRAUGIJA 
"AP SVIETĄ."

statys scenoj labai juokingą 3 veik
smų kodemiją "Užburtas Kunigaikš
tis", parašė A. Adata, ned., Rugsėjo- 
-Sept. 22 d., 1912 m., M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd Place. Sve
tainė atsidarys 4-tą vai. po pietų. 
Lošimas prasidės 5-tą vai. Inžanga 

125c. ir kukščiau.
Gerbiamą publiką širdingai kvie

čiam atsilankyti į minėtą perstaty
mą, kur kiekvienas galės labai link
smai laiką praleisti. Patsai veika
las yra gana užimantis ir be galo 
juokingas, o juokus jog visi mylim:

Taigi čia yra gera proga kiek
vienam atėjus linksmu laiku pakeisti 
visus savo* gyvenimo vargus ir ’’Tro-" 
malonumus.

Užtai gerbiamą publiką meldžiame 
nepamiršti šito taip nepaprastai gra
žaus perstatymo, kad po laiko ne
reiktų gailėtis.

Po perstatymui tautiški šokiai ir 
lėk lojanti k rasa. Poni ar panelė, 
laimėjusi daugiausiai atviručių, gaus 
dovani} puikią knygelę. Su pagarba, 

Komitetas.

LIETUVIŲ JAUN. RATELIS
Stato ant Scenos 5 veikm. 8 atiden

gimuose Nagornoskio Tragediją

Charles,

dar ne- 
truputį

APGARSWMAI.
PUIKI VIETA ANT

RANDOS. .
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

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

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

Nedėlioj, 29 rugsėjo, 
m., Bull House svetai- 
Polk ir Halsted gat. 
labai puikią 4-rių at

Dramatiškas 
surengtus va
tam aiškinti

DIDELIS METINIS BALIUS 
parengtas Draugystės Liet. Jaunikai
čiu Dainos Mylėtojų, atsibus, nedė
lioję, 29. rugsėjo (Sept.), 1912 m., 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
PI., tarpe Leavitt ir Oakley avenue. 
Pradžia 5-tą valandą po pietų. In
žanga 25c porai.

Maloniai užkviečiam visus lietu
vius ir lietuvaites ant musų viršmi- 
nėto Didelio Metinio Baliaus, kuris 
bus vienas iš puikiausių lietuviškų 
balių. Teipgi bus puiki muzykė, gar
dus gėrymai ir kvepenti cigarai.

Su godone, Komitetas.

Pajieškojimah
savo brolio Felicijono 
iš Kauno gub., Šiaulių

Ncdelioj 22-rą dieną Rugsėjo (Sept.), 1911, 
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖJE, 

Prie 32-ro PI. ir Auburn avė.
PRASIDĖS 6:30 V. VAK. 

Svetainė atsidarys nuo 5 vai. 
Teatrui kaip ir paprastai šokiai.

KOMITETAS.
Po

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

Justina Taftfais, 
874 Warren a v., Milwaukee,

pats,

man

Wis.

“AUDROS” VAKARAS! 
atsibus subatoj, Rugsėjo 21, 1912, M. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 rd PI. 
Bus lošiama komedija "Brangusai 
Pabučiavimas". Pradžia 8-tą vai. vak. 
Inžanga '25c. ir augščiau.

Pati komedija jau juokų pilna, 
jeigu dar ją pagrąžins geriausi mu
sų ' artistai kaip tai: J. Vaitiekūnas, 
J. šilkas, P. šlikienė ir M. Montviliu- 
tė, tai galima tikėtis, kad juokams 
nebus galo ir juoksis netik laike 
statymo, bet dar ilgai, ilgai po 
minės musų vakarą ir juoksis, 
perstatymui Balius.

Pelnas nuo vakaro skiriamas
laikymui Viešo Knygyno ir Skaityk
los ant 1800 W. 46th street.

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, —• 
šiuom antrašu:

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

per
tam

Po

pa

PIRMU KARTU BROOKLYN'S 
ant judamųjų paveikslų, Klumpako
jis, Noriu Miego, Suktinis, Aguonė
lė ir kiti. Pirmutinis vakarėlis lie
tuvių historijoje, kur bus rodomi lie
tuviški judami paveikslai. Pirmu kar
tu pilniausias ir didžiausias histo- 
riškas perstatymas apie Lietuvą ir 
lietuvių veikėjus. Protarpiuose pa
veikslų rodymo maloniai publiką 
linksmins dainelės ir deklemacijos. 
Atsibus 21 d. rugsėjo (Sept.), su- 
batos vakare, 1912, Tautiškam Name, 
101-103 Grand st., Brooklyn, 

Dainuos visiems žinoma
ja savo maloniu balseliu p-nia 
Palkauckienė.

Po paveikslų parodymui ir po 
nelių ir deklemacijų prasidės 
siškai linksmoji vakarėlio 
šokiai, ir t. t.

Muzikantai grieš kuopuikiausia lie
tuviškus ir angliškus šokius po va
dovyste p. K. Strumskio. Maloniai 
esate kviečiami visi be skirtumo at
silankyti į šį vakarėlį. Vakarėlis pra
sidės 8:15, svetainė bus atdara nuo 

-7 vai. Inžanga vos ' tik 25c. ypa- 
tai. Rengėjai šio vakarėlio: 
Kinemotografistas A. T. Račiūnas ir

Pajieškau savo švogerio, Jono šla- 
zo. Jis gyveno ant Hermitage avė., 
Chicago, Ill., pusantrų metų atgal. 
Turiu labai svarbu reikalą ir geidžiu 
su juo susirašyti, bet nežinau ar jis 
gyvas, .ar miręs. Kas apie jį man 
duos kokią žinią, bus atlyginta. 
Paeina iš Užkalnio kaimo, Skaudvi
lės vai., Raseinių pav. ir Kauno gub.:

C. Bogushas, 
2675 E. 22nd st,, Cleveland, Ohio.

Pajieškau savo tikro brolio Adonio 
Jarmalavičiaus, Kauno gud., Virk- 
mergės par., Konstantinovskos vol., 
Paravščiznos kaimo. Apie 5 metai 
Amerikoj, ir kart buvo Bostone, Mass., 
o dabar nežinia kur. Jis pats, ar 
kas kitas malonėkite duoti žinią ad
resu :

Martinas Jarmalavičius,
3 Franklin st., Seymour, Conn.

