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“Vien.” 
bernatorius 
atidaryti 
Pabiržėje, 
Švėkšnoje i

tankas
albanus nuraminti 
trauke taipgi daugiau kareivių 
prie, Albanijos rubežių, kad kilus
karo gaisrui ant Balkanų pus-

Vilniaus 
tė miesto 
prašymą.

s ūki lė
lį u o

namuose.
Anglijoj vėl laukia angliakasių 

streikų, nes jau dabar apsireiškia 
neužganėdinimas iš valdžios įve
stų mažiausiųjų algų, i spalių 
mieste Swansea bus generališkoji 
angliakasių konvencija, kurioj 
bus užgirti nauji angliakasių rei
kalavimai.

ne 
įsteigti
— 500 rubl. padavanojo, o 500 
rubl. pieninė turės sugrąžinti per 
5 metus be % %. Pieninėj tuo
tarpu dirba vienas žmogus, pie
ninių instruktorius atsiųstas iš 
Kauno Žemės tvarkomosios ko
misijos. Algos jam pieninė mo- 
ka 350 rubl., tai pusė visos jo 
algos — kitą gi pusę, t. y. irgi 
350 rubl. moka Žemės tvarkomo
ji komisiją. Kartais pieninę aV

Rugpiučio 
nai atlaidai, 
gana daug, 
matyti, kaip

Nors Mexiko valdžia giriasi 
savo pergalėjimais revoliucijoiiie- 
rių, bet matyt tos pergalės men
kos, nes revoliucijos galo nema
tyt. Revoliucijonieriai; nors Ma
dero generolai giriasi, jog juos 
galutinai išvaikė, pasirodo vėl 
gana dideliais pulkais visokiuose 
Mexiko kraštuose. Pulkininkas 
Obregon gyrese, jog prįe San

Optjtu- 
moterų vartotoji^,.

daugiau kaip io.oco rublių, Bu-Uanko ir čia dąrbuojąsi Žemės

Rado tik tris 
r parako dėžutę 

ir lazdą, bet kaž-ko-
Sustatę pro- 

lauku s prie
P. Grin., pa- 

į Panevėžį.

Panevėžyj susidarė motetų bū
relis, pasistatęs ’savo tikslit page
rinti medžiaginį vietos Cįfioierų 
padėjimą. Tuo tikslu būrelis vi- 
sųpirma inkurė .moterų adatinę 
ir cukrinę. Toliau žada 
kurti bent kelias moterų 
veš ir4T ‘'

niu 
nu v
gi a 
nes 
skerd

Pereitą savaitę ir Tripolyj bu 
vo du kruvini 
italais, 
sekė: jie 
tūkstantį 
žengė 12

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
lieina kas Petnyčla, Chicago, |1L

Prenumerata metams:
Suvienytose Valstijose........ ................... $2.00
Kanadoje Ir Mexike... .................................2.50
Kitose viešpatystėse.............................. 3.00

Prenumerata apmokama 13 viršaus. Prenumeratos me
tas skaitosi nuo dienos užsiraiymo, ne nuo Naujų Metų. 
Apgarsinimų kainos klausk laiSku. Visada adresuok:

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

mūšiai turku su c
r čia turkams nepasi- 
tapo sumušti, nužudė 

kariautojų, o italai nu
myliu toliau į Tripolio

pažaisti, 
ėjo nuo 
i. Keli 

namo.—-Liko Se- 
ir Mykolo Dau- 
Sofija ir Alpon- 
pradėjo griauti.

IŠ ŠILALĖS, Raseinių pav.
Liepos 13 d. atvežė į Šilalės 

ligoninę baisiai sužeistą moteriš
kę iš 
galių 
viii ir 
domis

ANGLIJA.
Šiaurinės Airijos unionistai i 

protestonai airiai smarkiai pro

Panevėžyj gana sunku esti 
gauti leidimas vakarui taisyti. 
“Aido” draugija norėjo gauti lei
dimą “Živilei”, bet negavo. Tai
pogi neleido in juozapininkams 
“Žemaičių krikšto”, to Hėkalčiau- 
sio veikalo. Reikia labai stebė- 
tis!.... Kurie-ne-kurie tai visiš
kai nusiminė. Bet “Aidb”’- drau
gija gavo leidimą žinomai kome
dijai “Revizorius” ir rengiasi vai
dinti“ rugsėjo 8 d. parodos laiku. 
Šv. Juozapo draugija nutarė tai
pogi statyti rudenį kokį nors vei
kalą. Pfcgirietis...

— Lietuvos žinios

ėjo kelti
Pirmiau-

Turkesta-

vai 
kurie gali kari 

Rusija jau nuo se 
tinkamos progos už 

ulinčiu In

Joaquin Ranch sumušė sukilė
lius vedamus Salazaro ir tūkstan
tį jų užmušė, ar nelaisvėn pa
ėmė, o pats nužudė tik 7 ka
reivius. Bet turbūt menka tai 
buvo pergalė, nes Obregon pats 
su savo kareiviais turėjo pasi
traukti į Fronteras ir pareikala
vo pastiprinimo, bet jo gauti ne
galėjo, nes valdžios kariumenė 
turi ginti revoliucijonierių apgul
tą miestą Agua Prieta.

Atkakęs iš Washington© į EI 
Paša Zapatos atstovas užtikrina, 
jog prezidentas Taft nuo Mexiko 
pareikalavo suvaldymo revoliu
cijos į 30 dienų; jeigu to, pada
ryti negalės, Jungtiniai Valsčiai 
pasirengę siųsti savo karumenę 
Mexike tvarką įvesti. Tasai su
kilėlių atst^ras teipgi • užtikrina, 
jog Zapata ir Orozco * sutinka 
ginklus padėti, jeigu Madero pa
sitrauks nuo prezidento vietos ir 
ją atiduos pirma pildžiusiam pre
zidento pareigas de la Barra, ku
ris prie Diazo buvo užsienių mi- 
nisteriu.

Republikoj Nicaragua 
liai užpuolė ant išsodintų 
Amerikos kariškų laivų jūreivių 
traukiančių į Grenadą, bet ame
rikonai užpuolimą atmušė.

Ukėsai republikos Costa R 
atsišaukė į Jungtinių Valse 
pasiuntinį reikalaudami atšauki
mo Amerikos kariu menės iš Ni- 
caraguos. Ar Jungtiniai Val
sčiai tai padarys, galima abejoti, 
bet palikimas ten kariumenės ir 
besikišimai į vidurinius ispaniškų 
republikų reikalus naikina užsi- 
tikėjimą Jungtiniams Valsčiams.

praneša: Kauno gu- 
nelcido “Blaivybei” 
biblijotekų-skaityklų 

Kelmėje, Tveruose, 
ir Linkuvoje.
- Viltis —

sodas.
sodžiai: Senamiestis ir 
taippat nutarė eiti į ko- 
ir žemę išsidalinp (Plu- 
Senamiestis da ne), bet

viena is se- 
žemes viešpatijų, 
laikraščiai nepri- 
išdraskymui, nes 

nuo

Tarybos, vedamos Šveicarijoj 
turkų ir italu atstovu, iki šiol ne- 
išdavė laukiamų vaisių; apie jas 
prieštaraujančios ateina žinios. 
Laikraščiai garsina ir išlygas, 
ant kokių besitarianti nori susi
taikyti, bet besitarianti paskui 
apreiškia, jog laikraščių pagarsi
nimai neteisingi. Bet Turkija, 
kuriai grasia karas namiejie, turi 
su Italija susitaikyti, nes ir teip, 
neturėdama laivyno, Tripolio ap
ginti negali.

Kaltinėnų parapijos, Gri- 
sodžiaus, nupiautu liežu- 
keliomis sunkiomis žaiz^ 
ant krutinės netoli vidu

rių. Jos pavardė Valienė. Ji ne
senai buvo išleidus savo vyrą j 
Ameriką uždirbti pinigų išsimo
kėti už žemę, pirktą nuo ponios 
Dolubauskienės, apie 10 dešimti
nių, pati gi pasiliko su 5 ma
žais vaikais namie. Žemė buvo 
dar nepripažinta, nes laukė pa
naikinant muito prie pripažinimo 
žemės.

Šiemet gi, sulaukus panaikini
mo muito, Dolubauskienė ėmė 
reikalauti, kad pabaigtų pirki
mą. Tuo (tikslu Dolubauskienė 
atėjo pas Valienę ir prikalbinėjo, 
kad, paėmus nuo vyro paliktą 
ingaliojimo poperj, parašytų pra
šymą pripažinti žemę. Valienė 
nuėjo į svirną įieškoti poperio,

RUSIJA.
Laike atsilankymo Anglijo 

Rusijos užsienių ministerio So 
zonovo, kaip spėja Londono laik 
raščiai, tapo sutarta galutinai pa 
sidalinti Persiją. Valdžiai tar
naujanti Londono laikraščiai at 
virai jau apie tokį sutarimą rašo 
Tokiu budu išnyks 
niausiu musų 
Liberališkiejie 
taria Persijos 
ji skyrė Anglijos valdybas 
Rusijos. Jos savistovystei 
nykus, susidūrus rubežiams abie 
jų kraštų, turės kilti tankiai 
dai tarp kaimynų 
pagimdyti 
niai tykoj 
pulti ant Anglijai pri 
dijų ir tokiu budu išplatinti savo 
rubežius iki Indiško oceano, tik 
nepasekmingas ir netikėtai kilęs 
karas su Japonija tuos mierius 
suardė 
karą, priversta tapo taikytiesi

pradėjo kelią užstoti Vokietija, 
tai Anglija, ne tik noriai susi
taikė su Rusija, bet pristojo prie 
ryšo Rusijos ir Francuzijos pries 
Vokietiją, nes toji Anglijai pa
vojingesnė negu japonų sumušta 
ir ilgam laikui apsilpnyta Ru-

Panevėžio pav. netoli Sama
ninės kaimo pas vienasėdį ūki
ninką S. Grinkevičių buvo kra
ta: jieškojo šautuvo. Kratė at
važiavęs iš Panevėžio urėdninkas 
su dviem sargybiniais. Kratė, 
kur tik išmanė: išvartė, “išskai
tė” ir ant grindų išmėtė visas 
P. Grin, knygutes bei laikraščius, 
suskaitė visų pinigus; nesant 
raktelio (jis buvo P. Gr. žinioj, 
kurs toli nuo namų piovė avi
žas), išplėšė dėžutę, išbadė „visas 
sienas ir 1.1, ir 1.1., bet šautuvo 
nerado. Rado tik tris šratus 
butelyje i 
vo paėmę 
dėl vėl numetė, 
tokolą, nuvažiavo į 
plaunančio avižas ] 
ėmė jį ir nusivežė 
Panevėžyje, paklausinėję šio bei 
to, tuoj paleido. Tą bylą pada
vė žemiečių viršininkui apsvar
styti.

Šiaip jau nei knygų, nei laik
raščių intariamų nerado ir ne
ėmė. V. Vaikas.

— viltu —

vyriausybės agrono- 
ukininko Malinausko 
tada intaisyti pavyz- 

Tuo tarpu aprinko 
ė kasti duobes. Dar 

šį rudenį ketina susodinti čiepus. 
Jau iš plano matyti, kad tai 
puikus

Kiti 
Plukiai 
lonijas 
kiai, o 
yra tokių ūkininkų šiuose abie
juose, kurie pradėjo bylinėties 
norėdami sugriauti tą nutarimą 
ir tokiuo budu trukdo .pradėtąjį 
darbą kiliems. Vėjo Vaikas.

IŠ VAIVADŲ, Pan. pav.
Pernai metais šio sodžiaus ūki

ninkai išsidalino žemę į koloni
jas, o šiemet jau pradeda ir trio- 
bas statyti ant savo vietų. Ki
ti jau ir dobilų po gabalą pasi
sėjo. Šiomis dienomis buvo čia 
atvažiavęs 
masr kurs 
kolonijoje 
dinį sodą.

gubernatorius atsiun- 
valdybai marijavitų 

Jie prašą duoti jiems 
dykai žemės plotą Žvėryne ma
rijavitų bažnyčiai .pastatyti.

— Viltis —

Panevėžin atvyko inžinieriai, 
kurie tyrinėja busimojo geležin
kelio vietas. Tasai naujas gele
žinkelis eisiąs iš Bausko Pane
vėžin ir iš čia toliau, Vilniun. 
Naujasai geležinkelis busiąs nu
tiestas per pačias turtingąsias 
Panevėžio apskrities apylinkes. 
Panevėžio stotis žadama statyti 
už 3 varstų nuo esančiosios Lie- 
pojaus-TRomnų geležinkelio sto
ties, netoli Ramygalos kelio.

BĮisjmasjri geležinkelis laba j 
rupįs taippat ir Kauno miesto 
pramonininkams. Kauno miesto 
durna paskyrė net 600 rublių 
tiems tyrinėjimams daryti ir pa
žadėjo žadančiai tiesti geležin
kelį pajininkų draugijai, jog pa
tįs vieni kaimiečiai paimsią drau
gijos pajų nemažiau kaip už 200 
tūkstančių rublių.

— Viltis —

savivaldos, nes tąsyk valdžia pe
reitų į airių katalikų rankas, ku
rių protestonai labiau nekenčia 
negu kokiame kitame protesto- 
nų apgyventame krašte. Auto
nomiją Airijai užgyrė rods žmo
nių atstovų rūmas, bet to dar 
nepatvirtino lordų rūmas, be ku
rio pritarimo nei jokių teisių įve
sti negalima. Unionistai taiko 
susirinkimus ir prakalbose išreiš
kia, jog įvedus savivaldą, jie ne
klausys Dublino valdžios 
kiti budu mat jie gazdina 
Įimti naminio karo, jeigu 
joj butų įvesta savivalda.
čioj Anglijoj jai didelio pasiprieši
nimo nėra, kaip terp pačių airių 
Airijoj.

Pereitą savaitę į Valiją, Lla- 
nystumdry atkako ministeris 
Lloyd George ir taikė prakalbą, 
bet jam pertraukė kalbą moterys, 
reikalaujančios sau politiškų tie
sų ; triukšmo kėlėjoms vienok tas 
neišėjo ant gero, nes ant jų puo
lė valijonai ir pradėjo jas mušti; 
keletai nudraskė drabužius: ki-

IŠ VABALNINKU, Pan. pav.
Vabalninkai tai nedidelis mie

stelis, bet jis yra tartum centras 
gana didelės apylenkės: ir susi
pratusių žmonių čia nemažai, ir 
šiaip gana gyvi vieta. Lietuviai 
čia jau senai kaip juda, kruta. 
1905 metais čia ir judėjimas bu
vo nemažas, ir nemažai žmonių 
dėlei to judėjimo nukentėjo, o 
Matulio aptieką dragūnai visai 
buvo, sudaužę. Pats gi Matulis 
ir Žitkevičius tik šiomis dieno
mis paliuosuoti iš Vilniaus kali
nių rotų, kur prasėdėjo po 4 me
tus. Be to ligi teismui 
dėjo irgi po 2 metu, 
pavieniems žmonėms 
atsiskaityti už bendrus 
nes darbus ir reikalus! 
pačiu metu, kuomet vieni 
nesigailėdami stengėsi 
nes dalykus geriau 
kiti stengėsi juos griauti.

Dabar gi vabalninkėnai mano 
įsisteigti vartotojų krautuvę. 
Renkami po prašymu parašai. 
Kažin kodėl po prašymu tenkami 
įvairių vietinių “tūzų”, o ne šiaip 
“paprastų” valstiečių parašai. 
Beja, įsteigėjai mano tokiu bil
du greičiau leidimą išgausiu. Gal 
ir taip, bet gi “pilkoji” žmonių- 
-valstiečių minia tuomi pačiu 
tuotarpu įsteigimo inicijativoj 
atstumiama antron vieton.

Liepos 25 d. čia pradėjo veik
ti vabalninkiečių įsteigta pieni-

Valdžia tą pieninę padėjo
IOOO

relis darbuojasi komercijos ■ 
matais; tarp pajininkų esama 
kelių kunigų.

— Viltis —■

’ (15) d. buvo čio- 
Žmonių prisirinko 

Apie vakarą buvo 
ir visados daugybė 

girtų. Po ’ atlaidų vakare susi
rinkę pas ūkininką S. iš visų apy- 
lenkių vaikinai ir merginos pri
sigėrė. Tarpe jų pasitaikė peš
tukų ir prasidėjo taip vadinamas 
“rabaksas”. Jaunimas, kiek pa
šokęs, pradėjo tarp savęs visokių 
kliūčių jieškoti, pradėjo peiliui 
ir kitoki įrankiai dirbti ir tapo 
užmuštas vienas jaunas vaikinas 
J. D. Užmušę išvilko jį^ant vi- 
durlaukio. Kitą dieną vakare 
praeiviai žmonės davė žinią po
licijai, kad ant lauko guli negy
vas žmogus. Pribuvo sargybi
niai, ant vietos apžiurėjo velionį 
ir prasidėjo tardymas. Du žmog
žudžių suimta. Aržuolelis.

— Lietuvos žinios —

Vilniuje statoma nemaža 
mų. Taip, vien tik š. m. 
pos mėn. Miesto Valdybos 
mų statymo skyrius patvirtino 
28 mūrinių namų pienus, 11 me
dinių namų pienus ir 29 namų 
visokių pataisymų pienus.

— Lietuvos žinios —»

salio, pati galėtų pagriebti kokį 
Turkijos šmotą.

Aut prigulinčios Turkijai Sa- 
moš salos sukilo gyventojai ir 
pasigarsino’tino Turkijos nepri- 
gulmingais. Grekų vadovas So
pulis išlipo ant salos su zgx) liuos- 
norių. Turkija iš Smyruos iš
siuntė ten 800 kareivių. Kruvi
ni susirėmimai turku su sukilo- c-
liais nuolatai pasitaiko. Prie tos 
salos stovi Anglijos ir Francu- 
zijos kariški laivai ,bet jie iki 
šiol į maištus nesikiša.

Rodosi Turkijos savistovyste 
bent Europoj baigiasi. Įvedimas 
konstitucijos atėjo pervėlai, to
dėl ji Turkijos ne tik nesudrutino, 
bet dar labiau ją apsunkino. Eu
ropoj 
džios

IŠ SKIEMONIŲ KAIMO, 
Trakų pav.

Šitame kaime gyvena vienas 
ūkininkas K., kuris turi pusva
lakį žemės. Buvo jo 4 sunai, du 
gyveno namie, o du buvo Ame
rikoje. Vienas iš sūnų buvo pa
imtas kariuomenėn ir šiais me
tais sugrįžo. Bet jo nebuvimu, 
namo pargrįžo iš Amerikos vie
nas sūnūs, kuris, degtine prisi
meilindamas, priprašė tėvo ap
rašyti jam visą ūkį. Sugrįžo 
vaikinas iš kariuomenės, tai jo 
nenorėjo priimti nakvynėn, nors 
tas pirma visą žemę dirbo. Tai
gi jis neturi kur dėtis.

Kempes Vanagas.
•— Lietuvos Ūkininkas —

tvark. komisijos pieninių kontro
lerius. Jo pareiga patikrinti pie
ninės veikimą.’Jam pieninė nie
ko nemoka. Abu tiedu žmogų 
— estu, lietuviškai nemokantie
ji. Pieno pieninei! pristato apy
lenkės valstiečiai. Pirmą dieną 
buvo pristatyta 119 svarų, pa
skui gi vudutiniškai apie 200 
svarų. Pieninė tuotarpu turi di
delį vargą, nes nežino kur savo 
išdirbinius siuntinėti. Su pavie
niais tarpininkais nenori susidė
ti, nes tai priešinasi kooperati- 
viniams pamatams. Pieninė sten
giasi užmegsti ryšius tiesiai su 
didelėmis užsienio firmomis.

Ūkio ratelis, kuris išsirūpino tą 
pieninę, gerai gyvuoja ir turi di
delį iš savo darbų pelną. Da
bar pirko namą, kuriam mokėjo 
5000 rubl. Tame name turės 
tilpti busimoji vart. draugijos 
krautuvė, pieninė, arbatinė, liau
dies namai ir grūdams valyti 
vieta, kurią vabalninkėnai tikisi 
įsteigti irgi su valdžios pagel

sta.
Rusijoj net kariumenėj apsi

reiškia nauja dvasia. Kariumenė 
tai svarbiausia sostų parama ir 
laisvės naikintoja. Tik su kariu
menės pagelba pasisekė Rusijoj 
kilusią revoliuciją suvaldyti ir 
sulaikyti įvedimą paties caro jo 
manifeste žmonėms pažadėtų re
formų. Dabar gi pačioj kariu
menėj yra čielos jos dalys, lai
svės ir reformų reikalaujančios. 
Rods dar toji naujoji dvasia apė
mė ne visą kariumenę, bet tik 
dalis, susidedančias iš apšviestes- 
nių kareivių — laivyno jūreivius 
ir saperus. Riaušes sukėlė jū
reiviai laivo “Zlotoust” Sebasto- 
polyj, paskui riaušės jūreivių ki
lo Kronštadte, dėl ko mieste įve
dė karo laiko stovį ir kariškiejie 
teismai pasmerkė sušaudymu tų- 
lą jūreivių skaitlių, bet : 
padarė kitus ištikimesniai 
abejoti.

Paskui riaušes pra 
ir sausžemio kareiviai, 
šiai jas sukėlė saperai 
ne. Kaip teismo tirinėjimai pa
rodė., kareiviai nuo seniai tarės 
ir organizavosi. Suvaldžius su
kilusius kareivius, kelias dešim
tis jų sušaudyta. Bet išnaikini
mui nepaklusnumo vienų sušau
dymų nepakanka; tą parodo ir 
tolesni maištai saperų ir tai sto
vinčių toli nuo Turkestano.

Gauta žinios, jog riaušes su
kėlė saperai stovinti Varėnoj, 
Vilniaus gubernijoj.. Kareiviai 
su ginklu puolė ant oficierų, no
rėdami juos išskersti. Suvaldyti 
sukilusius saperus pakvietė re- 
gimeritą menkiau protiškai išla
vintų pekštininkų. Besišaudymas 
traukėsi ilgą laiką. Užmušta iš 
abiejų pusių 120 kareivių, o pa
šauta 200. Saperai tapo suval
dyti, bet kariumenės perdėtiniai, 
matyt, neužsitiki ramumui, nes 
pakvietė daugiau pekštininkų re- 
gimentų iš Suvalkų ir Vilniaus.

IŠ MOLAINIŲ, Panevėžio pav. s
Ant galo Molainių sodžiaus 

ūkininko Mykolo Daunoro pirr 
kclėje, kur gyveno jo pusininkas 
Jonas Sereika, atsitiko baisi ne
laimė. Žolinėje, rugpiučio 15 d., 
apie 5 vai. po pietų vaikų bū
rys subėgo pas Sereik 
Vaikams bežaidžiant, 
vakarų juodas 
vaikai parbėgo 
reikos šeimyna 
noro duktęrįs: 
sa. Griaustinis
Vos Jonas Sereika priėjo prie ži
dinio parūkyti senu papročiu pir
kią šventytomis žolelėmis, kaip 
žaibas trenkė pro atvirą augšti- 
nį ir paguldė kuone visus, kas 
buvo pirkioje. M. Daunoro duk- 
terįs Sofija ir Alponsa buvo vie
toje užmuštos: Jonas Sereika 
perblokštas ir sužeistas į galvą. 
Jo duktė Grasilda apdeginta: la
biausiai apdegintos jos kojos ir 
dešinė ranka. Sereikos vaikui 
žaibas nusvilino plaukus ant gal
vos ir vienos akies vokus. Tik 
vienas Sereikos vaikas išliko 
sveikas iš visų buvusiųjų pir
kioje. Pirmutinę pagalbą davė 
nelaimingiesiems Benediktas Kir- 
dulis, kursai dovanai stengėsi at
gaivinti M. Daunoro dukteris: 
jos buvo negyvos. Tas pats kai
mynas pasiskubino parvežti gy
dytoją iš Panevėžio. M. Dau
noras ir kiti kaimynai buvo iš
važiavę į Krekenavą į atlaidus.

Panendres Bitininkas.
— Viltis —

Žemaičiuose dabar labai išsi
platinusios naujos staklės, kurias 
padaręs kaži-koks pats sąyaimi 
išmokęs mechanikos žmogelis. 
Toš naujosios staklės dirbančios 
daug pigiau, nekaip senosios.

Yra Vabalninkuosc ir kitų 
draugijų, bet jos jau užima ne 
tiek svarbią vietą. Visos šios 
draugijos vien žmonėmis laikosi.

Apskritai gi imant žmonės apie 
Vabalninką gyvena apiturčiai, 
Patėmytina, kad čia dvarų labai 
mažai. Gal but dėlei tų visų 
priežasčių ir žmonės labiau su
sipratę ir daugiau juose iniciati- 
vos — savarankiškumo.

Petras.
— Lietuvos Ūkininkas —

prase-
Taip tai 
prisieina 
visuome- 

Tuo
saves v

visuome-
sutvarkvti,

publikai ir, sako, surinkusios ar
ti 300 rubl. kovos su džiova drau
gijos naudai.

Labiausiai pasidžiaugti Ežerė
liai galėjo p. Petrausko; ir p-lių 
Neimanyčių koncertais. Tokio 
dainininko Ežerėliai dar pirmą 
kart klausė. Publikos entuzi- 
jazmas buvo didelis: plojimams 
ir “bis” nebuvo galo. Pį Petrau
skas, sako, buvęs pažadėjęs, len
kams prašant, antrajai^ koncer
te daugiau padainuoti ^Wrskai; 
Bet antrajai! koncertai! „publikos 
nedaug tesusirinko: mat, lenkų 
nedaug tėsama Ežerėliuose. Už
tat apdovanojo koncertantus gra
žiais briketais ir vainikais. Tos 
pagarbos jie tikrai užsipelnė, ža
dindami ne tik lietuvių apmi- 
rtisiąją dvasią, bet ir lenkų ge
rą ūpą. Malonus buvo įspūdžiai 
ir saldus bus šitų koncertų at
minimai!
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Rugpiučio 3 dieną L. K. Mo
terų dr-jos bute buvo pirmasai 
moterų vartotojų draugijos “Gro
žybė” susirinkimas. Susirinki
mas išsirinko dr-jos valdybon 
p-lę Jerzikevičaitę, p-lę Rošin- 
skaitę irp-lę Kobelinskaitę; kan
didatėmis išrinktos: p. Beina- 
ravičienė, p-lė Rodzianskaitė ir 
p-lė Vitkauskytė. Revizijos ko- 
misijon pateko p-lės: Mactilevi- 
čiutė, Petronaitė ir Jastremskal- 
tė. Narių mokestis tik 50 kap.

— Viltis —

IŠ RAMYGALOS, Pan. pav.
Kuliškių viensėdžio ūkininko 

Kyzio nesenai sudegė klojimas 
su visais javais ir mašinomis. 
Nuo Kyzio klojimo užsidegė 
kaimyno klojimas, kuris taip-pat 
sudegė. Nuostolių išviso gai
sras padarė apie 5000 rubl.

^Tčvo Sūnūs.
— Viltis —

turkai savo rankose val- 
icgali pataikyti, nes jų yra 
mažiau negu kitų tautų, 

turkų prispaustų ir todėl neužga
nėdintų iš turkų valdymo.

