
•5W

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Išeina kas Petnyčla, Chicago, 111. >

Prenumerata metams; . K
Suvienytose Valstijose........,....;........... $2.00
Kanadoje ir Mexike................................... 2.50
Kitose viešpatystėse...,.......................... 3.00

Prenumerata apmokama 15 firSaus. Prenumeratos me« 
tas skaitosi nuo aienoi užjiraĮymo, ne nuo Nauju Metu. 
Apgarsiniiriii kainos klausk falfiku. Visada adresuok:

A. OLSZEWSKI
3232 SO. HAL.STE0 STREET, CHICAGO, ILL. B&

7W30I ■n*

Entered as Second-Class Matter July 13th, 1893, at the Post Office at Chicago, Illinois, under Act of March 3rd. 1879.

CHICAGO, ILL., PENKTADIENIS, 4 d. SPALIŲ (OCTOBER), 1912 m

AMERIKA.
Dėl 

renco 
Ettoro 
gimė audėjų streikai; streikuoja
15000 darbininkų. Dėl to paties

darbininkų organizatorių 
ir Giovanitti, ten vėl už-

kėlė neprilankias Amerikai de
monstracijos, nes ten gauta ži
nia, buk Giovanitti ir Ettor tapo 
nužudyti, o Šveicarijoj ir Itali
joj nėra tokios bausmės. Ita
lai išdaužė langus Amerikos am
basados, stengėsi vidun įsiveržti, 
bet pašaukta pagelbon policijai 
kariumene demonstrantus nuo 
Amerikos ambasados nuvijo. De
monstrantų minios šukavo prie 
ambasados: šalin Amerika ir 
amerikonai žmogžudžiai. Dėl tų 
neprilankių Amerikai demonstra-

geriausiai sutvarkytos repbulikos 
Europoj su Amerika.

Pereitą nedėlios dieną buvo 
smarkus susirėmimai streikierių 
su policija. Traukiant gatvėmis 
darbininkams, ant jų užpuolė po-

daužyti, darbininkai gynėsi pei
liais, lazdoms, akmeninis. Su
badyta sunkiai du policistai, o 
vienas tapo sunkiai sumuštas; 
darbininkų sužeista net kelioli
ka, nors rodos, ne darbinin
kai riaušių norėjo.

nas policistas pašovė einančią 
drauge mergaitę. Tas suerzino 
darbininkus ir jie puolė ant jų 
su tokiais ginklais, kokiu turė
jo. * Demonstracijoj dalyvavo 
apie 20000 darbininkų, o tame 
skaitliuje keli tūkstančiai buvo 
iš kitur atkakusių, kaip tai iš 
Bostono ir iš 
miestų.

Dėl streiko 
gatvinių karų 
Georgijoj,

kitų aplinkinių

tarnaujančių ant 
mieste Augusta, 

apšaukta karo laiko 
Mat vadinama kitą kart

u tų pačių priemonių, kaip ir

a n tDėl policijos užpuolimo 
darbininkų Lawrence tapo 
šauktas vienai dienai visu dait>i- v

ninku streikas. Streikuos ne tik v
audėjai, bet ir kitų dirbtuvių dar
bininkai. Miesto valdžia sutrau
kė šerifo pagelbininkus ir pa-

lau-
kia dar smarkesnių r’ąUšių.

Revoliucijos Mexike galo 
matyt. Susirėmimai 
jonierių su kariumene 
pasitaiko lygiai šiaurinėse kaip
ir pietinėse valstijose. Jungti
nių Vaisčių prezidentą stumia

ne- 
revoliuci- 

nuolatai

reikalus, kad jie sudrumstame 
vandenyj galėtų pažvejoti. Pre
zidentas Taft nuo įsikišimo per

kiš,, dabar nieks įspėti negali. 
Juk ir karo su Ispanija nenorėjo 
prezidentas McKinley, bet jį 
privertė kiti karą pradėti. Ar 
tas Amerikai naudą atgabeno, 
reikia abejoti; nors Amerika 
gavo valdybas, bet morališkoji 
jos įtekmė kitur nupuolė, 

kad doriškai 
atigščiau už

visi pamatė, 
rika nestovi 
pos kraštus.

Nicaraguoj 
Laikraščiai

THE LITHUANIAN W IT “LIETUVA”
Published every Friday at Chicago, III.

Yearly Subsorlbtlon rate:
In the United States................................... $2.00
Canada and Mexiko................................. ....
To Foreign Countries .............................. * *».Uv

Advertising rates on application. Andres® 
all uGnimunicationa to publisher*

A. OLSZEWSKI
3252 SO. HALSTEB STREET, CHICAGO, I LU

Metai XXI

nes 
Amc- 
E tiro

eina 
ir čiasavo keliu.

paduoda žinias, buk revoliucijo- 
nieriai užpuola ant amerikonų. 
Gal but, kad jie tą daro, bet gal 
amerikonai kišasi ne į savus rei
kalus. Ir čia, matyt, norima 
vandenį sudrumsti, kad Ameri
ka iš to galėtų pasinaudoti.

BALKANŲ PUSSALIS.
Besistengimai didžiųjų Euro

pos viešpatysčių sutaikyti vedan
čius karą kraštus Turkiją su Ita
lija iki šiol neišdavė vaisių. Bet 
dabar ant Balkanų pusiausalio 
gali kilti svarbesnė maišatis, ku
rion ir be noro gali but įtrauk
tos kitos Europos viešpatijos.

Dabar gali užgimti karas Bul
garijos su Turkija, o ant Baika
le pusiausalio sunku kayą yįen

riais “labai” žmones nuo mok
slo baido.

Musų parapijoje, cik skersai 
išilgai, nerasi nė vieno žmogaus 
nemokančio lietuviškai šnekėti, 
bet bažnyčioje musų kunigėliai, 
tartum vengdami dvarininkų 
pykšio, o gal senu papratimu, nie
kaip negali nustoti skaitę evang. 
lenkų kalba, nors klausytojai ne
labai klauso. Laikas butų jau 
nustoti skaityti evangeliją len
kų kalba. Millio.

— Lietuvos žinios —

novės vartojamas žodis Ge.t 
d imi no kapas. K. Jan.

. Lietuvos žinios —

IŠ KALVARIJOS, Telšių pav.

kareiviu c.

terp susipešusių aprubežiuoti, 
nes ten visos didėsės Europos tau
tos turi svarbius politiškus rei
kalus. Prietikiai tarp Bulgarijos 
ir Turkijos teip įtempti, kad Eu
ropoj visi laukia karo prasidėji
mo. Turkijos karo ministeris 
užtikrina, jog Turkijos kariume
nė ganėtinai tvirta pergalėjimui 
net susirišusių Balkanų pusiau
salio viešpatijų. Ištikro, Turki
ja karau gali stumti apie milijo
ną gerų kareivių, kitos Balkanų 
pusiausalio viešpatijos daugiau 

stumti teipgi negali.
Pajiegos čia beveik lygios, todėl 
nė viena pusė nenori nusileisti.

Susinėsimai Bulgarijos ir Oto- 
maniško banko tapo pertraukti 
nes, matyt, Bulgarija neužsitiki 
Turkijai. Bulgarija sumobilizavo 
savo kariumenę ir ją pasiuntė 
prie Turkijos rubežių. Pasiųsta 
ten jau trįs kariumenės divizijas. 
Kariumenė ta bus iškirstyta Slio- 
nos, Kustendy ir Saragazoru ap- 
skričiuose. Kariumenę ant rube- 
žiaus traukia ir Turkija. Abudu 
kraštai teisinasi, jog kariumenę 
traukia vien manevrams. Bul
garija nuo Turkijos pareikalavo, 

kariumenė butų 
rubežiaus. Bulga- 
kitiems Europos 
jeigu Turkija ne

prašaus, kariumenės iš Adriano- 
polio apskričio, tai Bulgarija pa
šauks visus rezervos kareivius. 
Europoj mano, jog karui ant 
Balkanų pusiausalio negalima už 
akių užbėgti, jis turės neužilgio 
užgimti. Todėl vaidai, ki-

IŠ SKUODO, Kauno gub.

Rusai mylėtojai surengė vaka
rą, vaidino ne gaisrininkų ’salėje, 
bet lauke padirbo sceną, grindis 
ir viskas. Publika šį kartą al
savo grynu oru. Mat, Telšių 
isprauninkas neleido gaisrininkų 
salėje, butas vakarams esąs ne
atsakantis, — inžinierių ncapžiu- 
rėtas. Vakaro rengėjai kreipėsi

vaidinti lauke 
bent lauke lei- 
butais vaidini-

prašalinta nuo 
rija pranešė 
kraštams, jog

Tu r- 
visoj 

Europoj ir gali karau įtraukti 
visas Europos tautas, ko jos ir 
bijosi. Nors toksai visų tautų 
karas turės kada nors užgimti, 
bet dabar nieks dar nenori, kad 
jjs dabar jau užgimtų, nes nė 
viena iš norinčių iš maišaties ant 
Balkanų pusiausalio pasinaudoti 
pusių nesijaučia drūtesnė už ki
tą pusę. Lygios abiejų pusių 
pajiegos ir neleidžia besiginčyjan- 
čioms viešpatystėms karą pra-

ir jon įtraukti didesnes tautas.

IŠ VILNIAUS.

nuo
1913 metų miesto mokyklos ža
da būti permainytos į augšte-

šaltinis

L<ICC , po- 
spal inink tii 
priešrenka- 

mojo susirinkimo. Tas susirin
kimas turėjęs aptarti ir sudaryti 
Vilniuje bepartijinį rusų rinkikų 
komitetą, kurs stotų priešais juo
dašimčių (nacionalistų ir Šv. Dv. 
Dr.) vedamąją kampaniją.

— Lietuvos žiiiics —

licmeistcris

Atvyko į Vilnių nepaprasti 
svečiai, prancūzai, kurie pėsti ke
liauja aplink visą pasaulį. Ke
leiviai apsivilkę sporto drabu
žiais, ant rankų nešioja šilkinius 

tautos spalvomis. Ke- 
ink visą pasaulį pabaig- 

metais.

raiščius
lionę ai
šią ne ankščiau kaip 1922

— Viltis —

Kanalizacijos darbai 
je nesustosią ir žiemą, 
turius žiemos mėnesius išilgai 
Rudnickos gatvės dieną ir naktį 
busiąs kasamas griovys. Nori
ma pavasarį Didžiąją gatvę pa- 
liuosuoti nuo pavasario vandenų, 
kad be jokios pertraukos butų 
galima varyti ir toliau kanaliza
cijos darbas. Taigi Rudnickos 
gatvės griovys kitą pavasarį su-r 
trauksiąs jau visus pavasario 
vandenis, kurie bėga nuo Stepo
no gatvės ir Aleksandro bulvaro. 
Kad nepakenkus namams, grio
vys busiąs kasamas tunelio budu. J

Vilnių-

ETTOR. HAYWOOD.
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ETTOR, HAYWOOD IRt GIOVANNITTI, 
trįs darbo vadovai, dėlei kurių suareštavimo Kilo didelės riaušes Naujoj Anglijoj.

(Skait. “Amerika” ir iš “Darbo lauko”.)

GIOVANITTI

VILNIAUS VYSKUPIJOS KU
NIGŲ PERMAINOS.

Kun. Mečislavas Akrcic per-

vieton kun. J. Tarasevičiaus, ku
rį rusų vyriausybe atstatė nuo 
vietos. Į Borodzevičitis paskir
tas klebonu kun. Mik. Vieličko.

— Viltis —

Vilniaus vokiečiai, • kurių čia 
yra 200 rinkėjų, šiemet nutarė 
balsuoti už rusą pirmeivį. '1907 
m. jie balsavo už spalininkus.

— Lietuvos žinios —

IŠ AŠMENOS, Vilniaus gub.

Ašmenos apskrityje buvo to
kia viesulą, kokios tenykščiai gy
ventojai nepamena, kad tokia ka
da prieš tai butų buvusi. Qlčnų 
dvaro miškuose priversta visos 
krūvos medžių. Išgriauta naujai 
pastatyta arklidė. Skirdimų pa
livarke išgriauta tvartas, kuria
me užmušta 5 karves, 4 sužei
sta; išversta taipogi kluonas, ku
riame daug sunaikinta javų.1 Gre
timų dvarų miškuose labai daug 
išvartyta ir prilaužyta medžių.

— šaltinis —

IŠ KAUNO.
Daugelyje Kauno gubernijos 

vietų skundžiamasi, kad dėlei lie
tingo oro labai ėmusios puti bul
vės.

namams, kuine čia eilergiškiausia 
darbavosi. Vladas J trailiunas.

IŠ ŠIMONIŲ, Kauno gub.

Netbli Šimonių miestelio rugp.

nuio
IOO

IŠ

Per 3 dienas kelias nuo Šiau
lių iki 
žvyrių.

apipiltas

kclio ir 
kad po-

nusirinko, apieU^do ;ir apie 
ponų”. .Užmušė? 4 vilkus.

. . A 1 Susiedas.
— Lietuvos Ži'nipB -rr

Papilės buvo 
Gubernatorius 

žiavo traukiniu, o to 
matyti nematė. Matyt,
licija norėjo. pasigirti gubernato
riui. Dvarininkai sau ramiai dir
bo darbus, 'tik vieni ūkininkai 
turėjo taisyti kelią. •

Albertas Gedaminskis.
— Lietuvos žinios —

IŠ

NIROLĖS, Paįųevežio
. v. i'? ‘

pav.

DELTUVOS, Ukm.
Musų miestelis 

gioje vietoje. Iš 
supa laukai, pėr 
Armenos upelis 
dukrelė. Miestelio

išskiriant 2
Praėjusiais lai- 

prasiplatinęs 
reikalo muš-

pav.

visų pusių ap-

Šventosios
gyventojai

vi-

Grinkevičių atvyki juredninkas 
ir du sargybiniu. ;3ięškęjo šau
tuvo, revolverio, ir kokių ten už
draustą knygų ir . r^i^rąščių. Iš
rausė, išdraskė
sus užkampius, «bet Jiįck'o nera
do. “Svečiai”, nieko .nepešę, iš
sikraustė namo. - Spėįąft&i, kad 
čia esąs kaimyno ,dajrbas. Kai
mynas — sulenkėjęs lietuvis.

( 4 - Girdėjęs.
— Lietuvos Žiftips —

PAPILĖS, Šiaulių pav.
.i h

Rugpiučio ii d? į pravažiavo 
naujasis Kauno gub. i gubernato
rius. Aplankė raštinę, ligonbu- 
tį ir žemiečių viršininką.

Išvažiavus gubernatoriui, raš
tininkas Prokapčiukas tuo atsta- 

Matą, la- 
neimdavo

IŠ

te savo pagelbiiiinką J. 
bai dorą vyrą, kuris

IŠ JONIŠKIO, Šiaulių pav.

Rugpiučio 12 d. netoli mie
stelio buvo gegužinė. Žmonių 
nemažai susirinko, tik sodiečių 
buvo nedaug. Vietiniai daini
ninkai padainavo keletą lietuviš
kų dainelių. Viskaš gyvai pra
ėjo tik. gaila, kad neapsiėjo be 
svaiginančių gėralų. Kaikurie. 
paskum, šlubuodami, traukė į na
mus. Pelnas paskirtas vienai 
našlei, sargybinio žmonai, su pen
ketų mažų vaikų. ...

Reikia primįnti, kad klebonas 
visaip trugdė šią gegužinę. Net 
vargonininkui nepavelijo daly
vauti prie dainų. Beto, šią va- ninku važinėjo prižiūrėti, kad k

atvažiuo- 
užsimanč 
guberna-

Prieš gubernatoriui 
siant vietinė policija 
pataisyti kelius. Mat, 
torius atvažiuosiąs automobiliu. 
Tuoj buvo iš Šiaulių pakviesti 
5 sargybiniai^ kurie turėjo va
rinėti žmones kelio taisyti. To
mis dienomis kaip tik buvo gied
ra. Dėl lietaus rugiai stovėjo 
lauke net 3 Savaites. Užstojus 
geram orui, žmoneliai skubinos 
rugius vežti, o čia jiems liepia 
kelius taisyti. VleMs Senis pa
sakojo, kad sargfytiniąi išvertę 
rugių vežimą ir nuvalę žmogų 
kelio taisyti. Anstolis sti ured-

P

•./sara qa buvo .vakarėliai; k- lias butų gerai pataisyt

visi lietuviai 
žydų šeimynas.
kais čionai buvo 
girtuokliavimas. I 
davosi ir peiliai;

nigėliams, tapo* inkurta “Blai
vybes draugija”, “Vartotojų 
krautuvė”, “Arbatnamis” ir 1.1. 
Pasirodžius blaivybės draugi
jai, girtuokliavimas pradėjo ma
žėti, o dabar ir visai sumažėjo. 
Daugumas žmonių skaito viso
kius laikraščius ir knygas, kaip 
Svietiškas, taip ir dvasiškas. Bet 
musų kunigėliai draudžia skaity
ti bedieviškus raštus. Kurie 
skaito “Liet. Ūkiu.”, “L. Žiu.” 
“Rygos Naujienas”, tai tie gau- 
ria nuo kunigo gerai barti, o 
“L. Ūkiu.” žydų laikraščiu vadi
na. Bet labiausia jie kovoja su 
pačiais bedieviais: sako pamok
slus, kaip vaikinai besimokin
dami paklysta ir nuo tikėjimo 
atsitraukia, kaip jie laiko Die
vą ne Dievu, kunigus ne kuni
gais, tėvus ne tėvais ir t. t. Žmo
nės, žinoma, mažai suprazda- 
ibi tokius pamokslus, pradeda 
gailėtis, kam leido vaikus į mok
slą, nes kunigai sako, buk jie pra
žuvę, paklydę ir 1.1. Ir dau
gumas žmonių tarp savęs taria
si, kad kuogeriausia nemokyti 
vaikų, tai nei “klapato turėsi, nei 
kunigėlis barsis.” Labai gaila, 
kad musų • kunigėliai, iš kokios 
tri priežasties, ar tai tyčia, ar 
t? i nesuprasdami savo klaidos, 
sŲco tokius pamokslus, Įsu kur

prauninkas rado 
rengėjai sumanė 
ir suvaidino. Cu 
do vaidinti. Su
mams dabar tikra nelaimė. 
Telšiuose ir Alsėdžiuose ir 
kai-kuriose vietose del buto 
galima 
karu. c 

mumis 
žasties
kė, nors ir buvo pažadėjęs.

“Tikrasis”.
— Lietuvos žinios —

dar
ik-

buvo visai intaisyti va- 
Tur būti ir p. Vaičkus 
apleido dėl tos pat pric- 
p. Petrauskas ncapsilan-

IŠ BUBLIŲ, Šiaulių pav.

Rugpiučio 15 d. Bublių pieno 
ūkio mokyklos mokiniai, moky
tojui p. Lingviui režisuojant, vai
dino lietuvių kalba “Bylą dėl li
nui markos” ir rusų kalba “Vie
ni u ndi r”.

Vakaras buvo šeimyniškas be 
bilietų. Todėlei ir aplankė 
sų vakarą daugiausia grovo 
bovo dvaru darbininkai

Rugpiučio 12 d. buvo įsteik 
giamasai “Artojo” kliubo susi
rinkimas. Narių buvo įsirašę 
apie 6o žmonių, bet susirinki-: 
man atėjo apie 40. Matai, dėl 
kaikurių priežasčių ne visiems i 
buvo pranešta. Susirinkimo pir-jj 
mininkas (vienas įrengėjų) trurrHj 
pa kalba paaiškino šio kliubo tik-, f 
slą, paskui kitas kalbėtojas pa-j 
pasakojo apskritai apie draugijų 
naudingumą, pavyzdžiais iš uki-^ 
ninku gyvenimo priparodė “Ar< 
tojo” naudą ūkininkams ir jau-' 
nimui. Seka valdybos rinkimai,’ 
kurion pateko slaptu balsavimu? 
3 ūkininkai (Augustinavičius/ 
Bieliauskas, Sendeckas) ir varto
tojų krautuvės vedėjas A. Miką. 
Statant kandidatus revizijos ko-* 
misijon, moterįs pareikalavo, kad 
revizijon butų išrinkti ne vienJ 
vyrai, bet ir moters.

Jų balsas nepasiliko 
šaukiančiu, neįs revizijos komi- 
sijon pateko/2 moteri ir 2 vy
ru. Tas moterų pasielgimas pa< 
žymėtinas ir pavyzdingas. Bd' 
to viso buvo tartasi apie vei- ; 
kimo budus ir da šiokius tokius 
mažmožius. Apskritai susirinkai 
mas buvo gyvas. Matyti, kad1 
visi tuo užimti, visi tam prita
ria. Pakelti klausimai noriai' r » 
svarstomi, bet ramiai, dailiai.

Kaikurie pasižadėjo paaukoti’ 
ar tai pinigų, ar knygų, o dak
taras Kauneckis davė net 10 rub-' 
Hų. . . :

Geriausios kloties pradėtam 
darbui. ’ J. Vanagas. /

*— Lietuvos žinios —■

ir

m u-
Zu- 
vic-

žodžių

buvo

ture- 
ir nc- 
daly- 

visi, kas aplankė vakarą,
paaiškinti, jogei dalyvavo

Vaidino, anot žiūrėtojų 
neblogiausia.

Pa s i b a igu s vaidini m u i
šokiai.

Kad aiškesnį supratime 
tų skaitytojai apie šokius 
pamanytų, jogei šokiuos 
vavo 
turiu
visi, bet ne drauge — vieni mo
kyklos bute, antri kluone. Kluo
ne, žinoma, šoko darbininkai, ir 
turiu čia pabriežti, kad niekur 
man neteko pasergėti taip daug 
tautiškumo šokiuose, kaip čia. 
Kiek visokių ratelių čia šoko ir 
nesurokuosi. Mikų Dėle.

— Lietuvos žinios —

žinomas lie-
tyrinėtojas

IŠ VELIUONOS, Kauno pav.

Šiomis dienomis 
tuviams senovės 
Krzivickis kasė Veliuonos plie
kai nio (paprastai vadinamo Ge
dimino kalnu) paviršių. Nuka
sė žymią kupros dalį. Pilckal- 
nio paviršius vietomis apklotas 
storu juodžemio sluogsniu. Ta
sai juodžemis pasidarė iš viso
kių valgio liekanų ir atmatų, la
vonų ir kt. kt. Tame pilekalnyje 
nuolatos būdavęs sargybos koks 
pusiaušimtis kareivių, o apguli
mų laiku prisirinkdavę ir keli 
šimtai, 
novišku v 
laukinių 
biausi 
jneninės
paviršiaus

Laike kasimo rasta se- 
karinių daiktų, apsčiai 
gyvulių kaulų. Svar- 

radiniai tai bene bus ak- 
grupos įvairiose kalno 

vietose rastos. Ka
is manąs, kad tai vieno iš 
busią buvusis aukuras, kitos 
turinčios savo reikšmę. Be L* 
buvo atkastas kapas. Vicno- 
vietoje buvo rastas paplok-

gi 
to 
K. 
sčias akmuo, kurį nuėmus tarpe 
dviejų akmenų, loviu sudėtų, at
rasta sudeginto lavono pelenai, 
pažaliavusių kaulelių, grandinių, 
retežių, durtuvas, žiedas, du rak
tu ir karoliai.* Keno tai pelenai, 
sunku pasakyti. Bet reikia pri
minti, kad šitame pilekalnyje, 
anot padavimų, buvęs pakavotas 
Gediminas, tarpe žmonių nuo se-

IŠ GAIGALIŲ, Ukmer. pav.
Nuvažiavau pasižiūrėti Gaiga- ; 

lių. Tai ne visai mažas sodžius 
(apie 20 valakų). Laikraščių šie- ’ 
met, rodos, niekas nebcskaito. 
Jaunimo susirinkime nepastebė-, 
jau troškimo šviesos. Bet Gan 
galių sodžius indomus tuo, kad 
turi gale sodžiaus lauke piliakaL 
nį. Jis gana status ir augštas, 
ir lipti į jį ne visai lengva. Be
veik aplink visą piliakalnį eina*' 
“prieždos” (“pečininkai”). Ta-į 
tai liekanos buvusiųjų perkasų. i 
Dabar tos prieždos jau ariamos.J 
Ariamas ir pats viršukalnis. J 
Ypač pirmaisiais metais, kai 
pradėję tenai arti, razdavę neina-' 
ža senobės palaikų (žiedų, gin-( 
klų nuolaužų....) Senai, kitkart 
būdavęs tam kalne urvas. Kar
tų į jį įleidę (pririšę ant kelerių 
vadelių) vieną berniuką pasižiū
rėtų, kas ten dedasi. Jis išsine
šęs iš ten aukso gurvolį sulyg 
galva didumo. Paskui kitą ber
niuką jau tyčia tenai įleidę, kad 
ir jis išneštų kokių gerybių: jį 
ištraukė — be galvos. Kuone 
šimtametis Gaigalių senelis (An- 
driejauskas) sakės atmenąs, kai 
dar ant to piliakalnio tebeža
liuodavęs beržynėlis.

Netoli piliakalnio niukso GaiČ«* 
kalnis. Tenai ir vaiduoklių kar
tais mėgiama esą pasivaidinti. 
Matę kartą šokant du susikibu
siu vokiečiuku prie pačios kalno 
pakrantės ir nekrintant nuo jos. 
Gaickalnio gi pakalnėje, ant kel
mų, vakarais kai-kada sugiedąs 
raudonas gaidys. Sale .Gaičkal- 
nio matyti Kiauliapuolis (kal
nas), toliaus Margių kalnai, Lap* 
kasos, Karosynė. (Karosynės 
viršus indubęs, tame gi indubi- 
mc visuomet esti vandens; se
niau tenai budąvę ir karosų). 
Už kelių varstų nuo Gaigalių 
piliakalnio matyti driukso Papi
lių piliakalnis. Jau nebežymu py- 
lymo. Dabar tenai auga gražių 
medelių; pačioj gi viršukalnėje 
kovoja su vėjais augštas kry
žius. 1 Sulyg jo pastatymo nebe- 
degą Papiliai. Nuo šių visų kal
nelių matyti ir klaikioji Šepeta. 
Tatai didelis ir labai liuningas 
raistas. Jame teauga nususę me
deliai, vietomis tiktai samanos 
su uogienojais, ir juoduoja-ru-
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duoja praperšai, telkšo klaikaus 
įphimo akivarai, ežerokšniai. Net 
pripratusios vietos moterėlės, 
kartais beuogaudamos, šmukšt ir 
įlendą lig pažasčių į šaltąjį liū
no vandenį. Šepetoj esąs pa
skendęs miestelis su visa baž
nyčia. Jis kas septinti (penk
ti) metai velykų rytą per mišias 
siųst ir išsikeliąs į viršų su vi
sais žmonėmis ir gyvuliais. Ir 
kunigas stovįs prie altoriaus. Dar

nikaičius, mergeles, svyruojančius 
ant gatvių, arba sutemus grįžtant 
drauge iž bažnyčios. Laikas bu
tų susiprasti! Tai matęs.

—• šaltinis —*

................... . ........................ ................... . ............................... . -I-.................... .. ......................................... ...... ...................... .

brangus M. Draugijos reikalai, 
pasiskubins šitan pakvietiman 
tuojaus atsiliepti.

J. Basanavičius.
. . L ■ Lietuvoj žinios *—<
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$80,000. r^ai jbuvo tik dalis tų 
pinigų kunuosvjai paliko mirda
ma jos sžna teta. Išviso teta

pusiau esąs inaugęs į samanas. 
Tas miestas nebenuskęstų, jei 
kas, jam išsikėlus, Subėgęs į baž
nyčią, suskambintų varpeliu, kur 
skambina einant mišių. Trll.