N. Y. 
užžaveto- 

Jul3
Paj ieškau savo pažįstamų: Vinco 

Bilinsko, Julio Tamulevičiaus ir tik
ro brolio Juozo Janicio, visi Vil
niaus gub., Trakų pav. Prašau, kad 
jie patįs, ar kas kitas praneštų man 
kur jie gyvena, šiuom antrašu:

t Julius Janicis,
632 Cambridge st., Worcester, Mass.

KAIP MOTINA.
Tai neyra juokai, kada 

gus, atsiminęs linksmas 
stės savo dienas, sako: “Norė
čiau, kad galėčiau turėti tokį val
gį, kaip mano motina būdavo 
darė”. Geras, namie darytas val
gis, ištikro, tai vienas smagumas, 
ir jis yra taipgi sveikas. Šiuo-Į 
se greituose laikuose męs gadi- ' ^Danielius,

žmo-

Jurgis ir Baltrus dar vis negali sugrįžt į Chicagą.

dai- 
vi- 

dalis,

Pajieškau savo brolio Antano Tur
skio, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pSv., Žarėnų parap.; treti metai Ame
rikoje; gyvena Laport, Indiana, 
pats ar kas kitas 
antrašu:

Viktoria
3439 So. Morgan

Jis
teiksis duoti žinią

Turskaitė, 
st., Chicago, Ill.

001-01!!KAC, KAC, KAC^KAC 
KAČIUKĖ, KAČIUKĖ!

ŽIŪRĖK, JURGI, 
KIEK AŠ PRIRINKAU!

Baltrau, suradau būdą, kaip gaut 
Pinigu sugryžimui i chicagą. Klau
syk: DAKTARU MOKYKLA MOKA PO OO- 
L£RJ UŽ KOŽNXį KATę. JIEMS JŲ REIK 
DARYMUI BANDYMŲ. SUPRATAI ?

,c

tu eik į sit/} Pusę, o a& eisiu į a- 
N/į. IKI PIETŲ TURĖSIME MAŽ.IAU- 
S1AI DEŠIMTS kačių

EI, JURGI, palauk! AŠ TURIU už g 
~ ^OOLĘRlUS KAČIŲ ? EI f



jesMti aa jhok

Pajieškau savo pusbrolio Motiejaus 
Burdulio. Prieš porų metų gyveno 
Chicago, Ill., 21 W. st. 
atšaukti antrašu: x

Jurgis Jonuška,
Lock No. 3. Pa., Allg. Co. Box 148.

Meldžiu at-

PARSIDUODA lietuviška kraučlų 
šapa, geroj vietoj, per 4 metus iš
gyventa, 
gerų pragyvenimų daryt — atsišau
ki! antrašu:. 2660 Armitage avė., 
(North Side).

nebrangiai. Kas nori

PARSIDUODA arba ant išmainy
mo 142 akerių farma su naujais tro
besiais, žemė išdirbta, 
nuo 30 lik 80 bušelių 
mainyčiau ant namo ar
arba bučernės. Atsišaukit antrašu: 

Jos. Sharkey,
Wayne City, Ill.

javai auga 
ant akerio; 
biznio štoro,

Pajieškau Stanislovo Bubelės, Kau
no gub., Telšių pav., Lieplaukio par., 
Paukštakių sodos; antri mteai kaip 
Amerikoj. Nežinau ar dar 
ar ne.

- ko kito 
rašų:

Nežinau ar dar gyvas, 
Todėl meldžiu jo paties ar 
duoti man žinių šiuom

Box ‘ 285,
Jonas Gailiunas,

Ledford,

ant-

III.

Pa j ieškau brolio Petro ir Jono 
Maurito. pirma gyveno Chicago], o 
dabar nežinau kur. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pavieto, iš Švėkšnos. 
Meldžiu duot žinia tokiu antrašu:

Nastazia Mickevičienė
McAdoo, Pa.

Parsiduoda forničiai, ant užlaikl- 
mo dešimties vyrų. Parsiduoda iš 
priežasties pasirengimo savininko iš
važiuoti į Lietuvą. Atsišaukite ant
rašu: 2316 So. Hoyne avė.

AR NORI GERA NAMĄ IR GEROJE VIETOJE.
h

PARSIDUODA saliunas geroj biz
nio apigardėj, gera proga lietuviui, 
nes dau gilėtu vii; aplink gyvena. Da- 
sižinot po numeriu: 722 W. 120 st., 
Tel. W. P. 434, West Pullman, Ill.

PARSIDUODA saliunas Šalę lie
tuviškos bažnyčios, geriausia vieta 
North Side’je. Taipgi groserne ir bu- 
černė 
mos.

— iš priežasties pirkimo far- 
Atsišaukit greitai, jeigu norit 

gerų biznio vietų: M. B. Kukta, 1658 
Wabansia avė.

rt t, PIRKTI PIGIAI?

GeH forničiai ant pardavimo. Kas 
atsilankys nesigailės. Atsišaukit po 
andresu: Staponas Matusevičius, 2144 
Hoyne avė. •

.°'Ant Bridgeport©, kur yra didžiausia ir seniausia Chicagos lietuviška para
pija, kur didžiausi lietuviški bizniai, A. Olszewskio Banka turi šimtus gerų 
namų pardavimui pigiai. Zemiaii paduodame surašą namų kokius turime 
čia ant pardavimo. Perskaitykit jį ir tėmykit koki namai, kiek neša randos, 
ir kiek jie kaštuoja.

O’

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo- 

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

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

mokytojo......................................10c
Aritmetika mokinimais! rokun- 

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

Kas atsiųs iškirpes šita apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderi, tai gaus visas 4 
knygasJCOc. pigiau.

ŠTAI MUSŲ NAMŲ SURASAS:PARSIDUODA groserne ir proper
ty, — storas, gyvenami kambariai už
pakalyj ir du keturiarumiai pagyve- 

; nimai viršuj — geroj lietuvių apy
gardoj, pardavinėti pienų ir yra vieta 
mėsinyčiai, taipgi tinka saliunui. 
Gera proga padarymui pinigo.

, siduoda todėl, kad savininkas 
visai nuo biznio pasitraukti:
Kubiska, 917 W. 20 st., Telephone 
Canal 2019. '

čepo-\augo Liudviko
41b., Ukmergės parap.
aus. Meldžiu atsl-

pats, ar kas kitas, • —

Pajieškau 
nies iš Kaun 
Mažeikių soi. 
šaukti — jis 
šiuom antrašu:

Mr. Antanas Dirsa, 
406 So. Haverd st., Sioux City, la.