Azijatiškoj Turkijoj vėl ke
liose vietose mahometonai pa
rengė krikščionių armėnų sker
dynes ir išdegino daug armėnų 
apgyventų kaimų. Dėl tų skerdy- 

pasitraukė nuo vietos arme- 
patriarchas, kuris neįsten- 
11110 valdžios gauti pagelbą, 
i, ar negali, ar nenori ginti 
žiamii krikščioniu.

Kun. Skripkus iš Chicagos, ku 
ris šiemet vasarą važinėja p( 
Europą, šiomis dienomis aplan 
kė Vilnių. Lietuvoje kun. Skrip 
kus žada išbūti visą mėnesį.

— Viltis —

Padarius pagal garsiojo 
Michalkevičiaus cirkuliaro 
dzingėje parapijonių sąrašą 
si rodė, kad lenkų esama 
mažiau, negu tikėjosi jų ten ra
sti. Dėl tos priežasties lenkai 
ėmė labai nerimti. Lenkų dva
siai sustiprinti šiomis dienomis 
buvo atvažavęs kažkoks iš Peter
burgo generolas, kurio lenkai 
prašė gelbėti žuvančią toje pa
rapijoje lenkybę. Jis prižadėjęs 
padaryti taip, kad vietoje da
bartinio ketvirto šventadienio, 
skiriamo lenkams pagal parapi
jonių sąrašo, lietuviai turėsią ket
virtąjį šventadienį savo kalba, o 
lenkams teksią 3 šventadieniai. 
Lenkai neriasi iš kailio: rašinė
ja prašymus, skundus ant klebo
no vyskupijos valdytojui ir 1.1.

Keleivis.
— viltis —

BALKANŲ PUSSALIS.
Londone gauta žinia, jog Bul

garija, Serbija ir Grekija padarė 
sutartį ir nori su Turkija karą 
pradėti. Bulgarija ant Turkijos 
rubežiaus sutraukė 60000 karei
vių neva manevrams; tą patį pa
darė Serbija ir Montenegro. Ge
ležinkelius Bulgarijoj užėmė-ka- 
riumene kaip karo laike, šaukia 
skubiai tarnyston naujus karei
vius ir jau tarnavusius, bet pa
leistus.

1, kad turėti liuosesnes 
nusilenkimais stengiasi

a su-

Vilniaus mokslo apygardos 
globėjo įsakymu padarė reviziją 
pradedamosiose žydų mokyklose. 
Revizija susekė, kad visose tose 
mokyklose labai menkai 
ma. Mokslo apygardos 
jaus įsakymu pašalino 
mokytojų.

. Viltis .

Seminarijon vis mažiau 
norinčių įstoti. Pav., šiais 
tais prašymų buvo paduota 
apie 13. Da mažiau atvyko 
kyti kvotinių — 8. Indofriu, kaip 
kvotimas visiems atsėjo. Bet tai 
niekis, nes ir iš tų. pačių dau
gelis neatvažiavo. Mątyti, kaž
ko pabijojo. Taigi, šių bei kitų 
priežasčių dėlei, dabarties se
minarijon teįstojo vįenui-vienas 
lietuvis. Ir ištikrųjų:. kaip pri- 
griudavo 20 — 30 liętuvių, tai 
priimdavo 2 — 6, o kaip atva
žiavo 7 lietuviai, tai sulig “tei
sybės” ir tepriėmė vieną.

Tiesa, kvotimus išlaikė dar du 
baltgudžiu-kataliku, bet jie liko 
užrašyti kandidatais (jei ką nors 
pašalintų, juos priimtų).

Ašarėlės Žiedas.

IŠ EŽERĖNŲ, Kauno gub.
Rugpiučio mėnesio pradžioje 

nuo 2 >— 5 dien. kasmet esti 
čia prekymetis, vadinamas di
džiuoju kermošių, ir 40 valandų 
atlaidai, kurie pritraukia daugy
bę žmonių. Visa rinka ir net 
gatvės yra • pristatytos vežimų, 
arklių ir visokių budelių. Žmo
nių visur pilna; knibždėte knibž
da ne tik dieną, bet ir naktį: 
mat nakvoja ant oro, kas ant 
vežimo, kas po vežimu, kas by- 
-kur prisiglaudęs. Šiemet šitą 
iškilmę dar labiau padidino ūkio 
paroda, baltoji gėlele ,ir paga
lbaus p. Petrausko ir p-lių Nei- 
manyčių. koncertai, kurie įvyko 
3 ir 4 d. Tiesa, šitą laikį ūkio 
paroda jau taisoma antįri metai, 
bet mažai tenusiseka. Šiemet dar 
mažiau tepasisekė, kaip pernai 
met. Parodon buvo atvaįryta apie 
10 arklių, keletas raguočių 
tų, ančių, nemaža audimų (j 
atsižymi ypač Salako par 
gaitės) ir kitų smulkmenų. Už
tat maža tesant exponatu, šie
met dovanos buvo didesnės. 
Baltosios gėlelės (ramunėles) 
pardavinėjimas, surengtas pade
dant kun. dekanui, įvyko pirmą 
kart Ežerenuose. Panelės-pat-
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Ifc ie t ujba
o p. Dolubauskienė, pasilikus 
troboje, žiūrinėjo likusius pope
lius troboje. P. Dolubauskienė, 
nesulaukdama sugrįstant iš svir
no Valienės, ėjo žiūrėti į svir
ną, bet, priėjus prie svirno p. 
Dolubauskienei, išbėgo iš svir
no Valienė visa kruvina ir, puo
lus prie p. Dolubauskienės, nu
tvėrė už rankos. P. Dolubauskie- 
nė, ištrukus iš Valienės, pabė
go ir davė žinoti kaimynams 
apie Valienės susižeidimą. Pati 
p. Dolubauskienė permainė sa
vo kruvinus rubus ir parėjo na
mo. Vienas iš kaimynų tuojau 
sužeistą Valienę nuvežė į Šila
lę. P. Dolubauskienė, nors ža
dėjo jau pirmiau vežti pas gydy-

katą, dabar nevežė Valienės 
Viską matė pati p. Dolubauskie
nė ir Valienės 2-jų metų mergelė. 
Šilalės ligoninėje felčeris susiu-

DOTNAVOS ŪKIO MO
KYKLA.

Šiemet paduota daugiau prašy
mų Dotnuvos ūkio mokyklon, ne
gu pernai. Jeigu atsirastų dau
giau lietuvių, tuomet pradėtų 
mokyti tikybos lietuvių kalba. 
Pernai nemokė lietuviškai, nes 
tik vienas mokinys teprašė lie
tuviškai mokyti.

Kiekvienas lietuvis supranta, 
kaip naudinga ir reikalinga yra 
musų krašte tokia mokykla, kaip 
svarbu mums turėti tautiečiu su v 
augštesniu agronomijos mokslu, 
kurie geriau galėtų pasirūpinti 
pagerinti musų krašto ūkio kul
tūrą. Turėdami čia-pat geras 
vietas ir daugiau prisirišimo prie 
žemės, musų lietuviai neemig
ruotų, nekeliautų į svetimus kraš
tus. Mokslas Dot navos ūkio mo
kykloje yra labai pavyzdingai 
vedamas; programa gana plati;

. m >1 !>w«ir" i**11 w .................................. .. . . ...  
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Švietimo niinist dabar ren-fga nuo AFfantilfo vandenyno iki 
gianti įstat. sumanymą dėl padi- ** ‘ * 1<>"‘ * ‘
dinimo algos valsčiaus mokyto
jams ir mokytojoms. Tas suma
nymas kilęs dėlto, kad švietimo 
apskričių globėjai ' savo rapor
tais nurodydavę, jog daugelis 
mokytojų apleidžiu dabar savo 
vietas dėl netikusių gyvenimo 
sąlygų. Tas mokytojų pasišali
nimas labai kenkiąs žmonių švie
timui. Todėl, kad sulaikius mo
kytojus ir mokytojas ant savo 
vietų, švietimo ministerija keti
nanti pakelti jiems algas lig 420 
rubl., o paskui kas penki metai

Ramiojo vandedyno- skersai iš
tisą Kana’dą per tyrus ir iki 
šiolei nea$gyvehtas vietas, per
nai 1911 Mietais^ sutvėrė 41 mie
stelį prie Š'ąvo linijos provincijose 
Manitoba, Saskatchewan ir Al
berta. Geležinkeliai visur yra 
didžiausi t šalies^ kolionizatoriai.

ir
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gerus vaisius, ne vieną valkiozą 
pitaiso, bet ar teipjau gerus vai
sius išduos ir Amerikoj, nežinia. 
Amerika—juk tai ne Anglija. Už 
beąi valkiojimą teismai į patai
sos kolioniįą siųs valkiozą pir
mą kartą 1’8 mėnesių, o prasižen
gimui pasiantrinus — dviem me
tam; ten jie priverstinai turės 
dirbti.

Viltis

INTARĖ DAILININKĄ.

SKUNDŽIA NEW YORKO 
MIESTO MAJORĄ.

New York. Perdėtinis komi
sijos tirinėjančios New Yorko 
policijos prasižengimus, Henry 
H. Carran padavė teisman New 
Yorko miesto majorą Gaynorą, 
nuo kurio pajieško 100000 dol. 
už šmeižimą. Gaynor buk Cur- 
raną pavadinęs viešai parsidavė
liu.

SUĖMĖ DARBININKŲ 
GANIZATORIŲ.

Boston, Mass. Suareštavo čia 
darbininkų organizatorių Wil- 
liamą D. Haywooda. Jam prisai-

OR

užmeta sukalbį laike streiko
Lawrence, Mass. Prieš suareš-

--------------------- -7..... - ■ ■ -j — 

derybų; jeigu šiedu neišsirinks 
sau trečio laike 3 dienų, tai jį 
paskirs gubernatorius vienos iš 
kaimynių valstijų arba Komerci
jos sekretorius. Kompanijos pri
valo pašalinti dedektyvus saugo
jimui kasyklų, bet gali pasamdy
ti gerų vardų turinčius pilie
čius šio pavieto. Visi mainieriai 
turi tuojaus sugrįžti darban ant 
senų išlygų, pakol taikos ko
misija 
ginčų.

dchs užliejo kelias kaimo gatvės/ 
vanduo nunešė 20 namų, me
džius iš šaknų išrovė. Pagriebė 
besiganančių galvijų bandas. 
Vanduo taip greitai į namus jsw 
veržė, kad lovos ir vaikų lop
šiai plaukiojo su miegančiais 
žmonėms. Nuostolius tvanų pa
darytus skaito ant 200000 kro
nų.

nerol u i

augščiau minėta) neišriš 
Visi revolveriai ir šau-

Elliot.

Detroit, Mich. Miesto tary
ba užgyrė teises, jog už užmuštą 
prie darbo darbininką, jo šeimy
na turi gauti pusę jo 

jis gaudavo per 300 savai-

|| Ryme, daktaras Bresce at
liko nepapjastų operaciją 
išėmė iš

o paskui 
971 itč su

Jis
10 metų mergaitės šir- 
joje įsismeigusią adatą, 
žaizdą užsiuvo ir mer- 
perdurta. širdžia suvisu 
Tai ištikro nepaprasta

operacija.

nės. Valienė, truputi atsigavus, 
ėmė reikalauti kunigo, bet tuo
jau kažin-kas paleido gandą, kad 
Valienė ne viso proto. Kunigas 
atėjęs suteikė? Šv. sakramentus. 
Valienė dar pragyveno 5 dienas 
ir mirė, nors jau buvo pasitai
sius. Valienė sakiusi ,keliems 
žmonėms, kad ne pati sau mirtį 
pasidarius ir antrytojaus stai
gu mirė. Žmonės kalba, kad 
baisus Valienės sužeidimas ir 
staigi mirtis ligoninėje esąs pik
tų rankų darbas. Spaknys.

— Viltis —

praktikos darbų.
Du dideliu runut jau pabaig7 

tu: tenai bus mokinių ir moky
tojų butai, raštinė, klasės, o kitą 
vasarą bus pabaigtas rūmas, šie
met pradėtas statyti, kur bus 
visos klasės fizikos ir tyrinėjimų 
gabinetas, observatorija. Ap
link mokyklą’ didelis šodas -— 
parkas, kuris labai priduoda gra
žumo mokyklai, ypač vasaros lai
ku, kada žydi liepos, kurių kva
pas net Per laimus i klases ver-

skis, naudodamasis vasaros me
tu, paišė laukuose gražesniąsias 
Antazavo valsčiaus (Ežerėnų 
pav.) apylinkes. Baciškių so
džiaus gyventojams dailininko 
darbas pasirodė intariamas ir jie 
dailininką sulaikė.. Intarė gi jį 
baciškėnai, jog jis darąs 
nūs” tuo tikslu, kad vėl 
dt:s ponų baudžiavą”. Tik pa
či i šk ė j u s'/ ka d da i I i n ink a s v i s ai to 
tikslo neturėjęs, 'valstiečiai jį pa
leido. \

Viltis -

DERLIUS LIETUVOJE.
Kaip girdėti, šiemet žada būti

Mokslas tęsiasi 4 metus; kar

IŠ DŪKŠTO, Ežerėnų pav.

Dūkšto parapijoje, Petrikonių 
sodžiuje Justynas Mateika, apie 

' ' 80 metu senelis, iškentė 8 dienas

mas, užrašė visą savo turtą se
sers sunui, su kuriuo šiuo me
tu nelabai besutaria. Prieš ke
lias dienas jis su marčia susi
mušė. Ir taip jam marti gero
kai buvo inkirėjusi. ; Po mušty
nių marti jam sakiusi, kad ne-

dvesti. Bet jis patsai nutarė ne- 
bevalgyti ir nevalgė 8-nias dienas 
nieko, tik pypkę traukė. Pasku
tinėmis dienomis buvo pasilpęs.

Sužinojęs apie tai Dūkšto kle
bonas buvo nuvykęs 2 kartu, bet 

’ neinkalbėjo valgyti. Pagaliaus, 
buvo parvežtas Daugėliškio kle
bonas; aprūpinęs šventais sakra
mentais jis prikalbėjo valgyti 
nors po truputį duonos ir van
dens. Jau antra diena, kaip val
go. Jis sakosi ne iš piktumo ne-

J. Vošk.
— Vilt 18 —

Iš KAMAJŲ, Ežerėnų pav.

Čia pastatė naują muro baž
nyčią. Iš senosios bažnyčios 
mūrų, kaip rašo “S. Z. T.”, ža
dą pastatyti liaudies namus. Tuo
se ’'namuose busianti ir nuola
tinė scena teatrui.

— Viltu —

IŠ TROŠKŪNŲ, Ukmeg. pav.

Teko man būti Troškūnuose 
Parcinkulio atlaiduose. Po vi
sam pilnas miestelis buvo girtų. 
Štai prie pašto patvory guli 3 
girti seniukai, toliau vartosi pur
vynėje žmogelis, nori atsikelti, 
pakelia truputį galvą ir vėl krin
ta. Toliau bėga kokios 20 metų 
visas kruvinas vaikinas. Žmo
nės klausia, kas jam yra, jis šau
kia: “Aš su savo tavoriščiais iš- 
vaikėm iš pivnės burliokus, o 

, dabar tavorišciai manęs nera- 
tavojo, tai mane tie patis bur
liokai peiliu subadė, bet aš jiems 
nedovanosiu”.... Stebėties rei- 

c kiax kaip vaikinas galėjo dar pa
eiti turėdamas galvoje 3 skyles, 
perplautą veidą* sudaužytą gal
vos užpakalį. Kitoje vietoje mie
stelyje patikau girtą moterį. Gil
tą vyrą matyti biauru, bet girtą 
moterį kur kas biauriau. Gerai 
žmonės sako: “Boba girta bjau
resnė ir už velnią”. O alinėse 
žmonės, kiap aviliuose bitės, ūžė: 
ten buvo ir senų ir jaunų, vyrų 
ir moterų, berniokų ir mergai
čių. Kiekviena alinė išrodė lyg 
koks pragaras. Tėvo Sūnūs.

Viltu —

IS ŠIAULIŲ
Nesenai netoli Christianrando, 

Baltijos juroje, nuskendo norve
gų laivas “Alean”. Prigėrė trjs 
rusų jurininkai. Vienas buvęs 
lietutis — Kazys Barkus, kilęs 
H SMUS miesto.

r ro*-JU b

ti vėjus metus vienam
baigusieji gauna tuoj valdžios ar 
šiaip kur matininko, miško kon
duktoriaus, žemesnių agronomų 
vieta, galėtų stoti į politechni
kos agronomijos skyrių ir į augs- 
tesnius agronomijos institutus.

Viltis

RINKIMŲ BELAUKIANT.
Laikraščiai rašo, kad Lietu

vių soc. demokratų ir žydų irgi

sijungė rinkimams, kad prave
sti sau tinkamus kandidatus.

Šiauliuos nuo i-jo miesto rin
kikų skyriaus statoma kandida
tais į rinkikus advokatai Cim- 
kauskas ir Choronžickis, o nuo 
2-jo skyriaus inžiniėris Bielskis, 
grovo Nubuvo dvarų užveizėto-

Visoj Kauno gub. didžiųjų 
savyžemių arba kitaip sakant 
dvarininkų priskaityta: lenkų 
295, lietuvių 136 ir kitų tautų 
175J Kiekvienas jų turi skyrium 
balsų. Mažųjų gi savyžemių pri

savyžemiai renka įgaliotinius at
stovams rinkti šitaip: visa jų že
mė sudedama vienon vieton ir 
nuo kiekvienų \20O dešimtinių 
renkama 1 įgaliotinis pavietam 

mažųjų savyžemių įga- 
renka rinkikus Kaunan 

su didžiaisiais savyže-
lietiniai 
drauge 
miais arba dvarininkais. Taigi 
vietomis lietuviai savyžemiai, 
jeigu visi pavieton atvyktų, ga
lėtų, nuveikti dvarponius-lenkus 
ir pasiųsti Kaunan ne lenkus 
dvarponius, bet lietuvius.

— Lietuvos Ūkininkas —

LENKŲ DVARININKAI MA
ŽĖJA.

“V. V.” rašo,, kad Lietuvos 
ir gudų gubernijose pastaraisiais 
metais labai sumažėję lenkų dva
rininkų. Ypač sumažėję 
sko gubernijoje. Taip 
1878 metais lenkai valdę 
sko gub. išviso' 971,155 
tines žemės; 1906 metais 
tik 501,607 dešimtinės.
kuriose apskrityse tai tiesiai nyk-

Viteb- 
antai

gi jau
Kai-

vyzdžiui, Veližiaus apskr.

tinę r gi 1906 metais tik 2,671 
deš., Polocko apskrityje lenkai 
turėję net 121,926 dešimtine?, gi 
1906 m. vos tik 27,219 dešimti
nių. Bet nuo 1906 metų dar 
smarkiau ėmusi mažėti lenkų 
dvarininkų žemė, nes pastarai
siais metais labai sukrutęs pirk
ti dvarus Valstiečių Bankas.

— Viltis —

GARO MALŪNAI.
Plungės valsčiuje (Telšių p.) 

dviejuose sodžiuose šiomis die
nomis inkurti garo malūnai. Ma
lūnus įsitaisė sau ; patįs valstie
čiai. , Tokį-pat garo malūnų in- 
taisė Beržoru dvare, netolį Te h

*qti|

čiau vidutinio, bet vietomis že
miau vidutinio. Rugiai visur nu
sišekę, bet vasarojus daugiausia 
nenusisekė, nes neužlijo. Augš- 
tesniose vietose dargi visai pra-

Lietuvos Ūkininkas

IŠ ‘“VILIJOS” BENDROVĖS.
Kadangi daugelis Vilijos na

rių dėl kai-kurių priežasčių ne-

vės susirinkiman, todėl žemiau 
pasirašę dalyvavusieji susirinki
me nariai, kad ir. nedalyvavusieji 
žinotų, kokiame padėjime yr^ą 
“Vilijos” Bendrovės reikalai, štai 
ką jų žiniai paskelbia:

Apačioje pasirašiusieji .“Vili
jos” B-vės. nariai ir pajininką! 
birželio 11-24-tą d. susirinkime, 
išklausę Bendrovės Valdybos 
apyskaitą apie Bendrovės ir jos 
fabrikos veikimą, atrado, kad 
Bendrovės vedimas yra tikrose 
praktikų žmonių rankose ir kad 
Bendrovės reikalų pakraipa ir 
stovis tokiame gerame padėjime, 
jog duoda viltį tolesnio pasek
mingo plėtojimo.”

Pasirašė:
D-ras J. Basanavičius, advoka

tas P. Leonas, inž. A. Maciejaus- 
kas, d-ras Jarašius, d-ras D. Bu
kontas, fabrikantas K. Kriščiu- 
kaitis, atstovas P. Kuzma, mok. 
A.' Jakučionis, uk. A. Masiulis, 
kun. A. Keraitis, uk. P. Grau
žinis, kun. Domarkas, A. Lau- 
rėnas, mok. J. Damijonaitis, d-ras 
M. Kuprevičius, d-ras J. Bagda- 
navičius, mok. V. Palukaitis, A. 
Andriušis, uk. Kazys Žulys.

r. s. šio 
ginalas yra 
knv£ose.

teksto ir parašų ori- 
“ Vilijos” Bendrovės 
“Vilijos” Valdyba.

uki- 
įvai-

LIETUVIŲ KOLONIJOS 
MIPALATINSKE.

“S. Z. T.” rašo: Lietuvių 
ninku būrelis, gyvenančių
riose Tomsko gub, (Sibirijoje) 
vietose, kelią s is dabar Semipa- 
iatinsko apygardon.. 'lenai, va
dinamosiose “Alkanose dykumo
je” jie gauną gana didelius že
mės plotus, priruoštus įvairiems 
šiltųjų kraštų augalams auginti 

—" Viltis —

IŠ AMERIKOS.
RADO LAIKRODĖLĮ ŽUVIES 

PILVE.
Nesenai vienas savininkas žu

vų krautuvės Buffalo, grynyda- 
mas 8 svarų žuvį rado jios vidu
riuose laikrodėlį su lenciūgėlio 

Žuvis buvo pagauta Erie 
Užsukus laikrodėlį, jis

galu.
ežere.
pradėjo eit, kas parodo, kad jis 
neilgai dar buvo žuvies pilve. 
Matyt kas nors pametė laikro
dėlį, būdamas laive, o žuvis

PASTATE 41 NAUJĄ 
MIESTĄ v

GAZDINA IŠKEIKIMU.
Milwaukee, . Wis. Čionykštis 

katalikiškos dejecezijos vysku
pas, vokietis Messner, išleido į 
visus savo- dej-ecezijos kunigus 
raštą, kuriame gazdina tėvus lei
džiančius vaikus į viešas mokyk
las iškeikimu, nes tos mokyk
los, jo nuonęonė, yra bedieviškos, 
todėl tėvai, į tokias mokyklas 
leidžianti* savo vaikus, nuodėmę

MUŠIS DĖL ŠIAUDINIŲ 
SKRYBĖLIŲ.

Brigeton, N. ’ Y. Čia pulkas 
kvailių užpuolė praeivius po 15 
rugsėjo dienai' nešiojančius šiau
dines skrybėlės. Dėl to užgimė 
smarkios muštynės. Policija ne
įstengė besipešančių išskirstyti: 
reikėjo pagelbpn šaukti ugnage- 
sius, kurie, paleidę į besipešan
čius šaltą vandenį, juos persky-

a

MUŠIS KALNAKASIŲ UNIS- 
TŲ SU NEUNISTAIS.

Lafayette^ )€al. Neprigulinti 
į uniją kalnakasiai čia surengė 
šokių ;vakarą;E Ant jų tai ir už
puolė umSiaU-9/Paleista iš abiejų 
pusių apiako© šūvių.. ^Vienas 
neunistasrjnirtinai pašautas. Mat 
čia traukiasi jau nuo dviejų me
tų streikas uništų darbininkų. 
Miestas tas pastatytas pą- karo 
lauko teismu.

NE VISKAS PASISEKĖ.
Washington, D. C. Vidaus 

ministeris Fisher panaikino 33 
koncesijas Cunninghamų Alas- 
koj, kurie pasisavino didelius že
mės plotus su anglims Alaskoj; 
žeme nuo jų atimta, pastoja vėl 
tautos nuosavybe. Dėl konce
sijų tų tupėjo nuo vietos pa
sitraukti pirmiausia vyriausiasis

vietos atstatė už pagarsinimų apie 
tuos žemiu besisavinimus vidaus v ,
ministeris Ballinger. Cullingha- 
mai už tuos anglinės žemės plo
tus iždan įmokėjo 52000 dol.; 
tuos pinigus jie žudys, jeigu į 
paskirtų taikų nuo valdžios jų 
per teismų nepareikalaus ir jei
gu teismas jų jiems nepripažįs.

ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA.
Council Bluffs, la. Ant far

mos netoli nūo čia rado kūnus? 
turtingo farmerio M. Thomp- 
so-no, jo pačios Karolinos ir 8 
metų sūnaus Raimundi. Galva 
moteries ir vaiko buvo suskaldy
ta ir gerklės perpjautos; paties

Iš palikto rąsto matyt, kad 
Thompson nužudė savo pačią ir 
vaiką ,0 paskui pats nusižudė. 
PriežasčĮjį. savo tokio darbo raš
te jis nepaduoda.

NEW YbRko MOKYKLOS, 
t; į r u

New York, šiems mokslo me
tams čionykščioms viešoms mo- 
kyklomsržreikalaujama jų užlai
kymui 38^300,000 dol., taigi 4,- 
500*000 dol. daugiau negu perei
tuose mokslo’rmetuose.

KOLXONIJA TRAMPAMS 
(VALKATOMS).

Albany, N. Y. Aplinkinėse
iugfhkeeosie. New Yorko val

kalbino darbininkus apšaukti vi
suotinų streikų Naujos Anglijos 
valstijose ir tuom protestuoti 
prieš atidavimų teisman darbinin
kų vadovų: Ettor, Giovanitti ir 
Caruso.

NEW YORKO KATALIKIŠ
KOS MOKYKLOS.

New York. Su viršum 150000 
vaikų lanko čionykščias katali
kiškas bažnytines mokyklas^ tai
gi tokias mokyklas lanko penkta 
dalis viso mokinių skaitliaus, o 
katalikų New Yorke yra mažiau 
negu penkta gyventojų dalis.

10 ŽMONIŲ TURI 3 MILI
JARDUS DOL. TURTO.

Dešimtis Amerikos turtuolių 
turi 3 milijardus doliarių turtų: 
John D. Rockfeller turi pats 
1 milijardų doliarių, Andrew Car
negie 500 milijonų doliarių, I. 
M. Morgan 300 milijonų, Wil
liam Rockefėller 
George J. Baker 
James 
James 
Henry

250

250
200

200

milijonų, 
milijonų, 
milijonų, 
milijonų,

B. Dake
Stilman

C. Frick 150 milijonų ir 
Vanderbelt 150 milijonų

dol. Į metus nuo savo kapitalų 
turi 15 milijonų doliarių gry- 
pėlno.

jie 
no

NETEISINGAS MUITI-
J ' NINKAS. ♦

San Francisco, Cal. Suarešta- 
vo muitinės inspektorių Henry 
Gallagherą ir ąsistentą superin
tendento Pacific Mail Steamship

benimų slapta Amerikon opium 
iš Indijų ir Chinų. Donaldson 
gabeno opium, o Galligher, kaipo 
muitines inspektorius, jį įgabenti 
leisdavo.