— Viltis —

deda moterims piršti 
sias mašinas:

Vidurinėse Šiaulių mokyklose 
dar nėsą mokoma lietuvių kalbos. 
Nebuvę dar išsiradę tinkamo mo
kyti žmogaus. Dabar padavęs

karo daktaras Spudulys, kad jam 
leistų mokyti Šiaulių gimnazijoje 
lietuvių kalbos.

— Viltis —

Iš MIROSLAVO, Seinų pav.
Neperseniai j dzūkus atsibel

dė valkatų apgavikų. Labiausiai 
ingrįebė visai nemokytus. Atė
ję pas ūkininką, pirmiausiai 
klausia, ar moka skaityti ir ra
šyti. Atsakius, kad ne — pra- 

verpiama-
, 6><‘di, mote- 
, gausite už 

dviejų savaičių puikią verpiamą
ją mašiną. Kaina tik 5 rubliai
— o kad .verpia, tai verpia — 
dvyliką svarų linų per dieną. 
Štai ve žiūrėkite, geriausio pa- 
briko (rodo popierėlę, ant jos tik 
vingutč nukraipyta). Dabar ne
imu visų pinigų, duokite ant ran
kos tiktai po rublį nuo mašinos
— kitus, cave mašinas, damokč-
site.”

Moterėlės, nudžiugusios, rita

I§ KELMĖS, Raseinių pa v.
Graužų savininkas S. Šimulis 

šiemet vasarą darė inkurtuves ir 
tarp kitų svečių pakvietė bažny
čios chorą. Aplinkinių sodžių 
jaunimas, užgirdęs chorą gražiai 
dainuojant, atėjo paklausyti. 
Svietus šeimininkas maloniai pri
ėmė nekviestuosius, net ’ nami
niu alumi pavaišino. Policija, 
sužinojusi apie tai, prisikabino 
prie Šimulio ir sustatė protoko
lą, kam nepranešęs jai apie kur- 
tuvęs. ^Pažiūrėsime, argi baustų?

maš’nas, begalo greit apsidirbs.
t adariai”, prižčrę rublių, nu- 

.jo savais keliais. Perėjo mė
nuo ir daugiau, mašinų kaip nėr, 
taip nėr; nei nelaukit 
vistick nesulauksit!

Laikas, rodos, butų 
susiprasti ir nesiduoti 
gėdiškai išnaudoti.

— šaltinis —

moterėles,

žmonėms 
save be- 

Varpelis.

Lietuvoj (be Suvalkų gub.) 
šiais metais turi būti paimta ka
riuomenėn iš viso 12 tūkstančių

— Viltis —

ti paimta 6 tūkstančiai 105 žmo
nės.

— Lietuvos Ūkininkas —

pav.
buvo 
neno- 
dabar

Iš MIROSLAVO, Seinų
Ligšiol musų žmonės 

paskendę tamsybėj — kas 
rėjo, tas jų neišnaudojo ir
tebeišnaudoja. Bet štai pabun
da kaimietis :— šviesos spindu
liai veda jam kelią. Jis apsi
dairo ir mato, kas jį vargina, kas 
skriaudžia. Kur-kur, tai preky- 

musų kaimietis labiausiai 
išnaudojamas. Dirba žmo- 
prakaitą lieja------pelną ki-
atiduoda. Šios neinimės iš-

Apskaityta, kad per 4 metus- 
nuo 1904 iki 1909 metų Suvalkų, 
Vilniaus ir Kauno gubernijose 
42 tūkstančiu 228 pravoslavų pri
ėmė katalikų tikėjimą. .

— Lietuvos Ūkininkas —•

LIE-

yra 
gus, 
tam 
vengus, pastaraisiais laikais pra-

kad savuosius aprūpinus reika
lingomis prekėmis. Tam tikslui 
ir pas mus, Miroslave, yra stei
giama vartotojų draugija “Žie
das”. Čia su džiaugsmu galiu 
pranešti, kad leidimas nuo gu
bernatoriaus jau yra gautas. Ne
trukus “Žiedas” pradės veikti.

Kol-kas prie “Žiedo” yra pri
sirašiusių netoli trijų šimtų pa
jininkų ; kiti dar svyravo, bet da
bar, gavus leidimą, galima tikė
kis, kad ir jie paduos savo bro
liams sumanytojams draugišką 
ranką ir visi bendromis pajėgo
mis pataikys savąją įstaigą. Tik 
daugiau 
“Žiedas’

Dieve

KAIP BUS RODOMAS 
TUVIŲ MILAS.

Šiomis dienomis atsilankė pas 
vieną Butrimonių valsčiaus Nau
jos Aleksandravos sodžiaus ūki
ninką, rusą kolonistą Zolotuchi- 
ną, Trakų Tvarkomosios žemes 
komisijos agronomas. Jis pra
nešė Zolotuchinui, kad Maskvoj 
rengiama sodžiaus išdirbinių pa
roda, ir iš Maskvos prašoma, kad 
komisija išrinktų ir pasiųstų 
Maskvon iš Lietuvos moterę, ku- 

>ažindintų: maskviečius su 
išdirbiniu Lietuvoje. Są- 
tokios: turi gerai austi ir 
visas milo ypatybes, pa- 
Maskvon tik-ką nukirptą

milo 
lygos 
žinoti 
siimti 
avies
ratelį, stovus (stakles) su vi
sais jų prietaisais, metimą, atau
dų, nes Maskvoj reiks ir austi po 
biški ir gerai rusiškai kalbėti;

nenukris!
jums padėk!

Kun. J. Lelešius.
— Šaltinis —-

13 PUNSKO, Suvalkų pa v.
Punske nedeldieniais smuklės 

ir monopolis uždaryta, tečiau jei 
esti kokia šventė paprastą dieną, 
tai monopolį atidaro.

Žmonės, pasiilgę degtinėlės, 
kaip bitės prie medaus puolasi. 
Pamatęs žmogus net stebiesi, ta
rytum, kažin-ką ten dalina, kad 
žmonės iškaitę viens per kitą 
lenda, kad tik greičiau gavus.

Na, ir tą dieną, jei nori turėti 
/ sveiką pakaušį, tai spruk namo 

kokiomis pakampėmis, nes gat
ve baisu pereiti — ten stovi kuo- 

- pos inkauštisio jaunimo.
Štai 15 rugp., t. y. per atlai

dus Švenč. Panelės Dangun fimi- 
mo, aš einu gatve į namus, tik- 

_ tai susyk pasikėlė triukšmas; aš, 
pasitraukęs į šalį, žiūriu, kas čia 
darosi, ir kaip nustebau pamatęs 
tėvą drauge su savo vaikais kuo
lais mušant kitus; o tuo labiau 
stebėjaus, kad tą patį ‘žmogų 
pirmiau mačiau einant per pa
maldas su procesija, apsivilkusį 
kamža ir rankoje nešantį žva

stą laiką moterci irgi užmokės, 
bet kiek, to ir komisija nežino, 
todėl nusiuntė Maskvon paklau
simą. Komisija gi išrinko pa
siųsti ^Maskvon Zolotuchinienę, 
nes ji moka rusiškai kalbėti: 
Taip-tai skamba valdiškas agro
nomo pranešimas.

Zolotuchinienė atstovybės dar 
visiškai neprisiėmė.

Keli žodžiai apie busimąją at
stovę iš Lietuvos: yra tai pa
prasta rusė iš <eido, lietuviškai 
šnekėti beveik nemoka, dėvi dau
giausia pirktines drapanas (mel
svai margas arba rausvai mar
gas), taigi, apie audimus turi ne
kaip numanyti. O jau ką be
kalbėti apie lietuviško milo au
dimą. Bet toji atstovė atliks tai, 
kas činauninkui matomai svar
bu : pakalbės rusiškai.

Puiki gali būti paroda iš taip 
išdirbamų išdirbinių (eksponą- 
tų). Gerą maskviečiai turės su
pratimą apie Lietuvos audimus!

R. Ačgauskas.
— Lietuvos UkfnfnKas —

1
LIETUVIŲ MOKSLO 

DRAUGIJOS. Z
“Lietuvos Tautos” Redakcijos 

vardu pranešdamas, kad šiam 
Draugijos organui sulig šiol tu
rima tik tiek rankraščių, jog jų 
dviem arkušam užtenka,' kvie
čiu visus Lietuvos inteligentus, 
ypač mokslo vyrus, kurie buvo 
prisižadėję savo studijas Redak
cijai suteikti, ktiQveikiau savą 
darbus “L. Tautai” atsiųsti, nes 

tolyn negili but spauzdints.
kada pamatai Jau- Tikiuosi, visi tie, kuriemą

Ko-gi galima tikėties iš jau
nimo, jeigu senesnieji ir dar pa
sižymėję žmonės su kuolais gal
vas skaldo? Tokiais-pat keliais 
eina ir jaunimas, nors yra ir do
rai užsilaikančių, tečiau maža da
lis. Girtuoklystė ir paleistuvy
stė jaunimo tarpe plačiai įlei
dus

V ; . ............ ....

IŠ LATVIJOS.
Keli metai atgal Rygos mie

sto valdyba buvo sumaniusi pa
statyti latvių teatrą. Buvo dagi 
sustatytas namo prejektas, pa
skolinti pinigai, bet iš to nieko 
neišėjo. Pasirodė, kad tai buvo 
priešrenkamieji . “manevrai” iš 
vokiečių pusės. Paskui pinigai, 
skiriamieji latvių teatrui, buvo 
sunaudoti kitiems tikslams, o 
apie latvių teatro statymą buvo 
visai užmiršta. Tuo tarpu gi 
latvių skaičius Rygoje ir jų kul- 
turos reikalai kasmet auga. Abie
juose latvių teatruose per savai
tę yra vos 4 — 5 vaidinimai.

talpinti visų norinčiųjų. Tuo 
atžvilgiu labai daug kenčia “Nau- 
jasai teatras 
d y tą butą.

turi sam-

sce-
uos draugija 
jonicrių draugiją pastatymui te
atro namo. 1 n galiniai jau turi 
tokią draugija.

Akcijas manoma išleisti po 25

matio įsteigti

tai jau inteikti valdžiai. Jeigu 
paskui ir miesto valdyba pasta
tytų latvių teatrui namą, tai 
iki to laiko latvių skaičius be- 
abejo tiek padaugės, kad ir dvie
jų didelių teatrų jiems nebus 
perdaug. Nuo širdies galima lin
kėti geriausios kloties tam pui
kiam sumanymui, kuris sulos di
delę rolę latvių scenos istori
joje ir kuris aiškiai parodys,, jog 
savarankiškumas kiekvienos bun
dančios tautos yra laimės pa
matas. J. Galdinas.

— Lietuvos žinios —

Ketvirtai Durnai susirinkus, 
vyriausybe žadanti pranešti at
stovams tam tikrą savo dekliara- 
ciją. Joje pirmučiausia busianti 
3-sios Durnos darbu .g^ftarakte- 
ristika biudžeto ir kitose įsta
tymų leidimo srityse, toliau Du
rna busianti kviečiama padėti vy
riausybei vykinti caro pažymėtas 
reformas ir pagalios busią nuro
dyti, kokie įstatymai geistina ap
tarti. Tų įstatymų paminėtini: 
mokesčių sutvarkymas; įst. su
mali. apie sindikatus ir, akcijų 
dr-vės; vietinio teismo sutvar-

tuvoj ir Sibire miestų ir žemie
tijų savy valdų reforma.

— Lietuvos žinios —

pastaraisiais laikais bu- 
lenkų laikraščių, tartumvo, anot 

užmirę, 
beveik visai nebuvo paduodama. 
Tik štai paskutiniomis deklara
cijoms paduoti dienomis žydai 
labai sujudo. Žydų rinkimo ko
mitetas antradienį ir ketvirta
dienį pareikalavo net 2000 dek
laracijų. Daugelio žydų rinkimo 
teises policija dar tik ^patvirtino. 
Tas patvirtinimas ėjęs anot “K. 
Lit.” labai greit, daug greičiau 
negu lenkams. Toks policijos 
darbas supykino lenkus ir jie sa
vo laikraščiuose kaltino policiją

— Lietuvos žinios

IS AMERIKOS.
IŠRINKO MOTERĮ.

Tacoma, Wash. Washington 
valstijoj moterys turi ..balsavimo 
tiesas. Walla. Walley šiemet mo-

rinkta moteris Joseph i na Prcs-

negu jos konkurentas vyras.

PRISIĖMĖ KALTĘ UŽ KITĄ.
Tūlas Jokūbas Krasno (tur

būt lenkas ar rusas)/gyvenantis 
Jasper County, Iowa, pats save

tildą Hernismėier iš Newton, 
Iowa. Dabar jis pasisakė policijai, 
kad jam už tai buvo prižadėta 
$10,000 nuo Simono Krampc, ku
rio sūnūs Leonas tapo už tą 
žmogžudystę nuteistas. Matyt 
jis negavo pažadėtų pinigų, tai 
ir išdavė savo papirkimą.

OAVO PINIGUS, BET BAN
KAI NENORĖJO JŲ 

PRIIMTI.
Webster City, Jowa. Mrs. C. 

Morton, jauna pati piam,į taisy- 
tojOi gavo čekį, ant

rų. Mortonai gyveno labai pra
stai ir kUda rhoteriškė nunešė 
$80,000. Žekį padėti ant knygu
tės bankoh; tai tįankoj nenorėjo jų 
priimti, nenorėdami tikėti, kad 
prasta moterėlėrgalėtų turėti tiek 
pinigų. Ištyrę Jvisą dalyką, pri- 
e m e.

t—......... . «

PAKORĖ “GUBERNA- 
TORIŲ”.

Little Rock, Ark. Miesto gy
ventojai taip iširdo ant Arkan- 
so valstijos gubernatoriaus Do- 
naghey už tai, kad jis dovano
jo gyvastį negrui, kuris buvo nu
teistas kartuvėms už užpuolimą 
battšpalvės merginos, kad, nega

darė iš skudurų “balvoną* (ma- 
nekiną), prikabino prie jo para-

bai priešinasi ir žinomas Bryan’- 
as, kuris kelis syk buvo kandi
datu į prezidentus. Jis sako, kad 
sekdami Roosevelto plianą, tu
rėtum pripažinti, kad visi bizniai 
gali susijungti į dideles monopo
lijas; kad atskiros valstijos tada 
neturės tiesos tų monopolių pri
žiūrėt, bet jas prižiuręs vienas 
biuras Was.hington’e ir kad tada 
trustams bus lengviaus papirkti 
vieną komisiją, vietoj papirkinėti 
visas valstijas, kurios šiądien ga
li, kiekviena iš savo valstijos, iš
gyti trustą savo teismu. Jis 
taipgi sako, kad pridėjus prie to 
Roosevelto peršimąsi į preziden
tus trečią sykį priešingai šios ša
lies tradicijoms, pamatysim, jog 
Rooseveltas stumia Suvieny
tas Valstijas prie oligarchijos.

Tokio pliano, sako Bryan’as, 
dar joks kandidatas nedrįso žmo
nėms siūlyti.

Nors republikonų kandidatas

pasibaigtų. Madero mano pra
šyti Jungtinių Valsčių, kad leistų 
jam per Jungtinius Valsčius ga
benti kariumenę į vietas, kur ka
riumene butų reikalinga.

|| Naujoji Japonijos ciesorie- 
nė Sadaka pradeda kovą su se
nu papročiu pardavinėjimo mer
ginų. Mat Japonijoj išsiplati
nęs biaurus paprotys pardavinėti 
merginas paleistuvystės . tik
slams; tą daro pats merginų tė
vai.

|Į Vengrijos parlamente užgi
mė muštynės ir demonstracijos 
neprilankios parlamento pirmi
ninkui grafui Tisza. Reikėjo 
parlamentan šaukti policijai, iš
mesti 100 opazicijos partijos at
stovų. Kadangi tie geruoju nė- 

•“jo laukan, prisiėjo juos su priė

rėmė jie su katalikais. Sudaužys 
ta daug pardavinių, iš abiejų pu« 
šių sužeista nemažai žmonių.

[Į 7 rugsėjo dieną išdegė trič- 
dalys miestelio Kričevo, turin
čio 7000 gyventojų Mogilevo gu
bernijoj. Sudegė 200 ūkių ir na
mų. Suareštavo keletą žmonių, 
nes manoma, kad gaisras užgi
mė ųuo padegimo. Pasirodė iš- / 
tikro, kad koksai Zaiccv iš keršto 
padegė savo 
nuo jų ugnis 
puses.

brolio namus, o 
išsiplatino į visas

gubernijoj išdegė|| Minsko
miestelis Stapobin, Slucko pavie- 
tyj. Sudegė 93 krikščionių ūkės 
ir no žydų namų.

ir jį pakorė. Gubernatorius pa- 
liuosavo negrą, nes sulyg jo 
persitikrinimo, jam nebuvo pilnai 
kaltė darodyta, bet amerikonai, 
matyt, negrus ir už žmonės ne
laiko.

PASKENDO LAIVAS.
Marquette, Mich. Superior 

ažere paskendo garlaivys “Cul- 
ligan”. Buvusius ant laivo žmo-

ventoj 
smarki 
parvių 
negras

apgy-
v • čia

RASIŲ KOVĄ.
Louisville, Ky. Negrų 

miesto dalyj buvo 
rasių kova, kova juod-
su baltspalviais. Vienas 
į savo namus nenorėjo 
šerifo ir koronerio žmo

nių. Negras /užsidarė savo na-

norėjo. Bet, visgi į namus įsi- 
12 policistų apie 100 gink- 
žmOnių'. Vienas j nušautas.

veržė 
luotų 
tapo

negras

VAISTAI : PRIEŠ TRUSTUS.

prasidėjo nuo trustų
Abu viršpaminėtu 
šreiškė priešingas 
nuorhones laike sa-

Tarp demokratų kandidato 
Wilson’o ir progresyviškos par- 
tijos kandidato ROosčvclto pa
galios prasidėjo karšti ginčai už 
tai, kuri partija siūlo žmonėms 
geresnę platformą.

Ginčai 
klausimo, 
kandidatu 
viens kitam
v6 paskutinių . prakalbų vakari
nėse valstijose.

Daugybe šios šalies angliškų 
laikraščių išreiškia nuomonę, kad 
ateinančiuose rinkimuose svar
biausią rolę loš tarifas, o po jo 
trustų klausimas. Tai yra dvi 
žaizdos, kurios sopulingai kau

rias įvairi daktarai-kandidatai 
įvairiais^ budais žada išgydinti.

Todėl gal bus žingeidi! žinoti, 
kokia yra tų “daktarų’’-kan
didatu nuomone.

Rooseveltas, kaip tas matyt iš

stai yra naturališkas šių dienų 
gyvenimo apsireiškimas, kad tai 
yra neišvengiamas rezultatas da
bartinės pramonės plėtojimosi ir 
kad šiądien pramonė be trustų 
apsieiti negali. Todėl, jo nuo
mone, ir trųstai neprivalo but 
suardyti ar . sunaikinti, bet pri
valo but reguliuoti *ir kontroliuo
ti. Tokią kontrolę, anot Roo- 
sevelto nuomonės, galima turėti, 
sutverus stiprią “Federališką ko
misiją”, panašią į tą, kusi regu
liuoja tarpvalstijinc pramonę.

Demokratų kandidatas Wilso- 
nas visai su tar,nuomone nesutin
ka ir aštriai užsipuola už tai ant 
RooseveltQ^ Jis sako, kad tada 
šios šalies valdžia turėtų atvirai 
pripažintiUkad ji pritaria pramo
nės monopolizavimui, kad tada 
trustai butų legališku dalyku ir 
juos išnaikinti! niekados nebūtų 
galima. Toliauš jis tvirtina, kad 
Roosevelts plitimas yra toks, ko
kio nori ^plieninio trtįsto galva 
Elbert H L. Gary ir G. Perkins, 
atstovas Harvester trusto. Šie
du trustu rėmiį Rodsevelto kom
paniją pinigais; ir Roosevekas 
siūlo žmonėms plianą, kurį pa
tįs tie trustai yra padarę. Jis, iš 
savo pusės,; pataria permainyti 
dabartines teises. Jis sako, kad 
męs jau žinome dabar, kokiu ke
liu susitveri šiądieniniai tfhstai 
ir todėl reik padaryti tokius. įsla* 
tymus, kurie užkirstų tą kelją; *■ 
d jeigu kas. jupš peržengs, tai 
už tai tutės atsakyt prieš krįmj* 
milišką tribunalą, " J

bomis ir nesitranko po visas val
stijas, kaip tą daro jo du prie
šu, tai vienok jis išreiškė ir iš-

Šios šalies konstitucija jau nuo 
senesnių laikų turi taip vadina
mus Shermano prieštrustinius 
įstatus, kurie pripažįsta trustus 
nelegališku bizniu ir kurie rei
kalauja, jų panaikinimo tokiu bū
du, kad pramonėj nebūtų mono
poliais, bet butų kompeticija. 
Todėl jis ir reikalauja, kad ši
tie įstatymai butų aštriai visados 
panaudoti priešai 
bojimui-gi trustų 
taria išrinkti tam 
kurią gal galima 
trustų

|| Anglija mano dėl Amerikos 
didelių muitų muitais atlyginti. 
Dabar Anglija muitų neima nuo 
svetimų prekių. Pirmiausia or
ganizuojasi Anglijos automobilių 
dirbtuvės, kad galėtų išstumti pi
gius Amerikos automobilius.

|| Anglijoj, aplinkinėse Ditton 
iššoko iš bėgių greitasis geležin
kelio traukinys ir iš dalies 
daužė. Prie to užmušta 16 
nių, o 50 sunkiai sužeista.

susi- 
žmo-

trustus. Da- 
augimo jis pa
tikrą komisiją, 
butų pavadinti

persekiojimo komisija. 
Tečiaus šita komisija nęturi tū

Rooseveltas.
Reik manyti, kad Shermano 

prieštrustniai įstatymai, jeigu tik 
jie butų teisingai ir stropiai pri
taikomi ir pildomi, galėtų suval
dyti ir išnaikinti trustus. 
įstatymai ir nauji plianai 
ir geriausi, bet jeigu jų 
prisilaikoma, tai, žinoma,
bus tokia pat nauda, kaip ir iš 
senų įstatymų.

Nors 
butų 

nebus 
iš jų

dalykų yra ne taip, kaip jie turė
tų būti, jeigu yra daug grafto, 
apgavysčių ir skriaudimo ma
žesniųjų, tai netčdėl, kad dabar
tiniai įstatymai blogi, bet todėl, 
kad jų neprisilaikoma, kad jų

IŠ DARBO LAUKO.
Lawrence, Mass. Sustreika

vo čia audėjai; streikuose daly
vauja jau .12000 darbininkų dėl 
laikymo kalėjime be 
toro ir Giovanitto, 
organizatorių. Byla 
prasidės šitą savaitę, 
tinaini už
Onos Lepins.

teismo Et- 
darbininkų 
jų teisme 

Abudu kal-
užmušima operatores

• Augusta,' Ga. 
čia tarnaujanti ant 
rų. Gubernatorius, 
damas riaušių, pastatė miestą po 
karo laiko teisėms.

Sustreikavo 
gatvinių ka

IŠ VISUR.
abi-
400

stachavo policijos perdetinio 
nisovo. Jį 
gulėjo prie 
tijos. Gal 
vok a tori u s.

kaltina, buk jis

tai buvo agentas

Čcn- 
De- 
pri- 
par- 
pro-

|| Bulgarija ir Serbija padarė 
tarp savę sutartį prieš Turki
ją. Stengiamasi prie ryšio pa
traukti Grekiją ir Montenegro.

,į Vengrijos sostinėj Pcszte, 
išvyti iš parlamento opozicijos 
atstovai, ant gatvių surengė ne- 
prilankias valdžiai demonstraci
jas. Minios žmonių susirėmė su 
jų išvaikymui sutrauktais karei
viais ir policistais. Sumyniota 
apie 200 žmonių. Kareiviai var
tojo kardus, demonstrantai gi 
butelius, akmenis ir ką< tik su
griebti galėjo.

Vengrijos seime vėl kilo muš
tynės terp jo partijų atstovų. 
Sumuštas tapo vaizbos ministeris 
Beothy. Pasirodžius pirmininko

dar labiau pakilo. Ir vėl tapo 
pašaukti policistai, kurie išmetė 
laukan opozicijos partijų atsto
vus.

|| Kūnai nusižudžiusio japo
niško generolo Nogi ir jo mo
teries tapo palaidoti Aoyuma ka
puose. Laidotuvėse dalyvavo ir 
svečiai, iš kitų kraštų atvykusie 
į laidotuves mirusio ciesoriaus.

|| Aplinkinėse Derna, Tripo- 
lyj, 140 mylių nuo Benghazi bu
vo smarkus mušis turkų 
bų su italais. Turkai 
apie 800 žmonių.

ir ara- 
nužudė

sutrau-

nori griebti visą Novi Bazar ap-

|| Varšavoj, prie Auksinės gat
ves, pn. 50, į gyvenimą Zofijos 
Krupinskienės užėjo brolis na
mų savininkės samdos atsiimti. 
Bet kad Krupinskienė pinigų ne
turėjo, jis ją atvilko prie lan
go ir nuo pirmų lubų išmetė per 
langą ant gatvės. Smarkus mat 
gyvenimo samdytojas. Žinoma, 
jį suareštavo.

|| Savo laike į Taraną, Brazi
lijoj, iškeliavo daug lenkų; dabar 
pulkai jų, 
grįžta atgal.
išmelstais pinigus, 
mirė svetimam krašte 
tinkamo jiems klimato.

išleidę ten pinigus, 
Daugelis sugrįžo 

daugelis iš- 
nuo ne-

|| Rusijoj kariumene 
šiauštiesi, net kareiviai 
ja tikros konstitucijos, 
suimta 500 kareivių 
kinta tirinėjant, o 50 pasiųsta
ilgam laikui kalėjimai!.

pradeda 
reikalau- 

Už tai 
150 užkan«<

|| Serbijoj nuo vietos pasitrau
kė, dėl nesutikimų su Turkija, 
visa ministerija. Naują ministe
riją sutvėrė buvęs jau kelis kar-< 
tus ministeriu M. Pasich. Jis 
į savo rankas paima Serbijos už
sienių reikalus.

|| Mcxike, 6000 indi jonų Irte- 
jepano giminės, susižinoję su re- 
voliucijonieriais generolo .Zapa
ta, užpuolė miestą Oaxara, bet 
jų užpuolimą kariumene atmušė. 
Indijonai užpuolė ir kelis kitus 
miestus, bet visur jų užpuolimai 
tapo atmušti.

|| Japonijoj, kilęs sūkurys mie
ste Kačihene sugriovė 4229 na
mus, o 5993 labai drūčiai pūga* 
dilio. Sunkiai prie to sužeista 
383 žmonės.