Par- 
nori

Aš Motejušas Mačiulis paeinantis 
iš kaimo Padubisos, parapijos Be- 
kygalo, pavieto ir gub. Kauno pa
jieškau: Frano Dabkaus, Frano Rei- 
nardo, Įjįoleslovo Babono ir Kužeriu- 
kės. Teiksis atsišaukt jie patįs, ar
ba kas kitas duot apie juos žinot man 
po tokiu adresu:

M. Mačiulis,
53 1 N. Pierce st., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA 
pakinkiais ir

1 važinėjimui
! giai, greitai
įjate: Frank
1 port avė.

jaunas arklys 
vežimas su viršumi, 

grosernės, parsiduoda 
atsišaukit, kas reikalau- 
Staponaitis, 19G7 Canal-

P. Mikolainis
Box 62 New York City

Pajieškau 
co Marcinkevičiuko, 
Raudondvario par. 
mo. Jis pats ar 
duot žinių šiuom 

John

sesers sunaus Vin-
Kanno gub., 

Bernatonių kai- 
kas kitas teiksis 
antrašu:

Julius.
Oakville. Wash.

Severos veistai yra vaisiumi ilga- 
metimų vaistinių patyrimų tardymų.

432 — Medinis
395 — Medinis 
261 — Medinis, 

ruimų 
ruimų 
ruimų 
ruimų 
aukštu medinis, 2 gyvenimai, 
ruimų mūrinis, geroj vietoj . 
ruimų mūrinis, .2 gyvenimai a 
ruimų mūrinis, geroj vietoj 
ruimų medinis, 2 gyvenimai 

medinis ,10 ruimų, 2 
mūrinis, kampinis . 
medinis, storas ir 3 gyvenimai 

medinis, 11 ruimų ir

436 — 6
437 — 8
242 — 8
230 — 2
455 — 5
272 — 2
459 — 6

namelis su lotu ..............................
12 ruimų, 3 gyvenimai ............
9 ruimų, 2 gyvenimai :.............. 

medinis, geroj vietoj ........................
medinis, su ruimais apačioj t.,.. 
medinis, geroj tvarką;,

medinis, 2 gyvenimai po 4 ruimus ..
4 ir 5 ruimų

Mėnesine
Randa Kaina 

.$ 800. 
- $1000.

343 — 2 aukštu mūrinis,
335 —Storas, 3 gyv. 8, ruimai.

Menesinė

ruimus $34 — $4000.

$12. — $1550.
$18. — $1550.
$16. •— $1600.
$16. — $1650.
$18.į— $1700.
$14. — $1750.
$29.— $1750.

363 — 2 aukštu medinis, 4 gyv. 2 po 6 r. 2 po 
mus. Lotas 50x125 ...........................

294— šaukštų mūras, 2 gyvenimai po 6 ruimus
439 —- 2
122 — 2
347 — 2

aukštu

ankštų 
aukštu

$40

$43

$4400,

— $45°a
— $4500.

Pajieškau savo dėdės Juozo Kara
liaus, iš kaimo Valkakiemio. Žaslių 
vol., Trakų pav., Vilniaus gub. Pas
kiausia gyveno Screntuose po No. 
10()9 Meade avė. ir apleido Scrantus 
prieš pereitą balandžio 
streiką. Kas žinot apie 
jis pats, meldžiu pranešt

anglekasių
Karalių, ar
šiuom ant-

rašų:
Joe Karalius.

610 Theodore st., Scranton, Pa.

Pajieškau savo brolio Jono Vaičai
čio, Kauno gub., Raseinių pav., Sem- 
kaičių vol. Jis pats ar kas kitas teik
sis man pranešti tokiu antrašu:

Pranciška Gregaičiukė,
P. O. Box 515, North Chicago, Ill.

(Sevora’s Antisepsol)
be baimės galima vartoti išlauko ir vidun žmogaus 
kimo, didelėmis apstimis ir nuolat, šmjrkštimui, 
skalavimui, pjovimui ir mazgojimui. Tanais reika
lingas juomi plauti burną ir grynyti kvapą, T5 taipgi 
kaipo vaistas nuo gerklės skaudėjimo, nuo užkimi
mo, nuo slogų, prašalinimui nykulio ir ligūstų sto
vių visų paprastų kūno užšaldymų.

Kaina 25 centai.

Pajieškau savo draugo Vinco Mi
kelevičiaus iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko vai., Klyšų dvaro. 
Girdėjau dirbo mainose už Chicagos, 
apie du metu Amerikoj, 
jo antrašo, 
antrašu:

Mr. 
1611 137th

Nežinau
Meldžiu atsišaukti tokiu

Kazim. Adomaitis, A 
st., Indiana Harbor, Tnd.

Reikalavimai.
Reikalingas Fotografištas, kuris yra 

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

SEVEROS LAKSOTONAS Į 
(Severa’s Laxoton) 

yra malonus imti, 
prašalina vidurių surugimą, 

prašalina nerviškumą, 
sustiprina silpnus vidi rius, 

prašalina kietus vidurius, 
sutaiso visą organizmą.

Ypatingai tinka moterims 
ir vaikams, kurių grakštus 
organizmas nepakenčia stip
resnių vaistų pavidale pilių 
ir plokščių. Ka;’'a 25c.

Reikalauja, kriaučių, finišerkų, ant 
moterių drapanų; taipgi reikalingas 
jaunas vyras dėl čistijimo a u tom o- 
biliaus: Paul Straus, 1400 W. Har
rison st.

Kūdikis miega 
motina silsis

REIKALINGA patyrusi pardavėja 
moteris ar mergina (saleslady); ge
ra alga. Stern 3442 So. Halsted st.

Maži kūdikiai papuola visokioms ligoms, bet dau
gelio ligų savotu kūdikių amžiui, kaipo ir sujungtų 
su dantų dygimu, galim psisaugoti, arba jas pa
lengvinti, pavartojus vau-t^, vadinamą

Reikalingas barzdaskutys (barber), 
pusėtinai mokantis savo amatų; dar
bas ant visados, dirbti kiekvienų die
nų, arba kuris norėtų tik vakarais 
dirbti — subatos vakarų ir nedėlioj 
iki 
per 
So. 
go,

Severos Vaikams Lašais
(Severas Soothing Drops)

pietų. Atsišaukit ypatiškai arba 
laiškų pas: J. A. Duoba, 2318 

Leavitt st., near 23rd pl., Chica- 
111.