MILIJONIERIUS PASIŲSTAS 
KALĖJIMAN.

New York. Likosi čia suim- 
turtingas audyklos savinin- 
Frederick Pinkus, matyt žy- 
už paėmimą ant gatves gra- 
22 metų siuvėjos, merginos 

Ant jos riksmo, su-

tas

d as, 
žios 
Hunter.
bruzdo policija, prisivijo milijo
nierių ir jį suareštavo.

NEKALTAI KALĖJIME SĖ
DĖJO 23 METUS.

Huttington, Ind. Čionykščia
me kalėjime išsėdėjo 23 metus 
teismo pasmerkta moteris Johno

savo vyro. Dabar vienok pasi- 
mirė brolis ano nuonuodinto vy
ro ir mirdamas prisipažino, jog 
jis brolį nunuodino, o ne jo taip 
ilgai kalėjime išsėdėjusi moteris.

IŠ DARBO LAUKO
Pottsville* Pa. Nuo pereito 

ii6-to rugsėjo darbininkai Eastern 
Steel Co. dirbtuvėse gavo pakė
limą algų- Vieton 15 centų 

į kompanija pakėlė ant cen
to už darbo valandą ir “bonusą” 
už visus darbus augščiaus 150 
tonų, vietoj 225 tonų, kaip buvo 
pirmiau. Kompanija turi daug 

(darbo, bet negali užtektinai gauti 
darbininkų. Iki šiolei darbinin
kai gaudavo labai menką moke
stį ir dabar tikimasi, kad šis pa- 

!didinimas bus tik pradžia abelno 
pagerinimo darbininkų būvio šioj 
dirbtuvėj.

If Charleston, W. Va. Vaistu

If Bingham. Utah.
4000 darbininkų vari

b t reiklioj a

Utah Copper Co. Jie reikalau
ja 50c. daugiau dienai, bet kom
panija jų reikalavimą atmetė. 
Buvo jau susirėmimai streikierių 
su dabojančiais kasyklas šerifo 
žmonėms. Gubernatorius prisa
kė uždaryti visus saliunus strei
ko distrikte. Manoma, kad prie 
streiko prisidės dar 6000 
ninku. Vario kasyklose

|| Brazilijos sostinėj’ mieste Ric 
Janiero oras taip šaltas, kaip čia 
gal niekada nebuvo. Valstijoj 
Sao Paolo vanduo užšalo. Šal
čiai tie užkenkė labai kavos plian- 
tacijoms.

il Pietinėj Francuzijoj, aplin 
kinese Tulono siaučia girių gai 
srai. Išdegė 500 hektarų puikiu 
girių. Gesinti ugnį atsiuntė ka 
riumenę.

darbi- 
dirbo

If Baltimore, Md. Čia prasidė
jo konvencija cigarų dirbėjų uni
jos.

|[ Philadelphia, Pa. Karų kom
panija, stengiasi konduktorių vie
toms surasti moteris, nes mote
rys mat pasiganėdina mažesnėms 
algoms. Kaip sako, priimtos

nuo
gerai. Rods jos tik pinigus 

važiuojančių paima.

U Harford, Conn. Colt M f g. 
Co. ginklų dirbtuvėse sustreika
vo 500 darbininkų. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų.

If Superior, Wis. Streikuoja

Buvo jau kruvini minių susirė
mimai su policija.

South Bettchau, Pa. Savi
ninkas plieno dirbtuvių, Schwab, 
pakėlė vienu centu už valandų 
darbininkų algas. Jo dirbtuvėse 
dirba 3000 darbininkų.

Kiek turi darbo. Steel Corpo
ration — plieno korporacija, — 
praneša, kad pradžioj šio mėne
sio ji turėjusi neužbaigtų orde
rių ant 6,163,375 tonų. Tai 
didžiausis orderis nuo 1907 
tu. c

IS VISUR.

yra
me-

|| Šveicarijoj, mieste Zneriche, 
graži, puikiai apsirėdžiusi mote
ris, eidama gatve, įspraudė į tar
pą gatvinio geležinkelio bėgių 
augštų čeveryko kurką ir, niekaip

laikė čielų karų eilę. Policistas 
liepė nioterei čeveryka nusiauti, 
bet ji neklausė. Tąsyk, policistas 
išsitraukė peilį, perpiovė čcvery- 
kų ir moterį nuavė ir visi pa
matė priežastį, kodėl ji nenorėjo 
nusiauti.... Mat jos pančiaka 
buvo visa skylėta.

nal” praneša, jog pas anglišką 
ambasadorijų Paryžiuje atėjo 50 
metų angljionas ir apreiškė, jog 
jis atgabeno pavogtą iš Pary
žiaus muzėjaus abrozdą “Gio- 
condą”. Reikalavo už tai Pran

Ambasadorius pranešė po- 
Ant rytojaus jį su ab- 

ant gatvės suėmė. Ex- 
pertai vienok pripažino., jog ab- 
rozdas tas nepavogtas iš muzė
jaus, bet yra tai labai sena to 
abrozdo kopija,.

nos.
licijai.

snigo. Tcip ankstybo sniego 
nieks tenai neatmena. Teisybė, 
sniegas tuojaus tirpo, bet visgi 
vasaros laike snigo Francuzijos 
sostinėj.

! || Volyniaus gubernijoj, mie
ste Dubno siautė gaisras, kuris 
išnaikino 80 namų su negyvena
moms. trioboms. Nuostolių ug
nies- padaryta ant pus&s milijono

stijos legisliaturą užgyrė pareng
ti farmą nenorintiems dirbti val- 
kiozams. Tam tikslui skiriama 
82 akrai žeinės, o visas įstaigos 
įrengiamas l atsieis į ■ 500000 Mol.
Tokios farmos Anglijoj išduoda * rinkt po vienų atstovą vedimui nuostolių pridirbo. Užtvinę tau

jos gubernatorius 16 d* rugsėjo 
padavė pl'ianą sutaikymo strei- 

savi-

doliarių.

kuojaneių angliakasių Ju 
ninkais Kanawha kasyklose. Dar 
bininkai ir darbdaviai turi iŠ-f praplyšimais

|| Galicijoj aplinkinės^ Nad- 
warnos siautė audra su debęsių 

kurie labai daug

Rumunijoj, mieste Plaeszi 
kerosino rafinerijoj expliodavo 
katilas. Expliozija užmušė 23 
darbininkus, o daug jų sužeidė. 
Suimtas disteliatorius Pepcscu.

|| Prancūzija iš juodųjų valdy
bų ukėsų suorganizavo atskirų 
kariumenės korpusų. Kilus ka
rui Europoj rods ten juodųjų ka
reivių nebus galima siųsti, bet 
jie užvaduos baltspalvius karei
vius karšto klimato Francuzijos 
kolionijosc.

ultimatum (paskutinį reikalavi
mą), kad Macedonijai pripažintų 
autonomiją, ko Turkija pripažin
ti nenori, nes kaip iki šiol, visos 
nuo Turkijos atsiskyrusios da
bar savistovės viešpatystės pra
dėjo nuo autonomijos. Bulgarija 
žada su ginklu rankoj autonomi- . 
ją Macedonijai iškovoti, 
gazdina Turkiją karu.

Vindobonoj gauta žinia 
mūšį bulgarų su turkais, 
garai iš

taigi

apie
Bul- 

tvirtovės

kitoj rubežiaus pusėj. Turkai at
siliepė teipgi šūviais. Kruvini 
susirėmimai turkų su bulgarais

Salonikų.

|| Muzikos mokytojas iš Prze- 
myslio Monasterski padirbo prie
taisų su kurios pagelba ir ne
mokantis gali lengvai ir greitai 
išmokti griežti ant smuiko. Iš
radėjas užtikrina, jog su jo prie
taisą neregiai ir kurti lygiai ge-

|| Angliškoji garlaivių kompa- 
“The White Star Line”, 

milžiniškas laivas “Tita- 
neseniai paskendo, pagarsi-
)g dirbdina naują laivą, ku- 

Tita-

kurtos
nic
no,
ris bus datig didesnis už 
nicą .

|| Mexike, netoli Quiyano su
kilėliai sulaikė bėgantį į vakarus 
Southern Pacific geležinkelio 
traukinį ir paėmė visus ginklus 
ir amuniciją, o paskui bagažo ir 
pačto vagonus sudegino. Suki
lėlių vadovas Campa pagarsino, 
jog ant tos geležinkelio linijos 
išnaikys visus tiltus, jeigu ge
ležinkelio kompanija nesiliaus 
gabenusi ginklų ir Mexiko kariu 
menės.

Veik visa Sonora valstija da 
bar yra sukilėlių rankose.

|| Miesto valdžios Mainze, Dres 
dene ir Magdeburge nutarė leist’ 
atvaryti gyvus gyvulius ir leisti 
juos mėsininkams skersti, jeigu

taip parupinimą gyventoj’ams mė- • 
sos miestai ketina į savo rau

|| Laike vokiškos kariumenės 
manevrų, iš šešių aeroplianų, ko
kius turėjo viena kariumenės da
lis, penki pagedo; derižabtiai, 
taigi orlaiviai su batonais pasi
rodė geresni.

lį Į geležinkelio vagonų Pruš- 
kove, netoli Varšuvos, įsėdo už
imantis kontrolerio vietų rusas 
studentas. Studentas tas su jau
na motere užsidarė I kk vagone.

konduktorius,Atėjęs vagonan kondufc 
radęs duris užrašytas, jas 
te, o vagone rado moterį ir 
trolerį nuogus. Pašaukta 
ciją, kuri surašė protokolą.

įsver 
kon

i. >>



ĮĮ Southern Pacific geležinkelio 
kompanija, susidedanti iš ame
rikonų kapitalistų, atsišaukė į 
Washington^ su reikalavimu ap- 
gfnti geležinkelį) kuriam daug 
blogo daro revoliucijonieriai. 
Washingtono valdžia atsišaukė 
į Mexiko valdžių su reikalavimu 
ginti amerikonų nuosavybę, nes 
kitaip ta turės daryti Jungtinių 
Valsčitj kariumenė. Ginti ame
rikonus atsiųsta 1200 Madero ka
reivių, kuriuos gabena į Sonora 
valstijų per Jungtinių Valsčių 
teritorijų.

10 rugsėjo diena sukilėliams 
pasidavė garnizonas mieste Oji- 
naga. Kada tas atsitiko, gar
nizono vadovas buvo Jungtinių 
Valsčių pusėj, kur buvo nuva
žiavęs savo kareiviams amunici
jos pargabenti.

Chersoniaus gubernatorius 
Grevenitz panaikino Stolypino 
cirkuliarų, kuris leidžia žydams 
tūlam laikui gyventi Chersoniaus 
gubernijoj. Vienoj Odesoj pri
sakyta 10000 žydų išsinešdinti iš 
miesto. Iš Nikolajevo išvejama 
pusė ten gyvenančių žydų.

|| Chinų republikos prezidentas 
Juanshikai tautos tarybai padavė 
sumanymų, kad buvusiam pre
zidentui Drui Sunjatsen kas mė- 
nesis butų skiriama po 20000 
dol. dirbimui čielo tinklo gele
žinkelių Chinuose. Tam tikslui 
reiks svetur paskolų užtraukti. 
Juanshikai todėl tų atlikti nori 
pavesti Drui Sunjatsen, nes tas 
turi visiškų gyventojų užsitikė- 
jimų, todėl, nors jis svetur pa
skolų užtrauktų, gyventojai ne
protestuos; jeigu tai daryt J Ju
anshikai, dėl paskolos daugelyj 
vietų kilty maištai. Tuom tar
pu Londono Lloydo Bankas sko
lina Chinams 50 milijonų dolia- 
rių.

k

| Pereitos savaitės seredoj nau
jasis Japonijos ciesorius Yoshi- 
hito savo rūme priėmė atkaku
sius į jo tėvo kūno laidotuves 
atstovus svetimų ‘kraštų — Vo
kietijos ciesoriaus brolį Henri- 
chų, kunigaikštę Connaught, Is
panijos sosto įpėdinį Alfonsų ir 
Amerikos užsienių ministferį 
Knoxų. - Ciesorius svečius pats 
nuvedė į kambarį, kur guli kūnas 
jo tėvo.

DEMOKRATAI NORI PA
NAIKINTI TRUSTUS.

Jau nuo keliolikos metų de
mokratų partija savo politiško
se platformose aštriai kovoja su 
trustais. Ji nori juos visai išnai
kinti, nes, anot šitos partijos tei
singos nuomonės, niekas šiam 
kraštui nepadarė tiek blogo, nie
kas taip neprisidėjo prie pabran
ginimo gyvenimo, kaip įsivieš
patavę trutsai. Netik demok
ratų partija tų supranta, supran
ta tų gerai ir visi žmonės, ir 
todėl reik stebėtis, kad visgi šios 
šalies piliečiai nepaveda valdžios 
j demokratų rankas, kurie žada 
į kelis metus išnaikinti visus 
trustus. Jie turi net labai gerų 
įrankį, kuris tikrai trustus išnai
kintų. Tuom įrankiu yra įve
dimas taip vadinamos “liuosos 
pramonės” (free trade), arba pa
naikinimas muitų nuo įvežiamų 
šion šalin prekių. Jie teisingai 
sako, kad įvedus “free trade”, bū
tinai turi nupulti kainos ant visų 
išdirbinių ir kad viskas turės 
tada atpigti, taigi ir pragyveni
mas bus pigesnis.

Savo keliu žmones to lyg ne
supranta, ar nenori suprasti ir 
demokratų prie valdžios prilei
sti nenori. Kodėl? Todėl, kad 
.žmonės mato ir supranta tai, 
ko demokratų partija nemato ir 
suprasti nenori.

Be abejonės, jeigu demokratt^ 
‘free trade” plianas butų įvyk- 
dintas, tai jis nusuktų sprandų 
trustams, bet kartu su tuom su
naikintų ne tik trustus, bet ir 
visų šio krašto pramonę —1 kaip 
didelius, taip ir mažus pramonin
kus. “Liuosa pramonė” atsiliep
tų pirmiausiai ant mažųjų ir 
vidutiniškųjų pramoninkų. Di- 
diejie trustai, kaipo stiprus it 
galingi, laikytus ilgiausiai ir pa
kol jie pradėtų nuo demokratų 
gyduolių sirgti, visi kiti iki tam 
laikui jau senai “kojas išties
tų”.

Republikonų partija, nors turi 
daug kitokių nedateklių, tu
ri vienok tų nuopelnų, 
kad muitais gynė ne- tik 
šios šalies pramonijų nuo sve- 
timtautiškos konkurencijos, bet 
per palaikymų pramonijos, palai

kė podraug 'M r uždarbius — dar
bininkų alg^s.

Reik pripažinti, kad ant ne
kuriu dalykų muitai šiųdien yra 
peraukšti. Seniaus jie buvo geri, 
nes tuomet pramonija buvo dar 

konkurencijos saugoti, bet šių
dien ji jau išaugo, — pavyzdiri, 
plieno ir vilnos išdirbystės; jai iš
augus, atpigo ir būdas jos iš
dirbystės, bet muitas liko senas; 
išdirbėjai pertai turi perdaug už
darbio, o koštumeriai turi mo
kėti augštas kainas. Tokioms 
išdirbystėms muitų reik numa- 

užvedimui “liuosos pramonės”, 
kaip to nori demokratai, ir tame 
yra didžiausia* republikonų ga
lybė, o demokratų silpnumas.

tacijoj užmetama daug dalykų 
ir demokratų kandidatui Wilso- 
nui. Apie jį sakoma, kad de
mokratų politiški bosai jį val
do ir žino, kad laikui atėjus ir 
reikalui atsitikus, jie galėsiu Wil- 
sonų suvaldyti ir priversti taip 
daryti, kaip politikieriai norės.

pasakyti, nes jis dar prezidentu 
nebuvo. Visi sutinka su tuom, 
kad Wilsonas yra geriausio budo 
žmogus, kad tai didelio mokslo 
vyras ir dabar yra populiariš- 
kas, bet apie jį sakoma, kad jis 
visgi iki šiolei negalįs “uždeg- 

negali ar nenori 
savo plianų, bet 
apie viskų abel-visados kalbus 

nais sakiniais.
Jis, žinoma, palaiko demokratų 

plianų ir geistų įvesti “free tra
de”. Ar jis tų padarytų būda
mas prezidentu, apie tai dar per- 
anksti šiųdien kalbėti. Ar jis 
duotus vestis ant virvutės poli
tikieriams — tas irgi nežinia, nes 
Wilsonas jau sykį, būdamas New 

parodė, kad jis moka pataikauti 
politikieriams prieš rinkimus, bet 
po rinkimų moka juos ir lazda 

darytų. Savo keliu tas parodo, 
kad Wilsonas neyra atviras žmo
gus, o su tokiais turėti reikalus 
ne visados saugu.

LIETUVIAI AMERIKOJ.
lS NEWARK, N. J.

Pereitų sųvaitę čia buvo gy
viau negu paprastai. Mat įvyko 
pašelpimų R.-.K draugysčių kong
resas, tai buvo svečių privažiavę, 
o vietinės bažnytinės draugystės 
svečių priėmimui parengė kelis 
vakarus. Nedėlioj, 16-to rugsė
jo, buvo gražus koncertas vieti
nio, brookliniškio ir elizabetie- 
čių chorų. Nusisekė labai gerai. 
Ant rytojaus, panedėlio vakare, 
vėl turėjome teatrų. Vietinė 
Scenos Mylėtojų draugija pasta
tė ant scenos 5 veiksmų gyveni- 
mo vaisdelį “Žmogžudžiai”, pa
rašytų Tagobočnij’o. Lošimų 
taipgi, abelnai paėmus, galima 
pavadinti gerai nusisekusiu.

Zuikis.

IŠ CICERO, ILL.
Kaip Lietuvos kregždės, 

lipdina savo lizdelius, kur 
prie didelio artojaus lizdo 
mų), taip ir musų kaimas, pana

pri- 
nors 
(na-

.. GARSUS DIMVNAMIS, KURIAM GRĘJIA 
PAVOJUJ GRIUVIMO.

Buvusi S v. Sofijos bažnyčia, dabar mahometonų mald- 
namis, Konstantinopoly j, yra viena iš gražiausių visam pa
saulyj būda vonių. Jtį pastate laikuose Justisilano Didžio
jo 483-5M metuose.

šiai anoms paukščių stubelėms, 
yra prilįpdintas prie didelio lie
tuviško lizdo, vadinamo Chicago. 
Tegul mano pasakojime užims 
pirmų vietų pas lietuvius am
žiais gerbema institucija — baž
nyčia. Pradžia, rodosi, nemaža: 
jau padarytas pirmas gyvenimas 
iš muro; ten yra ruimingas bu
tas dievmaldystei. Nors nedide
lė, bet švari svetainė su pagrin
džia ir neblogomis užlaidomis, 
bei dekoracijomis, teip kad ji gali 
priglausti savo tarpe gemančius 
scenos mylėtojus. Pora kamba
rių >— tai mokykla, kur lietuviš
kų šeimynų sunai ir dukteris — 
žiedai ateities — savo išmintybei 
pradžių semia, 
bėsį nekalbėsiu, 
pirmas mokyklos

Pernai buvo

vaikučiai buvo 
gabu- 

vadovaujant pačiam kle- 
Vicna iš jų — lietuvė, 
- anglė. Kas buvo nu-

Pereitų žiema 
atiduoti dviejų mergaičių 
m a m s, 
bonui. 
antra

reikalaut, bet ant lietuviško sky
riaus vertėtų daugiaus atkreipt 

bet tas jau praėjo ir 
kal- 

no- 
kad

apie tai taipgi gal neverta 
bet.

Sekančiais mokslo metais 
rimą laikyt dvi seseri,
vaikučius moStfntų. Nesinorėtų 
pirm laiko pranašauti, bet iš vi
so ko išrodo, kad ir vėl musų 
vaikučiai važinės duobėtais ke
liais : poterėliais prasidės ir po
terėliais pasibaigs. Čia jau visai 
nenorams reikia pasakyt, kad 
musų mamos — tai jau stačiai

Lietuvoj, nereika- 
bei 
d a 

įei
tai

vėplos. Ten 
lingos mokyklos, kad sūnūs, 
dukres išmokinti poterių, o 
ir kaip daug jų mokėta! O 
gu siųsta vaikutį į mokyklų,
jau kitokių gudrybių išmokti. 
O čia, matote, mandras kraš
tas!.... — reikalinga yra su- 
vėlint jauna gyvybę ant keleto 
metų mokslo kelyje: išmokint jį 
mokykloj poterių (kurių Lietu
voj namie išmokdavo), o paskui 
jau, kaip Dievas duos — gal 
teks ir ko kito lyžtelt.... Žino
ma, kad atsiras geraširdžių žmo
nelių, kurie pasakys, kad pikto- 

mokyklų — lietuviškos dvasios, 
mokslo ir krikščioniško tikėjimo 
įstaigų. Vienok pikto noro ne
turiu ir nieko ypatiškai nekalti
nu. Kas tik yra lietuviško, gal 
tas ir gerbiama mokyklos terp- 
sieniuose, vienok bėda, kad pas 
vaikučius, to gerbimo nė šešė
lio neužtėmyta. Kodėl? Gal to
dėl, kad nusimanančių lietuviš
koje kalboje čia pas mus nesipai
nioja. Nors kuris ir nusimanytų, 
tai vis-gi dar bile Baltrukas juk 
negalėtų but mokytoj u m, nes 
tam reikalingas ir tam tikras 
išsilavinimas, ir pasišventimas. 
Pasišventimo gal ir netruktų, bet 
išsilavinimo ir supratimo bene 
bus didelė stoka. Ar šiaip geri 
pasauliniai žmonės, ar dvasiškos 
sesutės mokytojaus,—vis bus tas 
pats, jeigu toki mokytojai netu
rės mokytojaus laipsnio. No- 
roms-nenoroms priseina abejoti 
ar patįs tokie mokytojai kiek 
nors gali numanyt apie svarbų 
tokio darbo, kaip mokytojavimas. 
Bet, rodos, ir visur kitur musu c* 
parapijinėse mokyklose negeriau, 
o prasčiaus - 
kiai pasitaiko.
rikėčiai nerangus esame — 
kaip nerangus!.... Žiūrėk

tai gal ir tan- 
Ištikro, męs ame- 

oi,

atvažiuoja iš tėvynės pora darbš
čių kunigų, prisirenka ypiaišų pi
nigų, "grįžta atgaįiėliįįą gerų 
mokyklų, kur auklėj jardus mu
sų lietuviškos diryos. O pas 
mus, kurie galime anieiįp^ kuni
gams maišų '.pinigu.) pripilti, ir 
kur liuosybę turime „ steigti nc-
tik mokytojų .semįparųąs, bet 
nors ir akademijas,.; pastatome, 
matote,—klioštorių. . JCa4}; iš ten 
sesutės iškruš, tai da nuę to mu- r ' i <.

sų gražiai jaunutei kartai laimė 
nesišipsos, nes, 
sesutės mažai 
giau nusimanys

menama, tos 
kų dau- 

ųž .papra
stas musų lietuviškas davatkutės. 
Paskutinius tris grašius dėčiau, 
kad Lietuvos kunigai ir “saulie
čiai” daug daugiau nusimano 
jaunos kartos auklėjime už mu
sų amerikėčius laisvus kunigė
lius.

Pažadėjo mums kunigėlis, kad 
šioj mokykloj mus vaikučiai bus 
mokinami visko reikalingo svie
tiškame moksle, ir dvasiškai, bei 
lietuviškoj dvasioj jie sustiprėsę. 
Tuom tarpu to visko dar iki 
šiolei nematoma. Teisybė, pir
mi metai j— pirmi bandymai. 
Palauksim! Gal tie gražus pri
žadai ir išsipildys šiemet. Butų 
gerai—ir žmonės pasidžiaugtų, ir 
vaikučiams nauda butų.

Yra dar daug dalykų, apie ku
riuos verta parašyt, bet apie tai 
pasikalbėsim kitu kartu.

IŠ KENOSHA, WIS.

Atsilankymas pas mus svečių- 
-vargonininkų (apie kų buvo ra- 

“ Lietuvos” nume- 
vietiniuose giedo- 
norų gerai išsila- 

Dav.g apie tai

ryj) sukėlė 
riuose didelį 
vinti giedojime.
kalbėta ir pagalios 15 d. rugsėjo 
jie net pastatė parapijos komi
tetui “ultimatum”, kad jis parū
pintų jiems gerų vargoriininkų- 
-chorvedį, o jeigu tokio nebus, 
tai jie griežtai atsisako giedoti. 
Giedoriai, mat, turi sulošti taip 
pat po porų teatrelių-kas metai, 
o prie tokių vakarų reikia Jr dai- 

išrodo, kaip putra be druskos. .
tarpu choras rengiasi pa- 
ant scenos “Audra; Gied- 
kurių los 19 spalio! para- 
svetainėj: “Nekalto Pan,

Tuom

roję”, 
pijinėj
Šv. Prasidėjimo” merginų'; drau
gystė rengia 28 d. rugsėjo vaka
rų bažnyčios naudai.- Jos tikisi 
sutraukti daug publikos, nes įren- 

aštinčių svečiams: kiekvienas bi
lietas kųnors laimės. Vakaras 
atsibus gražiausioj miesto sve
tainėj “Germania Hall”. Nese
nai laikytas vaikinų piknikas ge
rai nusisekė ir davė pelno apie 
$150.00.

Girdėjome, kad “Birutės” drau
gija iš Chicagos žadanti čia at
važiuot ir surengti perstatymų. 
Butų labai gerai; tik reikėtų pa
sirūpinti, kad nepasitaikintų du 
vakaru viena diena. • Mano ma
nymu butų gerai, kad “Birute” 
suloštų subatos vakare, o ne- 
deldienyj ta patį atkartotų. Taip 
jau bandė vietinis choras ir pa
sekmės buvo labai geros.

Pereitam nunieryj “Lietuvos” 
Vietoj “Bra- 
“Braževičių” 
dienų deklia- 
ir jų sūnūs.

žinskių” turi būti 
mergaitė. Tų pat 
mavo eiles taipgi
Abudu buvo drąsus ir gerai pa-
dekliamavo. Reik tikėtis, kad 
netiktai tėvai susilauks iš jų nau
dos, bet ir tauta musų turės pa- 
vizdingus narius.

Telšių Pliumpis.

dėlci 
rašo

IŠ PURITAN, PA.
Šio miestelio lietuvių apšvieti

mas žemai stovi, laikraščius ma
žai kas skaito. Už tai myli iš
sigerti ir sunkiai uždirbtus cen
tus praleidžia ant gerymų be jo
kios naudos. Pasitaiko čia gana 
tankiai, kad išima iš svetimų 
skrynučių laiškus ir laikraščius ir 
jų neatiduoda. Įštikroj tai gėda 
taip daryti: savus pjjiigji^ pra
gerti, o paskui svetimus laikraš
čius savi uties, o juk * tto'pralei
stus pinigus kiekvienas (lengvai 
galėtų visų vežimų sau Jaikraš- 

išsirašyti. Vie ni >t<d arfouo j asi 
pagerinimo žmįfaiųolbuvio, 

ir mokina, o kiti tik sdu svei- 
girtuokliavimu naikina.