Į| Hamburge, ant atėjusio iš 
Argentinos angliško garlaivio 
porto daktarai rado du žmonis 
sergančius azijatišku maru.

|| Koksai amerikonas agentas 
prigavo Amsterdamo (Holandi- 
joj) Ontrang en Betaalkantoor 
Banką ant 87000 dol. Jis ban
ke užstatė čekius ir vekselius ir 
gavo dalį jų vertės, 87000 dol. 
Pasirodė vienok, kad tie vekse
liai ir čekiai netikri. Minėtas 
prigavčjas, Hiddink, su bankais 
turėjo reikalus per 10 metų ir 
per tą laiką buvo teisingu, todėl 
visi bankai jam užsitikejo. Da
bar, jis banką prigavęs 
landijos prapuolė.

iš Ho-

|| Nicaragua respublikoj, 
dvi pusės rengiasi mušiu, 
prezidento kareivių rengiasi verž
ti nuo sukilėlių miestus Grana
da ir Massceyi. Republikos pre
zidentas atsišaukė į Jungtinių 
Valsčių' valdžią prašydamas pa- 
gelbos, nes jam trūksta pajiegų 
apginti amerikonus ir jų nuosa
vybę. Be abejonės Amerika 
duos jam pagelbą, bet už tai jį 
savo gldixm paims.

|| Turkija rengiasi karau su 
Bulgarija, todėl traukia savo ka
riumenę ant Bulgarijos rube- 
žiaus; tą patį daro ir Bulgarija.

lacoublay atsibuvo manevrai ka
riuko orlaivių laivyno. Revijoj 
dalyvavo 72 orlaiviai. Orlaiviai 
turėjo ir revolverines kanuoles.

li Mcxiko pietinių revoliucijo- 
nierių vadovas generolas Zapata 
pranešė New Yorko laikraš
čiams, jog jeigu Jungtinių Vals
čių valdžia mėgintų kištiesi į
Mexiko revoliuciją, tai jis' su
rengs Mcxike gyvenančių ame-

tikrina, jog jis valdo net 18 val
stijų Mexike.

|! Londone apsivedė vienas iš 
turtingiausių Europos bankierių. 
Alfons Rothschild iš Vindobonos' 
su dukterc vieno iš turtingiau
sių Anglijos bankininkų, Klara 
Sabag Montefiore. Rothschildai 
ir Montifiore yra turtingiausi ant 
žemės bankininkai; jie turi ban
kus, kasyklas, dirbtuves visokiuo
se kraštuose.

rys

li Iškeliavęs prie pietinio žem
galio Drag" Mawson, ant žemga
lio įrengė staciją bevielinio te
legrafo if atsiuntė pirmą telegra
mą ant salos Tasmania, Austrą- 
lijoj. Ženklai buvo silpni, bet 
aiškus ir šhįihuitahfi.

; ■ v *'/'f r,'- ; 1 '|

|Į Mėkike sukilėliai šiaurinėse
_ .L 1 • -ę . .• flk.iV j

Tokiam Roosevelto pliamii La- voties, kad greitai Airijai saviva

ku

Anglijos suffragistės (mote- 
reikalaujančios politiškų tic- 
sutarė iš Londono vienu put- 
pėkščios traukti į Edinbur- 
Škotijoj. Kelionė trauksis

5 savaites. Pakeltuj, žymesnėse 
vietose jos laikys prakalbas. Ke
lionėj toj dalyvaus 30 moteriškų 
organizacijų.

ei. • ji Mieste Belfast, Airijoj, ai* 
riiii protestonai kėlė protesto de- 

prcįyinęipse laikosi ger^. N^wJnianBtra<H|as prieS pripažinlmtj 
Dėlto susi-

laikraš- 
niokėti

|| Išeinantis Maskvoj 
tis “Utro Rossii*’ turi 
bausmę 1000 rubl. už straipsnius; 
“Azevai armijoj” ir “Laisvame 
ore”.

Iki v • cių

Varšuvoj streikuoja staliai, 
šiol suimta 150 streikuojan- 
darbininkų.

abonentus lenkiško laikraščio 
“Zaranie”, iškeikto Lenkijos ar- 
chivyskupo, bet leidžiamo su val
džios žinia Varšavoj.

Pereituose metuose Rusijoj 
buvo 466 streikai, tame 24 buvo 
politiški, o likusius pagimdė eko
nomiškos priežastys. Politiš
kuose streikuose dalyvavo 8380 
darbininkų, o ekonomiškuose 
96760.

li Rusijoj, Astrach^niaus gu
bernijoj siaučia ^azijatiškas maj 
ras, Vitebsko gi gubernijoj ap
sireiškė cholera. Choleros Ru
sijos valdžia, sunkindama dakta
rų darbą, neįstengia išnaikinti.

IĮ Njcaraguoj, netoli Barranca 
sukilėliai užpuolė traukiančius 
pą^elbon apgultai, sukilėlių frąn- 
euziškai mokyklai jūreivius Ame
rikos kariškų laivų. Amerikonai 
užpuolimą atmušė.

1
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čia vie/iok pasitaikė dalykas,Keliauja Francuzijon Ispa
nijos karalius Alfons ir ministe-, koks dar yki šiolei niekur nepasi-
rių pirmininkas Canalijas. Ma
noma, jog Ispanija nori prisidė
ti prie ryšio vakarinės Europos 
viešpatysčių ,už ką Francuzija 
jai žada padaryti visokius pa
lengvinimus prekystoj. Nesuti
kimai Francuzijos su Ispanija už 
Moroco jau išnyko, abudu 
tai geruoju susitaikė.

kraš-

atsi-|| Vokietijos ciesoriene 
lankė Alzatijoj. Atkakusi 
ville, ji pasikvietė lankančias 
mokyklas merginas ir paklausė, 
ko jos geistų labiausiai, o ji pa
sistengs tą įvikdinti. Mergaitės

kad jų mokykloj butų mokinama 
franeuziškai. Prašj 
čių tapo išpildytas.

mergai-

Į| Berlyne likosi suareštuota pa
ti pagarsėjusio archeologo pro
fesoriaus Blume už užmušimą 
vyro.

Airijoj, mieste Beltfast, iš- 
drąsiausių 
apvirto ir 

Pats Ash- 
ir nusilau-

kilęs "'ran vienas iš 
lakstj ..Ojų H. Ashley, 
nupuolė ant žemės, 
ley atsimušė į stulpą 
žė nugarkaulį. Mirsi
vininką nugabeno ligonbutin.

|| Chinų iždo ministeris nesu
tiko priimti išlygas, ant kokių še
šios viešpatijos sutiko Chinams 
pinigus skolinti. Skolinanti pi
nigus mat norėjo Chinų išlaidas 
kontroliuoti.

|| 12 mylių nuo Tripolio vėl 
buvo mušis italų su turkais. Tur
kai tapo sumušti, 
valdė oazą Zanzeur.
to 200 italų; turkų nuotrotos bu
vo didesnės.

o italai ap- 
Mušyj kri-

Londone gauta žinia, buk 
Bulgarija, Serbija, Grekija ir 
Montenegro susirišo ir mano su

gu didėsės Europos viešpatijos 
leis.

|| Atsisakė nuo vietos armėniš
kos bažnyčios patriarchas Tur
kijoj, nes Turkija nesistengia ga
lo padaryti armėnų skerdynėms, 

»armėnų neapgina.

li Anglijoj važinėjo Rusijos už
sienių rtiinisteris Sozonov ir su

nai Persiją pasidalinti. Tokiu 
budu išnyks viena iš seniausių 
neprigulmingų viešpatijų.

" Iškeliavo jau iš Japonijos 
Amerikos užsienhj ministeris 
Philander Knox, kuris ten bu
vo pasiųstas dalyvauti iškilmėse 
laidojimo kūno mirusio 
jos ciesoriaus.

Japoni-

valdžia
Madero

II Jungtinių Valsčių 
nuo Mexiko prezidento 
pareikalavo, kad į 30 dienų galą 
revoliucijoms padarytų. Revo- 
liucijonierių vadovo Zapatos at
stovas Didapp atkako į EI Paso,

pata, kaip ir Orozco sutinka gink
lus padėti, jeigu Madero nuo pre
zidento .vietos pasitrauks, jeigu 
jo vieton prezidentu liks de la 
Barra, kuris pildė jau prezidento 
pareigas, pasitraukus Diazui.

|| Po ’smarkiam mušiui prezi
dento Madero generolas Rivera 
užėmė miestą Oaxaca, kurį tu
rėjo indijonai, vedami Zapatos 
oficierų.

li Belgijos darbininkai reika
lauja visuotino balsavimo ren- 

,kant valdininkus, kitaip pusė mi
lijono darbininkų sukels visuo
tiną streiką.

ĮĮ Ant salos Samos sukilę gy
ventojai nepasiduoda, todėl tur
kai keršija neimantiems 
mo maištuose, skerdžia 
ir vaikus, degina kaimus 
stus.

dalyvu- 
moteris 
ir mie

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ SO. BOSTON, MASS.

Rugsėjo 22 d. atsibuvo 43-os 
SLA. kuopos prakalbos. Kalbė- 
tojum buvo Pranas Živatkauskas, 
SLA. prezidentas. Publikos bu
vo dikčiai prisirenkę ir visi klau
pėsi atydžiai, nes žmonėms prezi
dento kalba, matyt, labai pati
ko. Po prakalbų žmonės pasta- 
te kalbėtojui nemažai klausimų, 
j kuriuos prezidentas atsakė 
trumpai ir aiškiai.

taike. Po prakalbų prezidentas 
Živatkauskas tapo areštuotas. 
Varantas buvo išimtas iš Taun
ton, Mass., kur buvo prakalbos 
17 d. rugsėjo ir jame prez. Ži- 
vatkauskas buvo kaltinamas už 
tai, kad SLA. neturįs tiesos “da
ryti biznio” Massachusetts val-

nėra galutinai SLA. čarteris re-

Uždėjus du šimtu doliarių kau
cijos, prezidentas tapo paliuo- 
suotas. Teismas paskirtas 
25 d. rugsėjo.

Tai yra tikrai bjaurus ir 
gėdiškas darbas. Niekam čia
ra paslaptis, kad tai musų cici- 
likučių darbasj bet ar jie prisi
pažins kaltais, tai dar klausimas.

ant

be- 
nė-

čiai. Vienas iš skundėjų jau pa
aiškėjo, — tai R. Vasiliauskas iš 
“Keleivio” lizdo. Jis buk nusi- 
vežęs šerifą iš Bostono į Taunton 
ir ten jam perstatė visą Živat
kausko prakalbą, kad anas pri
sikabintų.

“Keleivio” bylos, matyt, nenu
ėjo perniek: išmoko tie vyrukai 
taipgi įskųsti, kaip skundė “Ke
leivį” kunigėliai. Skirtumas tik 
tame, kad “Keleivį” skundė už • 
apšmeižimus, už jo niekšiškus į 
darbus, o čia skundžiama val
džiai SLA. prezidentą 
kad jis nori lietuvius 
Čia visi pasakoja, kad 
gočius “skaldo SLA.”,
buvo grasinęs tą pirmiaus pada-

už tai,

tai Ba- 
kaip jis

Bjaurus ir nevertas doro žmo
gaus darbas, kuris parodo, kad 
tarp lietuvių yra tikrų išgamų ir 
šnipų, kurie neverti nešioti lietu
vių vardą. Ten Buvęs.

IŠ TAUNTON, MASS.

smas suareštuoto Bostone 22 d. 
rugsėjo SLA. prezidento Živat
kausko. Apkaltintojais buvo še
rifas ir atstovas iš Insurance De
partamento. Prezidentas buvo 
kaltinamas už platinimą SLA.
Massachusetts valstijoj, už tai 
kad agitavo ir kalbino lietuvius

Šerifo liudininkais, kurie prezi
dentą įskundė ir dėleį kurių pa
sidarbavimo tapo išimtas varan
tas, buvo R. Vasiliauskas iš “Ke
leivio” kompanijos ir J. Adama
vičia. Živatkauskas turėjo savo 
apgynėją ir buvo taipgi atvažia-

nas ir P. Čaplikas iš Bostono.
Prasidėjus teismui, pasirodė, 

kad Vasiliauskas ir Adomavičia 
šnipinėjo, kiek tik jie išgalėjo, 
o Bagočius

Pasirodė, 
Adamavičia 
vežę šerifą

“komandavojo”, ką 
Bostone.
kad Vasiliauskas ir 
buvo tą dien atsi- 

į Taunton ant pre
zidento Živatkausko prakalbų ir 
šnipinėdami rinko visas žinias, 
kad įskųsti SLA. Insurence De
partamentui.

Vasiliauskas turėjo neva susi
rašęs pusę prakalbos sąsiuvoj ir 
tą, ką jis užsirašė, skaitė tei
sme. Gyrėsi žmogelis, kad jis 
tą viską turis susirašęs “short

palų ir neteisybės. Teismas už
dėjo Živatkauskui $50.00 bau
smės, bet prezidentas tuojaus pa-

smą, kuris atsibus lapkričio mė
nesyj.

Tarp bostoniečių iš šitos prie
žasties pasidarė didelis trukš- 
mas. Visužino ir mato, kad tai 
soci^nstų darbas, kad tai jie su 
Bagočium ir “genge” iš “Kelei
vio” papildė judošišką pardavy- 
stės darbą; tokiu darbu dar, ačiū 
Dievui, iki šiolei nei vienas lie
tuvis nebuvo sutepęs savo ran
kų. Žmonės pradeda dabar akis 
sau krapštyt ir daugumas labai 
aštriai užsipuldinėja ant socia
listų už tikrai juodašimtišką dar
bą. Sako: rašote ir pasakojate 
apie žmonių skriaudas, išnaudo
jimą ir apie visokius šnipus, o 
dabar aiškiai pasirodo, kad dau
giausiai visokių šnipų randasi 
tarpe jųsų pačių.

“Keleivio” leidėjas J. Gegu
žis vietinėse žiniose savo laik
raščio įdėjo aprašymą, kuriame 
nusiduoda nežinąs, kas tai pada
rė ir bando net išteisinti išda
viką, versdamas bėdą ant buvu
sios valdybos ir Balučio Chica
go], kad tai buk jie sukėlė “žmo
nių” kerštą. Viską ką jis pasa
ko apie tokį judošišką darbą—-tai 
tas, kad, sako jis nepagir
tinas, todėl, kad nepasiekė 
nei buvusios valdybos, nei Ba
lučio. Biednas p. Gegužis nori

gyjETUVą
pasirodyt visai nekaltu, o turbut 
pamiršo apie ta!, kad rugsėjo 21 
dieną visi jie sustoję ir rankas 
trindami “Keleivio” redakcijoj, 
džiaugėsi, kad “verta areštuoti, 
bet tą darbą paliksim musų Ba- 
gočiui. Jis tą padaris.”

Bagočius nenorėjo išsiduoti, 
bet pagalios teisme paaiškėjo, 
kad tai Bagočiaus darbas ir kad 
jis SLA. keršija už tai, kad jo 
nenori atgal priimti į SLA. Jis 
grąsina dar ir dabar, kad jis 
SLA. griausiąs kiek tik galė
siąs Massachusetts valstijoj, o 
paskui persikels į New Yorko 
valstiją ir į Illinois, o kaip busJ 
jau advokatu, tai jokiu budu, 
sako, neįeisiąs SLA. gyvuoti 
Massachusetts valstijoj.

Negana to, kad suareštavo Ži- 
vatkauską, dabar dar, girdėt, žada 
areštuoti ir K. Jurgeliuną 
agitavimą ir kalbinimą prie 
sivienijimo. Gerų paukščių 
augo tarp lietuvių.

“Reporteris”.

už
Su-

IŠ STAMFORD, CONN.

2 dieną' rugsėjo, surengė čia

K. Račkauckas, “Tėvynės” 
ktorius, iš pradžios apie žmo-

aiškindamas jo
Prisira- 
Antras 

iš New 
Ilaveno, liepė skaityt visus laik
raščius, kurie skleidžia apšvie- 
tą ir žengti pirmyn kartu su ki
toms tautoms.

Petraukose skambino ant piano 
B. C. Viznicnė iš Bridgeporto, 
Dr. Kudirkos kompozicijas—“Ne
muno 
faunos

ragino visus prigulėti, 
šė rodos 2 nauju nariu.

iinys ir varpelis . 
mergaitės dekliamavo

Žilinskiutė, “Gražu, 
gražiausia”. S. Dai- 
SLA. istoriją (vardo

M. Naikcliutė, —

gražiau ir 
viutė, apie 
nepamenu)
“Pasakyk” ir S. Dagveckiutė “Ne
tas yra didis.” Susirinkimas nu-

BALTIMORE, MD.

Kada čionai buvo mažai lietu
vių, tad mažai ir spėkų buvo, bet 
draugijos, kurios gyvavo, buvo 
geresnėj tvarkoj vedajmos.. Da
bar musų kolionija žymiai skait- 
liumi žmonių pasidaugino,. reikė
tų džiaugtis savo darbii vaisiais 
ir žengti pirmin. Bet ne tik ne- 
žėngiame pirmin, beveik atgal 
grįžtam. Kiek yra Baltimore j 
organizacijų, ne vienoj nėra tva- 
kos, visur beveik vadovauja re- 
voliucijonieriškas elementas, dau
giausia pabėgėliai' iš Rusijos. 
Ir čionai. jie bando tos pačios 
taktikos laikytis, kaip Rusijoj 
revoliucijos laike. Jeigu pasitai
kė bent su kuom 
pykt smuklėj ar
musų revoliucijonieriai sušaukia 
savo visus pasekėjus ir rėkia 
to žmogaus, kiek gali 
ganizacijų susirinkimuose ir 
kiu budu organizaciją ardo.

IŠ

ypatiškai susi- 
šiaip kur, tai

ant
or-
to-

suardę, į kitą jie skverbiasi. Pa
našiu budu Lietuvių Neprigul-

sakyt, paardė, nes iš 1000 narių 
liko vos apie 150.

P. Dizmas.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
y % k

į • ISr BOSTOiy MASS.
Bostone, rugsėjo 15 d., atsi

buvo demonstracija a^lei laiky
mo kalėjime Etiopo įr)?Giovanni- 
tt. Dalyvavo apię> 15, pūkštančių 
žmonių įvairių tautų., j Tą dieną 
iš Lawrence, Ma^s., pribuvo ke
letas speciališkų traukinių su de
monstrantais, kupė traukė Bos
tono gatvėmis ikj; Castįe sq.; čia 
susirinko visos unijo^( ir drau
gystės iš įvairių vietų, o nuo 
Castle sq. visi nutraukė iki Com
mon Sodą.

Didelį įspūdį ant žiūrėtojų da
rė tokia minia maršūotojų, nes 
minioj buvo daug nuskurdusių 
darbininkų su prastais drabu
žiais, arba motinos, nešiančios ant 
rankų kūdikius su išblišjįusiais 
veidais. Demonstrantai nešė pa
rašus su visokiais reikalavimais. 
Atėjus sodan, prasidėjo prakal
bos. Laike visos demonstraci
jos teko patčmyt tik dvi ameri-

Philadelphijos lietuvius pasaky
ti, bet gero pasakyt negalima bu
tų perdaugiausiai. Vieni yra tam
sus, kaip ir kitur? o kiti vėl mu
sų vietinių publicistų arba “su- 
sipratėlių” yra perdaug ištvir
kinti. Jeigu kuom labjausiai 
galima pasigirti, tai gal tuom, 
kad čia yra gražus būrelis mu
sų jaunuomenės, lankančios įvai? 
rias vietines mokyklas.

Philadelphijoj yra turbut apie 
20 lietuvių moksleivių. Daugu
ma iš jų paėmę farmacijos kur
są, 4 moksleiviai lanko medicinos 
kursus, (2 yra Pennsylvanijos 
universitete, viena — Women’s 
Medical College ir vienas Temple 
universitete). Gaila vienok, kad 
iš tų 20 moksleivių yra nevienas 
ištautėjęs, arba tokis, kuriame 
trečdalis lietuvio, trečdalis len
ko, o likusis trečdalis amerikono.

Lietuviai-moksleiviai, tautiškai 
susipratę, visi susispietė, aplink 
“Meteorą”,
lį, kurį pernai žiemą sutvėrė p. 
E; G. Klimas, buvęs valparai- 
sietis, o dabartinis medicinos 
studentas. ”

Iš šitų Vyrukų galinta ateity
je sulaukti musų tautai naudos.

.^hUa. c

moksleivių rate

IŠ CEDAR POINT. ILL.
■>»W1 t . , **?**■■■ y***>» ” • JU.i

Orui atvėsus, ęia lietuviai pra
deda bruzdėti. , Mat- ateinanti 
rinkimai musų piliečius (kaip 
tas ir prideri) labai interesuoja.

Sūnų” 
Jurgio

keletą

bu-
So.

is

žo-

vo socialistų partijos rauduonų 
ir trįs lietuviškų draugysčių, 
tent: D. L. K. Vitauto iš 
Boston, “Lietuvos 
Cambridge ir šv.
Brighton.

Dabar reik pasakyt
džių apie musų lietuviškąjį sky
rių. Vienintelė unija So. Bos
tone yra kriaučių unija, ir tie 
žmonės savo užduotį atliko kaip 
reik darbininkams, užstojautiems 
už savo vadovus. Bet ką gali
ma pasakyt apie viršminėtas 
draugystes? Ar jie atliko savo 
užduotį tinkamai? Reiktų pasa
kyt, kad gal ne, nes matyt buvo, 
kari jos nelabai -supranta, kas 
yra demonstracija.

Visų tautii darbininkai ėjo, 
parodydami savo skurdą, kapi
talistų neteisybes sulyg darbi
ninkų ir jų vadovų, b musų drau
gystės pasirėdė kuogražiausiai, 
nešė karūnas, prisikabino kokar
das, nckurie ir baltom' pirštinė
mis apsimovė, o paskui net pora 
automobiliu važiavo.

.'f.v 'llŽinoma, socialistiški vadovai 
myli užsipuldinėt ant.Jų, kurie 
pasijuokia iš tos komedijos, bet 
čia visgi pasirodo,^kiek, rengėjai 
supranta demonstracijos reikšmę.

/SRepdrteris.”

o pa-

••--r-'—‘tf

IŠ chelseX, . |ĮAtSS.
Šitas miestelis nedidelis. Keli 

metai atgal gaisras' buvo išnai
kinęs beveik visą miestą,
skiaus vėl tvanas padarė dide
lius nuostolius, bet dabar vėl at
sistatė. Iš lietuvių vienok nie
kas laike tų nelaimių nenuken
tėjo. Lietuvių yra diktokas bū
relis, tik gaila, kad apšvietimas 
tarpe musų brolių nekoks.

Pereitą pavasarį' čia susitvėrė 
pašelpinė “Lietuvos Sūnų” drau-

nariu. Rugsėjo 22 d. buvo čia 
surengtos prakalbos. Žmonių 
susirinko mažai. Kalbėjo J. Na- 
viackas ir L. Pruseika, “Lai
svės” redaktorius; dekliamavo 
M. Virbalas. Prakalbos, galima 
sakyt, nusisekė. Kalbėtojai sten
gėsi išaiškinti draugystės reika
lus ir ragino žmones prie šviesos

surinkta aukų $30.50; taipgi pri
sirašė keli nauji nariai.

Tik vienas draugystės narįs,

jo “košę virti”. Kitas išsigėręs 
eina gult, o pas mūs toks smar
kuolis eina ant pagrindų pra
kalbų laikyti. Genių Dėdė.

—*

IŠ EAST ARLINGTON, VT.

Labai buna smagu išgirsti, kaip 
kituose miestuose lietuviai kru
ta, darbuojasi ir daug gero nu
veikia 
gi su

savo tautos dabui, o taip 
apšvieta geriau^ susipa-

to negalima pasakyt apie

re duot visų partijų vadovams 
vietą kliubo salėj išreiškimui sa
vo programo, jėigu jos (parti
jos) to norės. Socijalistams-gi 
duota pirmybė: nutarta pakviest 
su prakalba D. Kasparką (soci- 
jalistą) ir padengt lėšas, kas ir 
buvo padaryta.

25 dieną rugsėjo įvyko prakal
bos. Kalbėjo minėtas D. Kas- 
parka. Jo kalbos tema: Ką soci- 
jalizmas žada duot darbininkams. 
Nurodinėjo, kad dabartiniame lai
ke darbininkas, sunkiai dirbda
mas, neturi nė žmoniško pragy
venimo; kad socijalizmo laikuo
se nors ir nebusią visi lygus, vie
nok pragyvenimas bus visiems 
užtikrintas; nereikėsią rūpintis 
tuom, koks likimas laukia žmogų 
senatvėje ir 1.1. Kalbėjo aiškiai 
ir suprantamai, neužgauliodamas 
kitų idėjų. Pasakė, kad nėra 
reikalo kitas idėjas niekinti, tik, 
girdi, reikia prieš idėjų vadovų
blogumus protestuoti; jeigu jie jus apleidžiu, 
negerai daro: gina žmones nuo 
apšvietos, ir. skriaudžia materi- 
jališkai. Žmonių buvo susirin
kę apie 60 (čia nedaug daugiau 
ir gyvena) ir visi labai pavyz
dingai užsilaikė: tyla ir 
mas — nuo pradžios iki 
Kiek davėsi suprasti visi 
siejie ant prakalbų buvo
nėdinti kalbėtojaus taktiškumu. 
Neapsiėjo vienok ir be to, kad 
po prakalbų per kelias dienas kai 
kurie nebūtų socijalizmą ir soci- 
jalistus “kritikavę”. Tas jiems, 
matyt, jau paprasta....

Vienas, socializmui simpati
zuojantis, šiuom syk taipgi to
kiu “kritikavimu” atsižymėjo, 
nors ant prakalbų pats ir nebuvo. 
Nepatiko mat, jam tas, kad kliu-

is 
ry-

ne-
so-

važiavo prie tokios vietos, kur 
kelias buvo vandens išplautas' ir 
sodiečio vežimas su sulaužytu 
ratu buvo užstojęs jiems kelią. 
Sodietis Devala, kuris vežė Be- 
nares’an parduoti ryžių, skubi
nosi, idant paspėti pirm auštant 
pribut ant turgavietės. Jam pa
sivėlinus, prekėjai išvažinės 
miesto, prisipirkę reikalingą 
žiu saiką.

Prekė jas, pamatęs, kad jis 
galės toliaus keliauti, jeigu 
diečio vežimas bus skersai
lią, perpyko ir liepė savo tar
nui Magadutai nustumti nuo ke
lio-vežimą. Sodietis prieštaravo 
tam, nes jo vežimas buvo taip 
arti uolos kranto, kad pajudinus 
jį iš vietos, galėjo subyrėti, bet 
braminas nenorėjo sodiečio klau
syti ir paliepė savo tarnui nu
stumti vežimą.

Magaduta, •— stiprus vyras, 
mėgdavęs nuskriausti artimą — 
nuvertė vežimą, pirm negu galė
jo į tai įsikišti maldininkas. Kuo
met Pandų pravažiavo ir norėjo 
toliau važiuoti, 
ko. iš vežimo, 

•— Atleiskit

jus buvot taip 
iki šiai vietai.

ramu-

buvu-

Bet 
šio miestelio lietuvius,'kurie ap- 
š vietoj dar stovi plabai žemai. 
Laikraščius mažai kas ! teskaito; 
kiti netik kad neskaito,! bet dar 
ir drūčiai neapkenčia tokių, kurie 
skaito ir prie apšvietus (griebiasi.

Ačiū tamsumui, tankiai pasitai
ko tarp musų lietuvių itoki dar
bai ir pasielgimai, kurie tik lie
tuvių vardą žemina: iri purvina 
svetimtaučių akyse. • •<

Šiomis dienomis susitvėrė čia 
nauja SLA. kuopa< iš 12 narių. 
Nors iš pradžių buvo susirašę 
18 narių, bet ačiū tiems, kurie 
užsimanė išardyti ir išknysti kuo
pą iki-pačių šaknų, 6 nariai ta
po suvilioti ir tuom tarpu atsi
sakė nuo kuopos, bet kiti drūčiai 
laikosi,

maldininkas iššo-
sakydamas:

man, kad
Ačiū už tai,

Yra 
ku

jo triūsą ir kelionės lėšas. Aukų 
surinkta $3.75.

Darbai šiuo m syk eina gerai: 
dirba pilną laiką. Pribuvusiems 
iš kitur, darbas lengva gaut. Ži
noma, reik turėt mainicriaus pa
liudijimą, ' nes kitokių darbų, 
apart angliakasyklų čia nėra. Už- | 
darbis nevienodas: vidutiniai 
imant, uždirba’ apie $30 į dvi są- 
vaiti. ’ ?

Rugsėjo 30-to ne vienas dar
bininkas neėjo dirbt. Mat ši 
na buvo Ettoro ir Giovanitti 
dvmo diena. Dėlto čia ir

die- 
tar- 
pa- 

švęsta tą dieną kaipo protestą
prieš kapitalistų pasikėsinimą 
ant darbininkų vadovų gyva
sties. K. Šnuolis.