Jie malšina skausmą, taiso ir pilvą ir žarnas, užtik
rina sveikatą ii naturalį miega, o motinai ramumą ir 
pailsį. | Kaina 25c.

Ant Pardavimo
PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 
apskrlčluose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far
inas. Ten turiu dar daug geros ne- 
išdirbtos žemes plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnai:', 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 žemlapi Ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Tavo aptiekininkas pardavinėj*a visur Severos vaistus. Jei ne
gali pas jį gauti, rašyk į mus. Knygelės ir nurodymai 

lietuvių kalboje. Gydytojo patarimo rašyk į

L-r' > V V • w. • * * ' -A .. s ’ L *. ’ ' •

454 — 2
334 —• 7 
342 —*2 
442 — 2 
438—10 ruimų muro ir medžio, 2 gyvenimai . 
415'—110 ruimų muro ir medžio, 3 gyvenimai 
399 —2 aukštu medinis, 2 gyv. po 6 ruimus . 
427 — 7 ruimų medinis, Furnace apšyldomas .
433 — 5 ruimų mūras su vana, karštas ir šalt, vanduo $20.

314 — 2

ruimų

aukštu

gyvenimai

vana

Si5« ~~ S1800. 
$12. —$1900. 
$40. ■— $2000. 
$23. ■— $2000. 
$23. — $2000. 
$21. ‘— $2000. 
$20. — $2000. 

$2000. 
$1900.

i\o. 2909 Union avė., 2 
311—2 aukštų mūrinis, 
360 — 2 aukštų mūrinis, 
281—3 aukštų mūrinis,

mūrinis, storas ir 1 po 4 r., 1 po ( 
mūrinis, 2 gyvenimai po 8 ruimus 
mūrinis, 16 ruimų, 3 gyvenimai 
mūrinis, 2 gyvenimai, 6 ir 7 r. . 
mūrinis, 3 gyvenimai po 4 ruimus 

murjniai namai, 5 gyv
2 gyvenimai po 6 ruimus $44 
2 gyvenimai 6 ir 7 rms. $38 

s gyv. 2 po 4, ir vienas 8 r. $50 
gyvenimai, po 4 mis. .. $< 
gyvenimai, 8 po 7 ir 4 rms 
štoras, ir 2 gyv. po 10 r

2 po 6 ir 2 po 4 r

$37

300 — 3

— $4fG3

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

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viSkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 

\ «S abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo kiapatų, tai atsišauk ant žeminus paduoto adreso, o ap. 

>» -turėsi patarimu ir ištirinėjimį dykai! Mes Ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai įneš išgydy- 
siine už koženiiausifį kainį. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. M$?s perstatysime padėjimų viso dalyko tikrojo šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

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

Parsiduoda groserne už pigę pre
kę, lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje; parsiduoda iš priežasties mo
teries ligos. Atsišaukite: Paul Ja- 
gusz, 1828 Canalport avė.

Parsiduoda Groserne ir buče’nė la
ba! geroj vietoj lie>»/įų ir lenkų 
gyventoj. Pardavimo priežastis: 
vininkn-t nnrt ♦a-vvnėri.
*■*■* ,. '’auktl
tesu: 3440 So Morgan vt»

ap- 
sa- 

Nc- 
ad-

Hoi DOtJfio Keriks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LoonOj 
Mintyj kad Mes Aame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi. koių'n“'! 
nesveikumu inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, Jeigu Jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randėk*, 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvejimai, 
silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybė; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vienį iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileiditnų; Jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingų ligų; Jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų Iš ligų kurių auka tampa vyrai—-TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su nuimi didžiausiame prlvatiškume ir se
krete, o ings padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiauslam laike. Mes turime labaldidelį 
patiriinų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaltliaus lietuvių kuriuos mes išgydeme. Mos 
Išgydysime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurio nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydaini kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijallškį atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite Vadovais terp savo sandraugų.

PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI £ykai. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

1 Musu ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali 
ftjįiHHf-n.r A tarp tu valandą tai gali atsišaukti terp 10 ir 1S Jiedėliom, Atsišauk arabiškai. |

Mes kalbame LmIaviškai, v .. “ ‘ 1

— $4500*
— $4500.
— $4500.
— $4600.
— $4800.
— $4900.
— $5000. .

aukštų 
aukštų 
aukštų 
aukštų 
aukštu

$55
— $5000

2 gyvenimai po 
2 gyvenimai po 6 
4 gyvenimai po 5

6 ruimus 
ruimus . . 
ruimus . . 
'. su vana

99 “ 2
64 — 2medinis su varna .....................................

muro namas ...............................................
medinis, 2 gyvenimai po 4 ruimus 

mūras, 2 gyvenimai po 4 ruimus . . 
mūras, 1% loto, geroj vietoj ....

ir 6 ruimai ......................
po 4 ruimus

ruimų 
ruimų 
aukštu 
ruimų 
ruimų
aukštu medinis, 5 
aukštu muro ir medžio, 2 gyv. 
ruimų mūras, loto, geny 
kambarių mūras su vana, lotas 27x128 .... 
aukštu medinis, 2 gyv., po 6 r. lotas 27x128 

/., 7 ir 3 ruimu su vana 
ruimų niuro ir 4 ruimų medžio ................

2 gyvenimai po 4 r. 
vanos, nauji ištaisimai . .

ruimus 
308 — 2 aukštų medihis,'4 gyvenimai po 4 ruimus .. 
352 — 8 ruimų puikus' medinis nam. su vanoms ir 1.1. 
170 — 1 
425 2
163 — 8

388 — 4
70 — 7
71—2

207— 10 ruimu medinis, 2 gyv
_ r x • i •

402 — 8 ruimų murojr medžio,
382 — 7 ruimų mūrinis,
346 — 2 aukštu mūras, 4 gyvenimai po 4

aukšto mūris, storas ir 7 ruimai su vana 
aukštu mura$, 2 gyvenimai po 4 ruimus . .. . 
ruimų mūras, 2 gyvenimai po 4 ruimus . . . . 
aukštu medinis, 
aukštu ifiedinis, 
aukštų medinis,

$2000.
$20.--- $2100.
$20. — $2100.

$20. --- $2200.
$15. --- $2200.
$20. --- $2500.
$26.--- $2500.

$22. — $2400.
$22. — $2400.

$25. — $2500.
$25. — 82 500.