Jaunas Darbininkas.

IŠ WINNIPEG, CANADA.
Social demokratų partija su

rengė čia mitingų. Jame dalyva
vo , antrosios Rusijos durnos at
stovas Milosovas (kiti; j j va-

Photo by American Prosą Association.

Vedrines, greičiausis aviatorius sviete, laike aeroplia- 
mų lanktynių Chicagoje. Iš tolo išrodo, kaip paukštis.

dina Belousu). Jis aiškino savo 
kalboj Rusijos politikų ir barba
riškus valdžios pasielgimus, 
skriaudimų darbininkų ir visų gy
ventojų.

Nors įženga buvo po 15c., 
bet svetainė buvo kimšte pri
kimšta visokių tautų žmonių, 
daugiausia buvo žydukų ir, žy- 
delkaičiu. v

Kalbėtojai aiškino demokratiš
kumo naudų ir kalbino visoms 
pajiegoms padėti demokratų par
tijai laimėti. A. M. Virbalis.

IŠ PAINESDALE, MICH.

nėšių laikas apie tai rašyti ? Red.) | 
kasyklose krito nuo viršaus ak-1 
muo ir pataikė į galvų lietuviui 
Vladislavui Plevakui ir jį už
mušė ant vietos. Laidotuvės at
sibuvo 27 liepos. Velionis pri-

jų, todėl jos nariai palydėjo jį 
į kapus. Velionis paėjo iš Kau
no gub., Žemaitkiemio parap., 
Mcreciškių sodžiaus, Vilkmergės 
pav. Buvo tamsus, nieko neskai
tė, kų uždirbdavo, tų karčiame j 
palikdavo. Turto nedaug paliko, 
išėmus 600 dol., kuriuos gaus 
iš kompanijos, kliubo, kuriu pri
guli visi darbininkai.

3 d. rugpjūčio turėjom pasi
linksminimų, buvo ir prakalbė- 
lės. Laike jo Vilniaus tautiš
kam namui sumėtėme 6 dol. 50c. 
Pinigai tie pasiųsti Vilniaus 
“Lietuvos Ūkininko” redakcijom

IŠ WORCESTER,
Nors čia yra dvi 

bet atsirado lietuviai 
simanė tvert trečių, 

MASS.
parapijos,

, HZ.

bet niekas 
bus ta tre- 
organizato- 
bus Rymo-

čioji parapija. Jos 
riai aiškina, jog tai 
-Katalikiška Neprigulminga para
pija. - Keista ta Rymo-Katalikų 

pija..
Yra čia viena Rymo-Katalikų 

Šv. Kazimiero parapija, įsteigta 
turi ji neva baž- 
bažnyčia vadintinyčių, bet jos

kastas, augščio vos 8 pėdųj Pe
reitų metų pasklido kalbos, jog 
kun. 
tinę 

Buchoveckas statys viršu- 
bažnyčios dalį. Tam tik- 

ir pinigus rinko; bet dabar 
bažnyčios statymų vėl nie- 

Darbui tam, kaip
apie 
ko negirdėt.
girdėt, užkenkė miesto inžinie
rius, kuris, apžiūrėjęs senąjį 
skiepų, rado jį silpnu, todėl ne
leido statyti viršutinę bažnyčios 
dalį. Ir tasai sklepelis skolose 
paskandytas, per tai vyskupas 
neleidžia bažnyčios statyti; kol 
skolos nebus išmokėtos. Todėl 
parapijonams prisieis ilgai lauk
ti, kol gaus augštesnę bažnyčių 
pamatyti, o jau praslinko de

šimts metų, kaip tas skiepas sta
tytas.

Antra parapija yra — Visų 
Šventų neprigulminga. Turi sa
vo bažnyčių prieš Krampton Par
kų, vietoj lietuvių apgyvento j. 
Skolos yra 13000 dol., bažnyčia 
verta 25000 dol. Skolos per 3 
metus išmokėta 5000 dol., nors 
įplaukimai čia mažesni negu anoj 
sklepinėj. Vienok parapijonams 
Visų Šventų parapijos trūksta 
nuosavų kapinių. Airiai į savo 
kapus jų nebepriima. Todėl tū
li parapijonai nusipirko Įjotus 
miesto kapinėse. Girdėt, buk 
naujoji parapija nori ir nuosa
vas kapines nusipirkti; turi jau 
apsirinkusi gražų žemės sklypų 

šymų leisti kapines įsitaisyti.
Neprigulmingoji parapija turi 

vaikų chorų (ar tiktai vaikų ? 
Tai butų ne kas. Red.). Vaikus 
giedojimu lavina M. Jablonskiu- 
tė.

Kokia bus trečioji Rymo-Ka- 
talikų neprigulminga parapija, 
nežinia. Jeigu yra žmonės, no
rinti organizuoti kitų neprigul
minga parapijų, tai matyt, kad 
jų neužganėdina jau viena tokia 
čia esanti. Jeigu atsiras antra 
neprigulminga, tai suprantama, 
turės Jcilti vaidai terp pačių ne- 
prigulmingųjų. Kalakutas.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Bažnytinėj svetainėj čia tapo 

įrengta vakarinė lietuviškos ir 
angliškos kalbos mokykla. Mo
kytojas—lietuvis, Mikolas Striku- 
lis, buvęs Valparaiso mokinys. 
Nors p. Strikulis nemanė čionai 
pasilikti, nes, dar neužbaigęs sa
vo mokslo šakos, parvažiavo j 
Amsterdamu tik pas savo gimi
nes vakacijas praleisti, bet pa
buvęs porų savaičių ir pamatęs 
iškrikimų musų jaunuomenes, 
užsimanė pasilikti Amsterdame 
ir mokyti čia lietuvius lietuviš
kos ir angliškos kalbos. Jis yra 
jaunas; mokys jis penkis vaka
rus savaitėj; nedėldieniais visus 
mokina už dykų Lietuvos istori
jos. Gaila vien, kad mokyklon 
mažai lietuvių lankosi, tik 35 as
menys; daugelis gėdisi eiti mo- 
kytiesi, ypač gėdisi, nors men
kai išmano, musų sportai, nes 
jie nenori prisipažinti, kad ne
moka lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Kiti nelanko mokyklos, nes 
jiems laiko trūksta: mat neiš
gertas rudis gali surūgti.

Iš susišelpimo draugijų čia 
yra: Šv. Kazimiero, Šv. Antano, 
Šv. Juozapo, Moterų Marijos 
Dukterų ,bažnytinis Ukėsų K1 lu
bas ir tautiškas Ukėsų Kliubas. 
Bet visos tos draugijos snaudžia. 
Turtingiausia draugija yra Šv. 
Kazimiero. Ji turi 3050 dol. ka
pitalo, bet į i su savo pinigais 
viešai naudai nieko nemano da
ryti.

15 rugsėjo dienų buvo pus* . 
metinis Šv. Kazimiero Dr-Jos su
sirinkimas, kuriam vienas narys 
mėgino kalbinti uždėti knygy
nų, bet jo sumanymas ne tik 
paramos nerado, bet pagimdė vi
sokius rugojimus: “Ką, girdi, su 
toms knygoms veiksime, ar ko
šę virsim?” Kiti kitokius plepa
lus išmislinėjo. Viskas pasibai
gė tuomi, kad knygyno 
tojas turėjo nešdintiesi

užmany- 
laukan.

IŠ WATERBURY, CONN.

Darbai pas mus pastaruoju 
laiku eina vidutiniškai.

Musų mieste randasi didelis 
būrelis (lietuvių, todėl ir visokių 
pramonių netrūksta; vieni dir
ba, antri ardo, ir taip eina lenk- 
čiui: vieni rengia prakalbas, pro
testus, kiti ncužsileidžia. Bė
gyje 6 sųvaičių buvo surengtos 
4 ar 5 prakalbos, buvo dar viso
kių vakarų ir vakarėlių; galima 
sakyti, jog waterburieciai dirba7 
išsijuosę. Pasirodė ir teatra
liškos dr-jos “Aido” plakatai 
apie jubilėjinį vakarų, kuris žada 
būti 3 d. spalių.

Dr-ja “Aidas” yra neturtinga 
nariais, bet dirba ten jauni ir 
pilni energijos abiejų lyčių nariai: 
jie daug pasidarbavo tautiškoj- 
katalikiškoj ( ?) dirvoj: sulošė dik- 
tai komedijų ir dramų, todėl ga
lima tikėtis, kad ir dabar pasi
stengs užganėdint visuomenę.

Kudoniskis.

ST. CHARLES, ILL.

Čia yra nemažas apsigyvenu
sių lietuvių būrelis, todėl ir jau
nimo yra nemažai. Jų tarpe 
randasi gerų vyrukų, kurie dar
buojasi tautos labui, bet didesnė 
dalis myli alutį traukti, o biškį 
išsitraukę — galvas skaidosi. 
Nedėlioj, 15 rugsėjo ,keletas vai
kinų susirinko vienon vieton į 
skiepų ir tenai gavo rudžio. Be 
gerdami, pradėjo vienas-kitam iš- 
mėtinčt negerus pasielgimus; teip 
besierzinant, rodos dar ir nesu- 
pikus, tūlas drąsus vaikinas, sa
ko: kų jus baratės, o nesimušat. 
Tuoj nusivilko “kotų” ir, pa
siėmęs į abi rankas' po bonkų 
rudžio, šėre par galvų savo drau
gui P. Liauškai. Tas nuvirto 
nuo kėdės, krauju apsilejęs: kiti 
puolė sulaikyti narsuolį. Gal 
butų visi galvas susiskaldę, jei 
nebūtų subėgę daugiau žmonių 
ir jų neperskirę. Pagalios, pribuvo 
ir poliemonas, bet jau muštinės 
buvo užbaigtos. Ant rytojaus 
peštukas užsimokėjo miestui 
bausmę.

Taigi mes St. Charliškiai tu
rim progų pasigirt narsiais vy
rais, bet iš tokių narsuolių tik 
gėda lietuviams. Teisingiausias,

IŠ WATERBURY, CONN.

8 d. rugsėjo atsibuvo lietuviš
kų draugysčių prakalbos su tik
slu užprotestuoti prieš Rooth’o 
ir Dillingham’o bilių. Kalbėto- 
jum buvo F4 Bagočius. Surink
ta taipgi aukų $20*20 apgynimui 
Ettor’o ir Giovannitti, kurie sėdi 
Lawrenco kalėjime, 
kare kalbėjo J. 
organizatorius, 
šios draugijos 
še prie pirmiau 
kuopos apie 20

9 d. rugsėjo buvo Neprigul- 
mingo Lietuvių Politiško Kliu- 
bo svetainėj prakalbos, kurias 
vardu Progresiviškos partijos su
rengė Lukošius, buvusio “Aido” 
redaktorius. Kalbėjo Balčiūnas, 

Vėliaus va- 
Smith, I. W. W. 
ragindamas prie 
rašytis. Prisira- 
jau susitvėrusios 
narių.

tiškas popieras ir dalyvauti po
litikoj. Keturi anglai kalbėto
jai, aiškino progresiviškos parti-* 
jos platformų ir gyrė Roosevel- 
ta. Bet, matyt, Rooseveltas ne
labai patinka watcrburieciams, 
nes vienas-kitas, atsistojęs iš 
publikos, pradėjo statyt kalbėto
jams klausimus, neprielankius 
Roosevęltui. Turėjo įsimaišyti 
į tuos ginčus ir pats vedėjas Lu
košius, kuriam taipgi teko už
girsti keletu nesmagių žodelių. 
Taigi negalima šitų prakalbų pa
vadinti nusisekusiomis.

Atvėsus orui, apsistoja ir pik- 
nykai. Watcrburio lietuvių 
“Šviesos” draugija sumanė reng
ti nedėldienių vakarais diskusi
jas — vadinas, pasikalbėjimus ir 
ginčus. Pirmos diskusijos atsi
bus 22 d. rugsėjo, 883}^ Bank 
st., Kudirkos svetainėj, ant te
mos: Kas gimdo tarpe lietuvių 
nesutikimus ir ardo jų organiza* 
cijas?”
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NW REDAKCIJOS.
Vist laikraščiui siunčiam! rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
Ir adresu. Pasirašantieji pseudony- 
mals turi paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
čiamus ja! rankraščius 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikta visada rašyti tik ant vienos 
poplerto pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsVv’ 
trumpini! ir

rankraščius
grąžina au

Apžvalga
Apie “Darbo Biurą“. “Tėvy

nės” redaktoriaus pakeltas suma
nymas įsteigti prie SLA. “Dar
bo Biurą“, kuris suteiktų žinias 
apie darbų Stovį netik naujiems 
ateiviams, bet ir čia apsigyvenu
siems lietuviams, susitiko, galima 
sakyt, su abelnu pritarimu. Vi
si laikraščiai (išskyrius “Lai
svę”, kuri pasisakė, kad žiuri į 
bile SLA. sumanymą su neuž- 
sitikėjimu), tam sumanymui pri
tarė ir kai-kurie dar paragino 
sumanytoją energiškai imties to 
darbo.

Tečiau reik pažymėti, kad pa
staruoju laiku pasirodė ir prie
šinga* nuomonė. Tokią nuomo
nę randame “Saulės” 75 num., 
kur “Senas Kapsas” (nuo savęs 
pridėsim, — vienas iš seniausių 
SLA. darbininkų) tam sumany
mui nepritaria. Jis sako, kad:

Steigimas “Darbininkų Biuro” 
iš vienos pusės yra geras, iš ki
tos blogas ir piktas. Tas Biu
ras geras tik lietuviams jau atė
jusiems Amerikon, o blogas butų 
tuomi, kad butų tik viliotojas iš 
Lietuvos jauno svieto. Kaipgi 
tas jaunas gaivalas nesiskubintų 
Amerikon, jeigu čion viskas but 
parengta jam, kaip užprašomam 
svečiui ?

Tolinus rašėjas
įsteigus tokį biurą prie S.L.A., 
šis pastarasis liktų agentu, vi
liojančiu jaunus lietuvius iš tė
vynės, o tas, pagal rašėjo nuo
monę, galėtų pagimdyti išeivinę 
karštligę, kaip anais laikais gimė 
tarp lenkų “Braziliškoji išeivy
stės karštligė.”

Su šita gerb. Seno Kapso nuo
mone negalima sutikti. Gali but, 
kad lietuviai tėvynėj,' žinodami 
apie tai, kad čia lengvinus jiems 
bus gauti darbą su Biuro pagel- 
ba, turės didesnį norą važiuoti 
Amerikon, bet jokiu budu nega- 

■** limį tikėtis, kad Biuro įsteigi
mas pagimdytų “išeivystės karšt- 

’ ligę“, kaip toji lenkų “Braziliš
koji karštligė”. Ten buvo ne
švaraus agitativiskio biznio dar
bas, o čia yra labdarystės dar
bas.

Už tai pilnai galima sutikti su 
kita rašėjo nuomone, kurią jis 
žemiaus plačiai išdėstė, būtent, 
kad SLA. vturi daug sumanymų, 
daugiaus negu jų gali įvykdinti 
ir vieno nepabaigia, o kitą prade
dą. Anot rašėjo, SLA. anuoipet 
sumanė emigrantų namą statyti, 
.steigė 
bet ir 
steigė 
taipgi
ir prieglaudos namo įsteigimu 
rūpintis, surinko net keletą tūk
stančių doliarių, bet ir tas klau
simas šiądien numarintas, nors 
dar nevisai.

x Todėl Senas/Kapsas pataria 
pirmiaus užbaigti pradėtus dar
bus, o vėliaus imties naujų.

Teisingas patėmijimas. SLA. 
ateityje turėtų atsargiau kelti 
įvairius sumanymus, ir pradėjęs, 
turėtų .juos baigti.

čia vienok reiktų patėmyt, kad 
kol kas visą naštą šio darbo ima 
ant savęs p. Račkauskas ir kol- 
kas nieko daugiaus negeidžia, 
tik paramos' kaip iš SLA., taip 
ir iš visuomenės pusės.

Tai yra sunkus darbas, reika
laujantis didelės energijos. Męs 
mename, kad ir sumanytojas tą 
gerai supranta ir jeigu jis pa
sitiki savo jiegomis, 
darbštumu, tai męs 
užtektinai svarbios 
kurios dėlei vertėtų 
nymui priešintis.

Ar vėliaus, ar anksčiaus tą ga
lės padaryt privatiški agentai 
biznio tikslais, kaip tas atsitiko 
anuomet tarpe lenkų, o tas visai 
neišeitų lietuviškos visuomenės, 
naudai.

mano, kad

net emigrantų komisiją, 
to iki galui nepridavė; 
Burbos stipendiją, kuri 
dingo, pradėjo kolionijos

energija ir 
nematome 

priežasties, 
tam suma-

Petrauskas sako, vėl atvažiuo
siąs Amerikon. “Vienybė Liet.”, 
38-me num., rašo, kad gavusi 
nuo Miko Petraucko laišką, ku
riame jis žada vėl atvažiuoti po 
Kalėdų Amerikon. Iš laiško ga
lima spręsti, kad Petrauckas ža
da tik trumpam laikui atvykti. 
"Po Kalėdų — jis rašo busiu 
JAmerikoj ir iki pavasarini žadu

pakoncertuoti pas Jus. Amerikoj j kių narių yra ir SLA. Jie Jsto- 
noriu duoti 20—30 koncertų.”

Ant kalėdų Petrauckas žada 
pastatyti Vilniuje “Birutę” ir 
“Šienapjūtę”. Šios pastarosios
Lietuva dar neyra mačiusi.

Iš to paties laiško dasižinome, 
kodėl kitą kartą artistui nenu
siseka koncertas. Fortepjanas 
šelmis viską sugadina, o Ameri
koj tokių fortepjanų esama.

Ežerenuose — rašo p Pet. — 
turėjome fllgel-fortepjaną dakta
ro Bukanto, kuris noriai nugabe
no j| salėn. Męs, artistai, tokiu 
instrumentu buvome užganėdinti 
ir užtai gerą koncertą išrėžėme. 
Vietomis pasitaiko, kaip ir Ame
rikoje, netikę pianai ir brazda 
kaip sena tvora; prie tokių ap
linkybių artistai buna ne upe ir 
koncertas jau esti prastesnis.”

Žada leisti naują žurnalą. Chi
cago) kalbama apie leidimą naujo 

ta vardu “Musų Takai”. Laiki
nė žurnalo “Musų Takų” ko
misija, susidedanti iš: St. Straz
do, J. Naudžiaus, T. L. Dun
dulio ir P. Kurkliečio, apskelbė 
atsišaukimą, kuris ragina įsteigti 
leidimui minėto žurnalo bendro
vę ant kooperativiškų pamatų. 
Akcijos busią po $10.00.

Kaslink žadamojo žurnalo pa- 
kreipos, tai komisija paaiškina, 

tiviškai-moksliškas, bet, anot ko
misijos žodžių,—“trumpai ir aiš
kiai—‘Musų Tabai’ bus moksliš- 
kai-marksistiškas žurnalas. Jame 
bus gvildenama klausimai, ry
manti ant marksizmo bei darvi- 

buti tarptautiškai socialistišku.

bėjus, kad kaip sykis panašios 
pakraipos žurnalas Chicagoj jau 
išeidinėja, — tai “Lietuvių Žur
nalas”.

Kaip socialistai privalo žiūrėti 

betvarkei, kuri įsivyravo šioj or
ganizacijai, įvedus jon permai
nas, tankiai tekdavo išgirsti iš 
socialistų pusės, kad jie nieko 
nenori, kaip tik to, kad SLA. bu- 
tų nevienpusiška, bepartiviška 

'organizacija. Tuom tarpu juos 
kaltino labjausiai už tai, kad jie, 

• norėdami panaudoti šitą orga
nizaciją savo socialistiškai agita
cijai ,kelia joj riaušes. Iki šiam 
laikui jie gynėsi ir prie tokios 
kaltės niekas iš jų prisipažinti 
nenorėjo.

Paskutiniame 38-me num. “Ko

jungos organe, — randame akyva 

me gal pirmu kartu išreiškiama 
atvirai, kaip privalo žiūrėti so
cialistai į seną ir vienatinę tau
tišką lietuvių organizaciją — į 
SLA.

Paduosime svarbesnes tik to 
raštelio ištraukas.

Pradžioj raštelio autorius (tū
las V. Paukštys) trumpai ir su 
persitikrinimu apskelbia visuo
menei, kad, girdi, “SLA. serga 
neišgydoma liga — tai džiova, 
kuri baigia pūdyti jo plaučius”.... 
Toliaus jis nusistebi iš savo 
draugų socialistų, kurie neva rei- 

tiviškas. Anot rašėjo:

bepartiviškai”, męs
"Mums, marksistams, negalima 

dalyvauti
visur ir visada privalome savo 
partijos — tarptautiškojo sočia* 
lizmo — programą statyti ir nuo 
jo neatsitraukti, nei užsileisti.

Tą reik daryt todėl, kad:
Męs, socialistai, turimo savo 

programą, turime savo discipliną 
ir net da aštrią, kuri mums 
nepavelija dalivauti politiškose 
draugijose “bepartiviškai”.

Rašėjas atvirai pasakė visą tei
sybę. Kiekviena partija, kiek
viena organizacija turi savo pro
gramą ir savo discipliną (išreikš
tą jos įstatuose). Turį savo pro
gramą ir SLA., kurio svarbiau
siu mieriu yra rišti visus lietu
vius krūvon visų lietuvių ben
dram kultūros darbui ir nešti 
savo vientaučiams piniginę ir 
dvasišką pagelbą, neatsižvelgus, 
ar jis yra tautietis, ar socialistas, 
ar laisvamanis, ar katalikas, ar 
liuteronas, ar kas kitas. Tokį 
mierį jam nurodė šios organiza
cijos tvėrėjai, tokio mierio jis 
prisilaikė daugiaus negu per ber- 
tainį amžius ir tokio mierio jis 
prisilikys ateityje.

Su šitais miertais sutinka dau
gelis socialistų, bet su jais ne
sutinka dalis socialistų, kurie va
dina save tarptautiškais socia
listais, arba marksistais, ir kurie 
uuom laiku, rados, viešpatauja 
Lietuvių Socialistų Sąjungoj. To

jo organizacijon, įstodami suti
ko su jos įstatais ir prižadėjo 
sąžiniškai juos pildyti. Paskuti
nių kelių metų kova tarp socia- 

lig parodo, kad šie nariai savo 
prižadų neišpildė. P. V. Paukš
čio žodžiuose randame paaiškini
mą, kodėl jie tų prižadų neiš-

Musų (ųiarksistų) šven
čiausia pareiga yra visas po
litiškas draugijas (rašėjo 
nuomone, SLA. yra tokia 
draugija), kurios tik yra prie
šingos socializmo progra- 
mui, naikinti iš visų pa- 
jiegų ir tverti vieną plačią 
darbininkų organizaciją ant 
socialistiškos platformos (pa
ties autoriaus pabraukta).

ryt su SLA? Rašėjas į šį klau
simą taip atsako:

Kas daryt su SLA? At
sakymas aiškus: kur tik so
cialistas nedalyvautų, visur 
privalo kovoti už partiviš- 
kumą, t. y. socialistiškąją 
platformą. Reiškia, turi bū
ti atidengta kova ir prieš 
Susivienijimą. (musų pa
braukta).

Na, tai dabar bent visiškai 
aišku 1 Negalima už tai ant ra- 
šėjo nei pykti, nei barti. Gal dar

Suprantama, kad kiekvienas na 
rys kokios nors organizacijoj 

organizacijos m i erių ir princi
pų. Tą daro socialistai. Bet reik 
nepamiršti, kad tą patį turi da
ryti ir SLA nariai 
savo 
cipus 
mu.

kurie gina 
draugijos mierius ir prin- 
nuo pašalinių pasikėsini- 

Jeigų socialistų pareiga yra 
:i svetimas draugias, tai

yra ginti savąją draugiją nuo 
pasikėsinimo nors ir tų pačių 
tamtautiškuiu (“Koviniu“ ir “Ke- 
leivinių”) socialistų.

pasakė. Apie tokius socialistų 
mierius - jau senai žinota. Tik 
tie, kurie iki šiolei SLA. grio
vė, nenorėjo atvirai prisipažn- 
ti, kad jie tai daro vardan “so
cializmo principų ir programo”. 
Jie sakėsi, kad jie kelia riaušes 
ir ardo SLA. dėlei paties SLA. i 
gerovės, dėlei SLA. sąnarių ge
roves. —

numovė ličvną
labai gražiai 

visiems tiems 
ir gribvikams, 

kurie iki šiolei slapstėsi po įvai
riomis priedangomis.

Męs anaiptol nesutinkame su 
šio rašėjo nuomonėmis, ypač kas
link SLA., bet męs manome, kad 
jo atviras išreiškimas nuomonės 
parodo jo sąžinišką persitikrini
mą, ir šio persitikrinimo atviras 
išreiškimas yra vertas pagyrimo 
nors todėl, kad kova nuomonių 
privalo būti atvira kova.

Velyt turėt dešimts atvirų 
priešų, negtt vieną slaptuką ar 
veidmainį.

SLA. laikys seimus kas du me
tu. “Tėvynėj”, num. 38, SLA. 
sekretorius, A. Strimaitis, apskel- 

vimo kaslink klausimo: ar SLA. 
laikys ateityje seimus kas metai, 
kaip buvo iki šiolei, ar kas du 
metu? Paskutinis 27-as seimas, 
laikytas šiuosmet Brooklyne, tą 
klausimą pavedė kuopoms išrišti. 
Balsavimuose dalyvavo 55 kuo
pos ir nusprendė laikyti seimus 
kas du metu. Taigi sekantis* sei
mas busiąs Waterburyje tik 1914 
metais.

Gavo dovaną. Šiomis dienomis 
TMD. aplaikė dovaną nuo p. V.
K. Račkausko, kuris padovanęjo 
draugijai pilnai užbaigtą rank
raštį vardu: “Skaitymai kiek
vienai dienai, arba Išminties Vy
rų mintįs”. Tai yra vertimas iš 
rusų kalbos veikalo, sutaisyto
L. N. Tolstojaus. Menama, 
TMD. greitai jį galėsianti 
leisti.

kad
♦. v- įs

už

se
nę-

Jieško tnygyno. Nesenai 
Liet.” buvo paklabinusi apie 
dėjimą “Centrajio Liet 
Knygyno”, kuriame galėtų “iš
sigelbėti musų raštai, ypatingai 
laikraščiai nuo amžinos pražū
ties”, nes, sako, kad dabar 
nesnių laikraščių jau visai 
turime jię dį^go.

“Saulėj tam sumanymui pri
tardama, nuo savęs prideda, kad 
jau toksai centralis knygynas, 
rčgiSj anuomet buvęs prie Susi

vienijimu Liętttvių Amerikoj iri

kurių šiądien jap ir gauti sunku, 
bet kada 16-me seime Susivieni
jimas plyšo pusiau, tai ir knygy
nas patekjęs. kunigams. Ar jis 
šiądien day, yra ir kur yra, “Die
vas Tėvas ' žino”.... užbaigia

‘Vien. <Liet.” pataria jo pa- 

kos valdžion.