IŠ MILAN, MICH.

Šitas miestelis nedidelis, 
viena pečių liejiklė (fondre) ir 
du malūnu. Lietuvių esame tik 
penki pavieniai.

Rugsėjo 19 d. pasimirė Anta
nas Petrauckas (lietuvis), paei
nantis iš Kauno gub. ir pavieto. 
Kadangi velionis neturėjo pini
gų, tai jį palaidojo miestas ant 
abelnų kapinių. Ant. Šešelgis.

Yra

L. Tolstoi.

Karma.
(Budos tikėjimas).

Kartą vienas turtingas prekė- 
jas važiavo su savo tarnu į mie- 
sta Benare^.įjf Pakelėj, pavijęs 
malonios išvaizdos maldininką, 
taip galvojo ,jis viens sau: Šis 
misionierius turi malonią išvaiz
dą. Draugavimas su gerais žmo
nėmis atneša laimę. Jeigu jis 
taip-gi eina į Benares’ą, aš jį 
pavėžysiu. Pasveikinęs maldi
ninką, paklausė, kur jisai keliau
ja ir, dažinojęs, kad maldinin
kas, kurio vardas buvo Narada, 
eina taipgi Benaresan, jis pa
prašė jį sėstis savo vežimėliu.

•— Labai ėsti dėkingas už jųsų 
geradėjistę, —r pasakė maldinin
kas braniinui**) — aš išties ės- 
mi pavargęs nuo tolimos kelio
nės. Neturėdamas jokios sava
sties, negaliu jums atsilyginti 
pinigiškair bęt gal prisieis kuo
met, jums atsitarnauti . žiniomis 
iš turto, kurį aš. įgijau, sekda
mas mokslą garsaus Budos Sa- 
kia-Muni, žmonių mokytojaus.

Važiavo jie kartu. Prekėjas, 
kurio vardas buvo Pandų, žin
geidžiai klausės pamokinančios 
maldininko kalbos. ~ Praslinkus 
valandai-kitaį, laiko, ., jie pri-

** Braminais . vadinasi Indijų

aš 
kad 

geri ir pavėžinot 
Aš ištiesų buvau

nuvargęs, kuomet jus prašėt ma
ne sėstis vežimėliu, bet dabar, 
ačiū jųsų geradėjistei, aš pasil
sėjau. Matydamas-gi tame Šo- 
dietyj. nuskriaustą jųsų artimą, 
aš negaliu niekuom geriau jums 
už jųsų geradėjistę atsimokėti, 
kaip tik padėti jam jo nelaimėj.

Braminas su nusistebėjimu pa
žiurėjo į maldininką.

— Jus sakot, kad tas sodietis 
yra nuskriaustas artimas? Tas 
negali but.

— Aš žinau — atsakė mal
dininkas,—kad jums nėra supran
tami tie ryšiai, kurie riša jųsų 
likimą su šio sodiečio likimu. 
Nuo aklo negalima laukti, kad jis 
regėtų. Pertai man labai gai
la, kad jus patįs sau kenkiat ir 
pasistengsiu jus pridengti nuo 
tų žaizdų, kurias jų patįs sau 
rengiat.

Turtingas pirklys, nepripratęs, 
prie to, idant jį kas mokytų, 
paliepė savo tarnui važiuoti to
liau.

Maldininkas, priėjęs prie so
diečio, pasisveikino su juom ir 
ėmė jam gelbėti pataisyme veži
mo ir.surinkime išbarstytų ryžių. 
Darbas ėjo greit, ir sodietis 
galvojo viens sau :

— Šis maldininkas turi but 
šventas žmogus: jam rodos pa
deda nematomos dvasios. Pa
klausiu jo, kuomi aš užsitarna
vau tokį biaurų mandraus bra- 
mino pasielgimą. — Jis užklausė 
maldininko:

i— Malonus tamista, ar nega
lėtumėt jus man pasakyti, del- 
ko taip neteisingai su manim pa
sielgė braminas, kuriam aš nie
kuomet nesu padaręs blogo?

Maldininkas atsakė sodiečiui: 
— Mano mielas, jus nedatyrėt 

neteisybės, bet tik nukentėt šia
me gyvenime tą, ką jus esate 
padarę tam braminui pirmesniam 
gyvenime. Ir aš neklysiu, saky
damas, kad jus ir dabar būtumėt 
pasielgę su braminu taip pat, 
kaip jis pasielgė su jumis, jeigu 
jus būtumėt turėję tokį stiprų

pasiuskit įį j vienuolyną, kur Jfą 
visuomet atras mane pasirengus] 
suteikti jam patarimus, jeigu jįę 
jam butų reikalingi

Tuom laik Pandų, atvažiavęs 
Benaresan, susiėjo su Malmeka., 
—* prekybos draugu, turtingu ' 
bankierium.

Aš pražuvau U—J sakė Mak 
meka — ir negalėsiu daryti jo
kių reikalų, jeigu šiandie ne-; 
nupirksiu vežimo geresnio ry- 
žiaus karaliaus virtuvei, 
čia mano priešas bankierius,
ris dažinojęs, kad aš padariau 
sutartį su karaliumi, ir kad tu
riu pristatyti jam šiandie anksti 
vežimą ryžiaus, norėdamas pra
puldyti mane, supirko visą ry
žių Benarese. Karalius nepaliuo- 
suos mane nuo sutarties ir rytoj 
aš esu pražuvęs.

Tuom pačiu laiku, kaip Mal- 
meka skundėsi savo nelaimėj, 
Pandų griebėsi už savo maišelio. 
Apjieškojęs savo vežimėlį ir ne
radęs jo, jis nužvelgė vagystėj 
savo tarną Magadutą. Pašau
kęs valdžią ir apkaltinęs jį, liepė 
surišti ir kankinti, idant jis prie 
kaltės prisipažintų.

Tarnas kankinamas rėkė:
•— Aš nekaltas, paleiskit mane. 

Aš neiškęsiu šių kančių už nuo
dėmes kitų! Ah, jeigu aš galė
čiau išmelsti atleidimą pas tą so
dietį, kuriam aš padariau skriau
dą dėlei mano šeimininko? Šios 
kančios tikrai yra pabauda už 
mano biaurų su kitais elgimąsi.

Tuom tarpu, kuomet valdžia 
surištą tarną kankino, privažia
vo sodietis prie viešbučio ir su* 
grąžino radinį. Tarną tuojaus 
paleido iš rankų jo kankintojų, 
bet jis, jau neužganėdintas sa
vo šeimininku, pabėgo nuo jo ir 
pristojo prie bandos plėšikų, gy
venusių 
nuošė, 
sodietis 
ryžiaus, 
lui, tuojaus nupirko .visą vežimą 
už trigubą kainą, o Pandų, 
džiaugdamasis atsiradusiu turtu, 
tuojaus pasiskubino. į vienuoly
ną, idant gauti nuo maldininko 
patarimus, kuriuos jis jam žadė
jo duoti.

tuomet artimuose kal- 
Maliųeka, išgirdęs, kad

Vie

Ūkininkas prisipažino, kad jei
gu jis but galėjęs, tai nebūt gai
lėjęsis, pasielgus su kitu žmogum, 
užstojusiu kelią taip pat, kaip 
braminas pasielgė su juomi.

Paberti ryžiai tuom tarpu bu
vo surinkti ir maldininkas su 
ūkininku artinosi jau prie miesto, 
kuomet arklys išsigandęs šoko į

— Gyvatė, gyvatė! — sušuko 
sodietis. Maldininkas, atidžiai 
pažvelgęs ant daikto, kuris iš
gąsdino 
vežimo, 
maišelis,

— Ne

nuo že-

ir kuo-

arklį, ir nušokęs nuo 
pamatė, kad tai buvo 
pilnas aukso.
kas kitas, kaip turtin

gas braminas galėjo pamesti šį
maišiuką, — pagalvojo jis ir, pa
kėlęs maišiuką su auksu 
mes, padavė jį ūkininkui, 
mas:

—'■ Imkit šitą maišiuką
met jus busit Benares, privažiuo- 
kit prie viešbučio, kurį aš jums 
nurodysiu, paklauskit bramino 
Pandų ir sugrąžykit radinį. Jis 
mels jųsų atleidimo už tokį su 
jumis pasielgimą, bet jus pasa
kykit jam, kad jus dovanojat 
jam ir geidžiat pasisekimo visuo
se jo žingsniuose, nes galit man 
tikėti, jog juo geriau jam klosis, 
juo geriau bus jums patiems. Jų
sų likimas priguli daug nuo jo 

kunigai — augštesnis tame kraš-|likimo. Jeigu braminas klaustų 
te žmonių Įuomį^ s ---Liudnastl
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— Aš galėčiau jums suteikti . 
patarimus, bet,, žinodamas, ka$l 
jums nėra suprantami šventi įsta*; 
tymai, 
nok duosiu jums abelną patari
mą: elgkitės su kiekvienu žmo-. 
gum, kurį jus patiksit taip, kaip’ 
su savim, tarnaukite^ jam taip, 
kaip jus norėtumėt, kad jums 
tarnautų. Tokiu budu jus pa- • J 
sėsit grudus gerų darbų ir jų ; 
turtingas vaisius neaplenks jų- ’ 
su. v

— O, maldininke, duokit man 
paaiškinimą — sakė Pandų—2ir 
man bus lengviau tuomet sekti 
jųsų patarimus. ;

— Klausykit-gi, aš duosiu jums 
raktą prie nežinojimo; jeigu jus 
nesuprasit, tikėkit tam, ką aš 
jums pasakysiu. Laikyt save už 
atskirą asmenį yra didelė klaida. 
Tas, kuris visą savo gyvenimą 
rūpinasi tik tuomi, idant išpil
dyti norus to atskiro asmens, se
ka paskui klaidingą šviesą, kuri 
prives jį prie begalės nuodėmių. 
Mes skaitom save atskirais asme-. 
nimis dėlto, kad musų akįs yra 
pridengtos kokia tai uždanga, 
kuri neleidžia mums matyti ne
pertraukiamų ryšių, kuriuos tu- i 
rime su mušti artimais; patirti . 
musų dvasios vienodumą su dva- ! 
siomis kitų. Nedaug žmonių ši
tą žino. Šie žodžiai lai buna vi«^ 
suomet jųsų atmintyj. Tas, ku-u 
ris kenkia kitiems, daro‘ blogą 
sau. Tas, kuris padeda kitiems, 
daro gerą sau.

Perstokit skaitę save atskiru 
asmeniu ir jus nužengsit ant ke-^ 
lio tiesos. Tam, kurio akįs yrarJ 
pridengtos, visas pasaulis • rodo-r< 
si padalytas į atskirus asmenis. < 
Toks žmogus negali suprasti 
reikšmės visus apimančios 
lės.

Pandų atsiliepė:
■— Jųsų žodžiai turi 

reikšmę ir aš įsitėmysiu
Aš nedaug padariau gero vargšui -ii 
maldininkui, važiuojant į Bena- 5 
resą ir tas geras man nieko ne
prekiavo, o šia kokias aš aptu
rėjau pasekmes 1 Aš daug esu 
kaltas jums, nes be jus aš netik 
bučiau pametęs maišelį su pini
gais, bet bučiau negalėjęs atlikt! 
tų prekybos reikalų, kurie taip 
žymiai padidino mano turtą. Jei* ’ 
gu žmonės pažintų tiesą, jųstj 
įstatymų, kaip-gi ^butų geresni! 
musų pasaulis, kaip sumažėtų ja« . 
me blogas, o pakiltų visuotina! 
labas I

(Pabaiga buQ<

mei-ib *
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juos. n



, LIE T y V < i
NUO REDAKCIJOS.

/ » ' * .< ' - „
Visi lai kraičiui siunčiami raakraičial 
turi but pažymėti autoriaus parašu 
if adresu. * Pasirašantieji pseud ony- 
mais tmt paduoti, Redakcijos žiniai, 
ir savo tikrąjį vardą. 
Redakcija pasilieka sau 
člamus jai rankraščius 
taisyti.
Netinkamus laikraščiui 
Redakcija, pareikalauta, 
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti tik ant vienos 
popierių pusės, paliekant plačius tar
pus tarp eilučių.

teisę atsiurb 
trumpinti ir

rankraščius 
gražina au-

1.500 markių už kiekvieną pa-r 
duotąją temą. • Filologijos sky
riuje randame užduotą temą: 
“Santykiai lietuvių dainų su lat- 
vftj, gudų ir lenkų dainomis” 
(Die Bezichungen der litauischen 
Volkslieder zu denen der Let- 
ten, Weissrussen und Polen). 
Draugija prie šito išreiškia no
rą, kad butų ištirta, kiek lie
tuvių dainos savo motyvais ir 
forma turi panašumo į anų tau-

Apžvalga

kitą iš Taunton, 
kuriose pranešama apie

Dėlei SLA. prezidento arešta
vimo. Šio numerio “Lietuviai 
Amerikoj” skyriuj skaitytojas ras 
dvi korespondenciji — vieną iš 
So. Boston, 
Mass.
tai, kad SLA. prezidentas, Pra
nas Živatkauskas iš Scranton, 
Pa., tapo įskųstas policijai ir 
areštuotas už tai, kad, važinė
damas po Massachusetts valstiją, 
laikė prakalbas ir kalbino lietu
vius prigulėti prie visiems žino
mos, pažangios ir tautiškos lie
tuvių organizacijos i— Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj.

Teisme pasirodė, kad vyriausiu 
skundiku buvo pagarsėjęs F. Ba
gočius, o jo pagelbininkais — 
R. Vasiliauskas,- dirbantis “Ke- 
leivyj” ir dar tūlas Adomavičia

* visi iš So. Bostono ir visi, 
ant nelaimės, nešiojanti lietuvių 
vardus..

Tai nepaprastas ir dar negir
dėtas tarp lietuvių atsitikimas, 
liudijantis, kaip žemai tūli žmo
nės gali doriškai nupulti. Męs 
turėjome niekingų vyrų, kurie 
Lietuvoje, delei savo aklumo, iš
davinėjo savo brolius rusų val
džiai už tai, kad tie dirb
davo viengenčhj gerovei; męs 
turėjome . Lietuvoj profesijo- 
nališkų šnipų, kurie gaudydavo 
lietuvių judėjimo vadovus, 
stengdamiesi jiems užnerti kil
pą, bet męs dar neturėjome lie-

f

Dabar turime.

labai tuom pasipiktino ir tarp 
kit-ko pasakė: “Tai jau gana! Tai 
niekšiškas darbas, kuris rodo, kad 
tie vyrai nupuolė iki žemiausio 
laipsnio.”

> Šito darbo negalima pavadinti 
kitaip, kaip tik bjauriausiu dar
biu j kurį kiekvienas — kas jis 
nebūtų, bile doras lietuvis 
žiūrės su pasibjaurėjimu.

Amerikiečių gyvenimo istori
kas gali atversti naują lapą ir jį 
užvardinti stambiomis raidėmis: 
“Lietuvių išdavikai, judošiai ir 
skundikai”. Kandidatai tan sky- 
riūn jau yra. • <MN

*

Skirtumas 
susivienijimas 
tikybinėmis 

galės prigulėt 
skirtumo savo

ta- 
ne- 
sie- 
visi

ti-

Moksleivių suvažiavimas. Rug
sėjo 28 ir 29 d. atsibuvo Chica
go) svietiškųjų moksleivių suva
žiavimas, kuris užmezgė “Lie
tuvių Moksleivių Susivienijimą”, 
panašų į nesenai sutvertą “Lie
tuvių Rymo-Katalikų Moksleivių 
Susivienijimą”, 
me, kad šis 
apsirubežiavo 
nomis -ir į jį 
lietuviai, be
kybinių 'ar politiškų pažvalgų. 
Susivažiavime dalyvavo iš viso 
19 ar 20 moksleivių. Susivie
nijimo valdybon išrinkta: Petrai
tis prezidentu, Draugelis rašti
ninku, Sinkus išdininku, Biežis 
redaktorium, Gugis, Mikolaitis ir 
Bučinskas Literatiškan Komite
tam Vienu iš susivienijimo tik
slų busiąs taipgi rengimas tinka
mų paskaitoms referatų ir jų 
platinimas. Susivienijimo orga
nu išrinkta “Laisvoji Mintis”, ku
ri tam tikslui pavedė po keturis 
puslapius kiekvieno savo nume
rio. Redaguosią tą skyrių (už
gardintą “Jaunimo Sapnais”) pa
tįs moksleiviai. Čia, teisybės de- 
lęi, reik pąžymėti, kad tikėtasi 
didesnio entuziazmo, negu buvo 
susivažiavime: net vietiniai mok
sleiviai nevisi jame dalyvavo. 
Įstatai šio moksleivių susivieni
jimo platus ir bešališki. Vienok 
apie jo ateitį šiądien dar per
junksti pranašauti.

kokios lietuvių dainos esančios 
nuo gudų ir lenkų paimtos. Rank-

r e tor i aus prof. A. 
su: Geli. Hofrat 
Leskien, Leipzig, 
10. III. Rankraščiams siusti ter
minas iki 
metų..

Professor Dr.

spalių m. 31 d. 19x4 
J. Basanavičius.

kalba Krakuvos uni-
Lietuvos Žinios” pra-

Lietuvių 
versitete. 
neša, kad girdoj tįsios, buk Kauno 
seminarijos profesorius kun. Šau
lys statąs savo kandidatūrą į 
Krakuvos universiteto lietuvių 
kalbos katedros profesorius. Sa
koma, buk kun. Šaulys turįs di
delius šansus ten patekti.

Mačio sukaktuvės. 15 dieną 
10-nie- 
dienostinės sukaktuvės mirimo 

lietuvių poeto Mačio (Kėkšto).
Jo eilių rinkinėlis (norš nepil
nas) nesenai buvo išleistas “Žmo
nių Knygyno” išleistuvės.

TMD. turtas. * TMD. sekreto
rius, J. Žemantauskas, kuris lai
kinai pildo ir išdininko prider- 
mes, garsina “Vien. Liet.”, num. 
39, TMD. išdo stovio atskaitą. 
Iki 1 d. rugsėjo, TMD. išdc bė
gantiems reikalams lieka $651.97 
grynų pinigų. Geležiniame kapi
tale iki r d. rugsėjo yra 773.97. 
Visas turtas pinigais išneša $1,- 
425.94. Laike paskutinio bertai- 
nio TMD. turėjo įeigų $609.02, 
o išeigų — $909.47. Iš išeigų 
stambesnės išlaidos už šiais me
tais spausdinamų raštų spaudą — 
už Dro Garmaus paskaitas ir kun. 
J. Žilinsko raštus.

taip va-

apie F 
Harvar

Amcs, 
praneša
1 “Tie-

Sako, pasigarsinęs numirėliu. 
“Tėvynėj” (No. 39) randame 
žingeidi! straipsnelį “Šalin Kau
ke!”, kuriame pagarsinta keletas 
įdomių žinių apie musų 
dinamus “veikėjus”, 
pristato du dokumentu 
Bagočių, besigarsinantį
do universiteto studentu. Vie
nas dokumentas — tai Tiesų 
Skyriaus Harvardo universiteto 
sekretoriaus, Ri< 
laiškas, kuriame 
(rugp. 25, 1912 1
sų skyriuje męs neturime žmo
gaus vardu Bagočius”, antras 
dokumentas ■— tai laiškas buvu
sio Bagočiaus auklėtojo, tūlo p. 
V. Losa iš “Presbyterian Mis
sion” iš Pittsbūrgo, Pa., kuris 
rėmė Bagočių medžiagiškai per 
3 metus jo mokslo Pittsburge

draugais, kad iš Bagočiaus išeis

rius, skleidžiantis tarp lietuvių 
protestantizmo tikėjimą. Jis ra
šo, kad apie 18 mėnesių atgal ga
vęs iš Bostono laišką, kuriame 
jam pranešama, buk Bagočius

ką nors apie Bagočių — ar gera ; 
ar bloga — kaipo apie numirė-

čius. V. Losa atsisakęs toliaus 
remti Bagočių, nes, sako, “buvau 
nustojęs užsitikėjimo juomi.... 
Mačiau jį esant nepaprastai ga
biu, tačiaus jo dvasia ir pasiel
gimai daug sykių priversdavo 
prie nusiminimo” ir todėl, sako 
jis toliaus, “Aš pasiryžau pra
rasti visa tai, ką ant jo buvau 

semina-
save ne-riją. Jis niekados pats 

užlaikydavo.”
Rašėjas nusiskundžia 

sų visuomenės ir laikraštijos, ku
ri neatsargiai iškelia į padanges 
ir pastato vadovų vietose žmo-' 
nes, kurie tankiausiai verti pa
peikimo, o ne pagyrimo. Jis ma
to tame didelį pavojų musų vi
suomeniškam gyvenimui.
• Tas teisybė, bet reik atkreipti 
atydą į tai, kad musų laikraštija 
nevisada kalta už tai, kad ją klai
dingai informuojama.

ant mti-

Premija už lietuvių dainų tyri
nėjimą. Leipcige yra kunigaikščio 
Juozo Aleksandro Jablonovskio, 
Naugarduko va jų vado, 1768 me
tais įsteigtoji Draugija “Socie- 
tas Jablonoviana”, vok. “Die į 
Fuerstlich Jablonowskische Ge
sellschaft”, kuri kasinėtai skel
bia didokias premijas, už įvairius
mokslo veikalus. Šių metų apy- Rymšos “Kova” nepražuvo, 
skaitoje (Jahresbericht) Dr-ija; “Kun. Tumo fondo — rytiečiams’ 
yra apskelbusi net 9 premijas po šviesti” globėjai praneša, kad su-:
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MAŠINA SKALBIMUI POPIERINIU PINIGU.
Šita mašina iš suterštų ir nudėvėtų dopierinių pinigų vėl padaro naujus. Pertai 

Suvien. Valstijų iždas sučedija arti milijono doliarių kas metai, nes vieton naujus spaus
dinti, senus pinigus tik išplauja.

lyg p. Rimšos leidimo jie atsi
ėmė trupinius sudaužytos Vil
niaus parodoj “Kovos” ir juos 
sulipdino. Naujai “atgaivinta”

Mokslo Draugijos muzėjun. Nuo 
jos bus nuimtos fotografijos ir 
padarytos atvirutės. Globėjai 
praneša, kad metalinių minijaturų 
(mažų stovylėlių) nuo “Kovos” 
jie visgi negalėsią daryti (nepa
aiškina, kodėl) ir tiems, kurie tuo 
tik tikslu aukojo po 5 rubl., pa
reikalavus, bus pinigai gražina
mi. Kovos” sulipdinimas atsi-

IŠ LAIKRAŠTININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMO.

su- 
šiesivažiavimui buvo pritarę 

laikraščiai: “Vien. Lietuvninkų”, 
“Katalikas”, “Lietuva”, “Tėvy
nė”, “Darbininkų Viltis”, “Lais
voji Mintis” ir “Dagis”.

Susivažiavimas atsibuvo Chi
cagoj. Posėdžiai prasidėjo pėt- 
nyčioj, 27-to rugsėjo, Bismark’o 
Ilotely j.

Atidarius posėdį Spaudos drau
gijos prezidentui J. M. Tanane- 

kad susivažia-
dalyvauja šie laikraščiai: 
Nuo “Lietuvos” redakci- 

Šernas ir B. K. Balutis, 
ileistuvės: A. Olševskis ir

vičiui, pasirodė
vime

1.
jos: 
nuo
J. Hertmanavičius.

2. Nuo “Kataliko” redakcijos: 
P. Brandukas ir J. Viskoška, nuo 
išleistuves J. M. Tananevičius ir 
St. Tananevičius.

3. Nuo
k u

Vienybės Lietuvnin- 
rcdakcijos ir administraci-

4. Nuo “Laisvosios Minties”—• 
redaktorius ir Jeidejas Dr. J. 
Šliupas.

5. Nuo “Tėvynės” redakcijos— 
spccialis jos įgaliotas korespon-

6. Nuo “Dagio” — P. Brandu
kas .

Čia pat padavė savo įgaliojimą 
special is “Kovos” reporteris A. 
Kvedaras.

“Draugo” redakcija pranešė, 
kad dėlei tūlų priežasčių “Drau
gas” dalyvauti negali, bet prašė, 
kad susivažiavimas teiktųsi savo 
nutarimus jam prisiųsti.

Susivažiavimo viršininkais iš
rinkta: prezidentu T. M. Tana-
nevičių, Sekretoriais

Susivažiavime perskaityta pri
siųsti telegramai ir laiškai su 
pasveikinimais. Iš telegramų 
reik paminėti šiuos: 1) Nuo A. 
B. Strimaičio, SLA. sekretoriaus, 
iš New Yorko, 2) nuo p. Račino 
ir Danieliaus iš Btpoklyn, N. Y.

Pasnoko iš So. Omaha,, Ncbr.

draugijos sekretoriaus, K. V. 
Račkausko raportą, , iš kurio pa
sirodė, kad daųgųmęs komisijų 
pereitais metais nieko neveikta 
ir kad tik viena, statistikos ko
misija šiek-tiek surinkusi me
džiagos, kuri vienok neyra dar 
sutvarkyta.

Klausimą’ svarstymo įstatų, 
kurių projektas ^iąm susivažia
vimui buvo perstatytas, tapo ati
dėtas aiht pabaigos. Pradėjus 
svarstyti reikalus^, paimta juos 
sekančioj'eilėj: '

jr. Sutvarkymui mūšų terminolo-.: 
gijos mokslo ir tfęlhnikos šTy- 
tyj nutarta prisilaikyti interna-

žiavimas po ilgokų diskusijų nu- sitikimuose, kaip Rooto-Dilline
sprendė išrinkti komisiją, kuri hamo filius ir 1.1).
susineštų’su tam tikromis įstai
gomis ir ypatomis ir išaiškintų 
šiuos klausimus: a) kiek 
viams apsieitų pinigiškai 
dalyvavimas visasvietinėj 
doj ir b) ar galima butų 
surinkti tinkamą rinkinį ekspo
natu (išstatomųjų daiktu). Ko-
m i si j on įėjo: Dr.

lietu- 
toks

Komisija savo tirinėjimo rezul
tatus pagarsins laikraščiuose ne- 
vėliaus, kaip už šešių mėnesių.

19. Moterų ir vaikų reikalai.

27. Po. tam pradėta svarstyti 
projektą draugijos įstatų, kuris 
tapo priimtas su tam tikrais pa
taisymais ir dapildymais. Šių 
įstatų suredagavimui išrinkta: 
L. Šernas, P. Brandukas ir K. 
Jurgelionis.

Sekančiam susivažiavimui iš
rinkta vieta Shenandoah, Pa. At
sibus rugpjūčio mėnesyj 1913 
pietų.

ma, kad ’musuv ’ C

Įima įdomauti! moterių ir vaiku u
sulyg kiekvieno

reikalų gvildenimui, sutverus 
tam tikrą “moterių skyrių” ir 
“vaikų skyrių” savo laikraščiuo
se. Geistina, kad galima Imtų

liko sena, 
nanc vičius

sekantiems 
būtent: T.

metams 
M. Ta- 

IC. V.
J. Pauk- teštiš išdininkas. Apart to, sulyg 

naujai priimtų įstatų, valdybą 
dapildyta dviem.*- nariais: A. Ol
ševskis, kaipo atstovas leidėjų 
sekcijos ir L. Šernas, kaipo at
stovas nuo literatų sekcijos.

Tuomi susivažiavimo posėdžiai 
užsibaigė subatos vakare.

cijonalės, prie lietuvių kalbios 
pritaikintos, terminologijos; gi 
sutvarkymui amerikiečių lietuvių 
terminologijos (vardai įstaigų, 
urėdų ir politikos srytyj) išrink
ta komisiją iš Dr. J. Šliupo, L. 
Šerno ir K. Jurgelionio (su Šliu
pu kaipo komisijos atsakomu 
pirmsėdžiu). Seną komisiją, kai
po nieko šioj srytyj nenuveiku
sią, panaikinta.