298 — 2 
238 — 2 
179 — 2 
407 — 2 
440 — 2 
142 — 2

— $5000.
— $5300.

mūrinis, 
mūrinis 
mūrinis, 4 gyv 
mūrinis, 
mūrinis

mūrinis, 
mūrinis, 
mūrinis,
akmeninis, 2 gi 
mūriu. 2 po 6 r. su vanoms, 2 po 4 r. $52 
ir 2 gyv., po 6 ruimus, kampas .. $57 
akm., 2 po 5 r. 2 po 4 r. ir vienas 2 r. $55 
mūras 4 po 4 rms, 2 medinis, 2 po 4 

vienas 3 rms ...... $69

aukštu 
a u kštu 
štorai 
aukštų 
aukštu

rm, 2 po 3 r. ir
33 — 3 namai ant 3 lotų. Biznesavas kampas $61.5c 

413 — 2 mediniai namai, lotas 50x150, geroj vietoj $55 
mūras, 4 po 4 r. ir vienas 8 ruimų . . $55 
akmeninis, 3 po 6 rms, su vanoms $53 
mūras, 2 po 8 r. su vau., lot. 48x125 $50 
mūras, 2 po 6 r. Lotas 48x125 .... $36 
akmeninis, 2 po 6 r. su vanoms .... $44 
mūras, 6 po 4 ruimus ■...................... $64
mūras, storas, vienas 3 r., 3 po 4 r.

429 — 3

— $55oo.
— $5800. .

— $6OOO.
— $č)OOO.
— $ČXX)O.
— $6000.
— $6000.
— $6OOO.
— $60O0.
— $6200.
— $6500.

aukštų
aukštu
aukštuc

aukštu
aukštu
aukštu
po 5 ruimus ir vienas 6 ruimų ................. $80

aukštu mūras, storas, 4 r., 5 r. ir 6 r. ir vana $55

324 — 2
283 — 2 
1-02---3
405 — 3

2
114 — 2
239 — 2 aukštu akmenų, 2 po 6 r. su vanoms ir 4 rms $52 
464 — 3 aukštu-akmenų, 3 po 6 r. su vanoms. Stakiai $65 
461—3 aukštu mūras, 6 po 4 rms. ir 2 po 4 rms $70 
3149 So. Halsted st., 2 aukštų mūras ........................... $50
258 — 2 štorai, 5 r. 41*. ir 8 r. Lotas 50x125 .... $73
325 — 3 aukštu mūrinis, 3 po 5 ruimus su vanoms.

Lotas 50x125 ....................................................................... $60
aukštu kampinis mūras, štoras ir 3 gyvenimai 
rms 2 po 4 ruimus ........................................... .. $57

368 — 3 aukštų mūras, 6 po 4 rms. ir 7 rms. užpak. $80 
295 — 2 aukštų mūras, 2 po 6 rms. su vanoms, 2 po 4

ruimus ir 4 ruimus, užpakalyj ........................... $77-50 — $7500.
aukštų akmeninis, garų šildomas, 2 po 8 r. $(x>. — $7500. 
aukštų mūras, 4 po 6 ruimų, su vanoms .. $75. — $8000. 
aukštų akmeninis, 3 po 6 rms su vanoms' ir
ruimų mūrinis, užpakalyj, Lotas 50x125 .... $64. — $8300. 
aukštu akmeninis, 3 po 6 r. su vanoms. Ga

rų apšyldomas ..........;.. ................................................... $75. — $8500.
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 ........................................................................-$105. — $12.000.

3^5 — 2 aukštu akmenų ir muro. Šildomas ir 6 rms.

— $Č)3OO.
— $6500.
— $6500.
—$6600.
— $6700.

, — $7000

2 gyvenimai po 5 ruimus 
2 gyvenimai 8 ir 6 ruimų 
5, 4, 4 Ji* 3 ruimai ....

2 gyveniniai 5 ir 6 ruimų 
2 gyvenimai 5 ir 6 ruimų 
gyveniniai, geroj vietoj . . 
vana, karštas vanduo .... 

storas ir 5 ruimai .............
2 gyvenimai 7 ir 4 ruimų 
1.5 ruimų, geroj vietoj . ...

44 r — 2 
73~2

362 -- 2 aukštų medinis,
280.... 2
416 — 8 ruimų mūras, 2
220 — 8
303 “ 1
424 — 11
J99 — 2 aukštu medinis,
215—• 1% 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— 1% muraš, 12 ruimų, ir 5 ruimų damas .... 
337 — 6 ruimų mūras, ir 2 aukštu medinis, užpakyj 
217 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai po 6 ruimus .. 
365 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai 5 ir 6 r., su vana
358— \y2 aukšto medinis, storas ir 3 gyvenimai

aukštu medinis

ruimų mūras su 
aukšto rūmas, 
ruimu mūras,

$2500.
$32. — $2600.
$34. — $2600.
$26. — $2600.
$26. — $2600.
$22. -— $2600.
$20. — $2600.
$27. — $2700.

$28. — $2800.

$40. — $3000.
$40. — $3000.
$39- — $3000.

$28.
28 — 2 aukštų mūras, 2 gyvenimai po 6 ruimus .. $25.

$3000.
$3000.

466 — 2 aukštų mūras, 2 gyv. po 4 r. ir 2 aukštu 
medinis namas, 2 gyvenimai, 6 ir 4 ruimų $38.

200'—2 aukštų muro ir medžio, 3 gyvenimai .... $36. 
389— auk2tų medinis, 3 gyvenimai su vanotu .. $35. 
465 — 3 aukštu muro ir medžio, 3 gyv. po 6 ir 8 r. $45. 
314 — 2 aukštu mūras, 3 gyvenimai, po 4 ir 3 r. $34.

ruimu 
aukštu 
aukštu 
aukštu 
aukštu 
ruimų 
aukštu 
ruimų 
aukštu 
aukštų 
ruimu mūras v -

mūrinis, 2 gyvenimai po 5 ruimus . . 
mūrinis, 2 gyvenimai 6 ir 7 ruimai 

medinis, štoras ir 12 ruimų ...........
mūrinis, 2 gyvenimai, 6 ir 7 ruimus $37. — $4000. 
mūrinis, 4 gyvenimai po 4 ruimus .. $36.—$4000.

124 — 2

104 — 2

414 — 2

400 — 2

268 — 2
378 — 2
387 — 2

aukštu 
aukštu 
aukštų 
aukštų 
aukštu

72 — 2

112 — 4
434 — 3

290 ~— 3

—$7000.

—$7000.
— $7500.

$3000.
$3300.