Kun. $kripki nubaustas 300 
rublių. Kjun. Aleksandras Skrip
ka, šv. Kryžialis parapijos kle
bonas Chicagdje, šią vasarą iš
važiavo atlankyti savo tėviškę 
ir pažįstamus Lietuvoj. Rusų 
laikraščiuose randame telegramą 
iš Kauno (nuo 29 rugp. — 8 

lių bausmės už pralaikymą pas- 
parto.

Apskundė “Šaltinį”. Lietuvos 
laikraščiai pranešė, buk Du
rnos atstovas Andrius Bulota ap
skundęs teisman “Šaltinio” re
dakciją už jo ypatos apšmeižimą 
laike priešrinkiminės agitacijos.

Ar šita žinia teisinga, dar ne- 
“Saltinis” paskutiniamežinia.

savo numeryj jos teisingumą už
eina.

Nesmagus ginčai. Todėl, kad 
“Lietuvoj” tilpo keletas žinių apie 
Chicagos “1 dėtuvių Tautiškas 
Kapines”, musų kaimynas “Drau
gas” savo redakcijos pastabomis 
įtraukė mus į ginčus, įtardamas 
mums ne vieną nebūtą dalyką. 
Vienam iš paskesniųjų numerių, 
kalbėdami apie gendančius šiais 
laikais santykius lietuviškose pa
rapijose, męs išreiškėme nuomo
nę, kad nesutikįmų priežasties 
gal butų geriaus pa j ieškojus “ne
tikusiam surėdime” kai-kurių 
musų parapijų, negu jų jieškoti 
kur kitur pašaliais, arba ir “Lie
tuvos” redakcijoj. Turėdami 
mintyje Chicjagos atsitikimus,

mos.
tai 
tas

teįs priežastįs žino-
c

. nu m 37 api 
rašydamas, s^ko, kad jam 
“vis gi dąr nęjaišku” ir įsiže 
buk męs f įtariame jam dalykus, 
kurių jis'gal sir nežino.

Įžeisti męs. nieko nenorime, nes 
tai butu llyaik|iškas darbas, kuris 
prie išrisimo -pakeltojo.-klausimo- 
visai prisidėti negali. Nenorė
jome ir nenorime įžeisti nei gerb. 
“Draugo”. Pats gerb. musų kai
mynas privertė mus atsakyti ant 
jo pastabų, mums ypatiškai tai
kintų. Ką pirmiaus pasaliem, 
nuo to ir dabar neatsisakome ir 
jeigu gerb. musų oponentui dar 
neviskas yra aišku, tai, žinoma, 
mes busime priversti paaiškinti. 
“Draugas” šiaip rašo:

vis dėlto neaišku, keno 
tapo nupirktos tautinės 
ir kono naudai buvo pra

Tat-gi 
naudai 
kapinės 
dėta organizuoti nepriklausomoji
parapija Town of Lake. Kapinių 
reikale buvo bandyta sumesti 
kaltę ant netvarkos šv. Kazimie
ro kapinėse. Revizija rado viską 
tvarkoje. “Netvarkos" argumen
tas tuom pačiu nupuolė, (mu
sų pabraukta).

Kadangi “Lietuva” buvo nuro
džiusi į tą “betvarkę”, kaipo ga
limą priežastį steigimo naujų ka
pinių, ir kadangi gerb. “Drau
gas” tam aiškioj formoj užginči
ja, tai męs, noroms-nenoroms, 
esame priversti manyti, kad iš- 
tikro musų oponentas yra blo
gai apie šitą reikalą informuo
tas, nes kitaip, spėjame, neprasi
lenktų su teisybe, įdedamas žo
džius, kuriuos męs augščiaus til
pti šioj ištraukoj pabraukė m.

Męs nenorėtume užimti daug 
vietos šitais ginčais, vienok dabar 
busime priversti (gerb. ‘„‘Draugo” 

tesnes ir autentiškas žinias,, ku
rias męs turime iš ištikimų šalti
nių gavę. Įą mes padarysim 

i sekančiam numeryj,
, .........'1 n—.

i ŠIRDIES NAŠTA.
Tūlas jublfifarys, at važiavęs į 

Ameriką, saw draugui Lietuvoje 
pasiuntė toki^ telegramą:

“Aš esu sveikas kaip krienas.”
Jo draugas uz telegramą turė

jo užmokėti;..’kelis rublius. Bet 
tasai, pranešimas matomai jį ne? 
mažai palinksmino, nes ąmeriko- 
inas už poroi‘savaičių gavo skry
nelę, ui kurios atsiuntimą jis 
užmokėjo dešimtį doliarių. Ati- 
(daręs^ skrynelę jis rado didelį 
admenį, ant kurio buvo prilipin
tas parašas:

. “štai, kokią sunkenybę man 
nuo širdięs tavo telegrama mt-
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Mint|s iš Vištaliaus

ANDRIUS JONAS VIŠTALIUS 
laikuose, kada jis buvo Vokietijoj.

Nors šiltom laiku negalima su-' 

taliaus gyvenimą, tai vienok ga
lima labai daug apie jį sužino
ti iš jo laiškų, kurių nemažai 
surankiojo Lietuvos Mylėtojas 
ir vieton senelio bijografijos įdė
jo knygoje “Lietuviškiejie Raš
tai ir Raštininkai”.

Beskaitant tuos Vištaliaus lai
škus. rašytus įvairiems pažįsta
miems —pradedant nuo tų lai- 

gyveno Vokietijoj ir baigiant 
paskutiniais jo laiškais, rašytais 
iš Buenos Aires — visur, per 
visą jo gyvenimą raudonu siulu 
traukiasi Vištaliaus didelis pri
sirišimas prie savo tėvynės, savo 
lietuviškos kalbos meilė ir apsi- 

ran-

mylėta kalba ir jo tauta 
ateityje.

Vienam iš savo laiškų, 
jis rašė iš Orlcnco 1885 m,, 
daine tokius žodžius:

“Aš gaivinu lietuvišką dvasią 
pradedant nuo kūdikystės, tai 
yra aplink 40'metų jau, ir pats 
įgijau kibirkštėlį meilės nuo šv. 
atm. gimdytojų, o iš dalies nuo

mo, bet daugiausia pradėjau 
drąsiai gaivinti d vase savo gen- 
tės nuo 1864 metų, atvažiavęs į 
D........ . O 

sispietę Paryžiuj tuom laiku po 
antro lenkmečio lenkai spyrėsi 

mas save lietuviu.
Dar ir šiais laikais turime dau

gelį lietuvių, kurie bijosi ar sar- 
matijasi vaidinti save lietuviais. 
Ką-gi pasakyti apie tuos laikus, 

įsivyravusi, kad lietuviu vadin- 

tyste, arba didžiausiu pažemini
mu. Bepigu mums dabar lietuviais 
vadintis: jau turime tiesų ir 
erdvą lietuvystes kelią, kuriuom 
kiekvienas galime eiti: turime 
savo rašytojus, turime dailinin
kus, turime poetus ir dainius, tu
rime savo kompozitorius ir mok
slo vyrus, — žodžiu, turime visa 
tai, kas tveria tautoje civiliza
ciją. Bet anais laikais lietuviai 
nieko panašaus neturėjo, jų ga
biausi vyrai dirbo ne savo tau
tos labui, bet svetimų jiems len- 
gų garbei. Reikėjo neišpasakyto 
drąsumo, reikėjo didelės savo tau
tos meilės, kad drįsti pirmus ta
kus lietuvystei skinti. Užtai to
ki vyrai kaip Vištalius, Daukan
tas ir Valančius yra brangina
mi, yra tautos mylimi ir guo- 
dojapii, nes jie pirmi pakėlė su
mindžiotą Lietuvos vėluvą, su
rinko apie save būrį jaunų ka
riautojų ir savo pavyzdžiu išmo
kino, kaip reik savo tautą ir 
savo kalbą gerbti ir mylėti. Jie 
pirmi pratrynė lietuviams akis, 
nurodydami, kad neprideri lie
tuviams būti svetimų bernais, 
kad neverta dirbti naudai sve
timos šalies, nes męs turime savo 
šalį ir savo žmones, kurių gero
vei galime darbuotis.

Kaip kiekvienas išmintingas 
žmogus, taip ir Vištalius perma
tė, kad tik vienybėje ir meilėje 
begyvendami, lietuviai gali ap
sišviesti, gali savo tautos gerovę 
pakelti.

“Galime 
šiame ar tame dalyke nesutikti 

t savo durnose ir mitriuose veika
lų, ale dėlto negalime ir neva!- 
nia skirstytiesi ir atskięiumi klai
džioti, minėtinai tiems, kurie už 
savo tėvynę ir gentę ar šiokiu 
ar tokiu budu protavoja ir pro- 
ciavoja, idant ją iš tamsybės 
pragaro nasrų išpiešti U traukti 
į dienos šviesą?*

rašo Vištalius

Kas gali užginčyti, kad šie 
Vištaliaus žodžiai neyra teisin
gi? Reik vienybės visiems, bet 
labjausiai jos reik vadovams. 
Ant nelaimės dar ir iki šiolei ne
išsipildė šitie Vištaliaus žodžiai. 
Viską męs turime, o jeigu dar 
ko neturime, tai galėtume turėti, 
bet vieno dalyko tai mums labjau
siai trūksta. Trūksta tos vie
nybės, apie kurią Vištalius mini.

Lietuviai dar iki šiolei išsi
dalinę į visokias partijas ir bū
relius ir kiekvienas iš tokių 
relių norėtų visiems kitiems savo 
pažiūras užmesti, norėtų visiems 
vadovauti. Męs dar ir dabar 
tėmijame, kaip lietuviai katalikai 
kreivai į savo brolius lietuvius 
protestonus žiuri ir kaip šie pa- 
stariejie ncišsitiki katalikais. Męs 
dar ir dabar iš vienos pusės gir
dime įširdusius brolius 
cius: 
liais, 
niais 
trenksmingas prakeikimas: 
prasmenga Lietuva, jeigu ji yra 
nekatalikiška!” Ir vieniems, ir ki
tiems labai tiktų viršminėti se
nuko Vištaliaus žodžiai: Galima 

ar tame dalyke nesutikti,

bu-

šaukian- 
“Šalin su Romos krokodi- 
krankliais ir juodaskver- 

, o iš kitos pusės eina vėl 
Lai

eina
mu-

susi
ni ūsų 

Bet ir čia męs

be
yra

nt ęs 
dry- 
vie-

teisy- 
ir da- 
kuris 

brolių 
tyčiai 

is-
.. Ne delei savo blo-

šiame 
bet nevalia mums skirstytiesi ir 
atskyrium klaidžioti, kada 
apie visą Lietuvą, apie visą 
sų tautą.

Rodos visi galėtume męs 
taikyti, kada prieina prie : 
žmonių švietimo, 
dar nemokame 
tokių, kurie norėtų ir geografijos, 
ir aritmetikos, ir paties skaity- 
mo-rašymo mokyti “partyviškai”, 
— vadinas dieviškai, ar 
dieviškai, — o jeigu
netaip, kaip kuris iš
nori,s tai ir pradedame 
peštis, anot Kudirkos, “už 
žas kelnes”, neapkenčiame 
nas kito, ardome vienas kito 
bą, pjaunamės, kaip didžiausi ne
prieteliai. Vištalius teisingai sa
vo laiškuose patėmija, Jįad tas 
buna delei žmonių paikystės.

“Man kiekvienas lietuvis bran
gus, pakol 1 jis nepasirodo visai 
išgamiu ir špiegu.. Išgamių taip 
jau gaila, nes daugiausiai jų ran
dasi iš paikystes.”

Oi, turėjo tas senukas 
bę — šventą teisybę! Juk 
bar męs turime nevieną, 
spjaudosi ir ant savo 
blevyzgoja, kuris, rodos, 
nori pasidaryti savo tautos 
garniu” 
gų norų, bet tankiausiai vis iš 
paikystės — taip, iš paikystės.. . .

Mylėdamas savo kraštą ir tau
tą ir matydamas, kad lenkai lab
jausiai prisidėjo prie jos nuver- 
gimo ir numarinimo, Vištalius 
labai jų neapkentė. Su tikrai
siais lenkais jis dar šiaip-taip su
gyvendavo, bet, su tais, kurie no
rėjo Lietuvą visai numarinti, ku
rie niekino ir išjuokė lietuvių 
kalbą, kaip dabar daro lenkų cn- 
dekai, Vištalius niekados nesu
tikdavo.

Aš su demokratais lenkais du
rnose sutinku, ale kas tavo tai 
tavo, o kas mano tai mano....

“Tegul jie (lenkai) neerzina 
mųsų pajautimų 
liūs 
vina, tai busiu jų prieteliumi, — 
kitaip ne t niekados L ...

Dabokitės lenkų kaip uzpa- 
vetrytų, bo jie kur negali peršne- 
kėti, pasiknis kaip kurmiai ir 
kupstą jųsų, lietuviai, išvers....

Taip Vištalius persergėdavo 
savo vientaučius nuo lenkų. Jo 
nenusisekęs apslvedimas su len
ke, be abejonės, padarė jį dar 
kartesnių ir aršesnių lenkų prie- 
su.

Su pačia jis sugyveno, matyt, 
labai blogai ir tankiai tardavosi

rašo Višta-
ir Lietuvos tegu! nesisą-

tWKMMN

su ja už vaikus, kuriuos norėja 
išauginti lietuviais. Tas matyt 
iš jo laiško, kuriame i is tain 
rašo:

“Mano pati kaip smakas norė
tų vaikus savo lenkiškuose nas
ruose praryti, tai yra sulenkinti, 
aš uždraudžiau poterius lenkiškai 
mokinti, o liepiau lietuviškai, tai 
ta sparva beveik ko neišputo iš 
pasiutimo, bet galiaus pasidavė 
‘ant Dievo valios’, kaip pasakiau, 
kad bobos vardas arba pravardė 
išnyks iš šios žemelės kaipo še
šėlis, o vyro pasiliks, pakol vy
riška pakalenija tęsis. ...”

Vienok nebuvo lemta išsipil
dyti Vištalio norams: iš jo vai
kų tik vienas, rodos, liko ir 
lietuvių dvasios neįgijo.

* *

tas

Įima spręsti, kad išleidimas pir
mo lietuvių laikraščio “Aušros” 
buvo pradėtas Vištaliaus triusu, 
nors šiądien abelnu manymu yra, 
kad tai Dro Basanavičiaus dar
bas. Vištalius net davęs pinigų 
dviejų numerių išleidimui. Su- 
lyg Vištaliaus žodžių pirmutinis 
sumanymas leisti lietuvių kalba 
laikraštį priklauso didžiam rašė- 
jui Juozui Ignotui Kraševskiui, 
kuris nors rašė lenkiškai, bet 
pats save skaito lietuviu ir jau 
senatvėje buk pradėjęs lietuviš
kai mokintis.

“Aš pirmas, kaip pats pri
pažįsta, — rašo Vištalius — iš
plėšiau Jurgį Mikšą iš miego ap
kabinimo ir iš glėbio vokiety- 
stės ir daviau pirmą pašclpą, —• 
manding bene didžiausią — ant 
surinkimo 
dėjimo ir 
“Aušros” 
pirmas Drezdene 
užmanė), taip ir 
mo. Nors mano 
dideli pinigai, ale 
pažįsta, su tais galėjo pirmus du 
numeriu išleisdamas maitintiesi, 
bo nuo tėvų nieko negavo ant 
maisto.”

“Gali Miksas pasakyti, kas bu
vo pirmas, kurs išleidimą laik
raščio lotiniškomis litaromis 
spaudinto užmanė! Aš iš to ne
sigiriu, ir gatavas nutylėti, jei

mįslių kaip del už- 
išleidimo laikraščio 

I. Kraševskis 
1880 m. man 
ant jo išleidi- 
20 dorelių ne

Tuomi jis gal labjausiai pa- 
rodėVtavo pasišventimą abelnam 
Lietuvos atgaivinimo darbui. 
“Galime nesutikti savo durnose, 
bet nevalnia mums atskiriami 
klaidžioti....” Jis, kaip iš šito 
laiško matyti, nepaisė ir nenorė
jo ginčytis už garbę ir 
taip apie tai rašo:

“Nieko neškadyja (kad 
sumanymus savinas ) bile 
vynei ant naudos.”

Męs — jaunesnė lietuvių gent- 
kartė ir musų tautinio atbudi
mo vadovai — nepamirškime šių 
garbingo senuko žodžių.

K. Aušris.

tolinus

kiti jo
tik te

ŽIŪRINT IŠ ŠALIES.

Tankiai tenka nuo estrados gir
dėti ir laikraščiuose skaityti či- 
kagiečių pasigyrimą, kad Chi
cagos mieste esama apie 50,000 
lietuvių ir kad ten pat yra su 
viršum šimtas įvairių draugijų.

Gražus tai, ištikro, buris lie
tuvių !

Esant tokiam skaitliui lietuvių 
ir turint tiek įvairių draugijų, 
reik manyt, kad Chicagoj prigu
li prie draugysčių mažiadsi.a 10,- 
000 lietuvių, ■— vadinas, yra visa 
armija organizuotų žmonių. Jei
gu taip, tai neįstabu, kad Chi
cagos lietuviai yra veidrodžiu vi
sų kitų lietuviškų kolionijų.

Vienok, prisižiūrėjus arčiau, 
nėra čia jau taip gražu, kaip kas 
sau iš šalies išsivaizdina. Tei
sybe, skaitlius didelis, bet juk 
šiais laikais netiek žiūrima į 
skaitlių, keik į kokybę. Lietuvių 
didelis buris ir medžiaga puiki, 
bet reik teisybę pasakyt, kad to

ti e- 
lie-
mi-

apdirbta. Teisybe, Chicagos 
tuviai šį-tą naudingo padaro, 
veikia, bet, aplamai kalbant apie 
visos Chicagos lietuvius, reik pa
sakyt, kad net ir pačiame jų su
sirėdyme, pačiose jų draugystėse 
daug ko dar trūksta.

Visų pirmiausiai atvažiavu
siam iš kitur žmogui puola akiu 
tai; kad kuone visos draugijos 
(išėmus bažnytines) prisiplakę 
prie smuklių-karčiamų; visus sa
vo susirinkimus Chicagos drau
gystės atlaiko prie karciamų, 
dvokiančiose alkoholiu svetainė
se, j kurias gudrus gaspadorius 
tankiai padaro įeigą pro šinkau- 
nę.

Blaivesni nariai todėl ir ve n 
gia tokiuose susirinkimuose da
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RIKONIŠKŲ ŪKIŲ.

(Atvyniojo pundelį, kuriame ant pačio viršaus atran
kiau Renatos fotografiją. Pamatęs tai išduoda siel
varto klyksmą ir griebdamas sau už galvos, puola 
apalpęs ant fotelio. Renata taipogi puola ant “Dor
mouse” — Gana ilga pauza.)

ant ūkių 
senovės prie

lie-*
pra- 
apie 

rašyta ir net at
tain tikslui

---------- ;--------

Pragaw\ 
O) 

i?j 
u 7

Taigi, ji yra tiktai tavo bičiuole?

I

t*

Yra tai netik sar- 
apgailėjimo vertas

paprašyti, kad ta-
juo važiuotų mo-
Bulmistras buvo

taigi nemandagiai

džia 
Nėra

kelis ar kelioliką doliarų. 
reikalo apie tai daug kal- 
nes kiekvienas tai suprari-

V

kyklas ištirti.
negerame upe, 
sumurmėjo:

“Kokių nogiu tam asilui čia

tūkstančius 
prispjaudy- 
urvuose ir 

kad ve —

KOMOS GALYBĖ.
Mokyklų peržiūrėtojas nuėjo 

pas bulmistrą

Marco

DRAUGAS
Viena veiksmo drama 

Verte A. Matutis
Renata (persigandu^ nuo pastebėjimo, prie 

jos žodžiai jį privedė, bet v pasidrąsindama.) 
Matai, mano mielas — ji užsitarnauja to! Bė
dina moteris! Daugiaus nelaiminga, negu kaįtą. 
Buvo gera pati ir gera motina.... Pažino Gip- 
vannį —- ir niekuomi nepargalimas jausmas ap
ėmė ją.... Vienok užtenka, lig-šiol atšimetą- 
vojo už tą Įdaidą, gana jau iškentėjo, taigi kam 
dar turi būti apsiaučiama geda ir nešlove? Ar 
gi ne tiesa, Jurgi, jog aš negalėjau jai to gilia- 
širdingo reikalavimo atsakyti ?

Grovas. Ir norėjai tą taip padaryti, slapta?
Renata. Maniau, jog nusiduos tą viską atlikti man 

vienai.
Grovas. Vienai?!
Renata. Taip, nesislėpsiu su tuomi. Pasinaudoda

ma draugyste, kokia esu sujungta su margro- 
vienė, norėjau ineiti čionais ir atrasti tą, ko rei
kalauju, pasišaukus Luigį pa^elbon.

Grovas. Vietoj to, geriaus butų buvę, jai butum pas 
mane atėjus. Dėlkogi pirmiaus nepasisakei apie 
tai man? * u

Renata. Nežinojau, jog margrovienė paliepė tau jo 
popierių peržiūrėjimu užsiimti. Antra gi ver
tus. .. . tos paslapties pavydėjau. . . .

Grovas. Taigi net iki to laipsnio neturi užsitikėjimo 
savo vyrui? Ką gi turiva dabar padaryti?....

Ęenata. Kadangi dabar žinai jau apie viską, turiu 
viltį, jog pagelbėsi man. ...

Grovas (už valandėlės — akylai žiūrėdamas į ją.) 
Tai tu nori, idant aš neatidaryčiau tos skry
nios?. ...

Ar leisi ją atidaryti man?
Tuoj aus ?
Taip.
Ir tu, tu nori j ieškoti poxGiovanni’o popie-
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Prie Moksleivių susivažiavimo

lyvauti, moterims ir merginoms 
tas stačiai neparanku ir gėda, o 
jeigu kuri -pasidrąsinus ir pra
sprūsta salėn, tai ten vėl išsėdėti 
negalima, nes per durnus kitos 
sienos nematyt.

Nevisados tokiuose susirinki
muose galima viską rimtai ir 
tvarkiai apsvarstyti; viena, iš kar- 
čiamos, už sienos, kostumeriai iš- 
sikaušę ūžia arba subirbė j ęs au
tomatiškas pianas “džigus” rė
žia, o antra vėl—ir pačiame susi
rinkime pasitaiko koks trečdalis 
narių jau “pasilinksminusių.” 
Ypač atėjus metiniam susirinki
mui, kada buna viršininkų rinki
mai, tai daug būva ir labai net 
“smagiai išsitraukusių” balsuo
tojų.

Galima numanyt, ką kilto ir 
kaip tokiame susirinkime gali
ma apsvarstyt....

Lietuvis, atvažiavęs Chicagon 
iš Rytinių valstijų, stačiai ste
bisi tokiu čikagiečių atsiliki
mu. Sako: ana, pas mus mažuo
se miesteliuose yra viena kita 
draugija iš kokių 20-30 narių ir 
tai nelaikome susirinkimų smuk
lėse, bet darome taip, kaip sve
timtaučiai daęo: jeigu negalime 
savos svetainės pasistatyt, tai 
samdome už du ar tris dolicrius 
amerikonų svetaines, kur viskas 
tyčiai parankiai susirinkimams 
įtaisyta. O čia, sako, yra drau
gystės po kelis šimtus narių, turi 
bankose po kelis 
doliarių ir susirenka 
tuose, prarūgusiuose 
dar paskui giriasi, 
mes čikagiečiai!....

Tokį patemijimą jau ne sykį 
teko užgirsti ir ištikro, rodos, jis 
yra teisingas, 
mata, bet ir 
dalykas.

Ar nebūtų jau laikas Čikagie- 
čiams būti tikru pavyzdžiu vi
soms kitoms lietuviškoms kolio- 
nijoms? Ar nebūtų jau laikas 
draugystėms pasijieškoti tinka
mesnių vietų savo susirinki
mams?

Suprantama, karčiamų savinin
kai sako, kad jie duodą mums 
svetainę dykai, nei cento už tai 
nereikalaują. Kiekvienas vyras, 
šiek-tiek proto turintis, žino ir 
supranta, kad tokia “dyka” sve
tainė tankiai net labai daug kaš
tuoja: kiekviqnas narys, besi
lankant tokiuose susirinkimuose, 
per metus bereikalingai pralei-

ta.
Dabar jau užėjo toki laikai, 

kad sumanesni vyrukai ir pato
gesnė jaunuomenė, negalėdama 
rasti sau tinkamų draugijų tarp 
ravųjų, jieško jų ir randa tarp 
svetimtaučių. Musų draugijos 
turėtų atkreipti į tai savo atydą, 
jeigu jos no«-; gyvuot; turi pa
gerint savo t /ką, kad jaunuo
menę prie savęs patraukti, turi 
būtinai reformuoti savo susirin
kimus, kurie iki šiolei daro 
mums ne tiktai sarmatą svetim
taučių akyse, daro netiktai mora
lišką nuostolį, bet atneša ir ma- 
terijališką skriaudą musų drau
gijoms, nes astuma nuo savęs 
geresnius, blaivesnius žmones.

Vyručiai, gal jau bene bus lai
kas apie tai rimtai pagalvoti!

Vienas iš Daugelio.

Mokytojas nudavė negirdėjęs, 
d>et pamislijo savo-širdyje: Pa- 
laukk, tu šuns snuki!”

Neužilgio abudu išsirengė ir 
išvažiavo. Nuėjus į, mokyklą, 
peržiūrėtojas tarėsi ištirsiąs, ar 
vaikai supranta kaip ženklelius 
sakiniuose parašyti.

“Ką čia su tais savo ženkle
liais!” murmėjo bulmistras. “Di
delio čia daikto, kur kas jį dės, 
ar nedės! Męs žiūrėkim svar
besnių daiktų.”

Peržiūrėtojas betgi liepė vie
nam vaikui ant toblyčios para-

“Ponas bulmistras sako, in
spektorius yra asilas.'* .

Paskui vaikui liepė ištrinti ko
mą (kablelį) po žodžio sako,, c 
parašyti po žodžiui bulmistras it 
inspektorius. Tuomet tasai sa
kinys buvo toks:

“Ponas bulmistras, sako in 
spektorius, yra asilas.**

Tuomet bttlmistrui atsiveri 
akįs: jis patyrė ką reiškia ženk 
teita

kądos! Net tokiuose atsitikimuose, kur vyras Į 
moterį nužemina, jus visados jo pusę palaikote 
ir, ginate.... .

-Srovas. Renata!! Ir tu j tą kalbi į mane!?
Renata (persigandus, su baime, jog išsiduoda.) 

Atleiskie man, atleiskie!.... Perdaug tuo rei
kalu užsiėmiau.... Nelaimė, kokia gręsia jai....

Grovas. Nelaimė! Ir ta nelaimė gręsia jai nuo ma
nęs?! Renata, pažiūrėk man į akis!....

* j

(Renata neturi drąsos pažiūrėti jam į akis. Grovas 
'štaiga atidaro skrynios spyną. Renata tėmija kiek
vieną grovo judėjimą. Matydama, jog grovas ati
darinėja stalčius ir greitai permeta popierius, instin- 
ktiviškai prisiartina prie skrynios, norėtą kalbėti, 
idant nuversti nelaimę, — bet nebeturi jau spėką. 
Grovas išima užantspaudžiuotą pundelį, metimu kaspi
nu perrištą, taip, kad publika to neužtemytą.)