2. Stebuklingų daktarų ir kiti 
apgavingų apgarsinimai. Išreikš
ta mintis, kad pasekmingiausiu 
būdu išnaikinimo šių apgarsini
mų yra: a) išgauti iš valdžios 
uždraudimą panašios rūšies ap
garsinimus talpinti ir b) kiek 
galima stengti? tankiau žmo
nėms aiškinti, kad jie panašiems 
apgarsinimams netikėtų. Ka
dangi ir yienu, ir kitu šiuom lai
ku yra užsiėmęs Nacionalis 
Amerikos r( Daktarų Susivieniji
mas ir kadangi lietuviai dakta
rai jau sųtyėrė pradžią to susi
vienijimo /šąkai “Lietuvių Dak
tarų Susiyienij-imui”, tai pavesti 
šį reikalą^ musų daktarų susi
vienijimui. Laikraščiai-gi prisi
žada jiems! gelbėti ir talpinti jų 
tame dalyke raštus.

3. Išreikšta pageidavimą, kad 
visi laikraščiai ir išleistuvės mai
nytus savo išleidiniais,

4. Apšvietos reikalai.
Buvusios “Apšvietos Komisi

jos” pirmininkas, J. O. Sirvydas, 
pranešė, kad buvusiai komisijai 
buvo pavestas perdidelis darbas 
(steigimas liaudies universiteto, 
knygynų, rengimas referatų 
etc.), kurio kelios ypatos įkū
nyti negali. Nors buvo apie tai 
ne sykį 
klausimas 
raginimo,
žmonių pastangomis ir vienų me
tų laiku padaryti.

Todėl susirinkimas išreiškė 
užuojautą šiems siekiniam^ ir pa
tarė laikraščiams gelbėti geriems 
sumanymams, prisidedantiems 
prie apšvietos pakėlimo; pačią-gi 
komisiją panaikino.

5. Statistikos reikalai.
Statistikos komisijos nariai — 

K. V. Račkauskas raportu ir J. 
O. Sirvydas žodžiu — pranešė, 
kad sutaisymui statistiškų at
skaitų apie lietuvius ir jų judė
jimą Amerikoj, jie yra surinkę iš 
įvairių šaltinių dikčiai medžia
gos, kuri vienok neyra dar pa
kaktina ir kurią tvarkyti, kol kas, 
dar peranksti. Kl. Jurgelionis 
taipgi pranešė, kad jo surinkta 
enciklopedijos rengimui dikčiai 
statistiškų žinių, kuriomis gali- 

tma bus iVasinaudoti, rengiant 
statistikosatskaitas. Susivažia
vimas išreiškę norą, kad toji pa
ti komisija ir toliaus darbuotųsi, 
pabaigtų rinkti“ medžiagą ir, ją 
sutvarkiusįląpgąrsintų musų laik
raščiuose. ? , JSz1' 7'6. Įvairu^ draugijų ccntraliza-

Cij?’ dL • ./• .
Pereitas susivažiavimas buvo 

išreiškęs pageidavimą, kad įvai- 
rios inusų mazps' draugystės ir 
draugystėlės pradėtų jungtis į di
desnius burinę vienytis, arba 
centralizuotis.

Laike pastarųjų metų šis ju
dėjimas ištikrtįjų gimė ir šią
dien jau turime jo pasekmes. ChL; 
cagos lietuviu draugijos susi
vienijo į vieną Sąjungą, nuo ku*: 
xios, prie gerų vadovų, galima j

Brooklyne ir kitose vietose. "
7. Palikta Spaudos Draugijos 

Valdybai rūpintis, kad pritrauk
ti prie šio laikraštininkų susi
vienijimo ir tuos laikraščius, ku
rie iki šiam laikui nepriguli.

8. Scenos rūkalai.
Kadangi statymas sceniškų

žmonių auklėjimo, tatai geistina, 
kad musų laikraščiai atkreiptų 
galimai didžiausią atydą į sce
nos reikalus. Patartina, kad sce
nos mėgėjai susispiestų apie sce
nos veikalams , pašvęsta perijo- 
dišką leidinį “Teatrą”, kuriame 
galėtų tilpti geresni sceniški vei
kalai. Tuom tarpu išrinkta ko
misiją sutaisymui surašo visų ge
resnių sceniškų veikalų, kuriuos 
butų patartina ant scenos statyt 
ir tą surašą pagarsinti laikraš
čiuose. Komisijon išrinkta: J. 
O. Sirvydas ir Kl. Jurgelionis.

9. Steigimas vakarinių mokyk-

pakcltas laikraščiuose 
bet daugiau s, apart 

nieko negalima kelių

Susirinkimas pataria laikraš
čiams laikas nuo laiko, ypač ru
denyj, paaiškint žmonėms, kaip 
norinti gali gauti tokias mokyk
las nuo miesto valdžios. Geisti- 
na, kad lietuviai, kiek galėdami, 
naudotųsi ilgais žiemos vakarais 
ir tokias vakarinės mokyklas 
steigtų.

10. Blaivybės reikalai.
Laikraščiai pritaria blaivybės 

praplatinimui ir išreiškia norą, 
kad lietuviai daktarai tinkamų 
raštų sutaisymu laikraščiams šia
me dalyke pagelbėtų.

11. Susivažiavimas pritaria 
tam, kad čia apsigyvenusiejie lie
tuviai rūpintųsi išsiimti piliety
bės popieras ir kad jie dalyvau
tų šios ‘šalies politiškame judė
jime.

12. Iškilus klausimui, kiek ir 
kaip lietuviški laikraščiai privalo 
kišties į šios šalies politiką, nu
tarta, kad laikraščiai, kiekvienas 
sulyg savo persitikrinimų, privalo 
užsiimti politikos reikalais, 
jiems leidžia vieta.

13. Išreikšta nuomonę,

kiek

kad 
pra-

rnonę ir vettelgystę ir kiek gali
ma stengtis lietuvius prie jos ra
ginti ir pratinti.

14. Patartina remti ir aiškinti 
žmonėms amatu mokinimosi nau-

15. Pakėlimui ir aprūpinimui mu-

geistina, kad lietuviai rašytojai 
susijungtų vienon organizacijon, 
kuri bus lygi Spaudos draugijos

16. Susirinkusiejie išreiškė abel- 
ną nuomonę, kad patartina remti 
kolionizacijos tarp lietuvių ju
dėjimą, jeigu toks kolionizavimo 
plianas vedamas teisingu keliu ir 
sąžiniškų ypatų. Tečiau patįs

gali užsiimti.
17. Moksleivių reikalai.
Susivažiavimui buvo smagu 

patėmyt, kad pereito laikrašti
ninkų susivažiavimo geidimas su
vienyti lietuvius moksleivius vie-; 
nan ryšin bent iš dalies jau pil-! 
dos. Tuom pačiu laiku Chicagoj 
sušauktas ir, lietuvių moksleivių 
susivažiavimas, kuris, tikimasi,- 
sutvers, savo. locną organizaciją.

18. Vipasvietinės parodos klau
simas.^ i

. < . - y z .a.» * : f r ' ’ • »

Kilus klausimui, kaip lietuvių! 
laįkraščiąi priyalo žiubeti į pn-

tikčtis daug Pąnašus vie- kęltąjį klausimą dalyvavimo vi- 
Judėjipvis stipriai apsi-; sąsvietinėj parodoj,, kuri atsibus 

reiškė taipgi; v
Philadelphijoj, San Francisco 1915 m., susiva-

tiems paskirtus laikraščius.
20. Centralinio knygyno klau

simas.
Geistina, kad galima butų su

rasti viętą, kurioj galima butų 
sukrauti visus tuos laikraščius, 
raštus, knygas ir leidinius—nętik 
lietuvių kalboj, bet ir kitose kal
bose išeinančius, — kurie šiokiu 
ar kitokiu budu palyti lietuvių 
tautą ir gyvenimą, — kitaip se
kant, sutverti Lituanica knygy
ną, kuriuom galėtų naudotis 
amerikiečiai lietuviai rašytojai, 
tirinėtojai, ir 1.1. Įsteigimas Li- 
tuanico’s Lietuvoje neprieinamas 
lietuviams amerikiečiams. Rač
kausko patarta tokį centralinį

sirinkimas-gi išreiškė nuomonę, 
kad parankiau ir saugiau butų 
tokį knygyną prijungus prie nau
jojo New York’o miesto knygy
no. Leidėjai prisižadėjo siųsti

kai. A/timcsniam dalyko ištiri- 
mui išrinkta komisiją iš J. O. 
Sirvydo ir V. K. Račkausko.

21. Lietuvių Spaudos draugija 
užjaučia Darbo Biuro įsteigimo 
sumanymui ir prižada jam savo 
moralę paramą.

22. Organo klausimas.
Račkausko paduota įnešimas, 

kad spaudos draugija išsirinktų 
vieną iš laikraščių savo organu, 
rekomenduodamas iš savo«> pusės 
“Lietuvą”. Susirinkimas nuta
ria, kad kol kas, nesimato tain 
didelio reikalo ir paveda draugi
jos valdybai savo reikalus gar
sinti, visuose prie spaudos drau
gijos prigulinčiuose laikraščiuo
se.

23. Santikiai su kitais laikraš
čiais, šiai draugijai priešin
gais.

Kadangi pastaruoju laiku pa
sirodė, kad kaip-kuric laikraš
čiai (“Keleivis”, “Kova”, “Dil
gelės” ir “Laisvė”) labai negra-

dinėti netik ant kitų laikraščių, 
bet ir ant jų redaktorių ypatiš- 
kai, tai susirinkimas nutarė: ypa- 
tiškus šmeižimus ignoruoti (ne

suomeniškuose reikaluose rimtoj

24. Perskaityta iš “Vien Liet.” 
p. Vitaičio sumanymą, kad šis 
susivažiavimas stengtųsi surasti 
kokį nors būdą, kuriuom galima 
butų sutvarkyti ir sureguliuoti 
musų aukų rinkimą, nes dabar au
kos tankiai renkama netinkamiems 
reikalams apgavingų budu. Ši
tam sumanymui pritarta ir jį 
prijungta prie maž-daug pana
šaus sumanymo antrojo susiva
žiavimo ir
mui pliano išrinkta komisiją iš 
Dr. Šliupo, J. Hertmanavičiaus 
ir K. Račkausko.

25 Kl. Jurgelionis įneša klau
simą, kaip spaudos draugija žiu
ri į ateinančius prezidento rin-

galutinam apdirbi-

tą, RooSeveltą, Wilsona ar Deb- 
są) ji geriausiai galėtų rekomen
duoti. A. Olševskis paaiškina, 
kad*spaudos draugija neyra po
litiška draugija ir veiklios poli
tikos klausimais todėl negali už
siimti. Dr. Šliupas nuo savęs 
priduria, kad kelt tokį klausimą, 
butų vis viena, ką kelti tikėjimo 
klausimą: kiekvienas politikos 
reikaluose turi.savo persitikrini
mus, "kaip ir tikėjimiškus persi
tikrinimus; todėl ši draugija ne
gali kilties nėi į .vieną, nei į kitą 
reikalą. Klausimas. nupuola,

26. Patartina, kad didesniuose 
ir mažesniuose miestuose lietu
viai prisidėtų ar tvertų “Foreign 
Speaking Citizen Protective As
sociations”, kurios rūpinasi rei
kalais neangliškai kalbančių šios 
šalies gyventojų (panašiuose at-;

CHICAGOS ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŠKOS KAPINĖS.

Nors mums nesmagu 
įtraukti ginčan tiek pada
linių ypatų, tai vienok gerb. 
“Draugas”, užmesdamas 
mums .neteisybės rašymą 
pereituose “Lietuvos” nu
meriuose, privertė mus šį 
raštelį patalpinti. Tikimės, 
kad jis suteiks musų ger
biamam oponentui informa
ciją, kurios jis, matomai, 
neturėjo ir podraug paro
dys, kad “Lietuva” neyra 
papratusi remtis išsvajoto
mis žiniomis, arba kokio
mis ten, 
nuomonės,

Lietuviškos Sv.

sulyg “Draugo” 
tendencijomis.

Redakcija.
Kazimiero ka

pinės yra savastis visų Chica-
gos lietuviškų parapijų. Jau de
šimts beveik metų kaip jos nu
pirktos ir tam tikslui pašvens- 
tos, nuo to lako tenai laidoja
mi musų broliai ir sesers. Bet 
kaip jos išrodo? Dar ir šiądien

išvaizdoj, kaip buvo nupirktos, 
t. y. toms pačioms tvoroms ir 
laidiniais nuo ganyklų atskirtos, 
Bet-gi nei iš lauko, nei iš vidaus 
to atskirimo žmogus nepatėmy- 
tum, ■— greičiaus, jų bejieško-

vis-gi nepersitikrintum, kur 
kapinių rybos: nei iš lauko, 
iš vidaus jų rubežius sura- 
negalimas dalykas. Pačiose

susiplešytum ir susikruvintum, 
per tokias laužus besilamdydams, > 
ir 
tų. 
nei 
sti
kapinėse dalykai negeriaus išro
do. Vietomis tankus ir neper
lendami krūmynai, kitur visai jo
kio medžio nėra, bet už tai žolės 
iki pažastų, — perplaukti negali
ma; visur duobėta ir tą tada tik
tai pajusi, kada bebraidžiodamas 
kur į duobę suklupsi ir žolėse 
pasinersi. Vietomis kalvos, ir 
neišdžiustančios klampynės. Vi
sas jų pagerinimas par tuos de
vynerius metus — tai “bromas”, 
ir šioks-toks keliais, trupintais 
akmenimis išpiltas. Tai ir 
kas.

vis-

nes 
yraapie 40 akrų; vietos 

užtektinai keliems desėtkams 
metų. Buvo tenai paskirta vieta, 
vadinama “siratkapiais”, nekrikš
tytiems ir ______,
bažnyčios teisių r 
katalikiško laidojimo.
galėtų, sąžiniškai kalbant, pasa
kyti, kad ta šventa vieta, ta mu
sų relikvijų amžinastisf nors 
kiek-tiek butų panaši į kapinės. 
Bet kaip-gi patįs kapai išrodo ir 
kuom tie taip vadinami “sirat- 
kapiai” skiriasi nuo tikrųjų ka
pinių? Jokio skirtumo nėra, jei 
bent tas, kad aniems siratka- 
piams skiriamos pclkės-balos. Vi
siems kasama, kur kam pakliuvo.

siratkapiais 
tokiems, k

Nieks ne-

1

pius, be jokio pliano, be jokių 
eilių : kartais rasi kūną įkištą kur 
po medžiais: kiti kapai užmiršti, 
apleisti, mindžiojami, nes dėlei 
žolių ir krūmų negalima jų pa-

Žmones jau nuo senai pradėjo 
nerymauti; chicagiškiems kuni
gams buvo daromi užmetinėji- 
mai, kad jie kapinių sutvarkymų 
nesirūpina. Buvo atsišaukimai 
ir prie jo Myk Arcivyskupo. Ji
sai, tos vietos -nematęs, nenorėjo 
nei tikėti, kad kapai, kaipo pa
šventinta vieta, taip butų apleisti, 
kaip jam liūdino.

Iš kunigų retai kada kas jas 
matė, bet žmones, su laidotuvė
mis tenai nuvažiuodami, pikti
nos, pyko ir rugojo; užtai reikėjo 
daug- ir nekaltiems kunigams nu
kęsti. Besiskundžiant žmonėms, 
kitas kunigas atsakydavo: ^Ei
kite prie kum Krauciuno. Jisai 
sakosi, kad arcivyskupas jam tą 
prižiūrėjimą pavedęs.“
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Žmonės jau gėtai suprato, kad 
“be blogo -— nebus gero”. Pra
dėjo garsiai nerimauti ir ' rugoti 
ant kunigų. Išgirdo apie kokią, 
ten kunigų uniją: “Broliai, — 
sako žmonės — nieko nepešim, 
truputį reik stipriau susiremti!” 
Čia jau atsirado dvi lietuvių 
partijos: katalikai ir tautiečiai. 
Pirmiejie pasiryžo kovoti, — ant
rieji© susiprato, kad jie nepriva
lo į katalikiškas kapines skverbtis: 
juk jiems vis tiek ir taip “sirat- 
k'apiai” paskirti, o kad tenai jie 
taip nežmoųiškai apleisti, tai ar 
negeriau turėti žmoniškai kapi
nes atskiriems? Todėl praėjusią 
vasarą (1911 m.) jie pradėjo vie
tos jieškoti; apsipirko ir dabar 
turi savas kapines.

Tuom pačiu laiku sukruto ir 
katalikiški^ kapinių apgynėjai, 
ypatingai “T a u n 1 e i k i š k i a i’ 
(nuo Town of Lake), šv. Kry
žiaus parapijoj. Nuo draugijų, ku
rioms buvo pavesta apsvarstyti 
lietuviškų Šv. Kaz. kapinių sto
vį, išrinkta porą delegatų 
siuntinių), minėtinai: p.p. 
Stulga ir Jonas Judeikis.

•du pirmiausiai nuėjo pas 
\kleboną kun. A. Skripką, 
pritarė jų norams ir davė

i pijinę svetainę susirinkimams; 
paskiaus kasžin dėlko atšaukė 
savo pritarimą ir užgynė rinkties 
parapijinėj svetainėj. Vienųk de
legatai pasiryžo pradėtą darbą 
toliaus varyt. Pirmiausiai tele
fonu norėjo susižinoti su kun. 
M. Kraučiunu, ar juodu galėtų 
su jom ypatiškai pasikalbėti. 
Atsakymą gavo labai neprie
lankų. Tada tai pasklydo atsi
šaukimai į visas bažnytines drau
gijas ir prasidėjo susirinkimai, 
prakalbos po visas parapijas. 
P.p. Stulga ir Judeikis aiškino, 
kad kapinės netik yra kaip se
noviški miškai neįbridami, bet 
kad ir kapai žolynuose paskendę, 

' mindžiojami ir kad senieji grabai 
atkasami ir laužomi, kad duobės 
apibarstomos vien žmonių žiup
sneliais, po keletą sanvaičių ne- 
apkasami, etc.

Viską tą žmonės 
mate todėl pritarė 
doresnių žmonių
ant kapiniu ir reikalavo abelno 
visų kapinių pagerinimo. Bet 
kokiu budu? Kunigai nepritarė! 
Reikėjo atsišaukti prie Jo Myl. 
Arcivyskupo, siųsti* visų Chica
gos draugijų atstovus su prašy
mu, kad jisai apie tai pasirūpin
tų ir savo įsakymu pavestų ka
pinių priežurą visų parapijų 
klebonams ir svietiškiems, kaip 
antai čekų, lenkų ir kitų kapinė
se daroma.

Buvo tai surikus delegatams 
darbas. Darbavosi jie “išsijuo
sę”. Pagalios parūpėjo tas ir 
kun. Kraučiunui, kuris buvo anų 
kapinių gaspadorium. Jisai tuo
se susirinkimuose, neva slapta,

(pa-

savo 
kuris 
para-

savo akimis 
pasamdytų u i 
(darbininkų)

ci- 
žmones. “buntavojo” 
Kaz. kapines ir tokiu 
esą remiąs tautiškas 
Čia kunigams pakiša

nepatiko, kad visi šaukė: “atim
ti nuo jo kapinių prižiūrėjimą! 
Visij parapijų kapinės, visi turi 
prigulėti—kunigai ir po porą svie
tišką komitetų.” Už tai ar-gi ne
paklius į nelaimę kun. K. Am
brozaitis? Kam jis davęs baž
nytinę svetainę savo parapijos 
draugijoms ir net patsai persta- 
tęs p.p. Stulgą ir Judeikį, kaipo 
delegatus?

Tada kun. Kraučiunas susi
šaukė neva visus kunigus. Jis pa
sakė jiems, kad jisai pats buvęs 
Aušros Vartų P. Šv. parapijinėj 

z svetainėj ir girdėjo, kad tos pa
rapijos kleb. K. Amb. su 
cilikais 
prieš Šv. 
budu jis 
kapines.
kapinių rokundų knygas ir gau
na jįų pasirašymus, kad viskas 
kuogtriausioj tvarkoj (?)r idant 
tokiu budu draugijoms užbėgti 
už akių. Tai dar ne viskas! 
Visi susirinkę kunigai sustato 
“graudžius verksmus” arba pe
ticiją Jo Myl. Arcivyskupui prieš 
p.p. Stulgą ir Judeikį, skunsda- 
mi juodu kaipo' atskalūnus ir 
tautiečių* vadus, ir kun. Amb. 
kartu, kaipo šiųdviejų kurstyto
ją. Tuom tarpu apie tautiškas 
kapinės tuodu delegatu niekur 
neprisiminė, taigi nei Aušros 
Vartų parapijinėj svetainėj. To
dėl dabar klausimas: “kaip ga
lėjo kun. M. Kr. girdėti tą, ko 
tenai buvusi publika (apie 300 
ypatų abiejių lyčių)negirdėjo?” 

i Tas tai parodo kerštą visų prieš 
’ vieną, ir tą Jo Myt Arciv. buvo 
girdėjęs jau ne pirmą kartą. Jo 
Myl. Arcivyskupas pasišaukė kn. 
Amb. pas save ir pačmč jį na- 

ilgan, reikalaudamas išaiškinimo, 
fdėlko jis “pirkęs tautiškus kapus”

i) ir čia išgirsta(Arciv. ..žodžiai
visą istoriją tų Šv. Kaz. lietu
viškų - kapinių, priežastį jų ^ap
leidimo ir apverktinos betvarkes. 
Tada Jo Myl. Arciv. parodo 
jam, ant ko pasiremdams teikėsi 
išbarti. Tai buvo “peticija”, pa
rašyta gruodžio 7 d., 1911 m., ir 
po ja net šešių Chicagos kle
bonų parašai: 1, kun. A. Skryp- 
ko, 2. E. Stefanowicz, 3. E. Se
rafinas, 4. M. Krawczunas, 5. 
N. Lukoszius, ir 6. A. Petraitis. 
Šio paskutinio parašas buvo 
padėtas ant atskiro lapelio ir pa
sektas po kitų pravardėms.

Neužilgio Arciv. pašaukė p.p.

dė tuos užmetinėjimus su kun. 
parašais. Šiuodu išsiteisino ir 
neilgai trukus pristatė jam nuo 
18 draugijų apie 5000 parašų, 
kurie vienbalsiai reikalavo Šv. 
Kaz. kapinių pagerinimo ir pa
doresnio prižiūrėjimo ir kad Jo

ką ištyręs, naują ir dorą gaspa- 
dorystę užvestų. Arcivyskupas

(vieną iš savo konsultorių) sta
čiai ant kapinių ir ištirti viską 
ant vietos. Delegatai, p.p.,Stul
ga ir Judeikis, nepaliovė į Ar- 
civyskupo duris barškinti ir po 
keletą kartų jau buvo ir diena 
paskirta delegatui atvažiuoti; ka
pinių komitetams pranešta, kad 
tada ir tada ant kapinių pribūtų. 
Vienok tas reikalas užsivilko net 
iki šiol. Paskutinį kartą drau
gijų delegatams — S. ir J. be
prašant, — buvo paskirta diena 
rugpiučio 20-to, 1912 m. ir įsaky
ta, kad ant kapinių pribūtų visi 
išrinkti draugijų komitetai. Bu
vo įsakyta, kad ir kun. M. Krau- 
čiunas, kaipo kaptj gaspadorius, 
tenai pribūtų. Jo Myl. kun. Fitz
simmons, arciv -po konsultorius, 
to viso reikalo tyrinėtojas, at
vyko apie 2-rą vai. po piet. Te- 
nai buvo: kun. M. Kraučiunas 
su kun. Serafinu, kaipo savo už- 
tarytojum ir jo kalbos pergul- 
dytoju, toliaus-gi * draugijų de
legatai: K. Stulga ir J. Judeikis, 
p.p. P. Pilitauskis, K. Judeikis,

tis, M. Meldažis, M. Palionis, J. 
Krotkus, St. Marcinkevičius, A. 
Milaševičius.

Kun. Fitzsimmons, per žoly
nus plaukdams ir klupiniuodamas 
po kiaulių senovės knisyklaš, 
vargais-negalais apėjo nedidelę 
kapinių dalį, kuri jau su- 
lyg kunigų žodžių buvo pa
vadinta “tvarkiomis kapinėmis”. 
Jokio takelio tenai nerado. 
Užtai pamatė, kad kapai nu
griuvę, įdubę, žolėmis ir piktda
giais apaugę, apleisti, mindžioja
mi. Žmonės, paskui ir pirmiaus 
šitos visos procesijos eidami, gar
siai kalbėjo ir rugojo. Kun. M. 
Kr. pačiam nebuvo linksma to
kius kapus pamatyti. Komite
tai patįs viską, kartu eidami, 
aiškino. Svečias nieko pagirtino 
tenai nerado.

įėjęs į būdą (į pastogę), pra- 
dėjo kun. M. KrauČiuno klausi
nėti; kun. Serafinas už jį 
kė. Štai toji kalba:

— Ar senai tos kapines 
tos?

— Dcvyncri metai.
— Ar išmokėta skola?

: — Taip.
— Ar yra kasoj pinigų ir
— Apie $2,000.00.
— Ar parduodama dalenkoms, 

jei kartais 
šeimynai?

— Taip.
— Ar už
— Ne už

atsa-

kiek ?

žmonės perka savo

jas visi užsimokėjo? 
visas.

— Ar daug yra užsilikusių 
pinigų pas žmonės?

— Apie $5,000.00 su viršum.
— Ar senai kaip ta skola už

sivilkusi?
• — Kitas nuo pat pirmų metų 
kaip davė $5.00, taip tas ir te
besivelka.

P-s Stulga pridėjo: “Jau kitas 
visai nei nemokės, nes jau tą 
vietą kūnais prilaidojo.”

— Kas tuos pinigus sukolek- 
tuoja: ar komitetai, ar kapų sar
gas, ar kun. Kr.?

> — Niekas. Jei kas patsai at
siminęs atneša.,., (iš būrio kas- 
žin kas: “Kun. Kr. nieko nepri
leidžia”).

Svetys pasakė, kad tam turi 
būti paskirtas laikas,
metai. Jei per tiek laiko neiš
moka, tada gali būti parduodami 
kitiems, be sugrąžinimo rankpi
nigių.

Kas turi tiesą išpardavinė
ti? Ar pats kun. Kr. ateina, ar 
patsai kapų sargas tr kaip grei
tai tuos pinigus nuo žmonių su
rinktus atneša?

ilgiausiai

Tuojau. ?
« Kaip “tuojaus”?

Kartais
*— Ar jam 

telį), pinigus
Ne.

išduodi kvitą ’ (raš- 
priėmęs?

Ar turi kapiniu sargas ro
kundų knygas.,.. (užkanda, 
likdama klausymą kitam kartui).

Kiek tos kapihės,; iki 3^1 
atnešė pelno ant jų pataisymo?

—■ Apie $30,000.00, nes iš ban- 
kos buvo paimta $io;ooo.oo.

Ar jau išmokėtos?
— Taip.
— Kiek išneša jų pataisymas?
— Atsakymas: $20,000.00;
Svečias antakius; pajudino; 

žmonių šnabždėjimas ;|£$''Ari>us 
nusistebėjimas, kad • viefcvąrtai 
ir tas akmeniukais išpiltas ke
lias (turbūt ir apšausi nirrtas. 
Red.) tiek negalėjo kaštuoti;Sve
čias, geros tvarkos nematydamas^ 
taip pat nusistebi ir £inąį;$o- 
liaus. ■' y

1—■ Ar daug kasoj pinigu yra?
— Apie porą tūkstančių.
— Kaip tuos pinigus laikai?

pa-

čias i kun.‘o ■ 
ar buvai?