$3200.

niuro ir medžio, 3 gyvenimai . 
medinis, štoras ir 2 gyveniniai . 
medinis, 4 gyvenimai, lotas 50x125 $36. 
murinis, 4 gyvenimai po 4 rms. 
mūrinis, 2 gyvenimai po 6 rms 
mūrinis namas, 
mūras, 2 
mūrinis, 
medinis, 
medinis, 

ir

$3°

$36. — $3200. 
$26. — $3500. 
$25. — $3500. 
$24. — $3500.
$2.5-—$3500- 

2 gyvenimai po 6 ruimus $35. — $3500. 
storas ir 2 gyvenimai .... $40.—$3700. 
2 aukštų medinis 2 ir 5 r. $40. — $3700.

su vana ...............
gyvenimai po 4 ruimus 
2 vanos ..............................

$30. — $3800.
$40. — $4000.

45° — 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 ru-

2 gyvenimai po 6 ruimus su Va-
$166. — $15.500.

4

mais ir
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, Svietaine, ir
po 6 r. gyven. su vanoms, kamp. lotas $120. —$23.0OO.

Šis surašąs yra tik maža dalis namų kiek mes turime ant pardavimo, ir jeigu j ieškai 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 
pamėgink kurį nori namą derinti, kiek savininkas už jį prašo ir paskui ateik pas mus, o pamatysi, kad mes tau jį už pi
giau nupirksime. Mes šiame biznyje esame jau 20 metų, tai per įiek laiko išmokome namus pirkti. Kurie pas mus na
mus perka, mes paskoliname nepriteklių pinigų lengvomi išlygoini. Ateikite, o mes jums rasime nąmą, kokį jus norite, 
ir kiek jums truks pinigų, mes paskolinsime.

Musų Bahkos ofisas yra atdaras nuo'8 vai, ryto iki 9 vakaro, tik utarninkais, petnyčiomis ir nedėliomis užsida-

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. HALSTED ST CHICAGO

Seniausia Lietuvių užeiga pae

JUOZUI KIDIKfJ
Užlaiko visokiuė pirmo 
skyriaus gčrimUs ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę . 
Susirinkimams, vestuvėms, bar 
Mama ir tt Širdingas prMmL 
mas ir broliika rodakiekvianaai

8253 Illinois6L Korto 38M

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

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

CZAR, KURSK
8 dienomis į Rot- 

terdamą.
$31.00

48.00 f
65.00

' IŠPLAUKS Iš NEW YORKO: •
Birma, rugsėjo 7; CzaŲ rugsėjo 21; Russia, 

spalio 3; Kursk, spalio 17.
Del artesnių žinių meldžiame kreipties i 

musų agentus, arba i Vyriausi)! Keleivių 
Agentą:
A. J. Johnson A Co., 2Z Broadway, New York

m
1

RUSSIA 
11 dienų į 
Lietuvą, 
klase $33.00 
klase 50.00 
klase 75.00

Leveskio ™
M Dienine ir Vakarinė Mokykla. ■
H r**— —. s

j L Pradinis (Prirengiamasai) Kursas, I j
2. Prekybos Kursas pagal Amen jplianą,

■ 3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą i
(del manančių grįžti Lietuvon). j ,

■ F!’ 1 ;,i.7rįtes*jry.K albosrru 1; i ■..v,.r:~S7; m
■ Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška H
I j (pagal norj} ir Lenkiška). į

] Del smu’kėsnių žinių kreiptis ypatiškai į 
arba per laišką šiuom antrašu: 1

I G. J. LEVESKIS, I
B Vedėjas Mokyklos
B 3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Reikalaujant Armonikų
1-concertinkų ar kitokių 

Ji l wuzfkaH*ku instrumentų.
Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite 
siu Jums savo

E®- kurio

Rašyk Įlendi man, pridedamas 
savo adresą o

P parašykite man, aš pnsių- 
| siu Jums savo Katalogų, iš 
; kurio matysite jog prie nu- 

nęs galima gauti visokias 
| puikiausias Vokiškas bei 
B Itališkas Armonika* ui že

mesnę kaita negu kur kitur, 
pridedafnis už 2c.. markę ir 
mano Katalogu dovanai. A<L



Joseph J. Hertmanowicz
Lletuvus Notaras

ft.

GOS juridiškais dokumentais.
K

Halsted St Chicago

CtW

«9MnnHM IXJMRWt*

lan- BALSAS ŽMONIŲ, BALSAS DIEVO.

Stebuklingos liekarstas ir išgydymas.

Dr. G., M. Glaser

O

■ w .r • ■anuiimo y
igos Kepenų ir Inkstų. 

Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

PARS1 DUODA saliunas lietuvių ap- 
gyVentoj vietoj. Tas biznis turi būti 
parduotas i 14 dienų. Savininkas iš
važiuoja į Texas: Paul Klanovity, 
1444 So. Jefferson st., 14 Place.

3252 S.
Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

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

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ll£ų

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

Dr.»zms,s183™SGHICAG0 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietų?

£

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

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų titt.rų ir ištiki
mų gydymu. Mes paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tuvgS 
neišgydė ir kaip męs tave išgydysim.

Kraujo U žnu ody j i masa • rių ligonis nenori kreip
tis prie še/myniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulia ant liežiuvlo, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA—MES NELOPOME. 
Al liknfYl mol '<nnl<ina tavę nubėgimai paeinanti nuo 
HuDuRiindll peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 

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

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

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

inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
-H » Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
llldl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikus? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą galvasukĮ

Padėkit skaitlinę nuo 31 iki 39 ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekviena šoną visos šono skaitli
nės padarytų suma 105. Atsiuntė mums išrišima, 
gausit© nuo musų čekį ant 8100, kuriuos mes įskaity
sime jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų didumo 
ir kuri© randasi Spotwood, 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- 
rišėjui atiduosimo tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokėsi ies kas mėnuo.

II7O9I/imOIIYIQI Ncdar° skirtumo koks ta- UZolKIfllSIinai f1,13109 nesveikumas yra, 
jeigu tamistij kankina (le

pinimai, plikinantis Alapinimus, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
CllHnimOt Uždegimai, sutinę it skausmingi UulinilTlul sunariai, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaru 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos g“io°kr"n- 
dasi 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 klapąte.

International
SO. CLARK ST„ arti Madison gatves
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedeldieniais 

ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali but gydomos teip pasekmingai per Gusirašinejimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Vyrai Išgydomiį 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDftOCELĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicocelfis, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Neryj^kos-Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligi}.