Grovas.
Renata.
Grovas.

rius? Ar gali prisiekti tą viską, ką kalbi?
Renata. Dėlto, kad niekas negalėtų tos moteries 

vardo žinoti. >
Grovas. Ar manai, Renata, jog męs negaliva drauge 

manai gal, jog aš sužinojęs tą viską nepataikysiu 
sujungti, priedermių ant musų pečių uždėtų? Ar 
užlaikyti paslapties taip gerai kaip ir tu?.... 
Gal gerai supranti tą, jog ne žingeidumas valdo 
mane, bet ta šventa priedermė, kurią priėmiau, 
ir kuri neleidžia niekam kitam tos skrynios ati
daryti, tiktai man vienam.... Gali čia vyduje 
rasties ir kitos dar paslaptįs, kurių perveizėto
ju paliepė man būti Giovanni’o motina. (Permai- 
nydamas balsą.) Pagalios, dar neužsiimsi tuo- 
mi, ar ne tiesa, Renata? Galiva laiku atlikti tą 
viską, kad ir net už kelių dienų. Tuo tarpti 
tiktai pajieškosiu fotografijos.... (Artinasi prie 
skrynios.) ' 1 1

Renata. O, ne! Tiktai pamąstykic, jog ta moteris* 
miršta iš baimės, jog laukia žinių nuo manęs, 
kaip išganymo!

Grovas. Taigi kodėl prieš valandėlę nenorėjai, idant 
aš atidaryčiau?

Renata. Maniau.... turėjau viltį, jog nusiduos 
man pačiai atlikti tą viską.... Vienok dabar, 
jaigu tu jau viską žinai.... nereikia vilkinti nei 
minutes laiko....

Grovas. Gi gali dabar intikrinti ją, jog jos laiškų 
nematis niekas kitas ir jie bus jai sugrąžinti.... 
(Prisiartina.)

Renata. Su tos skrynios' atidarymu, gali būti ati-

Grovas (už valandėlės ištikrąją supykęs.) Užsispi- 
ri? Taigi taip maža turi užsitikėjimo savo vyrui, 
jog nenori užsitikėti su tuo taip opiu reikalu, 
o jos palengvinimui rizikavai taip daug?

Renata. Bet.... nes.... čia eina apie moterį.... 
apie moters šlovę. . . .

Grovas (užsikarščiuodamas, bet stengdamos laiky
tis ramiai.) Pasirodo, jog mane laikai puskvai
liu, tarsi, nežinočiau, kas tai reiškia šlove.... 
(akylai į ją žiūrėdamas.) Renata, tu dar ką nuo 
manęs nori užslėpti: pirmą kartą nesi su manim 
taip nuoširdi, kaip lig-šiol išsirodei. .. . (už 
landėlės, šaltai.) Ar ta moteris, teisingai 
kant, yra asmuo, kuris tave labai apeina?

Renata (persigandus, drebančiai.) Ne....
Grovas.
Renata.
Grovas. Atleiskie man tą užklausimą, bet reikia, 

išaiškintum man gana keistą savo pasielgimą. 
Delkogi po tavo išsiaiškinimui, tu daugiaus ken
kei negu gelbėjai tai savo bičiuolei, (nors tas 
mane labai liūdina, jog tą moterį vadini savo 
bičiuole.) Visą veikimą stabdai savo keistu pa
sielgimu. ... Pagalios, tu žinai, jog pažįstu visas 
tavo širdingiausias drauges ir nei apie vieną 
jų negalėčiau pasakyti....

Renata. O, ne! Visokie tavo daleidimai....
Grovas. Nedarau jokių daleidimų — perdaug esti 

pastovus tame atvėjuje, idant kokius 
dimus bei aptarimus darius.

Renata, (kuri nebturi laimėjimo vilties.) 
ko atsineša tie visi klausimai?... . z

Grovas. Prie to, kad galėčiau tau tavo 
atleisti. Yra tai pirmutinė pasarga,

ki 
pasielgiu^, 
kuria pri- 

verstas esu tau daryti. *Tu, toje liūdesio valant 
doje, tiktai apie moters šlovę mąstai, o visai p^-1 
miršai apie vyro šlovę. Aš nežinau kokie tos 
moters santikiai buvo su juomi. Bet kaipo Gio
vanni’o bičiuolis, kaipo draugas, kuriam patikėta 
viskas, kas po jo likoj aš turiu žinoti. 1

Renata. Bet Giovanni di Villalta jau nebegyvas.. J? 
Grovas. Tas dar blogiaus; Užsiliko jo vardas ir 

atminimas apie jį, o aš esu čia to visko sargu 
Taigi dabar/ jai ' hori, drauge atidarykiva tą 
skrynią. ,

Renata (matydama, jog viską pralošusi, staigiai 
taip, jog' grovas stoja nustebęs, it griausme 
trenktas.)-Keistą žiūrėjimo būdą jus, vyrai tu 
rite. Visados ir kiekviename atsitikime jus žiu 
rite tiktai vyrų garbės — moters gi garbes nįc

Renata. Neatidarykie to!.... Tai tie patįs laiškai 
ir yra!....

Grovas (neištikimai, akylai žiūrėdamas į ją.) O kaip 
tu tą žinai ?!....

Renata. Taip, spėju.... užantspaudžiuotas punde
lis. ... esu tikra.... •

Grovas (deda pundelį ant biuro ir nori atidaryti.) 
Renata. Duokie jį man.... nedarykie! (Matyda- 

ma, jog grovas piktumo apimtas plėšia antspau
dą.) Dar vienas žodis, Jurgi, paklausykie ma
nęs.... Nei aš nei tu neatidarykiva to punde
lio.... Lai margroviene jį atidarys....

Grovas. Margrovienė ?!
Renata. Taip, lai ji atidarys jį....
Grovas (su piktumu.) Ar taip tikra esi, jog ‘čia to 

pundelio vyduje yra tos moters laiškai? Kaip 
gali net reikalauti, idant margrovieife jį atidary
tų, kurią juk reikia sergėti tose skausmo die
nose! Leisk, idant aš jį atidaryčiau.

Renata (su žaibu akyse.) Ne, nepadarysi to! Skai- 
tykie! (Parodo jam parašą ant pundelio, kurio 
grovas lig-šiol neužtėmijo ir tiesiog su džiaug
smu šaukia) : — Esu išgelbėta!

Grovas (skaitydamas su neužsiganėdinimu balse.) 
“PANAIKINTI NEATIDARIUS”. (Pasilieka 
neištikimas, inpikintas, gerai nežinodamas ką 
turi padaryti. Veide ir kiekviename judėjime 
apsireišika karštas, nepergalimas noras pundelį 
atidaryti.. Po gana ilgai pauzai prisiartina prie 
Renatos ir kalba, tiesiog su gaileščiu.) Gerai, 
Renata, aš neatidarysiu to pundelio. .. . bet geis
čiau žinoti tos moters vardą.

Renata (drąsiu balsu, turėdama viltį, jog laimingai 
išsisuks.) Kam?

Grovas. Aš pats nežinau.... bet.... pagalios.... 
reikalauju. .. . priderėtu man žinoti... . 

a

Renata. Tai negalima!
Grovas. Negalima? Pamvstykic, ką kalbi. Esu 

{ geidęs dažinoti tą by kokia kaina....
Renata. Bet pats to pundelio neatidarysi.
Grovas. Nežinau....
Renata. Negali to padaryti....
Grovas. O jeigu....
Renata (pertraukia jam.) Tau tavo garbė to 

leidžia. ' ’
Grovas. Gi galėčiau iš to pasiteisinti....
Renata (persigandus.) Ir tu tą padarytum, Jurgi? 

Ne, aš tam netikiu!
Grovas (kovodamas su savimi, už valandėlės pri

siartina prie Renatos ir tiesiog meldžia.) Ne, ne, 
Renata.... ne.... eikic čia.... pasakykie, ko- į 
dėl taip apsieini su manim, kodėl nori sėti ne
sutikimą musų tarpe dėl kokios ten nelemtos 
moters?.... Sakykie: dėlgo? Pasakykie man 
jos pavardę....

Renata. Ne!
Grovas. Ne? nepasakysi? (supykęs bėga prie biuro, 
... .griebia pundelį ir prievarta nutraukia paskutinį 

antspaudą.) Vienok dasižinosiu !. .. .
‘Renata (su sielvartas klyksmu.) O, ne! ne! Jurgi, 

meldžiu tavęs, užkeikiu tave musų dukters var
du.... (paskui su piktumu.) O! niekšas!

Grovas (pirma negu užmatė kas randasi pundelyje, 
į tuos Renatos žodžius šaukia.) Giovanni?! Ne! 
tai negalimas- daiktas!....

Grovas (po perėjimui pirmos sensacijos, kuri buvo 
jam žadą atėmus, pasilieka ant fotelio be judė
jimo, pusiau atsipeikėjęs, bet negalėdamas ži
noti, kas su juomi dedasi ir kur jis yra; kalba 
pertraukomis, it karštligėje.) Draugas.... My
lėjau jį kaipo brolį.... mano namai.... mano 
vardas.... (Renatos verksmas budina jį iš to 
padėjimo, jis atkreipia akis į ją ir dūkimas apima 
jį, dreba jo rankos ir kojos; norėtą stoti, bet 
neturi spėką. Už. valandėlės atkreipia akis į biu
rą, šalę kiirio jis yra ir vėl mato Renatos fo
tografiją. Staiga pasikelia, ima fotografiją, dra
sko ją į šointelius ir meta ant grindą. Paskui 
metasi supykęs ant Renatos, drebančios, persi
gandusias ir šiurkščiais žodžiais į ją kalba) : — 
O! niekše! niekše! O, kad užmuščiau čia tave, 
jog paniekinai mano vardą! Kad aš tave nie
kinga esybe užmuščiau! (Pakelia ranką, lyg no
rėdamas ją smaugti. Renata puola jam į kojas, 
uždengdama savo veidą rankomis. Tada grovas 
eina šalin su pasibjaurėjimu to, ką pirm to no
rėjo padaryti. Paskui traukiasi, nuolat 'su ne
apykanta žiūrėdamas į Renatą. Pagalios, pa
siryžęs, grįžta prie biuro, ima pundelį su laiš

l’J.

Ai r kais, meta jį shpynion; kurią staiga uždaro ir 
eina į scenos vidurį. Drąsiu tvirtu balsu, rody
damas duris, šaukia) : Lauk!

.Renata (nesijudina.) ' C
Grovas (smarkiau.) Lauk!!!
Renata (silpnu balsu.) Pasigailekie.... Jurgi....
Grovas (k. a.) Ne, neužmušiu tavęs, nieko pikto tau 

nepadarysiu

Atsakymai pereito numerio klau
sinių.

116. Kur yra seniausis svieto 
muzėjus? Seniausias ant svieto 
muzejus yra Japonijoj, senoj jos 
sostinėj mieste Nara. Uždėtas jis 
756 metuose. Muzėjuje yra 3000 
daiktų, padirbtų ir medžio, lavos, 
puikiai nuteplioti mebeliai, audi
mai, emalijos ir visokį daiktai. 
Daug daiktų paeina iš Cliinų .ir 
Koreos. Muzėjų atidaro tik vie
ną dieną į metus; tąsyk ji gali 
lankyti ir europiečiai.

----- o------
n 7. Koks metalas yra bran

giausias ir koks yra pigiausias? 
Labai mažai yra žmonių, kurie 
turi bent šiokį-tokį supratimą 
apie vertę kitų metalų, apart auk
so, sidabro ir vario, kurie sulyg 
daugumos manymo yra bran
giausiais metalais. Mažai kas 
težino, kad yra daugybė meta
lų daug brangesnių už auk
są. Žemiaus paduotoj len-

svaras kiekvieno metalo. Iš jos 
matyt, kad yra arti 30 metalų, 
brangesnių už auksą, kad bran
giausiu pasaulyj metalu yra ^gai
lium” — metalas, 
prekiuoja $68,600, 
svaras aukso
yra vertas tik $300. 
-gi yra švinas, kurio 
vertas vos 8 centus.

Šita mokykla buvo uždėta 
1845 m« tuomlaikinio Laivyno 
Sekretoriaus, Honorable George 
Bancroft, laikuose Prezidentą 
Polk.

Ji randasi po priežura Laivyno! 
Departamento. 

------ o-----
119. Kur ima mokesčius nuo 

kaimiečių ne pagal jų turtą, bet 
pagal jų svarumą, (sunkumą)?. 
Toks nepaprastas prasimanymas 
atsitiko nesenai Prancūzijoj. Ne
toli Ispanijos rubežiaus, Pyre- 
nejų departamente, yra vienas ma
žas valsčius, kurio reikalams ne
užtenka surenkamų pinigų. Ke- 
no tai prasimanyta įvesti surin
kimui trūkstančių pinigų tokį 
plianą, kad valstiečiai mokėtų 
nuo sunkumo kiekvieno gaspa- 
doriaus. Sverianti mažiau, kaip 
135 svarus yra visai paliuosuo- 
ti nuo mokesčio, sverianti nuo 
135 iki 200 svarų turi mokėti 
po 12 frankų; sverianti nuo 200 
iki 270 svarų turi mokėti po 18 
frankų, o nuo 270 svarų už kiek
vieną 20 svarų viršaus reik mo
kėti po 24 frankus.

Prancūzai vis kuom nors aN

Gailium vertas 
Vanadium vertas , 
Rubidium vertas 
Thorium vertas 
Gliucinium vertas 
Lanthanum vertas 
Lithium vertas 
Indium vertas 
Tantalum vertas 
Yttrium vertas 
Didymium vertas 
Strontium vertas 
Arium vertas 
Erbium vertas 
Ruthenium vertas 
Niobium vertas 
Rhodium vertas 
Barium vertas 
Titanium vertas 
Zirconium ' vertas 
Osmium vertas 
Uranium vertas 
Palladium vertas 
Tellurium vertas 
Chromium vertas 
Auksas vertas 
Molybdenum vertas 
Platinum vertas 
Thallium vertas 
Iridium vertas 
Tungsten vertas 
Potassium vertas 
Selenium vertas 
Kobaltas vertas 
Magnesium vertas 
Bismuth vertas 
Sodium vertas 
Cadmium vertas 
Manganese vertas 
Aršenikas vertas 
Aluminium vertas 
Cinas (blėta) vertas 
Varis vertas 
Zinkas vertas 
švinas vertas 

------ o-----
118. Kur yra mokykla,

priimama tik po vieną mokinį iš 
kiekvieno distrikto? Tokia mo-

$68,600 
l>,780
9,800
8,300
5,800
4,900
4,900
4,410
4,410
4,410
4,410
4,200

3,675
2,695
2,450
2,450
1,960
1,102
1,040
1,010

980
560
490
490
300
245
144
122
112

36
28
19

8
4.50
2.75
2.50
1.30
1.10 

.40

ir vadinasi “United States Navai 
Academy at Annapolis”. Iš jos 
išeina Suvienytų Valstijų laivy
no oficicriai. Nors į visas ki
tas šios šalies mokyklas labai 
lengva pastoti, nes jų yra daug 
ir jokių varžymų jose nedaroma, 
tai vienok į šią mokyklą įsigau
ti yra labai sunku todėl, kad į 
ją priimama tik po vieną mokinį 
nuo kiekvieno kongresinio dis- 
trikto (Suv. Valstijos išdalintos 
į kongresinius distriktus, iš ku
rių renkama kongresai! tautos 
atstovai). Taigi šioj mokyk
loj yra tik tiek mokinių, kiek yra 
Atstovų Bute (House of Repre
sentatives) kongresmanų. Apart 
to dar Kolumbijos distriktas gali 
pasiųst vieną mokinį ir Suvieny
tų Valstijų. Prezidentas turi tie
są paskirti nuo savęs dešimtį mo
kinių pagal savo nužiūrėjimą. 
Kas metai Laivyno Sekretorius, 
tuoj aus po 5 d. kovo, duoda žinią 
kiekvienam kongresmanui, jeigu 
jo distrikte pasidarė liuosa vie
ta mokiniui. Mokinys privalo but 
gyventojas to distrikto, kurio 
vardu jis kandiduoja. Jį turi 
rekomencluot kongresmanas ir 
patvirtina tik pats Laivyno sek
retorius.

Šioj Akademijoj mokslas trau
kiasi šešis metus, iš kurių du 
paskutiniu mokinys praleidžia 
plaukiodamas jūrėse. Mokiniai, 
norinti pastoti mokyklon, privalo 
but nejaunesni 15 metų ir nese- 
nesni 20 metų; tik sveiki, gerai 
sudėti jaunikaičiai tepriimami.

Jie turi duoti pasižadėjimą ant 
rašto ištarnauti Suv. Valstijų lai
vyne nemažiau, kaip aštuonis me
tus.

----- o------ ‘
KLAUSIMAI.

120. Iš kur atsirado aritmetL 
kos (skaitliavimo) mokslas?

121. Kur buvo pirmu syk pa
vartotos mušyj kanuolės (ar- 
motos) ?

122. Koks garsus kariautojas 
vartojo telegrafiškus ženklus dar 
prieš Kristaus gimimą?

123. Ar galima padaryt orą 
skystą, kaip vandenį?

Atsakymai bus kitam numeryj.

Nuo senai jau patariama 
tuviams eiti ant ūkių, o nuo 
ėjusio pavasario ypač daug 
tai kalbėta ir 
skiri knygelė 
sta.

Apsigyventi 
viams, nuo
papratusiems, yra viens iš tinka
miausių dalykų 
gali but nei kalbos. Vienok, pri
pažindami tai, kad iš sveikatos 
atžvilgio ir iš neprigulmingo gy
venimo atžvilgio lietuviams pa- 
togiaus butų gyventi ant ūkių 
negu bruktis miestuose, norėtum 
dar pridėti nuo savęs klausimą: 
kodėl būtinai męs turime raginti 
lietuvius apsigyventi ant ameri
koniškų, o ne kitokių ūkių?

Čia horoms-nenoroms kįla 
klausimas: Jeigu jau daugumas 
lietuvių turi eiti ant ūkių, tai ar 
neišmintingiau butų, vieton ap
sigyvenus čia Amerikoj, grįžti 
Lietuvon ir ten pirkti sau že
mės sklypą? Žemė Lietuvoj juk 
neblogesnė, aplamai paėmus, ne
gu čianykštė; išdirbimas jos dau- 
gelyj vietų geresnis, nes visi ži
no, kad amerikonai menki far- 
meriai; prekė neblogiaus priei
nama, negu čionykščių farmų. 
Pagalios juk žinome, kad šiais 
laikais rusų politika stengiasi 
Lietuvą kolionizuoti iš gilumos 
Rusijos pargabentais burliokais, 
kad jos tikslu yra praskiedinti 
lietuvius Lietuvoj. Taigi ar iš
mintingas butų dalykas mums 
lietuviams bėgti iš savo tėvynės 
ir kolionizuotis svetimuose kraš
tuose, o užleisti Sjivo tėviškes 
svetimiems ir mums neprielan
kiems gaivalams? Daugybė nusi- 
bankrutijusių ponelių pardavinė
ja savo dvarus Lietuvoj, juos iš
perka svetimi, . o męs lietuviai 
bėgame ir kol jonizuojamas dievai 
žino kur, — kur vargiai galime 
atsispirti svetimtautiškoms ban
goms. Politiškuoju atžvilgiu 
męs tokiu budu nusidedant, da
rome sau “hara-kiri” —- tautišką 
patžudystę.

Kas negali grįžti Lietuvon, tas 
privalo rūpintis savo likimu čia 
Amerikoj. Tokiems ir patartina 
butų apsigyventi ant čianykščių 
ūkių. Bet pirkti šiokį-tokį ūkį 
gali tik šiek-tiek pasiturintie pi- 
nigiškai, gi pasiturinčiais tan
kiausiai yra tie, kurie čia jau 
nuo seniaus apsigyvenę ir kurie 
todėl turi su rusų valdžia mažus 
ir menkus reikalus. Toki tan
kiausiai gali grįžti Lietuvon, 
pirktis sau ten žemės ir ramiai 
gyventi.

Šioj šalyj, net apsigyvenus di
desnėmis kolionijomis. vargiai
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galima tikėtis atlaikyti savo tau
tystę. Jeigu ji ir užsilaikytų vie
ną ar kitą gentkartę, tai visgi 
net ir iš tos jų tautystės nebū
tų tiek naudos, kiek Lietuvoj.

♦ kur šiuom laiku gręsia aprusi- 
nimas ir aplenkinimas musų 
krašto.

Vertėtų pamyti, kad čia, sve
timam krašte, amerikoniškos vil- 
nįs greičiau saujalę lietuvių už
lies, negu ten
ant savo žemes, tarp savų žmo- 

i niu.

VIETINES ŽINIOS.

savo krašte

Taigi, jeigu materijališkai męs 
nieko negalime pralaimėti, pirk
dami ukes Lietuvoj, o dvasiškai 
ir tautiškai męs labai daug ga
lime laimėti ir prie apgyvenimo 
savo bėvij žemės prisidėti, tai ko- 
dėl-gi męs neprivalome taip da
ryti ir kodėl Lietuvos ūkini ne
privalom atiduoti pirminystės 
prieš amerikonišką farmą?

Žemaičių Antanas.

PAŠELPINIŲ RYMO-KATAL.
DRAUGYSČIŲ KONGRESAS.

(Pabaiga).

Indijonai pradėjo bylą už eže
ro krantą Chicagoj. Pereitą utar- 
ninką tapo užvesta byla prieš 
tris gelžkclių kompanijas, (Illi
nois Central 
ir Chicago, Burlington and 
Quincy), kurios valdo pakraštį 
Michigan ežero nuo vidumiesčio 
iki 47-ai gatvei. Skundėjais yra 
ainiai trijų indijoniškų genčių: 
Pottawatomie, Chippewa ir Ot
tawa indijonų. Jie, pasiremdami 
kontraktu, padarytu su Suv. 
Valstijomis 1795 metais, sulyg 
kurio Michigan® ežero pakraštys 
tapo jiems atiduotas, reikalauja, 
kad gelžkeliai prašalintų savo re
les ir užmokėtų jiems 50 milijo
nų doliarių atlyginimo. Indijonų 
advokatai sako, kad skundikų, 
kurie šiądien turi' teises tų pini
kų jieškoti, yra iš viso 2,785 ir 
kad kiekvienas iš jų galės stoti 
teisman Chicagoje.

Michigan Central Jackson Blv.,

IJETUVIŲ LAIŠKAI 
KRASOJE.

Savaitinis surašąs.
Neinteikti dėl įvairių priežasčių 

(blogo adreso, 
laiškai galima 
šioje Krasoje,

etc.) adresantams 
atsiimti Vyriau- 
Clark gtv., tarp 
ir Adams gtv., 

Room 175. Vardai.-surašyti taip, 
kaip jie paduoti ant-li.stos. Pri- 

pa-duokit prie adresato laiško 
dėtą numerį:

TABAKAS.
Tabaką r^tytį^'Anglijoje pir-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

• • />« «•* apie vieną tarnų, 
pamate savt® pdną

pasakojama 
kada tasai 
berūkantį.

ta, nenorėdama^,? kad tas butų 
perdaug paprasta. Vienok, vieną 
dieną, kada jis buvo labai už-

Newark, N. J. Rugsėjo 17 d. 
Antra diena kongreso prasidėjo 
išklausymu iškilmingų mišių, ku
rias atlaikė kun. Židanavičius iš 
Amsterdam, N. Y. Prasidėjus 
sesijai, imtasi už sutaisymo nau
jam susivienijimui įstatų. Kon
stitucijos komisija perstatė su- 

. rengtąjį įstatų projektą, kuris 
tapo priimtas, su nekuriu pa
ragrafų pataisymais.

{-.xentrQ kasą mokės kiekvie
nas narys po 10c. metams. 
Kongresas nutarė įkurti prie
glaudos namą seneliams, našlai
čiams ir sužeistiems; įkurti kur 
galima knygynus ir rūpintis va
karinėmis mokyklomis. Patarė 
taipgi šelpti emigrantus.

Sekantis kongresas bus atei-
• nančiais metais; Centro Valdyba 

paskirs kongresui vietą. Nutar
ta taipgi turėti savo organą. 
Perstatyta trįs laikraščiai: “Drau
gas” gavo 7 balsus, o “Žvaigždė” 
Slaptu balsavimu išrinkta “Ka
taliką”, gavusį 21 balsą; “Drau
gas” gavo 7 balsus, o “Žvaigždė”

. — 1:
Centro Valdybon sekantiems 

metams išrinkta:
Prezidentu — Kazys Vaškevi

čius, iš Newark, N. J.
Vice-prezid. — Jonas Lenkus 

iš Wilkes Barre, Pa.
Sekretorium

bonas iš Boston, Mass.
Išdininku — 

iš Newark, N. J.
Kasos Globėjais — Jonas Rau

donaitis iš Brooklyno ir Juozas 
Janušaitis iš Patterson, N. J.

Dvasišku vadovu išrinkta kun.
• Juozas Židanavičius iš /Amster
dam, N. Y?

Kongresas užsibaigė 8:15 va
kare. V. Ambrozevičius, 
Spec. “Lietuvos” korespondentas.

Karolis r-

Mikolas Akelis

P. S. Pereitam numeryj įsi
griovė keletas klaidų. Buvo iš 
viso 32 delegatu, o ne 39, kaip 
buVo pranešta, nes Elizabeth de
legatai buvo be mandatų ir turė
jo tik patariamąjį balsą. Buvo 
delegacija iš Lawrence, Mass., 
o ne iš Worcester, Mass.

Buk vyras! Nešk savo naštą, 
niekados nemanydamas savo liki
mo nuveik J ant kito pečių!

> » Browning.

Chicagos moksleivių susirin
kimas. Pereitą pėtnyčią vietinė 
Chicagos moksleivių kuopa tu-

sirinkima, kuriame išrinkta kuo- v ’
pos valdyba. Viršininkais liko:

rium S. Biežis, išdininku N. 
Draugelis. Šiuom laiku kuopa 
turi apie 20 narių ir, prasidėjus 
naujiems mokslo metams, mena
ma, dar pasididins keletu naujų 
nariu. Sekantis susirinkimas iš-

jai išrinktas pirmininkas užkvie-

Chicago Settlement, kur, apart 
susirinkimo, žada surengti dar 
mažą programėlj.

37-os TMD. kuopos raštinin
kas mus prašo pranešti, kad jis 
jau aplaikęs šiuosmet TMD. iš
leistas Dr. Garmaus paskaitas 
iš Bijologijos ir Bakterijologijos. 
Knygos gerai ir gražiai apdary
tos ir labai svarbaus ir naudingo 
turinio. Visi nariai, užsimokėję 
60c. metinės mokesties už šiuos 
metus, gaus šitą knygą visai dy- 
<ai sekančiame kuopos susirinki
me, kuris atsibus Šemaičio sve
tainėj 1750 S. Union st., ant 
kampo 18-os gatvės. Neužilgo

kinys kun. Žilinsko raštų, kurie 
taip gi bus dalinami nariams už 
dyką. Kuopos sekretoriaus ant
rašas toks: F. A. Juozapaitis, 
1900 So. Halsted st.