Ne. . Aš
Kun. Ambr.: 

tebuvo, ir juos 
nigai išrinko!

Gerbiamam s ve 
ti j galvą, ar ne 
gio parapijos tos 
bus? Tada jis ir

Kas jas-

Ežers

vien

— Ant keno vardo? Ar turi

kapų kasai?
— Ne. Jie yra laikomi kartu, 

vardu Šv. Jurgio parapijos. 
(Šnabždėjimai iš šalies: “visų 
parapijų kapinės ir visiems ly

Svečias patemyjo, kad tuos pi
nigus negalima sunaudoti para
pijos reikalams, kad jie turi bū
ti bankon dėdami ir užlaikomi

mo-Kat. Kapinių. Iš to atsiran
da reikalas paklausti:

— Ar yra rokundų knygos, ir 
kas jas turi?

=— Kun. Kr. sakosi turįs.
— Ar viskas parodoma, kaip 

antai: įplaukimai ir išmokėjimai?
— Taip.
— Ar yra koks kapinių komi

tetas ?
— Taip.
— Kas ?
Kunigas Serafinas ne kaipo 

perguldytoj is, bet pats nuo saves 
atsako: “Visi kunigai”.

— Kaip tai visi, ar yra kas 
ypatingai prie to paskirtas?

Kun. Seraf.: “Męs trįs: aš, 
kun. Kr. ir kun. Skripka.

— Kaip tankiai turite visų ku
nigų susirinkamus tame reikale?’ 
Ar kartą į metus, ar kas pusme-

— Kartais į metus kartą, 
ba kas pusmetį.

Kun, Ambr. buvo bekalbąs, 
nutilo ir laukė progos. Tą 
tėmyjo ir gerb. svečias ir 
klausė:

— Taigi jus trįs esate įg; 
tiniai. Kiek dabar turite k 
pinigų?

— M h.... iš rokundų k n

— Kas jus tris išrinko?

bet 
pa

Kun. Amb. pasiprašė žodžio ir 
paaiškino: “Kapinės buvo ir tc- 
beyra vien tiktai kun. Krauciu
no globoj, kunigų susirinkimų 
jokių — nei metinių, nei pusme
tinių—nėra! Kun. Kr. buvo mus 
sušaukęs vieną kartą; jam mu
sų rodos nepatiko, visus išvaikė, 
sakydamas: aš ir be jųsų ap- 
seisiu. Tuom ir užsibaigė anas 
suėjimas. Bet tas buvo jau ke
letą metų atgal/ tada dar nei 
kun. Serafino Chicago] nebuvo.”

P-s Stulga įsikišo: “tada ir aš 
patsai buvau. Buvo tai 1907 m.”

Kun. Ambrozaitis: “Susirinki- 
mai-gi, apie kuriuos kun. Serafi
nas kalba, kaip “metiniai” ir 
“pusmetiniai”, pasibaigė vienu 
tik susirinkimu, kuris buvo apie 
6 mėnesius atgal, bet ne visi ku
nigai apie tai žinojo; net- ir tie, 
kurie 
nių;
tiktai tada, kada jau visos drau
gijos
nežmonišką kapinių apleidimą, o 
jisai (kun. Kr.) pabūgęs save 

i gelbėjo: pakišo jiems kapinių 
rokundų knygas. Tie-gi pasira
šė, tvirtindami, kad viskas kuo- 
geriausioj tvarkoj. Tada tai jie 
ir sustatė, prieš mane; Arcivys-

tada buvo, tai ne del kapi- 
kun. Kr. juos užsikvietė

subruzdo ant jo rugoti už

Svečias pamerkė kun. Ambro* 
zaičiui, kad apie aną skundą užr 
tylėtų ir paklausė kutt* Ambro

• V • * ■ I ) <zaicio: i

— O gi, pąts tada ant;, to pa
skutinio susirinkto ar1 į buvai ?

— Ne. Aš nebuvau; kun. Pet
raitis nebuvo, kun. Sfepohavičia, 
nebuvo, kun. Lukošius nebuvo. 
Kun. Serafinas ir kun. Krušas

• buvo!' , ' '■
Žmonės vienais kitarit-pradėjo 

kalbėti Ji-'kun. Krušas Čibn^i ne* 
prigidį jisai V^attkegari^ė. ’ Sve^

"laiko;
l jie trįs 
tris ku-

ė]Q atei
By; Jur
is tik ii

į ■■ S.' ■. > M are d Proga.
__r - įw-y -•DRAUGAS

Viena veiksmo drama
Verte A. Matutis

■ada dar 
parapija

' buvo, 
Archaniolo

tiktai viena Šv. 
tebuvo”. • 

Ii,

Kun. Ambr 
na? “Dievo - 
taipjau ir Šv.- 
buvo.-

Svečias, gal y a; -t pįk.ręipįs, per
leido akimis par;-žmonis ir už
klausė-: •• ■ - ; ; J

č i u na s?

rėjo- papasakoti pirkimo istoriją. 
Paskirta p. MarėiiTkeviČių, kaipo 
anų laikų pirkim o -komitetą ir jis 
pradėjo: kaip ŠvA’Jurgio para
pijos draugijos suprato reikalin
gumą savo lietuviškų kapinių 
skyrium* nuo čekų; kaip surado 
vietą ir t. t....... — viską steng
damas kuotrumpiąųsįai ąpsakyti. 
Vienas iš studentų klcrikų pa
tarė, kad geriau butų su viso
mis smulkmenomis išpasakoti. 
Tada p. Mare, pavedė tą atlikti 
antram anų laikų žinovui, p. Al. 
Milaševičiui. Šis apšiėmė^ ir iš
lieto, bet labai dailiai ir aiškiai 
angliškoj kalboj iššireikšdams,

jie ta viską nuveikė.

nai nuo parapijų, arba draugys
čių koki komitetai?

Kun. Krauč. ir ^-Serafinas 
sakė, kad nėra, (ties juodu 
vo be komitetų).

Svečias: O kas tie čionai? 
viso tada buvo apie 16 vyrų).

Tuojaus atsišaukė iš Šv. Kry
žiaus parapijos draugi)^, iš Die; 
vo Apvcizdos, iš Aušros Vart.

pa- 
bu-

Svečias paklausė, kokiks čio
nai (ant kap.) knygas turi?

Radęs vien tiktaFrhirusiųjų są
rašą, pridėjo, kad <tttriy£buti už
laikomos skyrium:- duobių 
ir kur paminklams statyt ir prir 
dėjo, kad tuH butfi uždustos ir 
rokundų (finansų) knygos čionai 
ant' kapinių A -

Svečias: Ar 
tu s?

Kun. Seraf.:
— Kokius?

turi th 'kokius' įsta

Turim.

— Rašytų neturim.,..., , tai 
gal.... Jo Myl. Arciv.. duos.

— Bet konstituęija turi būti 
taip, kaip ir visur.

—• Ar išduodat metines atskai
tas kitiems kunigams?

Ar į metus kartą?
Kas tris menesius, 
tai atsakymą patvirtino 
Serafinas patsai, nuo sa

irTą 
kun. 
vęs.

Svečias į kun. Ambrozaitį: Tai
gi jus atskaitas gaunate?

Kun. Amb.: Taip! Gauname, 
bet kokias? Tuos pačius popier
galius (slips), kuriuos męs pa
tįs graboriams išduodam, idant 
kapų sargas žinotų, kokioj vie
toj numirėlis gali būti palaido
tas.” Ir, atsisukęs į kun. Sera-

jisai nėkitoniškus tegauna?! Bet 
ar tas gali būti vadinama atskai
tomis?”

— Ar tiktai tokias atskaitas te- 
išduodat ?

Tylėjimas. Svečias pažiurėjo 
į kun. Kraučiuną, perleido aki
mis per visus tėnąi esančius ir 
pasakė:

Aš mislinu, kad kun. 
Kraučiunul vienam yra* persun- 
ku tas kapines prižiūrėti”. Dar 
pamislijo ir priėjo: “Taigi, 
man regis, kad tąinjaų bus vis
kas.” Nieks nieko neatsakė.

Taip užsibaigė toji visa revi
zija. A-

VIENAS IR DUOBUS TRIS.
Parvažiavus per Kalėdas iš 

mokyklos sunui, Plotina iškepė 
du karveliu. Prie. stalo, moky
tas sūnūs tuojau^' pasakė^ kad 
tiedu karveliai yrą trįs.

“Kokiu tai būdų ?,f . užklausė 
tėvas, nustebęs iš ’savo sunaus 
matematiško gabumo;1

“Nugi, šitas karvelis yra vie
nas, 6 šitas yra duf vieiias ir du, 
bus trįs”, atsakė^ sdnus?

! “Kadangi tu taip tinkamai juos 
suskaitę,” tarė tėvas, “tai dabar 
visiems išeina po1 vietią karvelį: 
man bus šitas kaftefe, motinai 
šitas, o tau, kaipo atiyginimas už 
tavo gabumą, bus tašai trečias.”

Renata >) Pasigailėkie!!.,.^
(Girdėti saugus durių atidarymas.)
Luigi (neįeini*ibėlti sustojęs tarpduryje.) Ponas gro- 

vai, pono;4^yaitė. •
Grovas (su-.^w^w^rMano duktė!
(Mergaite turihtiZd^Uįidils negu 4 metus, turtingai-

; baltai apredįga, . įb$ga scenon, šaukdama) : -—
■ Mamą,; .

ReĮnata (instiįį^į^jŠkųi-' pasikelia ir puolasi prie ku- 
*• į, dikio sU(į^^::ąp!yse.)

Grovas (stdi^į^'įf::^^ užbėga jai kelią ir smar* 
kiai atštikmidNjiįyžjtėleisdamas paliesti kūdikio 
po to griebia kūdikį ir drebėdamas rankas bu
čiuoja, persigandęs, tarsi, jo duktč kokiu tai ste- 
tuklu tapd^įggęibįfa nuo nelaimes; turėdamas ją 
arti kakUępp:^^en:gia jos veidą rankomis, žiūrėda
mas į. akimis, kurios neleidžia prie jo 
arrintiš.^'Rdd^dd(g k^lba į dukterį): Ne, ne, mano 
vienaitimš' kfidiki. 
kie čionais. .

Re n at a ( matydama
varto šauksmu) : Jurgi 

Grovas (jiegiai.) Mano 
būti.... (Išeina.)

.a*. ■ /Z < .H įf. . • ;

Uždanga

nei-ne, mano mažyte.
neikie,...

JO- palieka vieną, su siel- 
, mano duktė!!!

duktė, — tavo jau liovė

nusileidžia.
Balandžio 11, 1912 m.

Br. Vargšas.

Lizdas Naminio Liūto
Drama 3-ose veikmėse.

Jų vaikai.
5.
6.

10.
11.

VEIKIANTIEJI ASMENIS: 
L NIKODEMAS, apie 45 m.
2. ELZBIETA, jo pati.
3. ROŽĖ. 1
4. RAPOLAS.

JOKŪBAS.
PILYPAS, jų bernas.
ROKAS, jų kaimynas apie 50 m. šlubas.
MARCIJONA, jo pati.
JULIUS, jų sūnūs.
AUGUSTAS, prūsas. Verteivys. 
DEŠIMTININKAS. (Desėtninkas).

A t siti k imas k a ime.
PIRMA VEIKMĖ.

Nikodemo palivarkas. Seklyčia. Visur švaru. 
Senoviniai baldai.

Nikodemas ir Elzbieta.
Nikodemas (rengiasi, piktas). Jai taip kiekvienas 

pradėtų mane mokinti ir ant manęs šeiminin
kauti, nežinau^ kas man beliktų veikti!....

Elzbieta (eidama artin jo.) Brangus mano Niko
demai.... Ar gi aš tau bloga geisdama tą kal
bu?.... Sugyvenome rodos, mylėjome vienas 
kitą, ir tu dažnai manęs paklausydavai; ar mano 
patarimai išėjo blogan?.... pats žinai.

Nikodemas (taip-pat). Et!.... Kam čia tie berei
kalingi malonumai?.... Aš vyras! aš šeiminin
kas ! ir tuom viskas užbaigta!

Elzbieta. Atmink, mielas Nikodemai, mųsų pra-

aš blo- 
šmėklos

ne! tik

Nikodemas. Ką čia praeitis!.... Kuomi 
gesnis dabar ?! Tau visada visokios 
vaidės ir vaidus!

Elzbieta. Ne šmėklos, brangus Nikodemai, 
baisi ir karti tikrybe.

Nikodemas. Na, tai ką čia mane kvoti; ne tavo 
reikalas; ką noriu tą ir darau!.... Tu tylėk!

Elzbieta. Man, liepi, tylėti.... Gi aš tave my
liu.... ir vaikai gi yra....

Nikodemas. Ar nepradėsi, ant kelių, priklaupus 
romansus dainuoti ?!

Elzbieta. Nesijuok.... Gana atsidainavau.... 
Nikodemas. Klerneta sugedo, — tai ir nutilk! 
Elzbieta (meiliai,—jautriai.) Kam tiek piktumo?

Kam ta pašaipa?.... Neužmiršk mano brangu
sis, kad kunigas džiakonas jau po žeme; šim
tinių nieks daugiau mums nebelaikis atkišęs.... 

Nikodemas. Ką tu man tą savo džiakoną prikiši?
Gyvenau jo nepažinęs, gyvensiu ir jam mirus; 
o ką davė — tai ne velniui gi butų ir palikęs! 
Didelė garbė džiakonas!.... Pasikarkit visi su 
savo džiakonu — didžiuokitės..,, o man.... 
(numoja ranka.)

Elzbieta. Šiandien vėl važiuoji, ir vėl netuščioms... 
Nikodemas. Ar tai tau galva skauda, kad netuš

čioms?! ! r
Elzbieta. Praėjusią savaitę du vežimu grudų iš- 

vežiai, o po trijų dienų sugrįžęs —• kiek parve
žtai? Netruksime — taip gyvendami....

Nikodemas (piktai pažiūrėjęs į Elzbietą.) Ką?! Tau 
rupi dar1 kiek ir kur vežu?! Sakau, jog esu 
šeimininku ir ką noriu tą darau.

Elzbieta. Šėiminirikaūk, šeimininkauk, brangus Ni
kodemai kol yra, bet ar visada taip bus — 
išsisems aruodai

Nikodemas (grūmoja pirštu.) Nutilk., 
čiaupk!. <.. Atsirugsi!....

(Per langą įkiša galvą Pilypas:)
II.

Tie patįs ir Pilypas.

Susi-

Nikodemas
Pilypas

ž mista valiuosi drauge, 
Nikodemas 
PlLYP

kaip bus.

Ko. tau? ...
Jau viskas, ponuli, prirengta.... Ar ta* 

ar mums pirma leistiesi?
Važiuokit f Aš pavysiu!

(į šalį.) Dabar pavysi, bet grįžtant kas-žin

(Pilypas eina nuo lango.)

x Nikodemas ir Elzbieta', V
Elzbieta (su ašaromis.) Ir ve! du vežimai vežamu 

žydams į rankas.
Nikodemas. Tu tuo nori pasakyti visai ką kitą! —< 

kad aš prageriu, praleidžiu! Neerzink brangioji!
Elzbieta. Tyliu, nieko nesakau, bet aplinkiniai jau 

atvirai kalba ką tu veiki mieste išpardavęs, ar 
tai javus, ar gyvulius; o ir parvažiuoji nepa* 

_ našus į žmogų. •«-• Kartais net iš vežimo ne
išlipi. Manai, visa to aš< nematau, visa tai, 
užmirštu ir nejaučiu? Suspaudė man širdį, ka- 
da tau neparvažiuojant atėjo kaž-kokis pusvo-

i

karvi.... ,
Nikodemas. Noriu praleidžiu, noriu prageriu, 

riu išvedu!. . Tai mano reikalas!.. . • 
galva!....

Elzbieta. Žinokis,.... bet ir aš turiu širdį, ir 
mano prakaito, prie visa to pridėta....

Nikodemas

no- 
Aš

(rūsčiai.) Nutilk su savo prakaitu!

(Įeina Rapolas.)

Kad

iv. ;
patįs ir Rapolas.
daugiau nei žodžio! (į Rapolų.)Nikodemas.

Ko tau?!
Rapolas. Vienas vyras galėtų palikti namie prie dar

bo, o aš turiu mieste reikalą galėčia už jį va
žiuoti.

Nikodemas. Kokis tau reikalas mieste? Taip pa
sakiau, taip turi būti! Supranti ? Eik laukan t 
Neliepiau tai ir neteik! Eik sau!

(Rapolas nuleidęs galvą ir čiupinėdamas kepurę 
išeina.)

Nikodemas ir Elzbieta.
Nikodemas (nerviškai vaikščioja.) Tik tu žiūrėkis 

pradės jau manęs neklausyti. Jam esąs reika
las mieste! Suprantu tą politiką. Mat važiuos 
tėvą pridaboti! Palauk!

Elzbieta. Gal jis ir tari kokį reikalą; tame nieko 
stebėtino. Bernai važiuoja, o tikri vaikai namie 
turi prakaituoti....

Nikodemas (piktai.) Tylėk! Taip mano liepta! Taip 
aš noriu! Vaikas turi būti savo vietoje!

Elzbieta. Brangus mano Nikodemai, kas tau 
x rosi? Kitokiu tu likai....
Nikodemas. Nepadarysi manęs bepročiu, z., 

tėvas ir vyras ir mano žodis jums turi 
šventu!.... Nenusmaugsite.

Elzbieta. Kas-gi tavęs, Nikodemai, neklauso? Ar 
dar didesnio paklusnumo tu gali reikalauti? Tik
tai aš, tavo pati, meldžiu tavęs gerai pažiūrėti 
į priešakį — ateitį.... ' .

Nikodemas (piktai nusijuokia.) Ha... ha.-., ha... 
Ištikro tu kunigų giminės būdą turi: mokinti 
kitus pati nieko nemokėdama. (Piktai-) Sakau 
tau paskutinį kartą: liaukis man kalbėjus pana
šias kalbas, nes kitaip tjLi priversi mane prie 
to kas andai atsitiko!

Elzbieta. Ar-gi tu ir negirtas būdamas galėtam 
manę mušti? Nikodemai, mušti mane, kuri tave.

da-

būti

Nikodemas (stumia nuo savies Elzbietą šalin.) Eik 
iš mano akių ir neglamonėk inpykusio liūto!!

Elzbieta. Pasigailėsi, Nikodemai visa to....
Nikodemas. Sakiau tau šimtus kartų — nesitišk 

ne į savo reikalą! Eik prie kiaulių, prie karvių, 
avių! v

Elzbieta. Taip, aš eisiu, triušiu, liuobsiu, o neži
nomi žmonės vedžios iš kūtes su tavo kortelėmis.

Nikodemas.
(Puola ant

Cit!! ‘ z į
Elzbietos su botkočių, bet tuo tarpų 

įeina Rože.)

VI. •
Tie patįs ir Rožė.

(nuleidęs ranką ir pasitraukęs į šalį.)Nikodemas
Ko tau? Neturi gal darbo?

Rože. Turiu• • • • • ziuoji į 
dalykėlį

Nikodemas.

darbą, bet dažinojus, jog tėtušis va- 
miestą norėčiau, kad nupirktam mažą 
man.
Ką? Ar ..aš tau pasiuntinys? Kokių 
dar tau trūksta? Maža škarmalų?! 

Nori panaite būti? Paspėsi! Eik prie dąrbo! 
Greičiausiai pasitrauk iš mano akių!

Elzbieta. Nikodemai.... Prasčiausios kaimietės ir 
tos nori šiaip-taip apsirengti, o mųsų duktė 
juk.... '

Nikodemas (pertraukdamas.) Aš tėvas! Tai man ži
noti! (Parsiuntęs ją. Greit išeina, trenkęs du*- 
rimis.)

Rožė. Teveli, žinau aš tą, tiktai sugrįšk namo grei
čiau. ... mes lauksime.

Nikodemas. Dar ir tų man įsakymus davinėsiu var-

VII.
Elzbieta ir Roži"

Rožė (raudodama.) Oi Dievulėli mano.... Aš turiu 
būti prastesnė už visas.... Niekados nieko ne
galiu išprašyti kaip elgeta aukos.... Earmata 
miestelin nuvažiuoti.... ♦

Elzbieta (prieina ir apkabina — priglaudžia Rožę.) 
Biedna tu mano mergaitė.... Ne mano tame 
kalte; tu pati matai....

Rožė. Bet kuomi aš prasikaltusi, kuomi męs visi 
prasikaltę?... •

Elzbieta. Nebus taip visado Rožyte.... Negerai 
truputį daro tėvas, bet duos Dievas ir vėl viskas 
bus gerai. •»•

Rožė. O ar buvo nors kada geriau?....
Elzbieta. Buvau ir aš jauna, buvo jaunas tėtušis, 

jus tada mažučiai buvote, laimingas tada gyve- 
Mylėjome vienas kitą, susiklau- 

Gyveno dar tada kunigas džiakonas;
(šluosto Bėt dabar 

kaž-kas j mųsų gyvenimą įsimaišė. |
* XToliaus bus). - I

nimas buvo, ..m 
seme,... GyVe 
nieko netruko!



VIETINES ŽINIOS.
Moksleivių vakarėlis. Nedė

lios vakarą, “Aušros” svetainėj 
buvo surinktas gražus vakarėlis, 
kuriame užbaigusie susivažiavi
mą moksleiviai, kartu su savo už
kviestais svečiais, smagiai laiką 
praleido. Galima sakyt, kad tai 
buvo muši] jaunimo vakarėlis, 
nes senesnių žmonių mažai buvo 
matyt. Apart šokių ir vakarie
nės buvo ir dainų, ir prakalbėlių. 
Šiame vakarėlyj dalyvavo ir . p. 
J. O. Sirvydas, “Vien. Liet.”-
redaktorius. .

115th st., Kensington, Ill., ku
riame daug kas paaiškėjo. Pir
miausiai komitetas paaiškino, kad 
klebonas aikvoja parapijos turtą 
arba savo privatiškiems rei
kalams, arba visai nesiklausdar 
mas parapijos. Taip, pavyzdin, 
jis kasė prūdą ant jardo krako- 
diliams laikyti — mokėjo iš pa
rapijos iždo; pirko mokytojoms 
seserims rakandus už penkis 
šimtus dolerių, nesiklausdamas 
parapijos; pirko tris pijantis, — 
vieną sau, du seserims — už apie 
$1,000.00 ir daugybę kitų reika
lingų ir bereikalingų padarė iš
laidų be žinios 
liaus, parapijonįs
kad šliubų neduoda 
nežiūrint kad kitą 
galima pasiliuosuoti 
siėmimo; numirėlių

• ’’•ai: .-fo.

HKMMtnH

&

ne-

sa-

L. S. S. Dramatiško Ratelio 
vakaras, atsibuvo rugsėjo 29 d., 
Hull House svetainėje. Statė 4 
veiksmų komediją “Vagįs”. Nors 
didelio supratimo apie komedijas 
neturiu, bet, rodos, veikalėliui nie
ko blogo negalima užmesti. Pa
mokinančių pavizdžių savyje 
turi, bet juokų užtektinai.

Veikiančios ypatos, abelnai
kant, atliko savo roles vidutiniš
kai. Geriausiai atsižymėjo: J. 
Sankunas, Jokūbo, Karklino tar
no, rolėj. J. Uktveris, Garnio 
rolę, atliko taipgi gana gerai. J. 
Buragui, Nemiečio rolėje, tru
putį truko drąsumos, išrodė lig 
suvaržytas, ypač 4-tame veiksme, 
F. Širvinskas, E. Armulaitė, V. 
Vilkevičienė ir F. Kislauskaitė, 
atliko savo roles vidutiniškai. J. 
Prušinskas, Abromo rolėj, paro
dė, kad gabumus turi nemažus ir, 
abelnai paėmus, atliko savo rolę 
gerai 
negu 
4-me

Po 
gas.

— pabaigą daug geriaus, 
pradžią. Ypač gerai lošė
akte.
perstatymo buvo monolo- 
Atliko J. Prušinskas. Pa- 
gerai.

Publikos
si žmonės 
ti.

buvo nemažai. Vi- 
išsiskirstė užganedin- 

Eskulapas.

“Aušros” mokyklos; Vakaras
naudai. Pereitą subatą atsibuvo 
vakarėlis, surengtas J. Elias sve
tainėj ant Town of Lake. Va
karėlis buvo rengiamas “Auš
ros” skyriaus mokyklos naudai, 
programas nusidėjo iš dainų, pra
kalbų, monologų ir 1.1. Po to 
viso buvo šokiai ir žaislai. Pro
gramas, abelnai paėmus, buvo 
gyvas ir neblogai atliktas, bet 
žmonių buvo mažai. Sakoma, 
Vakarėlis pinigiško pelno neda
vė.

Iš Roseland. Prietikiai tarp 
parapijonų ir klebono kun. F. 
Serafino visiškai pagedo.

Nuo tūlo laiko įvyko Visų 
Šventų parapijoje tūli 
timai tarp choristų ir 
dėjo. Nesusipratimai 
tuomi, kad choristai 
į kitą parapiją, o choro vedėjas 
liko vienas su merginomis. Ki
taip atsitiko su klebonu. Kle
bonas pastaruoju laiku suerzino 
visą parapiją savo netaktišku 
pasielgimu, taip-gi, sako, ir dėlei 
parapijos išdo buvę ten koki ne
susipratimai ; daug parapijonų 
pasitraukė į kitas parapijas ir 
nustojo mokėti priderentį tai pa
rapijai mokestį. Parapijos iždas 
ištuštėjo; nebeužtenka, sako, nei 
algoms apsimokėti; norima pra
šalinti kleboną ir pasiųsta jau du 
skundu vyskupui, bet iki šiam 
laikui negauta jokios žinios. 13 
d. rugsėjo atsibuvo visuotinas 
parapijos susirinkimas J. Stan
čiko svetainėje po no. 205-7 E*.

nesųsipra- 
choro vė

parapijos. To- 
neužganėdinti, 

nedėldieniais 
nc- 
už-

su-

nuo savo 
nelaidoja 

tam tikros sumos, (tam tikra 
ma visur yra, tik svarbu, kokia
ji yra. Red.),—nežiūri, ar turi ar 
neturi apmokėti reikalaujamus 
pinigus; kūdikių irgi nekrikštija 
be paskirto laiko, nežiūri ar kū
dikio sveikata gali sulaukti jo 
paskirto laiko, ar ne, — turi 
laukti. 
Red.), 
mirei i ų 
sumos, 
svarstyta. (Reikėtų aiškiau kaltė

ar
(Ar ištikro

Varpų irgi neduoda nu- 
palaidojimui be paskirtos 
ir daug kitų dalykų buvo

/ Susirinkusiejie parapijonįs mi
nėtame susirinkime visi vienbal
siai išreiškė, kad jie nenori da
bartinio klebono ir nutarė neduo
ti nei cento, kol nebus praša
lintas dabartinis klebonas.

Ši parapija sutverta 1905 metų 
pabaigoje. Bažnyčios pastatymas

-daug apie $25,000., (taip spren
džia parapijonįs; tikrą atskaitą 
klebonas atsisakė parodyti). Da
bartinė parapijos skola siekia 
$45,000, parapija-gi nuo laiko jos 
susitvėrimo, per šešis metus 
įmokėjo visokių mokesčių $87,- 
914.66. (Ši skaitlinė yra paimta 
iš atskaitos išleistos 1910 metuo
se ir už jos teisingumą rašėjas

tokias bažnyčias butų galima už 
tą Sumą pastatyti. . .