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

A teik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi gerinusią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specijalistu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydoi iu.
Tikra! išgydau Skihrio, Plaučių, kepenų ir 0r»kstų nesveikumus 

(Nemokėk už ncisgydymą—Noišgydo, nemokėk)
--- :— f’’/.?*’

VYRU LIGOS

Išgydo, kad būtinu sveikas

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

Rodą Dovanas.

n * Rra o j o
Užnuo d š j i m
ir visos odos lij’os, kaip Spuo
gus, Piktąją Didcrvinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgantis, Įsise
nėjusias Ligas.

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

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

Hertmanowicz,
Olszewski Bank

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

batoms nuo 8 ryto iki 6 vakaro. Nedoj 
lioins nuo 1 iki 3 po pietų.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted st., Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials. 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9S vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

šiuomi aprjiškiu pagodotal visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport© praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą

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

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

BANKOS VALANDOS: Panedėlials. I 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo' 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar-, 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

savo locną namą po numeriu
3149 S. Morgan St.

Kerte 9 Tuos gatvės.
Telefonas Yards 687.

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

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

Kerta 32-ros gatves.

GALVA SUKI S 15.
$50 D o va n y,

Įdėkit skaitlinę kiekvienam 
geliu nuo 1 iki 9 taip, kad, sudedami
jas | visus šonus, gautumėt visados 
15. Visiems, kurie prisius mums ge
rą išrišimą šito galvasukio duosime 
certifikatą 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 ir 
šitas 
dienų, 
mums 
darni:

sausa vieta, gera kultivacijai. 
pasiulijimas bus geras tik 15

Rašykit tuojaus, prisiųsdami
galvasukio išrišima, adresuo-

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

LIETUVIŠKA KOLIONIJA 
DERLINGOS FARMOS 

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

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

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

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

liuosą laika.
Kelionė į musų farmas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 

$7.50. Kas perka farmą, tam kelionės kaštus mes sugražiname.
Apie vertę musų laukų galite klausti AVm. Bigclio, 8409 

Kerfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplanke musų laukus ir 
persi.iknno apie jų vertę. Delei platesnės informacijos ra
šykite lietuviškai pas:
C. F. HARTIGAN,
431 So. Dearborn St.,

Manhattan Bldsr. 
f CHICAGO, ILL

Teip rašo žmones, kaip jokie vai
stai, daktarai ir profesoriai nepagel
bėjo, tai Philadelphios M. Kliniko 
Daktaras, pamatiškai išgydė, žodžiai 
žmonių kalba:
Nuoširdžiai dekano ju Philadelph ijos 

M. Klinikai.
aprašysiu visa teisybė

Gyvenau Varšuvoje su 
nuo 35 metu ir mano

savo amži sirgo ir kankinosi
die-

PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai (furničiai), taipgi geras pe
čius, viską kartu arba atskiria! par
duosiu. Atsišaukit vakarais ar die
nos laiku. Mrs. Jones, 3417 Emerald 
avė., 1 flat.

Dabar 
buvo, 
žmona nuo 35 metu ir 
visa savo amži sirgo ir 
baisiu galvos skaudėjimu, ištisas 
n as.

J ieškau t 
profesoriaus 
76. 
jęs, 
tai 
prie 
Dvases ligonbučio ir 
dinatoriaus Dr. Kurkowskio, kad ge
rai ištyrti ir išgydyti liga: gavau 
ta pati atsakyma, ka ir nuo profe
soriaus, kad ta liga yra neišgy
doma.

Amerikoje 
Dr. Rubin 
gyduoles pasako, 
ko nepagelbės tai jau daugiau 
neužsimoka daryti, — 
yra per niek: vienok 
džiau, kad mano 
senatvės pasveiktu, 
tas ir mums yra dideliu 
dangaus.

* Kaip visas svietas stovi, 
natinis daktaras atsirado visam 
te dėl mano pačios, tai Philadelphios 
M. Klinikoj, kuris ja išgydė, 
mano pati, visiškai, galiu 
sveika ir išgydyta, už ka 
dėkavojame.

Antanas Zarzyckis,
pati

New Britan, 
nereikalauja

savo 
pati

prie 'pagelbos. kreipiausi
Dr. Baranowskio, 

Krokuvos priemiestyje. Apžiurė- 
užraše gyduolės ir pasakė, kad 
yra migrena. Vėliau kreipiausi

Dr. Grodzienskio iš šventos 
prie paties Or-

LIUOSO INZENGIMO MUZFjtjS
Moksliszku Žingeidumu.Žiiiojimri-Galybe

Mes esam baimin
gai ir Įdėmiai su
tverti. V y ra i, tikrai 
atsilnnkykit į sitį 
stebėtinų liuoso in- 
žengimo Muzejų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus k u no svei
ka m ir sergančiam

koc operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai. milžinišku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
no buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Prof. Julius Silsko užtikrina, kad 

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

Phone Canal 3762.

buvau pas daktarus ir 
iš Meriden, duodamas 

kad jeigu tos nič
nieko

rūpestis 
visu gei- 
nors ant 
1912 me-

skarbu iš

ra-

nraoD"WMŪ

tai

iri.

v*

ša
pui-

Lingtldumai Patologijos 
žtageidirjnd Osteologijos 
Žingeidumas Gromuliavl* 

tro Organu

Dabar 
sakyti, yra 
nuoširdžiai

tiktai vie- 
svie-

NORS GYDEISI 
tentuotais vaistpalaiklais

Auš- 
pra-

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

Tirlnek pradžia ir i&asfcystima Žrnogiszkoa 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Phinutyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus Mitelą’sz- 
kumus.

Tlrinck intekme Ilgos ir paleistuvystes, per- 
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Davus itžrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki v (durnakcziul 
****M^W*^n—1 ,111 n^iwiwi . j, ,11 I <.„■ 11,1 >1 nnw——

LIUOSA GALEAiJA MOKSLO

| Esi užprašomas tirinčti uuost^bumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir l’ntholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galei’ljX 
Pavelkuini Iszkllmlu Ir Pagarsėjusiu Asm,uu« 

IN LEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽEHGf^O fSCZEJC?