Angliškos . kalbos mokykla. 
Pėtnyčioj, Spalio (October) 2 
d., ant Town of Lake, prie Uni
versity of Chicago Settlement, 
netoli kertes 47 gatvės ir Ash- 
and avė., atsidarys vakarinė mo- 
cykla angliškos kalbos, 
kinama tris kartus į 
panedėliais, seredomis 
nyčiomis. J

Bus mo- 
sanvaitę:

Seredoje, spalio 2 d., laike ati
darymo tos mokyklos, atsibus 
koncertas. Bus dainos, muzikė, 
“chalk talk”, ir 1.1. Įėjimas dy
kai. Visi yra kviečiami atsilan
kyti.

Užiurėtoju tos mokyklos bus 
lietuvis, p. A. Petratis; prie jo 
reik ir kreiptis tos mokyklos rei
kaluose.

1815
1818
1823
1848
1852
1910
1938
1955
2079
2080
2081
2104
2126
2178
2179
2199
2211
2214
2263
2322
2338
2339
2394
2408
2409
2432
2450
2460
2493
2516
2522
2544
2555
2557
2601
2614
2616
2630
2696
2697
2698
2750
2784
2794
2799
2816
2826
2866
2871
2872
2877
2900
2902
2912
2929
2921
2962
2974
3004 Wiatekus- Jųzgf
3055
3085
3143

paliepė tranui atnešti uzboną 
alaus. Tarnas, įėjęs į jo kam
barį, išliejo alų jam ant bur
nos ir paskui, bėgdamas žemyn 
trepais, išgąstingu balsu ėmė 
šaukti:

“Dega, dega, dega! Gelbėkite! 
Sir Walter tiek daug mislijo,

rūksta per burną, ir nosį! Gel
bėkite ! Gelbėkite!”

TAI TAU PADĖKĄ!
Įkritus moterei į upę, nepažį

stamas vaikezas šoko į vandenį 
ir įkritusią ištraukė ant kranto.

Jonas
Tomas
Ton i e 
Paul

Andrulis Jonas 
Andruska Jonas 
Asztas Frank 
Barauckas Kostantas 
Bartkus Mateusz 
Bozys J 
Bulczinas Dan 
Chapanis Mateus 
Gacas F. 
Gaidas Maria 
Galinis Mikola 
Globis John 
Gritis August 
Iwozaitis Charles 
Iwanauskis Juzef 
Jarinekas Kazimer 
J u ra j t ią Adam 
Juscius Joseph P 
Klymus Mikola 
Kruszaitis Jonas 
Kuces 
Kubas 
Lidzus 
Liesis
Lilejnis Felisk 
Makinis Wojciech 
Markūnas Pachelas 
Matacinhas Zygmas 
Migas Ludwik 
Motekaitis Kasimer 
Motikaitis Jurgis 
Narvilyte Anna 
Nimcanskati Ąnn’a 
Norienas Anton 
Parskandas M. 
Uetreiks Stanislaw 
Petraitis Kleminca 
Plescuke Bronise 
Rimkus Petrus 
Rimkus P. 
Rieszna Jozapas 
S<ikalaskis oKnst 
Sczranowskis Toma 
Sergantis Kasimer 
Sidlauckos Jonas 
Skutas Antonas 
Slenksnis Jozapa 
Stoszkus Stanislaw 2 
Stonika Agatą 
Stropate Marie 
Suodaitis Y 
Szimkus 
Szimkus 
Szulcaite 
Taliuszie
Tamasausky- Jozapas 
Tumėnus Paulus 2 
Urbanowicz Bolesla

Wincintas
Tomasz
Felice
Jonas

Wielgus Jakup
Wolius M r
Zvingauskis Vincent

JUOKELIAI
AŠARŲ PRIEŽASTIS.

y

“Bū-ū! Bū-ū !”—verkė Juozu
kas, eidamas pas motiną.

“Na, kas pasidarė, mažyti?”
klausė motina.

“Bū-! 'Tė-te kabino abrozą ir 
jis tėtei u-tižpuolė ant kojos 
piršto!”

“Mm.... tai negerai; bet kam 
tau dėl to verkti?”

“Aš ne-e-everkiau; aš juo-uo- 
-kiausi. Bū-ū-ū ! B-ū-ū !”

IŠPILDYTAS PRISAKYMAS.

žinodama su reikalais į miestą, 
užrakinėjo visas duris ir pieno 
vežėjui prisegė prie durių pa
aiškinimą: “Visi išvažiavę. Nie
ko meldžiu nepalikti.”

Sugrįžusi namon ji rado 
laužtą užraktą ir iš stubos 
nešta viską, kas tik buvo 
karna, o ant korčiukės prie 
rių vagies buvo parašyta:

“Ačiū tamistai; nedaug ką 
likome.”

1S-

1S-

tin- 
du-

pa

ras davė jam dešimtį kapeikų. 
Vaikėzas, įsikišęs kišeniun pini
gą, tarė:

“Aš visai jo už tai nekaltinu. 
Jeigu nebūčiau jos išgelbėjęs, jis 
man butų davęs penkrublinę.”

APRAŠYMAS LIETUVIŠKO 
PIKNIKO.

Išvažiavo švarus, parėjo pur
vini; išvažiavo blaivus, parėjo 
girti; išvažiavo? ^Veiki, parėjo li
goti ;
verkianti;
parėjo begrašiai;
koms galvoms, parėjo gužuo
toms; išvažiavo; tyran oran, pa
rpi® nilni dulkiu#?

išvažiavo’ linksmi, parėjo 
išvažiavo piniguoti, 

išvažiavo svei- 
parėjo

Kalendoriai
1913 faetui.

- Nėra geresnio ir pigesnio apgar
sinimo, kaip (šieniniai kalendoriai. 
Apgarsinimą, J. tilgūsį laikraštyje,^ 
mato tik laikraščio skaitytoj ai, o) 
.apgarsinimą tjipušj ant šieninio ka- 
lętidoriatis tftatb visi/; dideli -ir - ma-Įj 
ži, seni ir jauni, yyrai ir moterys, 
s#vi ir svetimi, kadangi kalendo
rius kabo ’per visą 'Pietą priešai 
publikos akis ir visi į jį žiuri''su
radimui reikalingos dienos ar šven~| 
tęs.

Todėl biznieriai,

NEPRALEISKIT PROGOS 
Dramatiškas Ratelis L. S. S. kuo
pų Chicagoj, rengia čiam sezone 1-mą 
savo vakarą, Nedėlioj, 29 rugsėjo, 
(Sept.), 1912 m., Hull House svetai
nėje, kampas Polk ir Halsted gat. 
Statys scenoj labai puikią 4-rių ak
tų komediją “Vagįs”.

Kam dar nežinomas Dramatiškas 
Ratelis? Kas lankė jo surengtus va
karus pereitą sezoną, tam aiškinti 

1 nėrh 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.

’ p. L-e, Cicero, III. Turėjome su
trumpinti delei stokos vietos. Likusią 
lalį patalpinsime sekančiam numeryj. 
Plunksną gana dailią turite, tik ko
respondencijoms truputį perplačiai ra
šote.

p. P. Belch, Scranton, Pa. Tamistos 
prisiųstų eilių “The Ill-Fated Tita
nic” versti lietuviškon kalbon neap- 
siimam. Ar tai tamista jas sutaisėt 
angliškai?

p. Z. A. Jucaitis. Tilps kitam nu
meryj.

p. A. M. Virbalis. Kita žinutė men
ka ir lietuvius neapeina. Bosas gali 
ir nežinot, kad kas, jam pasigerinda
mas, renka po kvoderį jo dukters ve- 
seilinei dovanai.

p. Ten Buvęs, Boston. Ačiū, tilps 
į sekantį numerį.

p. Jonui Sam—kai, Chicago, Gaili-! 1912 m", 
mės, kad negalim jųsų noro išpildyt. ! 3417 So.’ Halster st. 
Neturime laiko daryti ilgus vertimus, ■ landą po pietų.

PIRMAS BALIUS!
parengtas Liet. BuČerių Sąjungos 

|Chicagoj( nedėlioj, spalio (Oct.) 6d., 
, Freiheit Turner svetainėj,

Pradžia 4-tą va-

ypač politiškus, kurių dabar pilni 
anglų laikraščiai. Jeigu žadėtam nu- 
meryj bus kas žingeidaus apie Roo- 
seveltą tai ir taip sunaudosimi.

p. Ant. šešelgis, Milan, Mich. Tilps 
kitan numeriu.

savo draugus ir 
į musų puikų 

84 lietuviai bu-

APGARSINIMAI
Užkviečiam visus 

drauges atsilankyti 
balių, kuriame net 
čeriai dalyvaus. Visi Chicagos buče-
riai busime baliuje ir kviečiame vi
sus savo pažystamus ir kostumierius 
podraugiai atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. Bus lietuviški ir ame
rikoniški šokiai. Taipgi bus traukia
mi paveikslai visų atsilankiusių sve
čių. Komitetas.

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

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

Pajieškau savo brolio Motiejaus Lu- 
kaševičiaus. Girdėjau, kad praeitą 
nedėlią nuvažiavo į Chicago, Ill. 
Turiu labai svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti šiuom antrašu:

Mr. Karolis Lukaševičius, 
101 Bell avė., McKees Rocks, Pa.

Pajieškau draugo Joe Vaičis, Kau
no gub., Raseinių pav., Nemakščių 
miesto. Metai atgal jis gyveno Chi
cagoj, 3256 So. Morgan
kas kitas teiksis duoti žinią 
antrašu:

Joe Marchinskis.
309 2nd avė. So., Seattle,

st. Jis ar
šiuom

Wash.

Pajieškau Jono Dubinsko, Kauno 
gub., Seredžio vol., apie 27 m. am
žiaus, augšto ūgio, angliškai kalba 
pusėtinai; du metu atgal gyveno 
Oelwein, Iowa. Kas man apie jį 
praneš, gaus gerą padėką.

Theo. Smith,
163 E. Acker st., St. Paul, Minn.

PUIKI VIETA ANT 
RANDOS.

Naujas namas ir 5 akrai žemes 
pigiai ant randos ar pardavimo. 
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos 
gatvės ir Kedzie avė., prie mie
stelio Greenwood Park, netoli

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

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

KONCERTAS. 
naudai naujai atidarytai “Aušros” 
Dr-jos II-rai skaityklai ir mokyklai, 
1800 W. 46th st., kampas Wood st., 
atsibus Subatoj, rugsėjo (Sept.) 82, 
1912, J. J. Elias svetainėj, kampas 
46-tos ir Wood st., Pradžia 8 vai. vak. 
Inžanga 25c. ir augščiau

Geriausios musų muziKališkos spė
kos kaip Jakševičiutė-Janušauskienė, 
P. Kriščiokiutė, K. Kasputis, P. Sar- 
palius, Zolpas su savo kvartetu, au
kauja savo darbą naudai tokios įstai
gos, kaip “Aušros” Skaitykla ir Mo
kykla. Visi, kurie atsilankys į šį kon
certą, netik kad smagiai, linksmai 
praleis laiką, bet turės progą susi
pažinti kaip su tikrai gera muzika 
taip ir geriausiu išpildymu, apart to 
dar parems viešą visiems naudingą 
ir reikalingą įstaigą.

Todėl visi žada atsilankyti ant šio 
koncerto. “Am.sVos” Komisija.

Po Koncertui balius.

Pajieškau Klemenso Bernoto, 
amžiaus, iš Kauno gub., Šiaulių 
Akmenės par., Mun celių sodos;
3 metus gyveno Chicagoj. Jis 
ar kas kitas teiksis duot man 
sekančiu antrašu:

Jonas Karvelis.
6070 Lafaette avė, Chicago, Ill.

30 m. 
pav., 
apie 
pats 

žinią

Pajieškau savo švogerio Antano 
Barausko, šiemet atvažiavo Ameri
kon prieš Velykas, į Gardner, Mass., 
iš Kauno gub., Vilkmergės pavieto. 
Meldžiu atsišaukti antrašu:

Joseph Padziunas, 
1007 W. 19th st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Mikolo Rim
kaus iš Vitogalos sodos, Girdiškės 
parap., Raseinių pav., Kauno gub. 22 
metu kaip Amerikoj, 8 metai atgal- 
gyveno buvusioj Indian Territory 
(šiądien Oklahomos valstija). Pats 
ar kitas teiksis duoti žinią šiuom 
antrašu:

Agnieška Paulauskienė, 
3727 Beech st., Indiana Harbor, Ind.

PERSIVALGYMAS.
Rodosi nehaturališku, kad žmo

gus galėtų persivalgyti taip, kad 
nuo to numirtų. Vienok tas pa
sitaikydavo. Persivalgymas šioj 
šalyj tankiai pasitaiko. Daug 

’[smagurių, kuriuos seniaus mėg- 
; davom, dabar mums nepatinka 

todėl, kad jų valgėm perdaug. 
’ Į Reikalinga visados turėti saiką 

I valgyme, kad virškinimo orga
nai visados butų stiprus. Rei- 

normti getai kaijngas Trinerio Amerikoniškas 
savo biznį išgarsinti, apsisteliuokite kartaus Vyno Eliksiras. Jis pri
šąli 100, 1,000 ar daugiau sieninių ruog tuną priėmimui gero svei- 
kalendorių su sav8 biznio apgarsi- ko maisto ir pervirškins jį atsa- 
nimtt ir išdalinkite juos savo apie- kančiai. Jis išvalys kūną ir nc- 
linkčje, o toks vienas kalendoriaus I ]cis maisto nuodingoms lieka- 
apgarsinimas duos jums geresnį noms dasigauti kur nereik. Jis 
rezultatą, negu kelių laikraščių ap- palengvins 
garsinimai, ir kalendoriai kaštuos kūną, 
jums pigiau už laikraščių apgarsi
nimus.

Mes šįmet dirbame sieninius ka
lendorius sau ir kitiem ir jų sam- 
pelius jau turime gatavus. Todėl 
jei norite turėti lietuviškus sieni
nius kalendorius 1913 metams su 
savo biznio apgarsinimu, tai pri- 
siųskite mums pačtinių markių už 
50c., o mes prisiusime jums ka
lendorių sampelius su jų kainoms, 
iš kurių pasirinksite sau kokius no
rėsite ir mes juos jums padarysime.

Mus Adresas: 

Consolidated Printing Go. 
3252 South Halsted St. 

CHICAGO, ILL

Pradžia 7-tą,
st., Inžanga 
valandą va-

lietuviai ir
Gedimino Dr-stė parengė 
balių, ant kurio kaip vi-

lietuvaites:

Pajieškau K. Juškos, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Luokės miestelio; prieš 
kelis metus laikė krautuvę ir alinę 
Luokėj, vėliaus išvažiavo A'merikon. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią šiuom 
antrašu:

D. Rauktis,
2 Stone st., - Worcester, Mass.

nerviškumą, išvalys 
sustiprins drūtumą.. Ap- 

tiekose Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Draugijų Reikalai
DIDELIS METINIS BALTUS 

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 pulki muzykė, gar
dus gėrymai Ir kvepenti cigarai.

Su godone, Komitetas.

18-TAS DIDĘLIS METINIS BALIUS, 
parengtas Dr-stės Didžio Liet. Kn. 
Gedimimo, subatoj, 5 spalio, 1912, 
Atlas svetainėj, 1436 Emma st., arti 
Milwaukee avė. ir Noble 
25c. porai, 
kare.

Gerbiami 
štai ir vėl 
18-tą puikų
sado taip ir ŠĮ kartą, visi be skir
tumo galėsite pasilinksminti.

Komitetas yra pasirengęs užganė- 
dint visus svečius su puikia lietuviš
ka muzykė, kuri griež visokius šo
kius. Bus jvairųs gėrymai, užkan
džiai ir 1.1. Kviečia visus Komitetas.

DIDELIS METINIS BALIUS 
parengtas su juokų magiškoms kome
dijoms Dr-stės Susivienijimo Brolių 
Lietuvių, atsibus subatoj, 28 rugsėjo, 
1912 m., Antano Valinčio svetainėj, 
1732 So. Union gatvės, balius prasi
dės 7 vai. vakare. Inžanga 15c. po
rai. Tai bus nepaprasta proga pa
silinksminti 
leisti. 
Susivienimo 
idant duoti 
sutaisė tok| programą, kad jaunas ar 
senas mylintis pamatyti garsi? ma- 
gyką H. Z. ir jo komedijas, mylintis 
šokti ir visi be skirtumo bus užga
nėdinti. Kviečia visus Komitetas.

ir naudingai laiką pra- 
Kaip visada, taip ir šį karta 

Brolių Lietuvių Dr-ja, 
visiems užganėdijimą,

Pa j ieškoji m ai
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.

Pajieškau Kazimiero Kančiaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Andrija- 
vo parap., Žadeikių sod. ir savo drau
go Vladislovo Aleknevičiaus, kuris 8 
metai atgal gyveno Chicagoj. Turiu 
prie jų svarbų reikalą. Jie patis ar 
kas kitas teiksis duot žinią šiuom 
antrašu:

Frank Vielavičia, 
2542 So. Western avė., Chicago, Ill.

Reikalavimai
Lengvai su vienu vakaru
Uždirbsi $10

Rašyk mumi įdedamas 
2c. markę, o mes tau nu
rodysime, kaip gali už
dirbti gerus pinigus vaka
rais, iš darbo sugrįžęs.

CONSOLIDATED PRINTING CCT.
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Reikalingas Fotografištas, kuris yra 
atsakantis ii blaivus, darbas ant vi
sados: J. P. ‘Rashinski, 3200 So. 
Halsted st., Chicago, 111.

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

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

REIKALINGA patyrusi 
pardavėja 
sankrovoj, 
lenkiškai. 
Halsted st.

mergina 
(saleslady) “dry goods” 
Turi kalbėt lietuviškai ir 
Pastovi vieta. 3621 So.

Reikalauju vienos mergaitės-siuvė- 
jos apsipratusios su siuvymu. At- 
sišaukit po antrašu: 3404 So. Halsted 
st., Chicago.

Jurgio ir Baltraus linksmybes

iŠ™
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“LIETUVOS” AGENTAI.

CLEVELAND. 
Šukys,

PARSIDUODA saliunas geroj biz
nio aplgardėj, gera * proga lietuviui, 
nes dau glletuvlų aplink* gyvena. Da- 
sižinot po numeriu: 722 W. 120 
Tel. W. P. 434, West Pullman,

fabriukose, maino- 
1.1. Galite lengvai 
iki $75 arba dau- 

Parašykit mums, 
jums kataliogų

CAMBRIDGE. MASS.
Batkevičius, 877Cambridge

N. Y.
120 Grand

229 Bedford Ave.
900 Rogers

MASS.
101 Oak 

MASS.
35 Arthur

PARSIDUODA lietuviška kraučių 
šapa, geroj vietoj, per 4 metus iš
gyventa, — nebrangiai, 
gerų pragyvenimų daryt
kit antrašu: 2660 Armitage 
(North Side).

Parsiduoda groserne ir bučernė iš 
priežasties sirgimo pačios. Vieta ge
ra, lietuvių ir lenkų apgyventa. Ad
resas: Frank Bobek, 4513 S. Paulina 
st., Chicago, Iii.

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

Vine.
Jonas 
Ant.
Petras Vaitiekūnas,
P. Zmudzinavičia, 
Ant.

pusi. 152....................... 45c
pinigus reikia adresuoti:
A. OLSZEWSKI, 
Halsted st., Chicago, Ill.

st.
st.

Ant rendos du storai ant Halsted 
gatvės didžiausioje lietuvių kolioni
joje. Dasižinoklto A. OLSZEKSKIO 
RANKOJE, 3252 S. Halsted st., Chi
cago, 111.

REIKALINGOS siuvėjos prie mo
teriškų rūbų. Meldžiu kreiptis laiš
ku ir greitu laiku, ilgai nelaukę. 
J. N. Wallace, 4904 Laclede avė., 
St. Louis, Mo.

naujais trio- 
javai auga 
ant akerio; 
biznio štoro,

Atsišaukit antrašu: 
Jos. Sharkey,

Wrayne City, III.

(Pradines lyties
\ Parašė

181.2,
10c

st.
st.

M.
J. J. Kulakauskas.

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

GEORGE
W. 18th st.,
Darrow ir Baily 
Ashland Block,

IŠkolektuoja pinigus ir 
legal iškus 
kurių gerai

J. L00KE, 
Chicago, Ill. 
advokatais, 

Chicago, 
priima visus

dalykus, (provas ir t. t.) 
prižiūri.

PARSIDUODA saliunas lietuvių ap
gyventoj vietoj. Tas biznis turi būti 
parduotas į 14 dienų. Savininkas iš
važiuoja | Texas: Paul Klanovity, 
1444 So. Jefferson st., 14 Place.

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

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

BALTIMORE, MD.
L. Gawlis, 1834 N. Castle
Vincas želvis, 603 So. Paca

”VrTr

o gausi
per pusantrų metų ir 
šį laikrodėlį dovanų, 

męs turėjome 3000, o dabar 
jau liko vos pora šimtų ir, kada juos išbaigsimi

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

Šitos laikrodėlis yra M 
nikelinis (Nickel), iš- |l 
rodo kaip sidabrinis, W 
gerai laika laiko, yra gi 
tvirtas ir prie sunkiau- ® 
šio darbo jo nepaga- o 
dinsi ir gauni drukuo- & 
tą gvarantija apie jo M 
geruma. \ iŠ

REIKALINGI AGENTAI.
Męs parduosim Jums laikrodėlius 

Ir lenciūgėlius labai pigiai pagal 
“Wholesale” prekę ir duosime jums 
kreditą ant vieno, dviejų ar trijų 
mėnesių mums Išmokėti už juos. Męs 
išsiųsime Jums didelį rinkinį įvairių 
laikrodėlių, tai galėsit juos parduoti 
su dideliu uždarbiu jųsų draugams 
ir kostumeriams, 
se, ant farmų ir 
uždirbti nuo $15 
giau per sųvaitę. 
tai męs nusiųsim
paaiškinsim išlygas.

DEALERS WHOLESALE CO., 
4 East 27-th st., 8—a, Dept. 71 

New york, N.

PARDUODU FARMAS.
Lietuvių kolionijoje Mason ir Lake 

atskričiuose, Michigan valstijoj, km 
jau 105 lietuviai turi . nusipirkę tar
mes. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti.' Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trio- 
bomis ir sodnai:', žeme kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapį ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake County, Michigan.

Parsiduoda puikus kampinis, 19 m. 
senumo, saliunas, tarp lietuvių, prie
šai parko ir netoli mokyklos. Vie
nas blokas nuo 2 didelių dirbtuvių. 
Biznis gerai išdirbtas ir duoda gerų 
pelnų. Važiuoju Lietuvon. Kaina 

* prieinama. Kas nori gerų vietų gau
ti .tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phone 
Canal 2273.

Parsiduoda Groserne ir buče-nė la
bai geroj vietoj lietuvių ir lenkų 
gyventoj. Pardavimo priežastis: 
vininkas nori grįžti tėvynėn, 
rintie pirkti, malonėkit atsišaukti 
resu: 3440 So. Morgan st.

PARSIDUODA grosernė ir proper
ty —- Storas, gyvenami kambariai už
pakalyj ir du keturiarumiai pagyve
nimai viršuj — geroj lietuvių apy
gardoj, pardavinėti pienų ir yra vieta 
mėsinyčial, taipgi tinka saliunui. 
Gera proga padarymui pinigo. Par
siduoda todėl, kad savininkas nori 
visai nuo biznio pasitraukti: Fr. 
Kubiska, 917 W. 20 st., Telephone: 
Canal 2019.

PARSIDUODA arba anl išmainy
mo 142 akerių farma su 
bėsiais, žemė išdirbta, 
nuo 30 lik 80 bušelių 
mainyčiau ant namo ar 
arba bučernės.

PARSIDUODA ■ saliunas šalę lie
tuviškos bažnyčios, geriausia vieta 
North Side’je. Taipgi grosernė ir bu- 
Černė — iš priežasties pirkimo far
mos. Atsišaukit greitai, jeigu norit 
gerų biznio vietų: M. B. Kukta, 1658 
Wabansla ave.

PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai (furničiai), taipgi geras pe
čius, viskų kartu arba atskiria! par
duosiu. Atsišaukit vakarais ar die
nos laiku. Mrs. Jones, 3417 Emerald 
avė., 1 flat.

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
kampinis saliunas ant Halsted gatvės, 
lietuvių apgyventoje apielinkėje. Už
pakalyje salė mitingams. Atsišauki
te tuojaus.

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
didelis lotas su mediniu namu 6 rui
mų, gazas, vanos, viskas viduje; lo
tas 53x285 pėdas, galima padaryti 
keturis l^tus; prie svarbių biznio 
gatvių. Kas pirks iki seredai 2 spa
lio, tai parduosime už $2700.00, pas
kui kaina brangesnė. Atsišaukite 
tuojaus.

. J ILGAUDAS, 
1841 So. Halted st., Chicago, Ill.

Parsiduoda nauji naminiai, rakan
dai (forničei) viskas, kas tiktai prie 
gyvenimo yra reikalinga. Gera pro
ga jaunavedžiams. Ateikit vakarais 
po numeriu: A. J. Mišeikis, 918 W. 
32nd. st., Chicago, III. Ant antrų lu
bų iš užpakalio.

PARSIDUODA saliunas, gera lie
tuviams ir lenkams sena vieta, pigi 
randa arti fabriko. Turiu išvažiuot 
Iš Chicago. Parduosiu pigiai, jeigu 
kas pirktų tuojaųs. 1341 So. 52nd 
avė., Cicero, III.

Gert fornfčlal ant pardavimo. Kas 
atsilankys nesigailės. Atsišauki t po 
andreep; Steponas Matuševiči** 2144

AICTUJLBJi
PARSIDUODA lietuviška kraučių 

šapa, geroj vietoj, per 4 metus iš
gyventa, — nebrangiai. Kas nori 
gerų pragyvenimų daryt — atsišau
kit antrašų: 2660 Armitage avė., 
(North Side).

PARSIDUODA Bučernė ir Groserne 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis nuo senai išdirbtas ir gerai 
eina. Parsiduoda todėl, kad savi
ninkas nori išvažiuot ant farmos. 
Atsišaukit šiuom antrašu: Jeo Ged- 
min, 4510 So. Leaflin st., Chicago, Ill.

Dūlei šeiminiškų priežasčių, par
siduoda už prieinamų kainų karčiama 
(saloon), lietuvių ir kitų tautų tirš
tai apgyventoj vietoj. Dėl artesnių 
žinių kreiptis adresu: 3159 South 
Halsted st. (

KUR GAUTI “LIETUVĄ”
Galima gauti kiekvienų savaitę 

“Lietuvų” už 6c. pas šluos agentus: 
BROOKLYN, N* Y.

Jonas Bičkunas, 
E. Fromes, 

Jankauskas, 
Juozapavičius, 

Milev/ski, 
Plochocki, 

BALTIMORE, 
J. Zebrauckas. 112 N. Green 

CHICAGO, ILL.
“Aušros” skaityk., 3149 S. Halsted st. 
“Aušra” % A. Lalis, 1800 W. 46th st. 
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted st. 
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland ave. 
Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt sC« 
M. J. Tananeviče, 670 W. 18th st. 
Mike Valaskas, 345 Kensington 

OHIO. 
2118 St. Clair 

HARTFORD, CONN.
Kiškiunas, 51 Charter Oak 

LAWRENCE, 
Ramanauskas, 

MONTELLO, 
Miszkinis, 
NEW HAVEN, CONN. 
Makarevich, 255 Wallace 
PHILADELPHIA, PA. 
Ignotas, 1028 So. 2-nd 

PATERSON, N. J.
Atkinds Bros., 273 River

PORTLAND, OREG. 
Bowman News Agency. 