Išrinkta naują komisiją toli
mesniam parapijos reikalų vedi
mui iš šių ypatų: J. S.Nezelskis, 
A. Voolbek, Ig. Tyškievičius ir 
Rymkus, kurie sušauks susirin
kimus ir ves parapijos tvarką. 
Buvo paklausta, kiek parapijonų 
atsisakė dėl dabartinio klebono 
nuo parapijos. Suskaityta apie 
šimtą pakeltų rankų; paklausta, 
ar prižada sugrįžti į parapiją, jei 
bus prašalintas klebonas. Visi

o atsiustas
C

geresnis. busirinkime dalyvavo 
vien tik parapijonįs ir galėjo bū
ti apie 1,400 ypatų. Susirinkimą 
uždare to vakaro pirmininkas F. 
Jankauskas su tam tikra malda.

Lietuviai liuteronai ant Bridge- 
porto. Mums pranešama, kad 
Lietuviai liuteronai, paėmė vo;

num. 643 W. 31 st.;, tarp. Union 
ir Lowe avė., ir tenais. kas ne- 
dėldienis laikys savo pamaldas. 
Iki šiolei lietuviai liuteronai bu
vo išsisklaidę po įvairias vokie
čių parapijas, bet dabar pradėjo 
rišties vienon krūvon ir jau turi 
sutverę savo lietuvišką parapiją, 
kurios pastorium yra kun. Jonas 
D. Razokas.

Kun. Skripka pats užsimokėjo. 
Pereitam numeryj buvome pada
vę paimtą iš “Rieč” žinią apie tai, 
kad išvažiavęs Lietuvon kun. A. 
Skripka tapo nubaustas 300 rub
lių už perlaikymą pasporto. Da
bar Kauno gubernatoriaus kan
celiarijos užžiurėtojas praneša, 
kad kun. Skripka pats sutikęs 
Aleksandrovsko muitinėj tuos pi
nigus užmokėti ir kad jokios bau
smės gubernatorius jam nedėjęs.

Dro Šliupo prakalbos. Pasi-

tapo Chieagoj surengta visa eilė 
prakalbų. Ketverge buvo ant 
Bridgejorto, pėtnyčioj—ant Town 
of Lake, nedėlioj — Kenosha ir 
Waukegan, panedėlyj —Kensing- 
tonc. Visur buvo priėję>pasiklau- 
syt dikti būriai žmonių. Utarnin- 
kc Dr. Šliupas išvažiavo iš Chi-

400 svetimtaučių Chieagoj. 
Pėtnyčioj atvažiuoja Chicagon 
apie 400 atstovų įvairių tautų iš 
viso pasaulio. Šie svečiai buvo 
delegatais į Penktąjį tarptautinį

ne ir atvažiavo pamatyt žingei- 
džiausias mušti miesto vietas. 
Miesto majoras pakvietė piliečius 
papuošti miestą visų tautų vėlu- 
vomis.

Aleksandra Bijanskas, žinomas 
Chieagoj lietuvis kontraktorius, 
nesenai persikėlė nuo Auburn 
avė. į savo gražų, naujai pasta
tytą, namą ant Emerald avė., 
tarp 32-os ir 33 gatvių. Namas 
vienas iš gražesnių visoj apie-

Aušros” Dr-jos i-os kuopos
■■ '.i.

spalio, “Aušros” 
So. Halsted st.:
vak. Svarbiausi apsvarstymai: a) 
Atskaita Aušros Dr-jos šakos ant 
Town of Lake (jos^ įkūrimas ir 
gyvavimas), b) atskaita šakos 
ant. Bridgeport^^ž-.^^i^i^sius.
c) Sumanymas įkurti vaikų mo
kyklą. (Lietuviškos kalbos, lie
tuvių geografijos ir istorijos).
d) Visokie nauji sumanymai ir 
pagarsinimai nuo seniau vykdi- 
namų “Aušros” darbų.

Piliečių atydai. Kąs nori bal
suot prezidento rinkimuose lapk
ričio mėnesyj, tegul nepamiršta 
užsiregistruoti šią šiibatą, 5 d. 
spalio (October). Kas neužsire
gistruos dabar, tas negalės bal
suoti lapkrityj.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kaimyno Draugui, Pittsburge. 

Korespondencijose reikia apraši
nėti bėgančius atsitikimus, reikia 
vengti pamokinimų, Tamistos gi 
rašte yra vien pamokinimai ir 
visiems žinomi dalykai,’kad lie
tuviai geria. Vieni gera,' kiti ne
geria, bet tai visuomenę ^nepel
nanti dalykai. Argi ištikro Pitt- 
sburgo lietuvių gyvefiiine nieko 
svarbesnio neatsitinka?

p. Pamatysim, _ Union City, 
Conn. Gavom. Peržiurėsirti ir su- 
naūdosim.

p. Lietuvos Sūnūs, Water
vliet, N. Y. Bus kitam numeryj. 

, Cicero, Ill; Bus ki- • a * v • . M ’

p. Mylintis Tiešą. Gavome ir man davė tai Dabar neraike pra- 
peržiurėsim.

Orchard Lake
viams. Laiškas parduotas admi
nistracijai, kuri, tikimės, jus už
ganėdins.

p. Newarkietis ir Vėjalis. Ačiū, 
gavome. Įdėsim kitan ntimerin.

em. mokslei-

JUOKELIAI
SUMANUS REDAKTORIUS.

Redaktoriai, kaip ir kiti gu
druoliai, turi visada turėti at
viras akis ir ausis. Juokingas 
atsitikimas pasakojama apie vie
ną redakturių, pradėjusį išleidi
nėti laikraštį viename miestely
je vakarinėje Amerikos dalyje. 
Tame miestelyje, prasiplatinus 
kazirninkams, žmonės neturėjo 
ramybės, todėl kaikurie gyvento
jai reikalavo, kad laikraštis tiems 
Židikams padarytų galą, antraip 
gyventojai jo neremsią. Redak
torius prižadėjo jiems užkurti 
pirtį. Ir iš tikro, antrame nu
meryje ta “pirtis” pasirodė pil
name savo skaistume. Antryt, 
redaktoriui besėdint prie savo 
rašomojo stalo su žirklėmis 
rankoje, per duris kambarin įėjo 
didelis vyras su lazda rankoje, 
klausdamas, ar ; redaktorius esąs 
namie.

“Ne, nėra”, atsakė redaktorius; 
“jis nepersenai išėjo laukan. Mel
džiu tamistos sėstis ir paskaityti 
laikraštį, — jis tuoj aus sugrįž.” 

Šarvuotasai kazirninkas atsi-

šau ponu redaktori prabočic už 
turbaciju kitų rozų kap man rai
kės tai Aš Jurgis rugščimas po
nu redaktorių duosiu žinoc už 
kų aš ponu redaktorių ščyrai at- 
nagradzisiu o dabar jau man 
neraike gudbai mano adrisas tas 
pac norėjau mufuocis ale absipu- 
vau an seno pleiso ka kvatera 
pigiasne o dabar nieko daugiau 
neturiu kų rašie navinu pas mus 
kap nėra cik mano bodes vai
kiščių ledokas šuva kojų apko- 
liečino tai jagu eikš tai mažu 
redaktoris ponas paclrukavosit in

KRIAUČIUS PRIBUVO.

Sykį, pas vieną žmogų kriau
čius siuvo, o gaspadinė virė pie
tus —• barščių puodą. Kada jau 
baigė virti, ji atėjusi .pasudė ir 
vėl išėjo. Neužilgo ateįįo merga 
ir ta — šust saują druskos į 
barščius ir išėjo. Kriaučius sako:

“Kad visi sūdo, tai kodėl aš 
negaliu ?” •

Ir tas, priėjęs, įvertė saują 
druskos. Kada susėdo valgyti

barščiai kaip viena
“Kas sūdė?”
Gaspadinė sako, 

džius, bet tik tiek, 
Merga sako, kad ir
tik tiek įdėjo, kiek reikia. Tada 
kriaučius atsiliepė, kad ir jis su-

druska.

kad ji su
klek reikia, 
ji sūdė, bet

jų, ir ėmėsi skaityti laikraštį. 
Tuo tarpu redaktorius ant ga
lų pirštų išnėrė per duris ir 
trepais žemyje Kaip tik ties pa
čiomis durimis, jis susitiko antrą 
vyrą su baigiu kurdžgaliu ran-

todėl labai dyvai, kodėl taip šu
nį. ■— Tai nuo to dabar ir sa
koma : “Kibą ir kriaučius pri
buvo?”

APGARSINIMAI.
PUIKI VIETA ANT 

RANDOS.
Naujas namas ir 5 akrai žemės 

pigiai ant randos ar pardavimo.

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 Draugystės Liet. Jaunikal-
Chicagos priemiestyj, ant 109-tos'čiu dainos Mylėtojų, atsibus, nedė- 
o-ntvPQ ir KecLie nvp nrie >'lioje’ 29‘ ru^sčjo (Sept.), 1912 m., gatves ir Kedzie avė., prie nne- M Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
Stelio Greenwood Park, netoli p]., tarpe Leavitt ir Oakley avenue. 
Šv. Kazimiero lietuviškų kapinių, i Pradžia 5-tą valandą po pietų. In- 
Tš čia galima važiuoti Chicagon j ’kviečiam visus lietu-
s<rytkariais už 5 centus, arba ge- J vius ir lietuvaites ant musų viršmi- 
ležinkcliu, kurio stotis tik du blo-inėto Didelio Metinio Baliaus, kuris 
ku atstu. Sveikas oras, graži į 
vieta ir ant 5 akrų žemės, galima;
laikyti karvę, vištas ar kiaules ir 
išrinkti iš to daugiau, negu randa 
kaštuoja, arba galima užsodyti 
žemę bulvėmis, daržovėmsi, ar ki
tais javais ir išrinkti savo randos i kaimiečių gyvenimo, 
pinigus. Dabar laikas žemę dirb-1 
ti, taigi pasiskubinkte. Atsišau
kite į

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

SILPNI ŽMONĖS.
Du vokiečių daktaru tyrinėjo 

priežastis žmonių silpnumo ir 
pirmlaikinio sveikatos nupuoli
mo. Po kelių metų tyrinėjimų 
jie priėjo prie nuomonės, kad

maisto, kuris turi savyje klijinės 
kalkinės medžiagos. Jų teorija 
bus dabar daugelio mokslinčių 
bandoma. Męs visados patarda- 
vom maišytą dietą, kuri sulyg 
musų nuomonės yra geriausia 
gaivinimui kiekvienos kūno da
lies. Vienok svarbiausiu daly
ku užvis yra geras sveikas ape
titas. Kam stoka apetėto, Tri- 
nerio Kartaus Vyno Amcrikoniš-

: bus vienas iš puikiausių lietuviškų 
balių. Teipgi bus puiki muzykė, gar
dus gėrymai ir kvepenti cigarai.

Su godone, Komitetas.
•--------------- -——---------------------------------------------------»■

LINKSMYBIŲ VAKARAS.
“Birutė” stato scenoje gražiausią 3 

veiksmų komediją “/ Ameriką”, iš 
, parašė Ketura

kis, nedėlioj, spalio (Oct.) 6 d., 1912, 
Į šv. Jurgio svetainėje, 32-ras Place ir 
Auburn avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Svetaine atsidarys 6:00 vai.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! 
Kuris iš musų neatmena Lietuvos gy
venimo? Ir kam-gi nemalonu butų 
pamatyti tas gimtinės kampelis, ku
riame gyvendami praleidome daug 
linksmų valandėlių su širdingais juo
kais; taigi atsilankę | šitą vakarą 
netik gausite glėbius juokų, bet ir 
gražius pamokinimus, o labiausiai 
mergaitės, kurios Lietuvoj gyvenda- . 
mos tik ir svajojo apie Amerikos šil
ko rubus ir saldumynus.

Po lošimui “Birutės” choras padai
nuos gražiausias daineles. Po dainų 
Europeiškas Balius su tautiškais šo
kiais, konfeti ir serpentinal. Tikie- 
tai 25c. ir augščiaus.

J > r

namie redaktorius?” už- 
svečia

“O, taipgi 
daktorius; J* 
viršaus, 
lail^ij^raL , _ .....

■ < Tasai, Jėj^ j^redakciją,ten, 
lįhskt . vvrą m^veilsinę, kąd

klausė
atsakė re- 

5|ęJ<Wų. poną ant 
; rasite -/sėdintį su 
^1S<^

IP JK-iveikin?, kad 

u z s 1 b a 1 ge ir ia da; ‘ kad a a b ii d ti 
kazirninkai niisirago’/.ivo trepais 
ant gatvės su suplėšytais ^žipo- 
nais ir gužuotomis galvomis. ;

LABAI SVARBUS LAIŠKAS.
Tula lietuviška redakcija gavo

“aš jurgis rugščimas pastana- 
vinau parašie kelis žodelius in 
ponų redaktorį pirmiausia pa
sveikinu ponu redaktorį žičida- 
mas 110 pono dzievo dzidelcs klo- 
cics žodzeis pono dzievo tegul 
bus pagarbitas an pono redak- 
torio acakimo ant amžių amži
nųjų o dabar Aš jurgis rukšči
mas prašau ponu redaktorį mažu 
ponas butai lockavas aciust ka- 
tiliogų aš jurgis rukščimas iš kra- 
jaus labai gramatnas moku an 
knygų čitoč tai ” ponas redakto
ris mani nepązgordzis o dabar 
žičinti redaktorių dzidelos klo- 
cies irgiliuko gudbai gudbai su 
džidziausiu 
daktoriu

pašenavoni ponu re-
i 'i"

jurgis rugščimas
-» /gudbai

aš jurgis rukščimaso dabar
apznaimiriu portu^redaktorių kad 
nesiųstai kataliqgu bą mano bo
de man da\’^*Kaniio'gų jisai či-

Kalendoria i
1913 Metui.

Nėra geresnio ir pigesnio apgar- 
,sinųnOj kaip } .sieniniai kalendoriai. 
KApgaršihnną,~ tilpusį laikraštyje, 
mato tik laikraščio skaitytojai, o 
įgarsinimą tilpusį ant sieninio ka- 

-lendofiaus mdtb visi, dideli ir ma
ži, seni ir jauni, vyrai ir moterys, 
savi ir svetimi, kadangi kalendo
rius kabo per visą metą priešai 
publikos akis ir visi į jį žiuri su
radimui reikalingos dienos ar šven
tes.

Todėl biznieriai, norinti gerai 
savo biznį išgarsinti, apsisteliuokite 
sau 100, 1,000 ar daugiau sieninių 
kalendorių su savo biznio apgarsi
nimu ir išdalinkite juos savo apie- 
linkėjc, o toks vienas kalendoriaus 
apgarsinimas duos jums geresnį 
rezultatą, lįegu kelių laikraščių ap
garsinimai, ir kalendoriai kaštuos 
jums pigiau už laikraščių apgarsi
nimus.

Mes Šįmęt dirbame sieninius ka
lendorius shu ir kitiem ir jų sam- 
pelius jau turime gatavus. Todėl 
jei norjte (urėti lietuviškus sieni
nius kalendorius 1913 metams su 
savo biznio apgarsinimu, tai pri- 
siųskite mufns 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. J

Šitas puikus vaistas sureguliuos 
visus organus, kurie turi ką nors 
bendro su grumulavimu. . Tai 
greita pagelba ligose pilvo, kc-

naturališku bildu, sustiprins ner
vus, - panaikins • vidurinius skau
smus, apsaugos nuo- konstipaci- 
jos. . Aptieko.se. .Jos. Trįner, 
I333~~T339 So. Ashland avė., 
Chicago, Ill.
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NEUŽMIRŠK ATEIT ANT 
17-to Didelio Baliaus 

parengto per

Baltos Rožes Kliubą 
(WHITE ROSE A. A.), 

SUBATOJ, 5 SPALIO (OCT.), 
1912 metuose.,

M. Meldažio svetainėje, 
2214 W. 23-rd PI.

Pradžia 7:30 v. v. Tik tetas 25c. y patai.

Pradžia 4-tą va-

savo draugus ir
Į musų puikų 

84 lietuviai bu- 
Visi Chicagos buče-

PI RAJAS BALIUS! 
parengtas Liet. Bučerių Sąjungos 
Chieagoj( nedėlioj, spalio (Oct.) 6 d., 
1912 m., Freiheit Turner svetainėj, 
3417 So. Halster st. 
landą po pietų.

Užkviečiam visus 
drauges atsilankyti 
balių, kuriame net 
čeriai dalyvaus,
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.

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

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

Pradžia 7-tą
st. Inžanga 
valandą va-

lietuvaitės:lietuviai !r
Gedimino Dr-stė parengė 
balių, ant kurio kaip vi-

stato ant scenos daugeliui žinomų, pil
ną juokų veikalą: "Audra Giedroje”, 
T. Rutkovski’o trijų veiksmų farsą. 
Nedėlioję spalių (Oct.) 13, 1912, Hull 
House Teatre, prie So. Halsted Ir 
Polk st., jnėjlmas nuo Polk gatvės. 
(Privažiuoti galima iš visų dalių mie
sto, Halsted karais iki Polk str.). 
Durys atsidarys 7:15 v. Lošimas pra
sidės 8:00 vai. v. Vietos ypatai: 50c, 
35c ir 25c.

P-i Kl. Jurgelioniu! režiseriaujant, 
dąlivauja lošime gabiausieji scenos 
mylėtojai-artistai: Vaitiekūnas, Brie
dis, Sankunas, Moskienė, šlikienč, 
Stravinckiutė, širvinckas ir Visbaras. 
Pertraukose žinomas artistas p. A. 
Pocius grajįs ant -puikiai šiame teatre 
įtaisytų vargonų. Todėl atsilankę 
Jūrės progą pamatyti gražiai lošiant 
ir pasiklausyti gražių, dvasią gaivi—* 
nančių, parinktų muzikos veikalų.

Komitetas.

DIDELIS BALIUS 
parengtas Dr-stės Švento Jono Krikš
tytojo, nedėlioj, 13 spalio (Oct.), 1912, 
Freiheit Turner salėje, 3421 South 
Halsted st., Balius prasidės 5-tą vai. 
po pietų. Inžanga 25c. porai.

širdingai užprašome visus lietuvius 
ir lietuvaites, kaip jaunus, taip ir 
senus, kavalierius ir paneles, mie
stinius ir iš aplinkinių miestelių atsi
lankyti ant taip puikios zobovos, nes 
tai bus vienas iš puikiausių balių, 
muzika bus iš geriausių lietuviškų 
muzikantų, kurie graj|s puikiausius 
lietuviškus šokius. Nuoširdžiai už
prašome visus Komitetas.

PRANEšIMAS.
Šiuomi pranešu draugams draugy

sčių: D. L. K. Gedemino, Lietuvos 
Sūnų, Lietuvių Laisvės Dr-stės, šven
to Vincento ir 38-tos kuopos SLA., 
kad aš permainiau savo gyvenimo ad
resą ir reikaluose teiksitės dabar 
kreiptis j mane šiuo adresu: Sekre
torius A. Lesniauskas, 125 East 7-th 
st., New York, N. Y.

GRAŽUS BALIUS, 
parengtas Draugystės šviesybės Lie
tuvių, 4<uris atsibus subatoje 5 d. 
spalio (Oct.), 3912, Freiheit Turner 
svet., 3417 So. Halsted st. Balius pra
sidės 7-tą valandą vakare Inžanga 
25c porai. e

Maloniai užkvlečiame visus lietu
vius ir lietuvaites ant musų viršml- 
neto didelio gražaus baliaus, kuris 
bus vienas iŠ puikiausių lietuviškų 
balių. Teipgi bus puiki muzikė, gar
dus gėrymai ir kvepenti cigarai.

Su pagarba Komitetas.

s
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Jurgis išlaimejo, Baltrus prabečino.
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j|, meldžiu duoti at-

Ant Pardavimo.

3252 So. Halsted Si

Reikalavimai
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PAHSIDUODA Halitmas, gera lie-

naujais trio- 
javai auga 
ant akerio; 
biznio storo,

ilgai nelaukę.
Laclede avė.,

30 m. 
pav., 
apie 
pats 

žinią

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

PARSIDUODA barzdaskutykla (bar- 
bernė), 3107 So. Halsted st.

Malonėkit atsi 
jis pats ar kas kitas —

o
Mel-

Geri forničlai ant pardavimo. Kas 
atsilankys nesigailės. Atsišaukit po 
andresu: Staponas Matusevičius, 2144 
Hoyne avė.

randa arti fabriko. Turiu išvažiuot 
iš Chicago. Parduosiu pigiai, jeigu 
kaa pirktų tuojaus. 1341 So. 52nd 
avė., Cicero, III.

Kaina 75 centai 
................................. .■■■■m...... ...

PARSIDUODA saliunas lietuvių ap
gyvento! vietoj. Tas bizųis turi tyuti 
parduotas į 14 dienų. Savininkas iš
važiuoja | Texas: Paul Klanovity, 
1444 So. Jefferson st., 14 Place.

PARSIDUODA 12 metų senumo bu- 
černė arba saliunas vienas iš dvie
jų — parduosiu'1 todėl, kad vienas ne-

iš- 
nuo 

to- 
AK- 

Tai yra

Dabravolskis, 
avė., Albany, N. Y.

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

Pajieškau savo dėdės D. Zauros ir 
A. A. Okso, taipgi J. Vepšto. Malo
nėkit atsišaukti sekančiu antaršu:

R. Zaura, 
2129 W”. 23rd Pl., Chicago, Ill.

PARSIDUODA arba ant ISmalny- 
nio 142 akerių farma su 
bėsiais, žemo išdirbta, 
nuo 30 lik 80 bušelių 
mainyčiau ant namo ar
arba bučernės. Atsišaukit antrašu: 

Jos. Sharkey,
Wayne City, III.

Pajieškau dėdės V. Augaičio, Kau
no gub., Tauragės par., Kuičių sod.; 
12 metų Amerikoj, 
šaukti
Šiuom antrašu:

Rimkus, . — - 
4520 So. Marshfield avė., Chicago, Ill.

—......... .  u.l.*-.*U■>* i > IIiiįil. Ii« >
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Pajieškau savo brolio Jono Vaičai
čio, Kauno gub., Raseinių pav., Sem- 
kaičių vol. Jis pats ar kas kitas teik
sis man pranešti tokiu antrašu: 

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

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

Jonas Karvelis, 
6070 Lafaette avė, Chicago, Ill.

Pajieškau brolio Jono Adomavičiaus, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav. ir 
gmino, Sardokų kaimo. Trįs mėne
siai, kaip atvažiavo iš Minden, W. 
Va. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti tokiu antrašu:

Vincas Adomavičia,
94 Meeker avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau 2 brolių Petro ir Antano 
činskių iš Kauno gub., Telšių pav., 
Vabalių sodos. Pirma buvo New Yor
ke. Atsišaukit:

Stanis Cinskis,
3305 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo švogerio Franciš
kaus Varanavičiaus, Kauno gub., Šiau
lių pav., Akmenės volosties, Vilosų 
sodžiaus. Jis gyvena Amsterdam, N. 
Y. Jis pats ar kas kitas teiksis man 
duoti žinią:

Joe Šimkus,
Victoria Harbor, Ontario, Canada.

Pajieškau savo vyro Vincento Žilin
sko, Vilniaus gub., Trakų pav., Alo
vės vai., Nemunaičio parap., Kalnėnų 
kaimo. Išėjo pas daktarą dantį traukt 

'ir negrįžo; paliko mane su mergaite 
vargti. Jau šeši metai eina ir netu- 

* riu jokios žinios, ar jis gyvas ar 
* miręs. Meldžiu duok žinią, jei kas 

apie jį žinote, arba jis pats tegul 
atsišaukia:

Rozalija Žilinskienė,
P. O. Box 522, Thompsonville, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Boleslovo 
Arlausko, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., dvaras Butlerio. šeši metai kaip 
Amerikoj. Pirma buvo Philadelphioj. 
Kas žino apie 
sakymą: >

Karolis
256 Livingston

Pajieškau savo brolio Antano Ke
nto, Kauno gub., Raseinių pav., šila- 
lio vol., Pagramančio pav., Kreivokų 
kaimo. Mudu pirmiausiai atvažiavom 
J Pittsburgą, o potam jis išvažiavo 
nežinau kur, jau 14 metų apie jį ne
girdžiu. .Jis pats ar kas kitas teiksis 
atsišaukti:

Petras Kėnis,
1711 So. Halsted st., Chicago, Ill.

• Pajieškau Susiedo Stanislovo Viela- 
vlčiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Laukuvos parapijos, Pikaitalių so
džiaus; 6 metai Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti antrašu:

Steponas Nemčauskis,
1213 W. 47th st., Chicago, Ill.

Aš Marijona Samiene, pajieškau sa
vo švogeriu Vincento. Franciškaus, 
Izidoriaus, Stanislovo, Juožuto Samų, 
Kauno gub., Raseinių pavieto, Eržvil
ko parapijos, čupačių sodos. Aš esu 
ištekėjusi už kito vyro Jono Mayer, 
pirma gyvenom Gardner, Mass., 
dabar gyvenam Akron, Ohio, 
džlu atsišaukti šiuom antrašu:

John Meyer,
118 W. Cedar st., Akron, Ohio.

Lengvai su vienu vakaru
Uždirbsi $10

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

CONSOLIDATED PRINTING CO.
3252 S. HALSTED ST. CHICASO, ILL.

REIKALINGI AGENTAI.
Męs parduosim Jums laikrodėlius 

ir lenciūgėlius labai pigiai pagal 
“Wholesale” prekę ir duosime jums 
kreditą ant vieno, dviejij ar trijų 
mėnesių mums išmokėti už juos. Męs 
išsiųsime Jums didelį rinkinį įvairių 
laikrodėlių, tai galėsit juos parduoti 
su dideliu uždarbiu jųsų draugams 
ir kostumerlams, fabriukose, malno- 
se, ant farmų ir 1.1. Galitė lengvai 
uždirbti nuo |15. iki $75 arba dau
giau per sąvaltę. Parašykit mums, 
tai męs nusfųsim jums katallogą Ir 
paaiškinsim išlygas.

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

New York, N. Y.

REIKALINGOS siuvėjos prie mo
teriškų rūbų. Meldžiu kreiptis laiš
ku ir greitu laiku, 
X N. Wallace, 4904 
St. Louie, Mo

Yra 33 Severos Vaistai. Kiekvienas yra tyčia paskyrtas suteikimui 
pagelbos nuo tam tikros Ilgos. J

Kartų per minutą
Kiekvienas tavo kraujo lašas pereina per inkstus. Pagalvok 
tiktai! Sveiki inkstai iškošia nevalyvumą iš kraujo, kuris 
per juos teka. . Sugedę inkstai nedaro to. Nuodijanti daly- , 
kai suvartoti eina atgal į kraują bėgantį aplinkui, išveda iš 
tvarkos tam tikrus kūno organus ir per tai įvyksta

Skausmai šonuose, Pūsles suirzimas, Papurimas poakiuose, 
Sunkumas šlapintis, Mirgėjimas taškų akyse, Gelta,

Širdies kliutįs, Ciurnių suputimas, skaudėjimas sirenose,
Kol bus pervelu—kol tavo inkstai visai suges—- 
pradek imti

SEVEROSI Gyduoles nuo Inkstų ir Kepenų
1 (SEVERA’S KIDNEY AND DIVER REMEDY)
• Jos sustiprina inkstus. Užlaiko sveika veiklumą inkstu, l’ra-Jos sustiprina inkstus. Užlaiko sveiką veiklumą inkstų 

šalina sunkias ligas ir nesveikatą.
- 50c bonkele. Didesnė bonkele $1.00

Severos
Gothardiškas Aliejus

(SEVERA’S GOTHARD OIL)

reikia laikyti visuomet po ranka 
kaipo pirmutine pagelba nuo 
skausmų ir skaudulių.

Dek jį iš viršaus arba trink 
ten kur skauda. Skausmas daž
niausiai greitai pereina nuo jo 
veikmes.

Gyvasties Bahamas
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE) 

prašalina nerviškumą irclispep- 
siją, švelnina geltumą, veikia į 
visus virškinamuosius organus.