MOKSLIŠKU ŽIMGEI9UMU
14 S. Clark Street.

arti Madison Gatves
: Zitdar ,s nito 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

jusli 
aš 

pači ulė 
Ir tai

Adresas:

MflkMbM

MIKAS J. TANAJMEVICZE
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 
J visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlials, 
seredom. ketvergais ir siibatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus mūsų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skrynelės (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šit’kor- 
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

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

BUK 
VYRAS

50,000, 
KNYGŲ

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

Priima baakon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 

L Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
j jo $2.50 metams. Parduoda šifkor- 

es ir siunčia pinigus į visas svieto 
.rilis.

BANKOS VALANDOS: Panedeliaia, 
eredom, ketvergals ir subatoms nuo 

ryto iki 9 vakaro. Nedėliotas, utar- 
tnkais ir petnyčioms nuo 3 ryto iki 

7 vakaro.

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra.tyk del vyru. B 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal I 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraujai, 
arbasypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus B • 
ir kitus išmietimus, v negromulavima, patrotitu B' 
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas; ruma- B 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, B 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava I 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus B 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knjfga ta yra B 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vėdes arba B 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, B 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjusi tu, specijalisku B 
lyjju. Temykit, jog ta knj”ga yra siusią vysai dykai, I 
užmoka na už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk B 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant B 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šenden’’-, ■

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS, | 
DR. JOS. LISTER & CO.. L 902 22 Fifth Avenue, Cukaio: I

Godotinas 9 amista: Pafifal Tamistos prižadiejma, a8 ttorfeCJau I 
JogTamiMtapr.jlustumei man vysai dykai viuajusuknygadel vyro. ■

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

30 N. LaSalle St., Cor. Washington St. 
Slock 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).

Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone V rda 2390

Vardas

Steltas TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

$20 SAVAITINES ALGOS
Mokame 120 į savaitę agentams, kurie dirba pilna laik$ pas mus, arba $8 
į Savaitę tiems, kurie dirba tik vakarais, parduodami musų auksinius, si
dabrinius ir nikelio laikrodėlius ir lenciūgėlius savo draugams ir kitiems 
ant lengvų išmokėjimų po SI ar 82 kas mėnuo. Patyrimas nereikalingas. 
Tik teisingi Ir blaivus vyrai teatsišaukia, paminėkit taipgi, kur dirbate*

North American Sales Co, 13a
Box 954 - Dept. 71 NEW YORK

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Ros© Bottling Works) tikrai lietuvišką 
palįstą—saldę, džindžėrail ir kitus 
visokius mlnerališkus gerymus išdlr- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausią Čtiieagos ijetuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti į tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godonė, 

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

’’kone Yards 2512

t Dalina Turtą j
! Sveikatų ir Drūtumų DOVANAI!

7,000 egzempliorių tos garsios knygos

a “DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės t$ knygg, kuris tik at- 
siųs koletų štampų už prisiimt i 1110 kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- 
vedusioms, vyrams ir moterims ; Ji būtinai

Įi reikalinga, tureli kiekvienam užaugusiam
& lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 

Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi
siems darbinin
kam žmonėms!

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

Mokytojas:

Kad esi ne
sveikus, ir var
gina kokios sil
pnybes,be t nori 
paslliuosuoti.
nuo ligos jungo, 
k a d nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

su kokiais pa- 
____ ,..... ....... arba bobiškais 

daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nupiešia didelius 
pinigus, o lig^ dar labiau užsendinu ir ar
šiau padaro I

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

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytus, speclaliŠ- 
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tavo gali paliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sekios 
nubėgiino, nerimastingumo abolno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
Inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

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

Philadelphios M. Klinika yra ofioi- 
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.

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yni šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Nedčl. nuo 
10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. nuo 6 iki 8 vak.

“AUŠROS” MOKYKLA.
Jau trečius metus gyvuojanti ‘ 

ros” dieninė ir vakarinė mokykla 
aidėjo. Mokinama:

1) Anglų kalbos
2) aLietuvių kalbos,
3)
4)
5)
6) 

šyti
Mokytojai žinovai savo mokslo 

kų. Mokestis maža, 
imama, be skirtumo, 
vaikinai ir merginos 
nes mokytis niekada 
gėdą;
kyti yra 
Prisirašyti
“Aušros”

1) Ant 
3149 So.

2) Ant Town of Lake po adresu: 
1800 W. 46th st., (kampas Wood st.).

Mokyklon 
seni ir jauni, 
ir net vaikai, 
ne vėl u ir ne-

atpenč, nemokėti ir nesimo- 
ddižiausia gėda ir bėda, 
galima visada.

mokyklos yra du skvriu: 
Bridgeport© po adresu 

Halsted st.

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

OFiSHS-Kampas 31 ir So. Halsted gal
gailimas virš aptiekus.) CHICAGO. ILL

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieks

J. KRZYWINSKIO 
3149 8. Morgan St. CHICAGO.

ir dukrelė.
133 High st., New Britan, Conn.

Dabar žmones nereikalauja beda- 
voti, kurie tik serga, tegul atsišaukė 
žodžiu arba“ prašant per gromata 
į Philadelphia Medical Clinic, 1117 
Walnut st.,-> Philadelphia, Pa., o ap
turės tikra pagelba sveikatai. To 
garbinko Kliniko apgarsinimas yra 
kitoje vietoje.

Teleicracii Yards/15£2

Dr. J. KULIS
Gydytojas ir Chirurgą*

U55 S. Halsted SL Chicago, CL
PRIĖMIMO VALANDOS:

9 ryto Iki 12; 6 iki 0 vakare
fi iki 11 po pl«t| nuo 6 Iki 8 vak

VU/VWVWV

G arsi nkites 
“Lietuvoje

D-re Maria Dowiatt-Sass
z 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

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

Valandos:

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

iikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKĄ

fYRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

526 SO. STATE ST.
IV (IC CHICAGO. ILL.

jit near Harrison St.

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis tai pasekmės nesveikų a- 
ki? , kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
prilaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelėšuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nięko, o tik jieškoki- 

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

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

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

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

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį

rauda, kad jų mer-

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

Pas kitataučius, kaip štai, pas amerikonus, juokai yra 
s juokinti, o žmonės 
Pas mus juokai dartai pamėgo ir išmoko juos suprasti.

“nėra gimę.” Mes netik kad neturim savų teatrų, savu juok
darių, bet nei savos juokų literatūros, kuomet svetimtaučiai 
turi jau daugybes tomų.

Šiame juokų rinkinėlyje,, telpa juokingi pasakojimai labai 
atydžiai surinkti iš tarpo šimtų juokų. Todėl kviesdamas di- 

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

Knygelės formatas col., 208 pusi.
Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS
stL3252 S. Halsted

b... .............