SOUTH BOSTON, 
•. Mikalauskas, 

UTICA, N.
S. Tarczynski, 130 

WORCESTER,
J 5 Millbury 

121 Green

227 Bedford ave.
73 Grand st. 

165 Hudson ave.
222 Berry
166 Grand 
87 Grand 
MD.

Japonija seniau ir dabar. Parašė Dė
dė. Pusi. 13.72.4..*.......... 5c

Tikri Juokai. LietuVUj palinksmini
mui parašė, suruošė ir sugraibė Jo
nas Viskas. ČDidėlV ir maži, ap
šviesti ir prasti, be skirtumo Visi 
kviečiami į Juokų įasaulę: juoki
tės ir tukkit! TpusK 206.... 50c

Lietuvaites. Trijų, veiksmų 4 paveik
slų komedijai Parašė žmona. 
Vilniuje Į912’,1 pusi’. 48.. 40c
Pasakojo Dėdė Daktaras vaikui- 
-giminaičiui. r (Pradines 
klausimo srities žinios). 
Dr-as Oker-BIom. ‘Vilniuje, 
pusi. 16 .................................

Gražią pasakaičių. Jauniems skai
tytojams. Surinko A. Musteikis. 
Vilniuje 1912, pusi. 64.... 15c 

Tėvynes keliais. Eilės Liudo Giros. 
Vilniuje 1812, pusi. 64.... 45c 

Kultūra ir Spauda. Parašė Dr. Emil 
Loebl. Lietuvių kalbon išvertė 
Vaidevutis. čia aprašo kokių 
svarbų turi spauda kultūroje, 
laikraščių ir knygų veikme žmo
nių gyvenimo ir t. t. Chicago, Ill. 
1912, 

Siunčiant

Reikalaujant Armonikų 
iszencertinkų ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

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

Rašyk šendl man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresų o gausi mano Kataloge dovanai, Ad.

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

MASS.
248 W. 4th St.

A0HUWUI 
•Iank .

ŪKI (MM,■AOIWI
Umwipc

1 OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III

Tapo pilnai atnaujinta ir žymiai padidinta ir dabar veda 
Bankinius reikalus sekančiai:

Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamelau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu Į visas miesto dalis labai greitai, 
— dienų ir naktĮ.

J. A. PETROŠIUS
So. Halsted ; st:, Chicago,
Telephone Drover 2186.

Severos Vaistai išvaro ligas ir 
neleidžia joms grįžti.

Severos
Skilvinis

Bitteris
(Severa’s Stomach Bitters)

Sužadina norą valgyti, 
Padeda suvirškinti, 
Padidina maistų savinimą, 
Suteikia gyvasties jiegas.

Aplamas stiprinantis 
vaistas su nepaabejoja- 
mu pasisenimu visuose 
nykulio atsitikimuose.

Kaina £1.00.

Tas Kosulys 
reiškia

Kad kas yra netvarkoj pas 
grakščius alsavimo intaisus; 
gerklė, bronchus ar plaučius, 
kosulys vedas plaučių llgrj, 
bet nuo to galima apsisaugoti, 
jai išanksto pradėjus vartoti

Severos Balsamą 
nuo Plaučiu

(Severa’s Balsam for Lungs)

Švelnina ir gydo plaučius. 
Liuojsuoja skreplius, sulaiko 
kosulį! Prašalina sunkumu 
alsuoti Kaina 25c ir 50o.

Esi Pailsęs?
Parsibaiggs protu ir kunu 
taip, kad vos kojas vilkti? 
Persidirbęs? Turi suirusius 
nervus? Tai nervai tavo pra
šo, kad jiems duotų vaista va
dinamu

Severos Nervotonu
(Severa’s Nervoton)

Tai yra tikrai atsakantis vais
tas tavo nusilpnejusių nervų 
sustiprinimui. Sutaisis jis 
tavo vis| organizmu. Nusi
pirk bonka šiandien tuojaus 

Kaina $1.00.

Pardavinėjama visose aptlekose 
Gydytojo patarimas dykai.

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

J. I. Bagdžiunas, 
Ad. Gimbutas, 
Antanas Grisius, 
J. Janušas, 
Zen. Jucevicze, 
Adomas Jodei is, 
Julius Kaupas, 
Vnic.

CHICAGO, ILL.
2334 S. Oakley

3036 Union
708 W. 17th Pl.

2015 Canalport ave.
118 E. 115th
818 W. 18th
2232 W. 24th
1813 String
920 W. 2Gth

921
8139 Vincennes Rd.

3327 Lowo
827 — 33rd Pl.

913 W. 32nd
3240 S. Morgan

st. 
st. 
st. 
st. 
Pl. 
Pl.

Gaunamos “Lietuvos” Knygyhe. 
Austant. Eiles J. Mikucklo. Telpa Čia 

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

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

Kaminakretis ir Malūnininkas. Dvi
veiksme Operetė J. N. Kaminski’o. 
Vertė A. Vėgėlė. (Teatras No. 7) 

Pusi. 64..................................... 40c
Mirtų Vainikas, Tri veiksme drama

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

■V

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

n

Specialistas k ii 
išgydo ko kiti ne

gali. j

Ateik pas 
mane, o aš 
i š g y d y s i u 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
ra n tuo j u 
kiek v ien am 
už g a n e di- 
nima, kuris

ins už pigiau 
It geriau, ne 
g u daktarai 

; mieste, kū
ne turi mo- 

I keti aukštas randasi ir turi dide-
I liūs iškąščius. Ąš vartoju ir fab
rikuoju fiats saVb medicinas pri- 
provas, kurias ašjpatsrimportuoju. 

•Dabar laikas išsigydyti ir būti 
* Šveiku. Rodą ir* i šiužami navoj i- 
mas dykaii:argyxb’Si^ H*’ hfr’-u 
pritaikysiu mano maža užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėj Km įv. ■ Netruk dy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu lietuviškai.

Western Medicil Institute 
1827 Blue Island Ąve., 2 lub. vir
šuj Bankos, prie 18tos gatvės, 
Chicago, Ill.

DR. RENPERt Specialistas. 
Valandos! 8 rytoHki 8:30 vakare. 
Nedeliomis: 8 ryto iki 12 dienos. .' . ’ 1

DYKAI $15.oo ... -"T--*

1 ‘ 8 2

6 3 4

7 9 5
Jeigu norite turėti Gar

sų ir žinomą WALTHAM 
arba ELGIN laikrodėlį, 
kurie yra pagarsėję kaipo geriausi,

Tai išriškite šitą galvosūkį, sudedami numerius taip, kad- 
kaip neskaitytum, visados, sudėjus, išeitų 15 ir tą išrišimą mums 
prisiųskit. Jei gerai atminsit, tai dovanu męs prisiusime kredi- 
tavą čekį ant $15, kuris bus geras prie pirkimo bile kurio iš 
musų WALTHAM arba ELGIN laikrodėlių. Taipgi nusiųsim jums 
katalogą, kad galetut pasirinkti laikrodėlį, lenciūgėlį ir brolioką, 
kokį norit. Rašykit šiądien ir įdėkit štampų prisiuntimui.

CORONA COMMERCIAL CO.
443 E. 16 st. Dent- 50. New York, N. y

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar porzėngffT tiesas sveikato® 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar esi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažiau- 
seabejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus padirbto adreso, o np. 
tnrčsl patarimu ir ištirinejim$ dyka^! Mes Perinėsimo tavg 
visai dykai, ir jeigu Išgydymas bus gdŲųiils, t. ii mes išgydy- ' 
Blmeužkožemiausiįkainį. Ne užsloo$i'.l^t savyjokių pa- 

ipįcRStlaio pasiteiravi- 
lyko tikrojo šviesoje. I

Teigų atsmaukdamas pas mus del 
mo. Mgs perstatysime padSjimg visoįclaly! 
o tada galčsi gydytis jeigu norėsi.

Kai Doktio HtMlIts Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintai įSavo Loonoj 
Mintyj kad Mes ^ame Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitllčiml.
nesveikumu inkstų, pūsles ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmagumu ir skausmu, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negale, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvėjima'ų 
Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi guzuotas ir susisukusią gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistal daro nesmagumu; jeigu turi no"< viciie, iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasįleidnnlį; jeigu curl 
Lis, skaudulius burnoje ir ant iiežiuvlo; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu tuH sl^tingį Hgį; jfngu 
turi užnuodintg krauju arba nors vienį iš ligųkurių auka tampa vyrai—TA I MES GALI ME TAVE 
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame priv:itišku:ne ir se
krete, o mga padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mes t urime luo.ii didelį 
patirimį gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymu. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mes 
«gydy simo teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų spccijaliSk^ atydį teip jog 
gausite savo vyriškumu ir busite vadovais terp gavo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAŠ VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musų of iso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plot Ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali < 
XtUWaukHterptu valandų, tai gali atsišauk t V terp 10 ir ,1| Nedaliom. Atsišauk asabiSkti. i

’ Mes kalbumo totuvlškaL p

L Išduoda čekių knygeles Biznieriams, Fabrikantams, Kontraktieriams ir ki
tiems, su kuriais tai čekiais jie apmoka savo “bilas”, algas ir visokias kitas 
išmokestis. Šios Bankos čekiai yra geri visose įlankose po visą Ameriką. 

Priima Pinigus taupinimui (užčedijimui)zlr moka 3% (nuošimtį) metams. 
Skolina Pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago ant lengvų išmo- 

kesčių.
Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir “bondsus”.
Sukolektuoja Pinigus iš kitų Bankų po visą Ameriką.
Išmaino Pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

kitokių.
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visij laivi

nių linijų.
Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovierennastis, affidavitus. 

kontraktus pirkimo ir pardavimo, parūpina pasportus išvažiuojantiems į 
Lietuvą ir užtvirtina juos pas Rosijos Konsulį.

Parsamdo Bankines skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie 
kurių nė vagis nė ugnis negali prieiti.

2
3

4
5

Todėl Jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biznio rokundų, tai atidaryk 
“Checking Account” A. Olszewskio Bankoje, o Banka suves tau rokundas 
kas menuo iki vienam centui, ir nereikalausi daryti jokių išmokesčių pini
gais, nes visas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dek juos į A. Ol
szewskio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai pinigų pasiskolinti gausi 
A. Olszewskio Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą, ar biznį mieste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tau pirkėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per A. Olszewskio Banką, o greičiau
siai nueis.

Jei reikalauji šifkortes išvažiuoti ar savo draugus atgabenti, tai pirk ją A. Ol
szewskio Bankoje, o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovierennasties”, aktų pirkimo ar 
pardavimo, užtvirtintų per Rosijos Konsulį, kreipkis į A. Olszewskio Ban
ką, o ji tau padarys juos kuogeriausiai.

Su visokiais.bankiniais reikalais vietiniai yra meldžiami asabiškai atsilankyti, 
o iš tolymesnių vietų kreiptis per laiškus adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

P. S. Kam teks būti Chicagojo iš tolymcsniy miestų neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kytis be mokyto j o (apdaryta) $1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

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

mokytojo...................................... 10c
Aritmetikaqnokinimuisi rok u n- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c 
Viso II.G0

Kas atsiųs iškirpgs šita apgarsi
nimais “Lietuvos’.’ ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus 
knygas 60c. pigiau.

P. Mikolainis
Box 62 New York City

LIUOSO ĮNŽENSIMO MUZF^tJIS
Moksliszku Žiiigeldumu.ŽinoJim?.s-Gatybe

Mes čs-zin bailu in* 
gai ir įdomiai su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į šit$ 
stebJtinę liuoso in- 
žengimo Mušėjų. 
Šimtai interesuo
jančių pavydu 1 »į 
žmogaus kunosvoi- 
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgiš- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, luilžinišku- 
imii. Tcipgi pilnas 
istoriškas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai fciarn krašte.

Esi užprašomas tirinėti nuostehumuš Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlsr.ka Inkvizicija. Valkatų Galerffa.
Paveikslai Is/d'ilmiu Ir Pagarsėjusiu Asm’pu.

1NLEIDŽ1AM1 TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽEHGIMO MUZEJU5

MOKSLIŠKŲ ŽINfiEltiUMU
. 14 S. Clark Street. G

c;„ - - . - arti Gatves
Atdari nuo 10 valandos ryto iki 12 vidurnakčiui

Laikrodėlis Dykai! |

Sitų laikrodėlių

Siųsdami pinigus adresuokite
A. OLSZEWSKI

3252 S. Halsted St., CHICAGO, ILL.

am



MU

■maKr/ranKjaa

Joseph J. Hertmanowicz
LIcw Notaras

rauda, kad j y iner

3252 S. Halsted St

Kaina 50c.

*

Co., 27 Brordway, New York

Dr. G. M. Glaser

Rezidencija

tai

III.

X

III
II

I

■VWV

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

Darau visokią operaciją, 
su pagarba

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

batoms nuo 8 ryto iki G vakaro. Nede 
lioms nuo 1 iki 3 po piet ų.

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

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

OFiSAS—Kampas 31 ir So. Halsted gal 
(Gydimas virš aptiekus.) X CHICAGO. ILL

žinių meldžiame kreipties į 
arba j Vyriausjjj Keleivių

TaletonM Yard* f S*3

Dr. J. KULIS
Ojrdytojaa Lr Chirurgai

I3SS S. Halsted SL Chicafo, HL
FH1BMIMO VALANDOS!

Kva • ryto iki 13| 6 ikį 9 rakai*
IMKLl »»• • Iki 11 po ploti n«o 41

Leveskio
Dieninė ir Vakarinė Mokykla.
============= Mokinama; .. F. P. BRADCHULIS

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St, Cor. Washington St.

Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1114 
Telephone Franklin 1178

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

6n. 3MI2 S. Halsted St., arti 31-mu
Telephone Y rdsZJPO

nm—■—mm

fe.

U

J šleidimni

1’1 v c

f

TTrrrn

Turėk Savo Namuose
nori būti sveikas ir turėti kuom

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
B%. 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 i visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėllals, 
Eeredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, ųtar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

J. M. TANANEVICZE BANK 
t 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.

RANKOS VALANDOS: Panedėllals, 
eeredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
nlnkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: Panedėllals, 
Reredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar* 
nlnkais ir petnyčloms nuo 8 ryto iki 
6 vakarą

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

Priima bankon pinigus ir moka 
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 šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Paned< fale, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakąro; nedėliom, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto Iki 
6 vakaro.

—iii B— n—a
TOWN OF LAKE SAVINGS 
BANK, J. J. Elias, Savininkas. 
4600 So. Wood st., Chicago, 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skoiina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus Į visas svietą 
dalis.

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

J. KULBOKAS
Užlaiko

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

Seniausia Lietuvių užeiga pat

JUOZUFfJ RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gčrimus ir kve
piančius cigarus ir

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

8253 Illinois 61., Korto 33rt

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

reguliariškai kas dvi sąvaiti vaikščioja tarp 
Rusijos ir Amerikos, nestodama pakeliui nė 
jokiame porte. Nauji dvišriubiniai I’asažic- 
riniai Garlaiviai

CZAR, KURSK,
8 dienomis į Rot-

. terdamą.
$31.00
45.00
60.00

IŠPLAUKS I§ NEW
Kursk, spalio 

lapkričio 2.
Del artesnių 

musų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson &

RUSSIA 
11 dienų į 
Lietuvą.
klase $33.00 
klase 50.00 
klase 70.00

YORKO:
5; Russia, spalio 19; Czar,

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAI!

Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Rose Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saidę, džindžerall ir kitus 
visokius minerališkus gerymus išdir- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti | tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Riekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminčtų 
minerališkų gėrymų atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone, 

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

Phone Yards 2512,

1. Pradinis tPrirengiatnasai) Kursas,
X Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą 

(del manančių grižti Lietuvon).
" • —Kafbos= , ............

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

Del smulkesnių žinia kreiptis ypatiškai 
arba per laišką siuom antrašui 
d. J. LEVESKIS, 

3106 So.^.»T1CMc.<o, 111.

Chicago

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

DIDŽIAUSIA
Lietuviška aptieka

J. KRZYWINSKIO 
CHICAGO.

Tikką išėjo iš po spaudos naujai 
labai gera knyga vardu: 

riKRI JUOKĄ.
Lietuvių pasilinksminimui parašė, suruošė Ir sugraibo 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 į 
pagelbą, o jau poetai tai, tarsi pasamdyti 
gos nemyli....

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį 
kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka, 
jimas pailgina žmogui gyvenimo valandą; 
ilgina dieną; susiraukimas nepailgina nei vieno momento.

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

Šiame juoku rink i nei v j e,

visur atranda, bet 
Smagus nusišypso-

suorasti. Pas mus 
neturim savų teatrų 
literatūros, kuomet svetimtaučiai

telpa juokingi pasakojimai labai 
atydžiai surinkti iš tarpo šimtų juoku. Todėl kviesdamas di
delius ir mažus, apšviestus ir prastus, be skirtumo visus į juo-

Knygelės formatas 5J4x7/^ col., 208 pusi.
Gaunama “Lietuvos”’ knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS, ■
5252 S. Halsted St Chicago, Ill. I

—  =weJ|

3149 S. Morgan St.

ATMINKITE Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėjimas, apsvaigi
mas ir tt. vis tai pasekmės nesveikų a- 
ki’ , kurios gali lengvai būti atitaisytos, 
pritaikant gerus akinius
Akių apžiūrėjimas nieko nelešuoja. Jai- 
gu jums skauda akis, raudonos akįs, ne
gerai matote, silpsta matymas skauda 
galva, nelaukite nieko, o tik jieškoki- 

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

LIETUVIŠKA KOLIONIJA
DERLINGOS FARMOS

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

didumo 40, 80, 120 ir 160 akrų, po $15.00 ir $20.(X) už akrą.
Ant šios žemės auga gerai komai, avižos, kviečiai, rugiai, 

ir dobilai. Teipgi puikiai auga vaisiniai 
Bulvių akras duoda nuo 200 iki

50.000
Vysai Dykai

Kožnas vyras be 
reikalauti vieną 
knygų. Vyrai, katrio žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrio parcidava 
namo vielai ir katrio pervirš davė 
sau vadę—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrio negabu pri darba ir katrie no 
gale > nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—-vysi tio vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jio gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis 
gali tą

atidėlioma tur pa- 
iš tu stebuklingu

Adresas

■ft-.'?.

<a
uodijimu Kraują arba Brantais, 

Triperiu, Abelnu Brastoimu Sp<ku, 
Prastoi m u 
Naktiniais 
Vyriškumą 
Džiūsna, Užsiveržimu šlupiuaine 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
les ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitu, surugusi pylva. 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri- 
puolimus, 1 (galėt miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir niškieis žo<!eis dielko kenti ir kaip 
gini Imti sveiku.

Tt,k>< nnčiais vyru aigava .-ava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran- 

knygos. Knyga ta yra krau- 
žinios ir talpina tam tykrus 
is, k at rus kožnas vyras, jau

nas arba senas, lagotas arba bied- 
nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba, sveikas tur žinoti.

Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 
vaistus ikikolaik neparskaitistč tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knvga vra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokant ir už paezta. Nekokie varda modikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.

yfv -3

Av

Ta dykai srauta knytra yra vrertča
$10.00 kožnani sergančiam

vyrui. k

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENOENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 405, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tomistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena, vysai dykai.

pavardė

Steitas
/J’-'v v>,*t -t
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n £

i Dalina Turtą į
Sveikatų ir Drūtumų DOVANAI!

7,000 egzempliorių los garsios knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tą knygą, kuris tik at
siųs keletą štampų už p risi un limo kaštus.

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

siems darbinin
kam žmonėms!

u

(A

NORS GYDEISI 
tent,uotais vaisi palaikiaisMes išgydom vyrus

Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti sufcltala 
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tigrą ir ištiki
mu gydymą. Mes paaiškinsim tau dulko kiti gydymai tavęs 
neišgydė ir kaip męs tavo išgydysim.

Kraujo Uinnodyjimas* * rių ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliu' ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuo.se, plemos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKį PADĖJIMĄ—MES NELOPOME.

kankina tavę nubėgimai paeinanti nuo 11 uUcUmidi peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 
® mal, nualiniinas, silpna atmintis, galvos

skaudėjimai, plčmai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Melnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, negaliu gumas prie darbo arba linksmu* 
mu gyvenimo, nuilsimas, y vairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lopai, netobu

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

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveika- 
nini Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 
likti į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar.manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas? 

Specialists.
CHICAGO. ILL.

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

MOKYKLA s O bJL Ų
Prof. Julius Sllsko užtikrina, kad 

išmokys šokti kiekvieną, jauną ar 
seną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, 
kad gali drąsiai eiti šokti publikoj. 
Taipgi išmokinu ir kitus šokius su 
keletą vakarų. Mokinu kas vakaras. 
Lekcijos yra nuo 7 valandos vakaro 
iki 11 vai. Prof. Julius Sllsko pra
neša visiems, kurie nori išomkti šokt 
ateiti 2119 So. Halsted 
vai. vak. Taipgi mokinu 
kuls Buck & Wing, Buck 
Jig, Clog, Spanish Waltz, 
Step, Side Step. Pirma 
Mokykla Amerikoj.
Miss. Antanina Kletnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago, 

Phone Canal 3762.

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

Mokytojas: 
Miss. Joan- 

Silsko, 2119 
111.

savo locną namą po numeriu
3149 S. Morgan St.

Kertė ??-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius 
stengsiuosi užganėdinti kaip Ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir tollaus mano rems, esiu namie 
ant kiekvieno pareikalavimo dieną ir 
naktį. Esiu specialistas ligose vai
kų, moterų ir vyrų ir užsendintose 
ligose.
Liekuosi

D r. G. M. Glaser
3149 S. Morgan St.

Kei’tž 32-ros gatvės.

8 Lotai $79. Jums JEIGU
Išrišite šitą gaivasukj.

motiejukai, alfalfa 
medžiai ir visokios vuogos. 
300 bušelių.

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

Kelione į mušti faunas nuo Chicago ir atgal kaštuoja tik 
$7.50. Kas perka farmą, tam keliones kaštus mes sugražiname.

Apie vertę musų laukų galite klausti Wm. Bigclio, 8409 
Kcrfoot av., Chicagoje, kuris dabar aplanke musų laukus ir 
persi.ikrino apie jų vertę. Dėlei platesnes informacijos ra
šykite lietuviškai pas:
C. F. HARTIGAN
431 So. Dearborn St

Manhattan Bldg
CHICAGO, ILL.

1 llyoil/imnimni Nedaro skirtumo koks ta- 
UlolKIllISIinal ’,llsto3 nesveikumas yra. 

jeigu tanustiį kankina de
ginimai, plikinantis šlaplnimas, pūsles nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, ings 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
Cllfinimni Uždegimai, sutinę ir skausmingi 
ViiIIIIIllldl sunarlai, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BĘ ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos g,Xkr.>°a 
dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkant is jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuoj aus jeigu esi klapate.
International

14 SO. CLARK ST., arti Madison gatves
t Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Ncdčldieniais 

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

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

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

Phone Canal 1208
Valandos:

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

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

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737

Valandose 

tiktai iki 9:00 kiekviena ryta

$20 SAVAITINES AL40S
N

Mokamo $20 į savaite agentams, kurie dirba pilną laiką pas mus, arba $8 
į sąvaitg tiems,0 kurie dirba tik vakarais, parduodami musų auksinius, si
dabrinius ir nikelio laikrodėlius ir lenciūgėlius savo draugams ir kitiems 
ant lengvų išfookejimij po $1 ar $2 kas menuo. Patyrimas nereikalingas. 
Tik teisingi ir blaivus vyrai teatsišaukia, paminėkit teipgi, kur dirbate-

North American Sales Co, 13a,
Box 954 - Dept. 71 NEW YORK

ekitskaitline nuo 31 iki 39ant kiekvieno lapo 
taip, kad sudėjus kiekvieną šoną visos šono skaitli
nės padarytų sumą 105. Atsiuntė mums išrišima, 
gausite nuo musų čekį ant $100, kuriuos įneš įskaity
simo jums perkant 8 lotus 20.000 bert, pėdų didumo 
ir kurio randasi Spotwood, N. J. tik kelias mylias 
nuo-Didžiojo New Yorko Miesto. Lotai yra augštoj 
sausoj gražioj ir sveikoj vieloj ir yra puikus darži
ninkystei arba namų statymui.

Paprasta preke jų yra $179, bet šio gal vašu k io iš- 
riščjui atiduosimo tik už $79, įmokėjus $5 rankpini
gių ir $3 išmokesties kas menuo.

NUOSAVYBE YRA G V AK ANTUOTA APSAU
GOS JURIDIŠKAIS DOKUMENTAIS.

Reikalaukit žemlapių ir artimesnių informacijų iš

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

su kokiais pa-
........... M , ...o, ,,<< arba bobiškais

daktaravimais kaip ir pas Šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o liga dar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, ' V 
kad jau įnik 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 specialiSkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymą ir pritaikytas, speciališ- 
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tavo gali paliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusią arba ir 
užsonėtą visokią ligą, toip pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpną ir nesveiką nervą, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokią slogą, 
inkstą ir užsikrečiamą paslaptą ligą ir 
kitą, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
naujausią ir seniausią, didžiausią mok
slinčių profesorių išrastus medikamentą.

Philadelphios M. Klinika yra ofici- 
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 
$ yra šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Nedėl. nuo 
10iki3. Ūtatn. Ir Pėtn. nuo 6 iki 8 vak.

WRAM TIKTAI 
INEJIMAS DYKAI 

kas gali but matytu 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.
• XJ'MIIWW I .... ... I IWIHIIW— ■ I II IWIW—

Žingeidumai Patologijos 
ŽingeidujjuJ Osteologijos 
Žingeid jmei (tLomuUavi-

£FO Organu

Tirlnek pradžia ir iszsivystima Z/nogiszkoi 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pf.rnatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus iv Milžiuisz- 
kumus.

Tirinek inteknie Ilgos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavus hzrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki yidurnakcztai

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
t“

Garsinkites
Lietuvoje

VARflCOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

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

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ai* daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad ad vartoju vienintelį bū
dą, kuriuomi tikra i ir ant visada išgydau.

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

(Nemokėk už noičgydymą—Neišgydo, noinokok)

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

Rodą Dovanai.

VYRU LIGOS
Pražudytus Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Krsujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.
Ipau. M v ■ KPla u ciai

ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgimus, Įsise
nėjusias Ligas.

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

US

Kraujo
Užnuo d i j i m ą

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

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

Dr.’ZI N S? 183(™BCHICAGO, 
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto Iki 4 po pletiįF

Ė SSi'lSTi WA*' Ji
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Geriausią Degtine ^ (arielką) jei

pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriau- 
šią degtinę

S=O=L=O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose
STRAUS BROS. GO. S!® DEP'T L. CHICAGO, ILL
216 W. Madison SL T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agentai.

Chicago

f

sunariuo.se