Pagelbsti vyrams, moterims, 
ir seniams. Yra aplama susti
prinamąja priemone visam or
ganizmui.

Pas visus aptiekininkus. Visuomet prašyk, kad tau duotų Severds ' Vais 
tų, ir neimk kitokių. Nemokamam patarimui rašyk pas

W. F. Severą Co. CED‘li"s
PARDUODU FARMAS.

Lietuvių kolionijoje Mason ir I>ake 
apskričiuose, Michigan valstijoj, kur 
jau 105 lietuviai turi nusipirkę far- 
mas. Ten turiu dar daug geros ne
išdirbtos žemės plotų parduoti. Taip
jau turiu gyvenamų farmų su trlo- 
bomis ir sodnais, žemė kuogeriausia, 
su moliu, juodžemiu ir smėliu mai
šyta. Parduodu lengvomis sąlygomis 
ir pigiai, norintiems lengvais išmokė
jimais. Rašykite tuojau, prisiųsiu dy
kai savo žemių žemlapj ir informa
cijų knygelę.

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan.

Dėlei šeiminiškų priežasčių, par
siduoda už prieinamą kainą karčiama 
(saloon), lietuvių ir kitų tautų tirš
tai apgyvento! vietoj. Dėl artesnių 
žinių kreiptis adresu: 3159 South 
Halsted st..

A. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, III

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

3252 So. Halsted St

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

Priima Pinigus taupinimui (užčedijimui) ir 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. z
Siunčia Pinigus į visas dalis svieto ir parduoda Šifkortes ant visų laivi- 

niiĮ 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 ne vagis ne ugnis negali prieiti.

2.
3.

4
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AKNOL

HKNO& TJMMTS

Išbėrimai, ty
mai, niežai, 
plėmos ir kiti 
veido ir kūno 
gadintojai 
nyksta 
vartojimo 
blytėlių 
NOL.
vidujinis vais
tas, nuodug
niai ir grei
tai valinantis | 
kraują, o žino-

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 gerą 
pelną. Važiuoju Lietuvon. Kaina 
prieinama. Kas nori gerą vietą gau
ti ,tegul atsišaukia pas: 1437 So. 
Jefferson st., cor. 14th Pl. Phone 
Canal 2273.

PARSIDUODA groserne, sykiu ir 
kendinė, labai geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyvėntoj. Pardavimo prie
žastis — savininkas nori visai nuo 
biznio pasitraukti. Norintio pirkti, 
malonėkit atsišaukti antrašu: Gro
cery, 175 Metropolitan avė., Brooklyn,

PARSIDUODA groserne ir proper- 
tė, — storas, gyvenami kambariai už
pakalyj ir du keturiarumiai pagyve
nimai viršuj — geroj lietuvių apy- 
gardėj, pardavinėti pieną ir yra vieta 
mėsinyčiai, taipgi tinka galiūnui. 
Gera proga padarymui pinigo. Par
siduoda todėl, kąd savininkas nori 
visai nuo biznio pasitraukti: Fr. 
Knbiska, 917 W. 20 st., Telephone: 
Canal 2019.

PARSIDUODA saliunas, geroj vie
toj, lietuvių daugiausiai apgyvėntoj, 
biznis geras ir nuo senai, išdirbtas. 
Turiu išvažiuoti į Lietuvą delei svar
bių reikalų. Norinti© pirkti teiksis 
atsišaukti pas: S. Petreikis,..263 East 
115 st., Kensington, Ill.' ;

PARSIDUODA karčiarha ant West 
Side, labai geroj, lietuvių apgyvento! 
vietoj. Savininkas važiuoja Lietu
von, todėl parsiduoda. Yra didelis na
mas, kuriam gyvena 14 šeimynų, 5 
rūmai, del juokių ir mitingų, tame pa
čiame name yra barzdaskutykla, arti 
didelės dirbtuvės. Kas nori gerą 
vietą, nelaukit, nes parduosiu1 -pigiai. 
Artesnėms žinioms kreipkitės pas: 
S. J. Bartkus, 2065 W. 25th st?, kerte 
Hoyne avė., Chicago, Ill.

PARSIDUODA saliunas šalę lie
tuviškos bažnyčios, geriausia vieta 
North Side’je. Taipgi "groserne ir bu- 
černė — iš priežasties pirkimo far- 
nios. Atsišaukit greitai, jeigu norit 
gerą biznio vietą: M.* B. Kukta, 1658 
Wabansia avė.

PARSIDUODA saliunas geroj, lie
tuvių ir lenkų gyvenamoj vietoj. Per 
dovinius metus biznis puikiai išdirb
tas. Prie galiūno puiki salė ir gy
venimas iš 5 kambarių. Kreipkitės 
adresu: 4421 So. Wood st., Chicago. 
Ill.

s PARSIDUODA keturių kambarių 
rakandai (furničiai), taipgi geras pe
čius, viską kartu arba atskiria! par
duosiu. Atsišaukit vakarais ar die
nos laiku. Mrs. Jones, 3417 Emerald 
avo., 1 flat. v rėt. Vieta gera, lietuvių apgyventa, 

oras sveikas netoli statyą, .tj-js nau
jas dirbtuves. Parduosiu uz prieina
mą kainą. Atsišaukit pas: John D. 
Sogot, 4948 Boring avė.; East Chica
go, m. * • į.

......... i ■■■■'' .................................. ' 
Parsiduoda labai pigiai. įfrocerne ir 

Saldumynų krautjvdlč. • Ątmšaukite 
___  . _ |pas savininką po’nitmeriu: -4547 So. 

tuviams ir lenkams sena vieta, -pigi Lincoln sb, Cbicągą, -Ilk

ma, kad visi išbėrimai paeina iš 
nevalaus kraujo. Nereik maišyti 
“AKNOL” toblytėlių su įvairiais 
tepalais, kurie tik tuom laiku pa
gelbsti. “AKNOL” toblytėlės pra
šalins visus negerus išbėrimus ir 
niežus ant visados. Tūkstančiai pa- 
dėkavonių nuo užganėdintų kostu- 
merių galime visados pristatyt, 
bet to neužteks, patįs apie jų ge
rumą persitikrinkit. Sugrąžinsime 
pinigus iki centui, jeigu nepagel
bės. Kam todėl rodytis žmonėms 
su negražiu veidu? Kam kentėt 
nesmagumą ir išstatyt save ant juo
ko? Atsiųskit $1.50 ir tuojaus iš
siųsime dėžutę “AKNOL” toblytė
lių. Neatideliokit to ant ryt die
nos, įdėkit tuojaus $1.50 į kopertą 
ir nunešę krason užregistruokit. 
Antrašą rašykit aiškiai:

AKNOL REMEDYT5O.
348 E. 15 st. Dep. LVA 

New York City, N. Y.

GALVASUKIS 45.
$50 DOVANU $50

Įdėk kiekvienai! langeliu skait
linę nuo 1 iki 9 tokiu budu, kad 
sudėjus jas iš bile kurios pusės, 
visados butų gaunama 15. Vi
siems, kurie prisius mums gerą iš
rišimą, duosime kreditavus certi- 
fikatus ant $50, kurie bus geri 
pirkimui dviejų gražių lotų, lygių 
5000 bert, pėdų ir kurių 'regu- 
liariška prekė yra $79. Todėl lo
tai jums kaštuos tik $29 ir tai 
lengvomis mėnesinėmis išmokesti- 
mis po $5 į mėnesį, šita vieta 
yra 10 milių nuo Didžiojo New 
Yorko ir gvarantuota kaipo augŠ- 
ta ir sausa vieta, gera budavoji- 
mui arba apdirbimui; šitas pasiu- 
lijimas bus geras tik laike 15 die
nų. Rašykit tuojaus, siųsdami iš
rišimą tokiu antrašu:

SPOTSWOOD DEP. ‘B’
4 63 Park Row, Room 1013, 

NEW YO&K,

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 vįsas savo bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 procentą, tai dėk 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 mįeste Chicagos, tai A.Olszewskio Banka 
suras tąu pirkėją.

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

Jei reikalauji šifkortės 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
CHICAGO, ILL

K S. Kam iefr luti Chioagojs iš tolymesnių miestų neužmirškite apsilankyti ir musy Bankon.

G IRA PROGA!
Grama tika angliškos kalbos mo- 

kytisbe
Vaiku I 

tis skait 
jo........
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytoją,,,
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c
4 Viso$1.60

• b ; ’'A' ■? r’ *

Kas atsiųs iškirpęs šit$ apgarsi
nimą iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money orderį, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

DYKAI $15.oq 8
mokytoj o (apdaryta) $1.00 
Draugas arba kaip moky- 
yti ir rašyti be mokyto- 
........... ..15c

,10c

P. Mikolftinis
Box ; New York City

Me8 5sum baimin
gai ir įdomiai su- 
tverti. V yrai, tigrai 
atsilankyk it į Aitį 
stebėtiną liuoso in- 
žengimo Muz.ėjų. 
Šimtai Interesuo

ji jąnCių pavydą i ų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
dovyje. ChirurgiS- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, milžiniSku- 
mpi. Teipgi pilnas 
istoriškas sanrin* 
kis kuris niekad 
ne Buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Esi užprašomas tirinSti nuoAtebiimus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Gelaflla. 
Paveikslai Iszkllmlu ir Pagarsėjusiu Asmenų. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO INŽENOIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU 
, 14 S. Clark Street. 

f' grti Mądlson Gatves
Atdar jnuo 10 valandos wjo iki 13 vidurnakčiui

3Jeigu norite turėti Gar
sę ir žinomą WALTHAM 
arba ELGIN laikrodėlį, 
kurie yra pagarsėję kaipo geriausi,

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

9

CORONA COMMERCIAL CO.
New York, N. Y443 16 St. Dept- 50.

ANOLA anti-pain balm
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Užde

gimo pažandžių, Nervų skausmo, Gerkles skaudėjimo, 
Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir muskulų skau
dėjimą, Grypos, Reumatizmo, Podagros ir daug kitų 
skaudulių Anola yra geriausiu ir pašokin i ilgiausiu iš
laukiniu vaistu kaip seniems, taip jauniems ir vaikams. 
Prekė 50c., Krasa 55c.

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo 
skrinutčs Anolos ir persitikrinkit apie Jos 
gerovę. Adresuoki!:

1725 W. 18th 8! Dept. 6. Chicago, Iii
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Dr. G. M. Glaser

Joseph J. Hertmanowicz
Lletuvijs Notaras

Chicago
A

Kaina 50c.

LIUOSA GALERIJA JI 3 KS 1,0

*
m
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Lietuviškas Graborius
Wjmenknas virš aptiekos.) X CHICAGO. ILL

Co., 27 Brondway, New York

tai

111.

«

50.00
70.00

žingeidumai Patologijos 
ŽingeiduuiKŽ Osteologijos 
Žingeidumu* (Gvomuliavi- 

tro Organu

šiuoml aproiškiu pagodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą

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

batoms nuo 8 ryto iki G vakaro. Node 
lioms nuo 1 iki 3 po pietų.

TcMmm Yartt IMS
Dr. J. KULIS

Gydytojas ir Chirurgas
MM S. Halsted St Chicago, HL

FRU MIMO VALANDOS:
Woe 9 ryto iki 191 6 iki 9 vakare 

(eMLl 9 Iki U po plati nvo t Iki 8 vak

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybes,bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo, 
kad nereikėtą 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

žinių meldžiame kreipties j 
arba j Vyriausjjį Keleivių

III 
II 
I

IŠ NEW
5; Russia,

Leveskio
Dieninė ir Vakarine Mokykla, 
=■■="■? ;■?11 -t—■r,1:Mokinama:?..—. arr,;1" :

KNYGŲ

Sietlas

''TfiOWiifliOTT

G va rantuotą, vyrišką arba 
moterišką laikrodėlį, paauk
suotą tikru auksu, dailiai 
graviruotą, su trimis koper- 
tomis ir pauksuotu ciferblatu, 
su puikiu verku, šilkinėj dė
žutėj, gaH gauti pas mus tik 
už $4.48. Iš Amerikos pri- 
siųskit mums tik 48c, o li
kusius $4.00 užmokėsit gavę 
šitą puikų laikrodėlį. Kam 
laikrodėlis nepatiktų, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abel

nai į užrubežius laikrodėlį siunčiame tik gavę iškalno $4.48.
Adresuokit šiteip:

TRADING HOUSE W. GREKO CO. 
HIE. 7th ST. DEP. B.B. NEW YORK CITY

A. OLSZEWSKI BANK 
3253 S. Halsted st., Chicago.

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

BANKOS VALANDOS: Panedėllais, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nerišlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakarą

J. M. TANANEVICZE BANK 
3353 S. Morgan st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėllais, 
Boredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nerišlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakarą

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėllais, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nerišlioms, utar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
< vakaro.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 S. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ufcso pres., St. Marcinfciewicz 
Vice-pres., A. J. Bierzynsfci Iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 8%. Už sudėtus pinigus mūsų ban
ko) „ duodame čekių knygutę. Iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Eštate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- Uo bankines skrynelės (boxes) 
po 12.50 metams. Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS ‘VALANDOS: Paneik lala, 
reredoms, ketvergals ir subatom nuo 

" 8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, v.tar- 
ninkais ir petnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

Priima bankon pinigus Ir moka 
8%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (bexes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tęs ir siunčia pinigus Į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliaia, 
seredom, ketvergals ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nerišlioms, utar- 
įlinkais ir petnyčioms nuo 8 ryto Iki 
B vakaro.

J. KULBOKAS
Užlaiko

Puiku Saliuna.
VisadaJ&altas alus, skani degti
ne ir kvepenti Cigarai. Iš kitur 
žmonės atkelevę gauna nakvynę
74 Grand St. Brooklyn, N. Y

Seniausia Lietuvių užeiga pas

juožurą ridiku
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčins cigarus ir

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

8253 Illinois 61.. Kertu 33rd

RUSIJOStAMERIKOS LINIJA.
Puikiausi. Didžiausi ir Greičiausi Laivai, 

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

CZAR, KURSK,
8 dienomis į Rot

terdam;).
$31.00 ,
45,00
60.00

IŠPLAUKS
Kursku spalio 

lapkričio 2.
Del artesnių 

musų agentus, 
Agentą:
A. J. Johnson «

RUSSIA 
11 dienų j 
Lietuvą, 
klase $33.00 
klase 
klase

YORKO: 
spalio 19;

TĖMYKIT VISI LIETUVIŠ
KI SALIUNČIKAI IR BIZ

NIERIAU
Chicago Baltos Rožės (Chicago White 
Koše Bottling Works) tikrai lietuvišką 
pabstą—saldę, džindžerail ir kitus 
visokius mlnerališkus gšrymus išdir- 
binėja. Išdirbėjus yra vienas iš se
niausių Chicagos lietuvių biznierių 
Jonas žilvitis. Meldžiu visų lietuvių 
biznierių atkreipti J tai atydą ir pa
remti savo tautieti. Rlekalaujant vi
sokiuose atsitikimuose viršminėtų 
minerallškų gėrynių atsišaukit visa
dos pas mane. Busiu Jums už 
dėkingas. Su godone, 

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

Phone Yards 2M2.

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

(del manančių grpli Lietuvon).
=5===s±Sss=K ai bos =============
Lietuviška, Angliška^ Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laišką šiuom antraštu 
G. J. LEVESKIS,

Chicago, III.

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

Kreiptis adresu:

J. J. Hertmanowicz,
A. Olszewski Bank

į savo locną namą po numeriu
3149 S. Morgan St.

Kertė ?3-ros gatvės. j 
Telefonas Yards 687.

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

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

Kertė 32-ros gatvės.

3252 S. Halsted St

į Dalina Turtą (

!
 Sveikatų Ir Drūtumų DOVANAI!

7,000 egzempliorių tos garsios knygos

“DAKTARAS”!
't Kiekvienas apturės knygį, kuris tik at- 
S Biųs keletu štampų už prraiuntiiuo kaštus.
& TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
7^ kaip jaunam, teip senam, žcnotieuis ir ne
iš vedusiems, vyrams ir moterims ; ji būtinai 
A reikulinglrturėti kiekvienam užaugusiam
w lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 
ų Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms I

NORS GYDEISI 
tentuotais vaistpalaikiais

su kokiais pa- 
------ r—____ _ arba bobiškais 

daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o lig£ dar labiau užseudina ir ar
šiau padaro!

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

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkal 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- 
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tavo gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo Ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
Inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

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

Phlladelphlos M. Klinika yra ofici- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota. 
s VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 

kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip:

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

t* *•' Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 10 A yra šios: A
v Nuo 10 iš ryto iki 4 po piet. Nedel. nuo g 

ir 10 iki 3. Ūtarn. ir Pelu, nuo 6 iki 8 vak. »

i Tikką išėjo iš po spaudos nauja 
labai gera knyga vardu:

TIKRI JUOKAI
Lietuvių pasilinksminimui paraše, suruošė ir sugraibė JONAS VISKAS.

Linksmumas, juokas ir lengvas būdas žmogų tukdo ir 
ilgina amžių, o nerviškumas, graužimasis, perdėtas paisymas 
ir blogas būdas' žmogų liesina ir suneša jam ant kelio “viso 
svieto nelaimes.0 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 rauda, kad jų mer-

VYRAM TIKTAI 
INEJ1MAS DYKAI 

kas gali but matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

526 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Tirinek pradžia ir iszsivystima 7'ncgiszkos 
Rasos nuo Lopszio.iki Grabui. Pr.njatyk Kei- 
atumus Gamtos. Žingeidumus iv Milž/rsz- 
kumus. ■

Tirinek intekrne ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūrose, sveikuose ir 
ligotuose padėjimuose. Lavuš iszrodinetojas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnakczhii

Reikalaujant Armonikų
KoncortinkiĮ ar kitokių 
muzikališkų instrumentų.

Pakol kur pirksit, pirma 
F parašykite man, aš prisių

siu Jums savo Katalogą, iš 
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokias 
puikinusias Vokiškas bei 
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2c ,, markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

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

Išgydysiu 
Jus in 5 d. 
NUO PASLAPTINGU LIGŲ

Ateik pas 
mane, o aš 
išgydysiu 
jus ant visa
dos. Aš gva- 
r a n t u o j u 
kiek v ien am 
u ž g a n e Gi
nimą, kuris 
atsilankys į 
mano ofisą. 
Aš išgydysi u 
jus už pi jpau 
ir goriau, no 
gu daktarai 
miesto, ku
rie turi mo- 
ir turi dide-

Specialistas kuris 
išgydo ko kiti ne

gali.

keti aukštas randas 
liūs iškaščius. Aš v
rikuoju pats savo medicinas pri- 
provas, kurias aš pats importuoju. 
Dabar laikas išsigydyti ir būti 
sveiku. Rodą ir išegzaminavoji- 
mas dykai, argydysiesi ar ne’ Aš 
pritaikysiu mano mažą užmokesnį, 
pagal jūsų išgalėjimą. Netrukdy
ki bet atsilankyk šiądien.

Aš kalbu lietuviškai.

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

DR. RENFER, Specialistas
Valandos! 8 ryto iki 8:30 vakare. 
Nedaliomis: 8 ryto iki 12 dienos.

Kas jaučia linksmumo vertę, tas jį visur atranda, bet 
Smagus nusišypso-kas nori raudoti, tam ir šešėlio užtenka 

j imas pailgina žmogui gyvenimo valandų 
ilgina dieną; susiraukimas nepailgina nei vieno momento.

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

Šiame juokų rinkinėlyje,

pas amerikonus, juokai yra 
o žmonės 

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

* 
telpa juokingi pasakojimai labai 
tų juokų. Todėl kviesdamas di

delius ir mažus, apšviestus ir prastus; bč skirtumo visus į j no
kti pasaulę: juokitės ir tukkit!

Gaunama “Lietuvos” knygyne. Adresas:

A. OLSZEWSKIS

L
n. USXSZ/J

3252 S. Halsted St
MB, . 1 - 1 - - -.........-----........---»

BUK 
VYRAS

Dr. O. C. HEINE
DBNTISTAS

MOKYKLA KOKIŲ
Prof. Julius Silsko 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 Silsko 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 Kietnier, 
na Walets, Prof. Julius 
So. Halsted st., Chicago,

Phone Canal 8762.

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

Lietuviška 
Mokytojas:
Miss. Joan- 

Silsko, 2119 
Ill.

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- 
mlnaliikas visuose teismuose (suduose).

6n. 3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Y rda 2390 '

SENIAUS $30.00 DABAR TIK $15.00
Puikus plytinis gramofonas su 

didele triuba ir šešiais skrituliais, 
puikaus balso ir artistiško skam
besio, kuris jums griež polkas, val- 
cus, maršus, mozūrus ir abelnai vi
sokią muziką ir dainas visų šalių 
ir visų tautų, galima pas mus gau
ti tik už $15.00. Atsiųskit mums 
$3.00 rankpinigių money orderiu 
arba registruotu laišku, o mes 
jums tuojaus išsiųsim puikų gra
mofoną su 6 skrituliais, likusius 
$12.00 užmokėsit, gavę gramofoną. 
Kam gramofonas nepatiks, gali jo 
nepriimti. Kanadon ir abelnai į 
užrubežius siunčiame tik gavę iš- 
kalno $15.00. Adresuokit aiškiai:

TRADING HOUSE W. GREKO CO. • 
111 E. 7th st. Dcp. B B. New York City.

50,000,

Kari Nudžiugins ir 
Palinksmins Dangei Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
viškas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesus sveikatoa 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyveninio? Jeigu yramažiau- 
se abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyjo 
tavo klapatų, tai atsišauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimą ir ištirinejinuį dykai! Mes ištirinesime tavg 
visai dykai, ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes išgydy- 
simo už kožeiniausią kainą. Ne užsidedi ant savgs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus del bemokestinio pasiteiravi
mo. M jis perstatysiinc padėjimą viso dalyko tikroje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi,

Šiai Bokalo Fleniiks Mokei! Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Locnoj 
į Mintyj kad Mes *.t>ama Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikiml. i^orl 
I nesveikumą inkstų, pūslės ar šlapumo ravėlių, jeigu jauti nesmagumą ir skausmą, jeigu randasi I koks padėjimus dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner- I viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvčjnnai,

Silpninanti sapnai ir išnaudota gyvybe; jeigu turi gumuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tainistai daro nesmagumą; jeigu turi nors vieną iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrai gali but apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileldimų; jeigu turi vo- 

! tis, skaudulius burnoje ir ant lležiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligą; jeigu 
turi užnuodintą kraują arba nors vieną išilgų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o nigs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiausiam laike. Mos turime labai didelį 
patirimą gydyme tokios rūšies ligų Ir užtikriname išgydymą. Mes netiktai palengviname, bot išgy
domo tikrai ir ant,Visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydomo. Mos 
išgydysim© teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijallšką atydą teip jog at
gausite savo vyriškumą ir busite vadovais torp savo sandraugų,

PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

./ MuSų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
' ©įsišaukti te r p tų. valančių, tai gali atsišaukti terp 10 ir 12 Nedėliom, Atsišauk arabiškai.

Mos kalbame lietuviškai.

Užsiimu laidojimu numirusių ir už
laikau automobilių, parsamdau ant 
veseilių, krikštynų ir pagrabų už pi
gesnę prekę, kaip visi kiti. Pribu- 
nu | visas miesto dalis labai greitai, 
— dieną ir naktį.

J. A. PETROŠIUS
3218 So. Hals.od st., Chicago, 

Telephone Drover 2186.
Ill.

Garsinkites
“Lietuvoje

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubiegima sicklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, v negromulavima, patrotitu 
stypribe, py! va, kiapenu, inkstu ir pūsles ligae: j urna- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidotras sava 
namuse privatiŠkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jun.i kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyg?. ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture Žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėju.'4 tu, specljaiisku 
lygu. Temykit, jog,ta knyga yra siusea vysai dykai, 
užmokant už paČto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, lyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šende

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS
DR. JOS. LISTER & CO., L 902 22 Fifth Avenue, Chic«o:

Godotinas rJ amista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš norteSJau 
jog Tamistapr. Austame! mau vysai dykai včnajusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas:

Mes Išgydom Vyras
Mgs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti sukitalSI 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų ti»<rą ir ištiki
mą gydymą. Mes paaiškinsim tau dčlko kiti gydymai tavgs 
neišgydė ir kaip mgs tave išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas mo^abrpriežasčiųSu*
* ** rių ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skaudulia ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliai, 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME. 
Alyihnrk*imni ,Ar l<an^hia tavg nubėgimai paeinanti nuo lu UUur liliai peržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu.

O mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plemai priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats esi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
irius, ings tave -

Nedliro skirtumo koks ta- 
niistos nesveikumas yra, 
jeigu tamistą kankina de

ginimai, plikinantis šlapiu imas, pustės nesveiku
mas', erzinimai, tankus noras ištuštiilirno, mgs 
išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo Į ligonbutį.

Uždegimai, sutingir skausmingi 
sąnariai, kantrybg atimančios 
užsisenejg ligos kurios padaro 

i ANT VI-

Sutinimai
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS 
8ADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti. 

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas; negalingumas prie darbo arba linksmu* 
imi gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
J1NG.I-PASIBODAVIK SU MUMI DABAR.

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

Inkstu,f usles ir Sėbrus Nesveika-
Inkstų nesveikumas gali išsivystyti 

llldi -į pavojingas komplikacijas, ir jeigu ne- 
atbotasvipagimdys kitas ligas ir komplikaci
jas. Ar |nanąl apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

Specialists.
arti Madison gątyes CHICAGO, ILL.

Šitokios 
gyslos ran

dasi visur ant žemesnes dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk- tuojaus jeigu esi klapate.

International
14 SO. CLARK ST., 1

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

D:«re Maria Dowiatt-Sass.
Moterų ir vaikų ligų specialiste

?Rczjdendja
Ofisas

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Wood gat.

Phone Canal 1208
J Valandos: 

nuo 9:80 iki 12:00 vai 
nuo 7:00 iki 8:00 vai.

b Ncdelioms 
nuo 0130 i k U 12:00 vai.

5208 W, Harrison Street

Tel. Austin 737
ryto 
v a k.

ryto

Valandos:
tiktai iki 0:00 kiekviena ryta

mnnwra

REIKALINGAS siuvėjas, 
kriąučiuš prie moteriškų rūbų, 
džiu kreiptis laišku ir greitu 
ilgai nelaukę. J. N. Wallace, 
Laclede ‘ avė., St. Louis, Mo.

arba
Mel- 

laiku,
4904

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie si jenų (skirts) dirbimo. Darbas 
ant visados. Mokestis gera. Jos. Pask, 
1048 W. Van Buren st., Chicago, Ill.

■OBRBBQn

Skaitykit “Lietuvą

Turėk Savo Namuose
Geriausią Degtinę® (arielką) jei 

nori būti - sveikas ir turėti kuom 
pavaišinti savo mylimą svečią.

Daktarai rekomenduoja už geriau 
ią degtinę

S-O-L-O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveiką gėrynių

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

STRJI1S BROS. 00. Išdirbėjai, DEM L. CHICAGO, ILL,
216 W. Madison St T. PODLASKISir A. CHAPOSKE, Lietuviai agento’

^'KDAND buend^

Chicago

Vyrai Išgydomi*! 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ar skausmo)

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį duo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų. ,

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kūne praleido dideles sumas pinigų 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti imonims, kurie buvo 
gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vieninteų bū
dą, kuriuoini tikra i ir ant visada išgydau. . ...

Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. Tamsta 
gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo specija'istu 
vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydonu.
Tikrai išgydau Skilvio, PlaučiiĮ, Kepenų ir Inkstu nesveikumus 

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

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

Rodą Dovanai.

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kopenų ir Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajieura, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai

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

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš- 
kps ligos moterų išgydomos 
Ištyrimas DOVANAI.

Užnuodi j r

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

Dr.’ZINS?183lįJ^CHICMn 
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po piet


